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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 )ކޮމިޓީެގ ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ޕޮލިސީ   ސީނިއަރ  ފަރުހަދު،  އިބްރާހީމް  ޑިރެކްޓަރ  ޕޮލިސީ  ސީނިއަރ  ވަޙީދު،  ޢަލީ  އޮނަރަބަލް  މިނިސްޓަރ 

ޑިރެކްޓަރ ރިފާޢަތު ރަޝީދު، ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙައްސާން، ސީނިައރ އެްގޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  

އޮފިސަ ޕްލޭނިންގ  ރައްޒާން، ސީނިއަރ  ޒައިނާ ޢަލީ  ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ  އެޑިޓިންގ  ކޮލިޓީ  ފާޠިމަތު ޝަރުމާ،  ރ 

ޝަރީފް، އޮފިޝަލް ފޮޓޯްގރާފަރ ޙުސައިން ޝަޔާޙް، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓް އެންޑް  

 ޓްރެވަލް  ސުޢޫދު މަޓާޓޯެގ ފަރާތުން. އަދި އެهللا ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރ މަޓާޓޯެގ ފަރާތުން އެ އެޖެންސީެގ ރައީސް ޢަބްދު

ޢަބްދު ރައީސް  ނައިބު  ފަރާތުން  އެމްޕްލޯއީސް  هللا އެޖެންސީެގ  ޓޫރިޒަމް  އިންނެވި.  އެބަ  ރިޔާޟް  ޤިޔާސް 

ރިސޯޓްސް   ޗަމްޕާ  އެންޑް  ކްރައުން  ޝިހާމް.  އަޙްމަދު  ފަރާތުން  ޓީމްސްެގ  މޯލްޑިވްސް،  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން 

މެނޭޖިންގ   ކޮމްޕެނީެގ  އެ  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުެގ  ސަލީމް  ޕްރައިވެޓް  އަޙްމަދު  ސަލީމް.  އަޙްމަދު  ޑިރެކްޓަރ 

ރިސޯސް  ؟ އެބައިންނެވިތޯ ހިއުމަން  އަދި  ޢީސާ.  ޒަކަރިްއޔާ  ޑިަވލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ޓްރެއިނިންގ  ޮއފް  ޑިރެކްޓަރ 

މެނޭޖަރެއްެގ ޮގތުަގއި ވަޑައިެގން އިންނެވީ ސިޔާމް މޫސާ. ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުެގ  

ން ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އިބްރާހީމް މޫސާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަރުޙަބާ  ފަރާތު

ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންއަކާއި ބެހޭޮގތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން  

އަށް ހާޒިރުވެ ކޮިމޓީެގ މެންބަރުންެގ ބައެއް ސުާވލުތައް ހުރުމާއި އެއްކޮށް  މި ދަންނަވައިލި ދަންނަވައިލުމަށް މި ކޮމިޓީ

އެދެން.   ރިޔާސަތުން  އަޅުަގނޑު  ދެްއވުމަށް  ޖަާވބެއް  ހުރި  ދެވެން  ބޭފުޅަކަށް  އެ  ސުވާލުތަކަށް  އެ 

ޕެޓިޝަންއަކީ   މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ  ސިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޯ   261އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  އީސްެގ  ރިސޯޓު 

ފަރާތުން މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނަކާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަމުން  

ދެތިން   އަލިއަޅުވާފަިއވާ  ޚާއްޞަކޮށް  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  އުފެދި،  ބެހޭޮގތުން  ޕެޓިޝަންއާއި  މި  މިޮގތުން  މިދަނީ. 

ބޭފުޅު ތިޔަ  ވާނީ  އަޅުަގނޑު  އޮފް ސުވާލެްއ  މިނިސްޓަރ  ފުރުޞަތުދެން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ހިްއސާކޮށްފަ.  ންނާއި 

ހިއްސާކޮށްލުމަށް.  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރި  ދެވެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  މިވަުގތަށް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޓޫރިޒަމްއަށް 

 މިނިސްޓަރ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫ

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް   .`

هللاހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި ކޮމިޓީެގ އެންމެހާ ބައިވެރިން.   ورحمة  عليكم  . މި  وبركاته  السالم 

އަޅުަގނޑުމެ ުގޅޭޮގތުން  އަދި ޕެޓިޝަނާ  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  ހުރި  ދިރާސާކޮށް  ހަމަ  ވެސް  ން 

އަޅުަގނޑު އޯޕަނިންގ ސްޓޭޓްމެންޓު ބަލާނަން ވީހާވެސް ކުރުކޮށްލަން. އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކުެގ  

ނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ނޮވެންބަރު ތެރެއިން ޖަވާބުތައް ދިނީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވުގތު ސަލާމަތްވާނެހެން. އަޅުަގ

ހަވާލުވުމަށްފަހު   2018،  17 ވެރިކަމާ  ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ަގއި 

ދޮޅު  މިވީ  ވަނީ  މި  ޕަރސެޕްޝަން  އޮތް  ކުރިން  އެ  މިހާރު  ޓޫރިޒަމުެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

ެގން ޮގއްސަ. މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމިެގންދިޔައިރު އެންެމބޮޑެތޮ ތުހުމަތުތަކާއި، އަދި  އަހަރު ތެރޭަގއި ެއއްކޮށް ބަދަލުވެ

ައޅުަގނޑުމެން  އިދާރާއަށް  ކުރި  ތުހުމަތު  ިގނަބަޔަކު  ކަމަށް  އޮތް  ހިނާގފައި  ކަންކަން  ނޭްއާގނީ  ބޮޑެތި  އެންމެ 

އޭ ފަށާފަ.  ައންނަން  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  މިހާރު  މިވަނީ  ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ރާއްޖޭެގ  ެގތެރެއިން 

ޓޫރިޒަމުެގ    47ސިނާޢަތުަގއި   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަވާލުވުއިރު  ސަރުކާރާ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތްއިރު،  ެވފައި  އަހަރު 

ނުވާނެ.   ދޮަގކަށް  ދެންނެވިއަސް  ނެތޭ  ފެންނަން  ރެކޯޑެއް  އެްއވެސް  ކަންކަމުެގ  މި  މުަވްއޒަފުންެގ  ރެކޯޑްސްަގއި 

ޕޮލިސީ އަޅުަގނޑުމެ ސީނިއަރ  ތެރެއިން  ސްޓާފުންެގ  ބަިއވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކޮމިޓީ  މި  ންެގ 

ފުލުހުންނާއި  އަލަށް  ައހަރު  މިދިޔަ  ބޭފުޅުންނަކީ  މި  ޒައިނާ،  އެޝުއަރެންސް  ކޮލިޓީ  އަދި  ފަރުހަދު  އިބްރާހީމް 

ފެސިލިޓީސްތަކެއް ޓޫރިސްޓު  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  އެްއކޮށް  ބޭފުޅުން.    ސިފައިންނާ  އެ  އޮޑިޓުކުރެްއވި  ކޮމިޓީަގއި  މި 

ެއ   ހުރިްއޔާ  އައްސަވަން  ބޭފުޅުން  ތި  ޕްރެކްޓިކަލީ  ސުވާލުތައް  ސީދާ  ކުރަނީ  މި  ބަިއވެރި  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން 

ޖަވާބުތައް ެވސް ދިނުމަށް ޓަކައި. އެ ހެދި އޮޑިޓަށް ބަލާިއރު އެއީ ރައީސްެގ އިނީޝިޭއޓިވްައކުން މިދިޔަ އަހަރުެގ  

ތަނެްއ ފެބް ހުރިހާ  ެއވްރެޖްކޮށް  ރިސޯޓްސްތަކުަގިއ  ޓުއަރިސްޓް  ރާއްޖޭެގ  މަސަްއކަތެއް  ފެށި  ރުވަރީަގއި 

ވަނަ އަހަރު ޓުއަރިޒަްމ    2012ދިވެހިން ތިބިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ހިސާބުތަކުން މި ދައްކަނީ.    47އެްއކޮށްލީމަ %

އެދި ސަރކިއުލަރެއްއަގއި  އޮންނަ  އިޝޫކޮށްފަިއ  %މިނިސްޓްރީން  ޮއންނަނީ  މި  ރާއްޖޭެގ    45ލަްއވާފައި 

ެގންުގޅެން % ދިވެހިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   55އިންޑަސްޓްރީަގއި  ނަތީޖާއިން  ޮއޑިޓުެގ  މި  ެގންުގޅެން.  ބޭރުމީހުން 

ފެންނަން ހުރި ޮގތުަގއި ރާއްޖޭެގ ރާއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތުެގ ެއވްރެޖް ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް މިންވަރު ރަނަގޅު.  

ހިތާމައާިއއެކު  އެހެ އަޅުަގނޑުމެން  ނެތްކަން  ހިފެހެއްޓިފައި  މިންވަރަށް  މި  ރިސޯޓްސްތަކުަގއި  ބައެއް  ންނަމަވެސް، 

ފާހަަގކުރަން. އަދި ބަެއއް ރިސޯޓްސްތަކުަގއި ކަންބޮޑުވާ ިމންވަރަށް މިކަން ހުރިކަން ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެ ޮއޑިޓް  
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ޓުއަރިޒަްމެގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފާޅުކުރާ    ނިންމުމަށްފަހު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންބޮޑުވުން  ދެންނެވި  މި  ާވނީ  ފަރާތުން 

ހަޔާތުަގއި   މިނިސްޓްރީެގ  ޓުއަރިޒަމް  މިއީވެސް  ދަންނަާވފަ.  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން  އެ  ރިސޯޓްސްތަކަށް 

އިން ެއއް ރިސޯޓް  ފުރަތަމަފަހަރަށް މިޮގތަށް މިކަން ކުރަން ދެންނެވިފަިއ މިަވނީ. ެއޮގތަށް ދެންނެވި ތަންތަނުެގ ތެރެ

ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރިސޯޓަކުން ވަނީ މިހާރު މިނިސްޓްރީއަށް އެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަމާއި ެއ  

އިޞްލާޙުކުރާނެ ޕްލޭން ހުށަހަޅާފަ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ނުލިބިވާ ރިސޯޓާއި ދޭތެރެ ާގނޫނީޮގތުން  

ފިޔަވަ ދެން އެޅެންހުރި  އެހެންވީމަ،  މިދަނީ.  މިހާރު  މަޝްވަރާކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެޅުމުެގ  ޅު 

މިކަމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ކޮވިޑުެގ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެއާއި މި ބައްދަލުީވ. ެއހެންކަމުން، އިތުރު ވަުގތު  

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަިއލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ  ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިސޯޓްސްތަކުން އެދިފައި އެބައޮތް.  

ބޭނުންވެފައި އޮތް ނަތީޖާއަކީ އެީއ   މި ދެވަނަ އަހަރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޙާސިލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުެގ 

ެގނައު ރިސޯޓްސްތައް  ތެރޭަގިއ  އުސޫލުތަކުެގ  ަގާވއިދުތަކާއި  ާގނޫނާއި  މިއޮތް  މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދެން  ން. 

މިާވ   މަުގމަތީަގއި  ހުޅުަވިއލުމުެގ  އަލުން  ފަތުރުވެރިކަން  ރާއްޖޭެގ  ބަލާއިރު  ކަންކަމަށް  މިއޮތް  ޕެޓިޝަންަގއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ވަުގތެްއަގއި  މިއަދުެގ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އައީ.  މި  ޕެޓިޝަން  މި  ދަނޑިވަޅުަގއި 

މަށް އަލިއަޅުްއަވއިލަްއވާނެ. މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވައިލާނެ  ޤައުމާއި މުޚާތަބުކުރަްއވައި މިކަ 

ފަރާތުންނާއި،   ިމނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބެލެވެނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އިޢުލާންކުރާނެ  ތާރީޚެއް 

މިހާރު އިދާރާތަކުން  ހުރިހާ  އެހެން  ުގޅޭ  ކަމާއި  އަދި  ހުރިހާ   އެޗް.ޕީ.އޭާއއި  އެ  ވަުގތަށް.  އެ  އިންތިޒާރުކުރަނީ  މި 

ެވސް   ވިޔަފާރިވެރިން  ެވސް  ރިސޯޓްސްތައް  ބަލާއިރު  ހާލަތްތަކަށް  ރިސޯޓްސްތަކުެގ  ނިމިފަ.  ވަނީ  ތައްޔާރީތަކެއް 

ޖޭެގ  މުވަްއޒަފުން ވެސް ިމވަުގތު މި ތިބީ ވަރަށް ދަތި ޙާލެްއަގ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަުމެގ ތާރީޚުަގިއ މިއީ ރާއް

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ލިބުނުކަމަށް  ެގއްލުންތަްއ  ބޮޑެތި  ެއންމެ  ނޫން.  ދުވަހެއް  ކުރިމަތިވި  ސިނާޢަތަށް  ފަތުރުވެރިކަމުެގ 

ުގޅިެގން.   ކްރައިސިސްއާއި  ފައިނޭންޝަލް  އަދި  ުގޅިެގންނާއި  ސުނާމީާއއި  ދައްކަނީ  ރެކޯޑްސްތަކުން  މިނިސްޓްރީެގ 

ން އަނބުރާ ވަރަށް އަވަހަށް ރީބައުންޑްވެފަިއވޭ. އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެހެންނަމަވެސް، އެ ކޮންމެފަހަރަކު އަލު

މުޅި   ބަންދުވެ  ބޯޑަރު  މުޅި  ތަފާތު.  ފަހަރުފަހަރާއި  ެއހެން  މިފަހަރު  އެހެންނަމަވެސް،  ހިންިގފަިއވޭ.  ފަތުރުވެރިކަން 

އެހެން ދުނިޔޭެގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  އައީ.  މި  ހުއްޓުމަކަށް  މިލިއަނުން   ފަތުރުވެރިކަން  ވެސް  ޤަުއމުަގއި 

ރިޑަންޑަންސީެގ   ވެސް  ރާއްޖޭަގިއ  ޮގސްފަިއވަނީ.  ހާލަތަކަށް  މަޖުބޫރީ  ވަކިކުރަން  ވެސް  މީހުން  ވަޒީފާތަކުން 

އަޅަމުންދާކަން  ފިޔަވަޅު  ތަންތަނުން އެ  އަޅަންޖެހުނު  ފިޔަވަޅު  އެ  ތެރެއިން  ަގވާއިދުެގ  ާގނޫނާއި  އުސޫލުތަކުންނާއި 

ވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުެގ ތެރޭަގއި ހަމަ އިޝޫސް ހުރި ކޭސްތައް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް  ދަންނަވަން. އެހެން
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ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުން. އެޮގތުން ާގނޫނީޮގތުން   ވެސް އަންނަ ކޭސްތައް ައޅުަގނޑުމެން މިދަނީ 

މެންޑޭ ބެލުން  ކަންތައްތަްއ  ުމވަްއޒަފުންެގ  މިނިސްޓްރީައކީ  އެލް.އާރު.އޭއިން  ލައިން  އަދި  ިމވަނީ.  ޓްކުރެވިފައިވަނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް. އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީތަކުެގ މެދުަގއި އޮތް ުގޅުން ރަނަގޅު. އަދި  

ފިޔަވަޅުައޅަ ކަމެއްަގިއ  ކޮންމެ  އަންނަ  އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  ހަމަޔަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ޓުއަރިޒަްމ  އިދާރީޮގތުން  ން 

މިނިސްޓްރީ އިދާރީޮގތުން އޮތީ ތައްޔާރަށް. އަޅުަގނޑުމެންެގ އައު އޮނިަގނޑު ވެސް މިދިޔަ ހަފްތާެގ ތެރޭަގއި ެވސް  

ޚާއްޞަ   ވަކި  ފިޔަވަޅުއަޅަން  މިނިސްޓްރީަގިއ  ޓުއަރިޒަމް  މިހާރު  ފާސްވެފަ.  ވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ސިވިލް ސަރވިސް 

ާގއިމު ވަނީ  ވެސް  ސެކްޝަނެއް  މިކަމާިއ  ލީަގލް  އޮތީ  ދަންނަވައިލަން  އަޅުަގނޑު  ފަށަމުން  އެހެންީވމަ،  ކުރެވިފަ. 

މޭ މަހުެގ   މިނިސްޓްރީން  ޓުއަރިޒަމް  ރެކޯޑްސްތަކުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިން  އައުމުެގ  ޕެޓިޝަން  މި   7ުގޅިެގން 

ކަންތަ ޕެރިޓީެގ  މި  ފެށިން  ބޭފުޅުންނާ  މަޓީެގ  މަޝްވަރާތައް  ައޅުަގނޑުމެން  ދުވަހު  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ވަނަ  އް 

ކަންތައްތައް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މި ަގއިޑްލައިން ހެދުމުެގ ތެރެއިން ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތުެގ ފަރާތްތަކާިއ ާގތްކޮށް 

އަޅުަގނޑު ެއޗީްވވުމަށްފަހު  މަސައްކަތްކުރެވެމުން  ަގިއޑްލައިން  ދިޔައީ.  ބޮޑު  މެންނަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އި ކްރަިއސިސް އޮޕޮޗުނިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން. ެއޮގތުން މަޓީެގ ފަރާތުން އިސްވެ  އަމާޒަކަށްވީ މި އަ 

ހަަމ   އަޅުަގނޑު  ިއތުރުން  އޭެގ  ނޫރައްދީން.  އިބްރާހީމް  ެގންދެވީ  ކުރިޔަށް  މަޝްވަރާތައް  އަޅުަގނޑުމެންނާއި 

 ޗަމްޕާ ޙުސައިން ޢަފީފް އަދި މަޓީެގ ޗެއަރމަން  ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މިަވުގތު ހުންނެވި މަޓީެގ ަވއިސް ޗެާއރމަން

އެމް.ޔޫ މަނިކާއި ވެސް މި  ކަންކަމާއި މަޝްވަރާކުރިން. އަދި އަޅުަގނޑު އުފަލާިއއެކު ފާހަަގކޮށްލަން އެ ބޭފުޅުން 

ބަދަލުތައް  މި  ތެރެއިން  ރޭވުންތަކެްއެގ  ތެރެއިން  ޕްލޭންތަކެްއެގ  ުގޅިެގން  ސަރުކާރާއި  ހުރީ  ޑިޓަރމިނޭޝަން 

ކަންކަން   މި  ވެސް  މިހާރު  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ރިސޯޓްސްތަކަކީ  ބޭބޭފުޅުންެގ  މި  އަދި  ެގނައުމަށް. 

ރަނަގޅަށް ހިފަހައްޓަމުންދާ ރިސޯޓްސްތައް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ބަެއއް ރިސޯޓްސްތަްއ އެބަހުރި ޗެލެންޖަރސް.  

ޗެލެ އެ  ޙާލެްއަގއި  ެއއްވެސް  އަޅުަގނޑު  މީަގއި  ނުވަތަ  ދެން  ޑިފެންޑްކުރާކަށް  ރިސޯޓްސްތައް  ހުރި  ންޖް 

ޕޮއިންޓްސްތަކެއް ޮގތަށް.   އޮފެންޑްކުރާކަށް ނޫން. ބައެްއ ރިސޯޓްތަކުަގއި މީހުން ބޭނުން މި ކުރަނީ ޓްރާންސިޝަން 

ހަމަ   ރިސޯޓްސްތަކުަގއި  މި   1އެ  އެބައާދޭ.  ވެސް  ހާލަތް  ދާ  އެބަ  ރިސޯޓްސްތަކަށް  އަނެއް  ކޮށްފައި  އަހަރު 

އަންނާނެ މައް ބަދަލެއް  ެއދެވޭ  މިއަށް  ނޫނިއްޔާމު  ކުރެވިެގން  ދިރާސާތައް  ުގޅިެގން  މިކަމާއި  ދެނެަގނެ  ސަލަތައް 

ކޮންސަލްޓެންސީއެްއެގ   ކޮމަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކޮށް  މިއާިއ  ނުކުރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކަމަކަށް 

ޓުއަ މިހާރު  ފޯމް  ކޮންސަލްޓެންސީ  ސީ.ޑީ.ީއ  ކުރެޭވ  ޮގތުަގއި  މި  ދޭތެރޭަގއި  މަޓީާއއި  މިނިސްޓްރީއާިއ،  ރިޒަމް 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް.   ެއބައޮތް  މިހާރު  ހައްދަވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އަދާކުރޭ.  އެބަ  ރޯލެއް  ިއސް  މަޝްވަރާތަކުަގއި 
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ފުރުޞަ ހުށަހެޅުމުެގ  ބޭފުޅުން  އެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސީދާ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  ތު  އަޅުަގނޑު ސަޖެސްޓްކުރަން 

އޮޑިޓުެގ   ހެދި  އަޅަުގނޑުމެން  ފެންނާނެ  ފިަގރސްއިން  ވަރަށް ސާފުކޮށް  އޭރުން  ދެއްވުން.  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި 

ނަންބަރސްތަކާއި އަދި އެ ބޭފުޅުން އެބައޮތް ދިރާސާކުރަްއވާފައި ރާއްޖޭެގ ަވޒީފާެގ ބާޒާރުަގއި ަވޒީފާ ނެތިފައި ތިބި  

ޓު ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މީހުންނާއި  މިހިރީ  ވިސްނުން  މިނިސްޓްރީެގ    އަރިޒަމް 

 % އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދައުރު   51މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މި  އެއަށްފަހު  ައދި  ެއޗީްވކުރަން.  މި  އަށް 

ެގ ދައުރު ނިމޭ އަށް މިނިމަމް ދިއުމަށް ޓަކައި ޭއެގ ިމސްރާބު ކަނޑަައޅައިދީފައި އަޅުަގނޑުމެން  55ނިމެންދާއިރު %

ނިންމާއިރު   ދައުރު  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ފައިްވަގ.  ފޯރޓީ  މިއޮތީ  އަިއއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ދާން.  ހިސާބަށް 

ބޭނުންވަނީ   އިޢުލާނަކުން    55އަޅުަގނޑުމެން  ކުއްލި  ެއއަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިފަން.  މިނިމަމް  ހަމަޔަށް  ާއއި 

އް ހުޅުވަން މިއޮތީ ޖުލައި މަހުެގ ތެރޭަގ. ޖުލަިއ މަހުަގއި ހުޅުވަން ދާއިރު  އެޗީވްކުރެވޭނެ ެއއްޗެއް ނޫން. ރިސޯޓްސްތަ

ލާޒިމް   މިހިރީ  ވިސްނުން  ޑިވަލޮޕްމަންޓުެގ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  މިނިސްޓްރީާއއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ހިފަހައްޓައި ހިފަހައްޓަން.  ރިސޯޓްސްތައް  ައޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  އޮތް  މަޖުބޫރުކަމެއްެގ  މިހާރު  ރާއްޖެ  ފިއްޔާމު 

ބަޖެޓު  ރާއްޖޭެގ  މިއޮތީ  ރާްއޖެ  ޮގތުން  އިޤުތިޞާދީ  އެބަޮއތޭ.  ބިރު  ދިއުުމެގ  އަނދަވަޅަކަށް  ފުން  އަނދަވަޅަށްވުރެ 

މިއޮތީ ހަމަ ވީރާނާވެފަ. އަލުން އަނބުރާ ރިސޯޓްސްތައް އެނބުރި ެގންނަންޖެހޭ. ހަމައެއާއި އެްއކޮށް އަލުން އަނބުރާ  

އަ ެގންނަންޖެހޭ. ދިވެހިންެގ  އެބަ  ޮގތްތައް  ކުރިއަރާނެ  ބާޒާރުަގއި  މި  ދިވެހިން  ނުވަތަ  ތްމަްއޗަށް 

ޕްލޭނުގެ  މާސްޓަރ  ފިފްތް  ޓުއަރިޒަމް  ލޯންޗުކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު  މިދިޔަ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

ހަމަ   ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި  ދިވެހިން  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ކޮންސަލްޓެންސީ  ކޮންސަލްޓެންޓުންެގ  މަސައްކަތްތަކުެގ  ދިވެހި 

ބޭފުޅުންެގ   އެ  ފެށުނީމަ  މަސަްއކަތް  ނޯމަލްަގއި  ނިއު  މަހުަގއި  ޖުލައި  އެކުލަަވއިލެވިފަ.  ވަނީ  މިހާރު  ޓީމެއް 

މިއޮތް   މިހާރު  މިހިރީ  ިވސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއހެންވީމަ،  ފެށޭނެ.  ެވސް  އަހަރުެގ    2012ދިރާސާތައް  ވަނަ 

ަގއި ރައީސްެގ މަޝްވަރާއާއި އެްއކޮށް ެގނެވެން ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއް ެގނައުން. އަދި  ސަރކިއުލަރ މިއަހަރުެގ ތެރޭ

ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްެގ ދަށުން މި އަންނަ އަހަރުެގ މަސައްކަތްތެރިންެގ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ދާއިރު ރާއްޖޭެގ މާސްޓަރ 

  2012 ވެސް މިކަާމއި މަޝްވަރާކުރެވިެގން  ޕްލޭން ނިމި އަދި މަޓީ އެކަންޏެއް ނޫން ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރިސޯޓްސްތަކާއި

އެއީ   މިހިރީ.  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިއުން  ިވސްނުމަކަށް  އައު  ނުކުމެ،  ސަރކިއުލަރިއން  އަހަރުެގ  ވަނަ 

  ޕްރެކްޓިކަލް ޮގތަށް ިމކަން ެއޗީވްކުރެވޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތް. ހަަމއެާއއެްއކޮށް މި އޮޑިޓުތަކާ

ސްޓޭޖު  ބައި  ސްޓޭޖު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދޭތެރެ  ތަންތަނާ  ހުރި  ދަށުން  ޕެރިޓީ  ރިސޯޓްސްތައް  ހުރި  މި  ުގޅިެގން 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް. ޭއެގ މާނަޔަކީ ފުރަތަމަ ދޭނީ އިޞްލާޙުކުރަން ފުރުޞަތު ާގނޫނުަގއި ެއ އޮންނަ ތަރަޙައިެގ  
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އި ާގނޫނީޮގތުން  ޮގސް  އިޞްލާޙުކުރަމުން  ޖުރިމަނާކުރުންވިޔަސް،  ތެރޭަގއި  ެއއީ  ފިޔަވަޅެއް.  މްޕޯސްކުރަންޖެހޭ 

މި  ރެކޯޑްސްތަކުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދާނީ.  ތެރޭަގއި  ޕްރޮސީޖަރސްތަކުެގ  އެ  ހިފަހައްޓަންވިޔަސް  ލައިސަންސް 

ރެކޯޑްސް ޝެއާރކޮށްފާނަން އަޅުަގނޑު  ެއއްކޮށް  މިނިސްޓްރީެގ ސިޓީބިޓީތަކާއި  ެވސް  ކުރިން  އައުމުެގ  .  ޕެޓިޝަން 

ހަނދާންވާ   އަޅުަގނޑު  ެއއީ  މިުއޅެނީ.  ފަށަިއެގން  ޕްރޮސީޖަރސްތައް  އެ  އަޅުަގނޑު  ޮއޑިޓަށްފަހު  އަހަރުެގ  މިދިޔަ 

އޭެގތެރެިއން    16ރިސޯޓް.    16ޮގތުަގއި   ފޮނުވާފަ.  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީ    15ރިސޯޓަކަށް  ރިސޯޓުން 

ޖަވާބުދާ ރިސޯޓުން  އެއް  ހުށަހަޅާފަ.  ޕްލޭން  ފަހު އިޞްލާޙުކުރާނެ  ޖަވާބުދާރީވުމުެގ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވަނީ.  ރީނުވެ 

ފުރުޞަތު މި ބުރާސްފަތި ދުވަހުަގއި ހަމަވާނެ. އެހެންވީމަ، މި މަުގން އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ެގންދަން.   ކުރިއަށް  އޮޑިޓް  މި  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އޮތީ  ނިންމާފައި  ފާހަ  1ސަރުކާރުން  އޮޑިޓުން  ަގާވ  ައހަރުެގ 

  ލޫޕްހޯލްސްތައް ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް ދެވަނަ އަހަރު އިޞްލާޙުކުރާ ޮގތަށް. އެހެންވީމަ، އިހަށް ފަށަމުން އަޅުަގނޑު

ޖަވާބުދެވޭތޯ   ސުވާލަކަށް  ކޮންމެ  ވިދާޅުވި  ހަމަ  ތެރެއިން  ސުވާލުތަކުެގ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދަންނަވައިލާފައި  މިވަރަށް 

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަސައްކަތްކުރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއް މިނިސްޓަރ.ޒަޝުކުރިއްޔާ  ފަރާތުން    ތްތެރި  ޓީމްސްެގ  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  ތަޢާރަފްވެލުމަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

 އަޙްމަދު ޝިހާމް. 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާއަޙްމަދު ޝިެގ ރައީސް ރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސްޓޫ

ވާހަކަދައްކައިލުމަށް. މި ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް `. ޝުކުރިއްޔާ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ މިތަނަށް އައިސް  

މުހިންމުކޮށް މި   ވަރަށް  އަޅުަގނޑުެމން  މިއީ  ޕެޓިޝަންއަކީ  މި  މިކަމުަގއި  މިއުޅެނީ.  ފަށައިެގން  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މެން ވެސް  އިން ފަށައިަގންނަން ހަމަ އަޅުަގނޑު  51ބަލަންޖެހޭ ޕެޓިޝަނެއް. މީަގިއ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮގތަށް %

ރިކުެއސްޓަކީ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެދުމަކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ދެކެން.  ކަމަށް  އަދަދެްއ  ރަނަގޅު  މިއީ  ހަމަ 

ނިންމަވާ ޓަރމް  މި  % މިނިސްޓަރ  މިނިސްޓަރ   60އިރުަގއި  ހެދިެގން  ޕްލޭންތަކެއް  މީެގ  ދެން،  ހުރުން.  ަގއި 

ެގންޮގސްފި ދަށުން  ޕްލޭނެއްެގ  ހަމަ  ކުރެވޭ.   ވިދާޅުާވޮގތަށް  މިކަން  ނުލައި  އުނދަޫގތަކަކާ  ވަންޏާމު  ކަމުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ މުަވއްޒަފުންެގ ޑެސްޕަރޭޝަން ހުރިވަރު. ަވޒީފާތައް މީހުން ނުދެނީ ކީއްެވެގންކަން ވެސް.  

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކީއްެވެގންކަން  ލިބެނީ  މީހުންނަށް  ބޭރު  މީހުންނަށް،  އެހެން  ެއ ވަޒީފާތައް  ނޭގ. 



 2020ޖޫން  23            ވަނަ ބައްދަލުވުން  8ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

7 

 

އަޅުަގނޑުމެން އެތާނަގއި މަސައްކަތް ކުރަން އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެކަށް އުޅެފައި އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށް، ެއ  

ހަިއ  ޚާއްޞަކޮށް  ބޭނުންވޭ.  ދިވެހިން  ވަޒީފާތަކަށް  ހަމަ  މި  މިދަންނަވަނީ.  މިހެން  ައޅުަގނޑު  އަލީަގިއ  ތަޖުރިބާެގ 

ންެގ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ހަމަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އެތަނަށް ހަމަ ވަޒީފާެގ  އެންޑް ރިސޯޓްސްތަކުަގއި ބޭރު މީހު

މި   މިހާރު  ވިދާޅުިވޮގތަށް  އެ  މިނިސްޓަރ  އޮތީ.  މި  ޖެހިފައި  ވަރަށްބޮޑަށް  ދިވެހިންނަށް  ހަމަ  ބޭނުންތެރިކަން 

ުމވަްއޒަފުންނާ ވީހާވެސް ބޮޑަށް  ސީ.ޑީ.ީއެގ ކޮންސަލްޓެންޝަންެގ ފަރާތުން އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅައި ވެސް، އެ 

ުގޅިެގން އެކަންތައް ކުރައްވާތަނެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުންނެއް ެވސް. މިހެން މުވައްޒަފުންނާ 

ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޑައިލޮުގ ޮއެވެގން ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރައްވާ ކަމުަގއި ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުެގ އިމްޕުޓު ލިބޭނެ  

މިނިސްޓްރީެގ ހަމަ ހަމަ  ކަމެއް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  އޮތުމަކީ  ސެކްޝަނެއް  ލީަގލް  ދެން،  ވެސް.  ރަނަގޅަށް   

ކުރިއަށް   ވާހަކަދައްކާލައިެގން  ޑިޕާޓްމެންޓާ  ލީަގލް  މިނިސްޓްރީއަށް  ފަސޭހަވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތެރޭަގއި 

އަޅު ޮގތް  ެގންދަާވ  އެ  މިނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑު،  އަޅުަގނޑު  ެގންދަން.  ދެން،  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ހަމަ  ަގނޑަށް 

ވެސް  މިހާރު  މިނިސްޓަރ  ުގޅިެގން  ހަމަ  މުވަްއޒަފުންނާ  ދާއިރާެގ  ޓޫރިޒަމް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ހަމަ  އުއްމީދަކީ 

  ކުރިއަށް ެގންދަވާ ޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަވާނެ ކަމަށް. ެއޮގތުން، ދެން އަޅުަގނޑު އިންނާނީ އަޅުަގނޑު ސިޓީއަކުން 

 ހުށަހަޅާފައި އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތް ކޮމިޓީއަށް. ދެން، އޯޕަނިންގަގއި އަޅުަގނޑު މިހާވަރަށް ދެން ދަންނަވާނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅެްއ   ދެ  ބޭފުޅަކު،  ެއްއ  ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންެގ  ކޮމްޕެނީެގ  ކްރައުން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

 ެގން. ޒަކަރިއްޔާ ޢީސާ ނުވަތަ ޝިޔާމް މޫސާއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އެބަތިއްބެވި ަވޑައި 

 

މޫސާ   ޝިޔާމް  މެނޭޖަރ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ލިމިޓެޑުެގ  ޕްރައިެވޓު  ރިސޯޓްސް  ޗަމްޕާ  އެންޑް  ކްރައުން 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުވަތު  މުޤައްރިރަށްއާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަމަ ކޮމިޓީ  .السالم عليكم 

ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ދެން،  ެގންުގޅުްއވީތީ.  ިވސްނުންފުޅު  ހޯއްދެވުމުެގ  ވެސް  ލަފާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެއްަވއި، 

ކުރަްއވަމުން،   މަސައްކަތް  ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ޓީމު  މިނިސްޓަރުެގ  އަދި  ިމނިސްޓަރ  ހީވާިގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މެންބަރުންނަށް ވެސް  އަ މަޖިލީހުެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިޙުސާސްތައް،  މުޅި  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ކޮލީުގސް   އިންޑަސްޓްރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އަދި  ެގންދަާވތީ.  ޙިއްސާކުރައްވަމުން 
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ސާސް ދަނޑިވަޅުަގއި މުހިންމު ާވހަކަތަކުަގއި ވަރަށް ވަރަށް  ވަޑައިެގންދެއްވީތީ، މިއީ ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ޚައް

މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންެގ އިސްވެރިންެގ ފަރާތުން މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވަން އޮތީ،  

ވަރަ އިނީޝިއޭޓިވްެއކޭ.  މުހިންމު  ވަރަށް  މިއީ  ކިޔަމޭ.  މަރުޙަބާ  ހަރޓެޑުލީ  ހޯލް  މުހިންމު އަޅުަގނޑުމެން  ށް 

ދިރާސާކޮށް،   ނަޒަރަކުން  ދިރާސީ  އަޅުަގނޑުމެން  މި  އޮތްޮގތުން  އެނިގފަިއ  ައޅުަގނޑުެމންނަށް  މަޝްވަރާތަކެކޭ. 

ހުރިހާ   ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ދިވެހިންނަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލައި،  ކަލެކްޓިވްލީ  މަސައްލަތައް  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުރުޞަތުތަ ވަޒީފާެގ  ލާފައި  ޚިދުމަތްތަކެއް،  ތެރެއިން  އިންތިޒާމެްއެގ  ވަކި  ދަށުން  ޕްލޭނެއްެގ  އެ  ވެސް  ކެއް 

އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ްގރޫޕުން ވެސް އަދި ކްރައުން އެންޑް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދަން 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާށޭ.  މަރުޙަބާ  ވިދާޅުވަނީ  ވެސް  އިސްވެރިން  ހުރިހާ  ރިސޯޓްސްެގ  މިތިބީ ޗަމްޕާ  މެން 

އަދި  އެއްކޮށް،  މެންބަރުންނާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއްކޮށް،  މިނިސްޓްރީާއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޓީ، ހުރިހާ ޓީމާ ވެސް އެްއކޮށް، އެންމެ ބައިވެރިންނާ ވެސް އެްއކޮށް މި މަރުޙަލާަގއި މަސައްކަތް  

އަޅުަގނ ތައްޔާރަށް.  ިމ  ކުރުމަށް  ލިބި،  ދިވެހިންނަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް  ިގނަ  ވީހާވެސް  ބޭނުމީ  ހަމަ  ވެސް  ޑުމެން 

 އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ދިވެހިންެގ އިންޑަސްޓްރީއަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހީމް މޫސާއަށް ދަންނަވައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވިލާފެ ފަރާތުން އިބްރާ

 

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓު ލިިމޓެޑުެގ ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިބްރާހީމް މޫސާ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

عليكم  ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ މިނިސްޓަރު ވެސް ފާހަަގކުރެވިްއޮގތަށް، އަދިހަމަ އެާއއެކީަގއި ކްރައުން އެންޑް    .السالم 

ބޭނުންތެރި   ވަރަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  އިނީޝިޭއޓިވްައކީ  މި  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ކޮމްޕެނީން  ޗަމްޕާ 

ވަރަށްބޮޑަ ހަމަ  ފަރާތުން  ވިލާެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެާއއެކީަގިއ  އިނީޝިއޭޓިވްެއއް.  ހަމަ  އަދި  ކިޔަމު.  މަރުޙަބާ  ށް 

އެ   ދިވެހިންނަށް  ކުރަނީ  މި  މަސަްއކަތް  ިއސްކަންދީެގން  ދިވެހިންނަށް  ަވޒީފާތަކަށް  އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން 

  ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން. އެޮގތުން، އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިސޯޓުތަކުން ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ހަމަ   ދިވެހިން.  މުޅިން  ހަމަ  ތިބޭނީ  މަޤާމުތަކުަގއި  ބޮޑެތި  އެންމެ  ހަމަ  ޮގސް  ފެށިެގން  ޖީ.އެމްއިން  ފާހަގަވާނެ 

ޓްރޭނިންެގ   އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ދިވެހިން.  ތިބޭނީ  ެވސް  ލެވެލްތަކުަގއި  ފަންތީެގ  މެދު  އެހެނިހެން  އެާއއެކީަގއި 
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އި ވަރަށްބޮޑު  ެވސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް  މެނޭޖަރުން  އެންޑް  ޓްރޭނިންގ  ހަމަ  ރިސޯޓުތަކުެގ  ދީެގން  ސްކަމެްއ 

ެގނެސްެގން   ބައިތިއްބައިެގން ސްކޫލުތަކުން ނިމޭ ކުދިން ެގނެސްެގން، އަދި ރަށްރަށް ޮގސްެގން ކުދިން ހޯދައިެގން 

ކުރަން.   މަސައްކަތް  ފަހިކޮށްދިނުމުެގ  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދީެގން  ހަމަ ޓްރޭނިންގ  އަދި 

އެާއއެކީަގއި ވިލާ ކޮލެޖު ތެރެއިން ލަިއެގން ޓްރޭނިންގއާ ކަންތައްތައް ހިންުގމުެގ ތެރެއިންނާ އެކީަގއި. މިނިސްޓަރު  

އަނެްއ   ރިސޯޓުން  އެއް  ބަދަލުވަމުންދެއޭ  ދިވެހިން  އަަވހަށް  ވަރަށް  ދެންމެ  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް 

މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް އެ ފާހަަގކުރެއްވީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ނަންނަަގންނަހެން އެއްކަލަ    ރިސޯޓަށް. އެއީ އަސްލު ވަރަށް

އަނެްއކާ އެހެން   ޓްރޭނިންގ ދީ، އެ މީހުންެގ ފަރާތުން ރަނަގޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏަށް ލިބެންވާއިރު

ސްައވަހަށް. އެހެންީވމަ، އެީއ ހަމަ އަޅުަގނޑު  ދިމާލަކަށް މޫވްވަމުންދާ ދިއުން އެއީ ވަރަށް އާންމުކަމެއް ަވރަށް އަވަ 

ެއކީަގިއ   ހަމައެއާއި  އަދި  ކަެމއް.  ރަނަގޅުކުރެވިދާނެ  މަސަްއކަތްކޮށްެގން  ކަލެކްޓިވްލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިތުން 

ވަރަށް އެބައި  އެތިކްސް  ވަރކް  ކިޔާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކަލަ  ދިނުމުަގއި  ފުރުޞަތުތައް  އިތުރު   ދިވެހިންނަށް 

 ބޮޑަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގެވެގންދިޔައީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރަތަމަ  ަގސްދުކުރަނީ.  އެރުވުމަށް  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާހިސާބުން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

 ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއަށް. 

 

 ން:ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވު

މަރުޙަބާ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިެގން  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ަވޑަިއެގންނެިވކަން.   ކޮމިޓީއަށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި  މިނިސްޓަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. 

ހުމެއް ލިބިއްޖެ ސީދާ ވަޒީރު ވަޑަިއަގތުން. ދެން މިކަމުަގއި މިނިސްޓްރީެގ  ދެން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެ 

އަޅުަގނޑު   އިޙުސާސްކުރެވުނުކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަމާލުކަން  ދެއްވި  މިކަމަށް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ފަރާތުން 

 މަސަްއކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން. މި ކޮވިޑުެގ ހާލަތާއި ުގޅިެގން ރިސޯޓުތަކުގައި

ކަންތައް ދިމާވި ޮގތަކީ ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ލިޔެިވެގންދާނެ ކަޅު ޞަފްޙާެއއް އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން  

އެ   އެހެންނަމަވެސް،  އިންޑަސްޓްރީައކީ.  ޓުއަރިޒަމް  އިންޑަސްޓްރީެއއް  އިތުބާރުކުރި  ވަރަށް  ޓްރަސްޓްކުރި  ވަރަށް 

ތަމްސީލުކުރާ  އިތުބާ ރައްޔިތުން  ސުވާލު  އެ  ެގންނާނީ  ައނބުރާ  އަލުން  ޮގތަކަށްތޯ  ކޮން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ރު 
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މަންދޫބެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުެގ ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާލެއް. މި ވާހަކަ މިހެން ދަންނަވާއިރުަގއި ބަެއއް ރިސޯޓުތަކުން  

ަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ވަރަށް އިޙްސާންތެރިކޮށް ވަރަށް އެ ހާލަތަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަންތައް ކުރެއްިވކަން ވެސް އަޅު 

ެއްއ   ދިމާިވ  އަޅުަގނޑަށް  ނޫން.  މަދެއް  ހަމަ  ވެސް  ރިސޯޓުތަްއ  އިސްކަންދެއްިވ  ުމވަްއޒަފުންނަށް  ވިސްނަަވއި 

އުލި  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ބޭނުންވޭ.  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން  ފުރުޞަތުަގއި  މި  ހަމަ  ތިން ހާދިސާއެއް  ަގމުެގ 

ކުއްޖަކު ކުއްލިޮގތަކަށް ރަމަޟާން މަހުެގ ތެރޭަގއި ކަނޑާފަިއ ރަށުން ބޭރަށްދާން އެންިގ ކުއްލިޮގތަކަށް ރިސޯޓުން. މި 

ރަމަޟާން މަހުެގ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ އިނޭގތޯ. ރޯދަޔަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ. ހާރުކާން ވެސް ޖެހޭ. އެހެން 

ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓުަގއި ތާށިވެފަ. ދެވޭނެ ޮގތެއްެވސް އަދި    ހޭ. އެ ކުދިން އައިސް މި ތިބީކަންތައްތައް ވެސް ކުރަންޖެ

 ވެސް ދެއްކީއެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ޙާދިސާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރިމަތި ރަށާ ހަމައަށް ވާސިލުވެވޭނެ މަގެއް

އޮްއވާ   ހިތުަގިއ  ބިރުވެރިކަން  ބަލިމަޑުކަމުެގ  ބައްޔެްއެގ،  މައް މިވަނީ  ހަމަ  ޭއެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ެއވަުގތު  ޗަށް. 

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ހާސްވެ ހަދާނެ ޮގތް ހުސްވި. އަޅުަގނޑު ެވސް ހުރީ ބަންދެއްަގއި. ދެން، އަޅުަގނޑު  

މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވީ އިނޭގތޯ މިކަން މިހެން އެބަ ދިމާެވއޭ. ދެން، އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަަގކޮށްލަން  

ހުޅުލެއަށް ވަޑަިއެގން އެކުދިންނާ ބައްދަލުކުރަްއވައި އެ ދަންވަރު   މިނިސްޓަރ ވަޑަިއެގންނެވި. ހަމަ އިން ޕަރސަން 

އިނޭގތޯ.   ހައްދަވައިދެއްިވ  ޮގތެއް  ދެވޭނެ  ރަށަށް  އަނބުރާ  އަދި  ކެވޭނެޮގތަކާިއ  ޮގތަކާއި  ތިބެވޭނެ  އެކުދިންނަށް 

އުފަލާ ވަރަށް  އެކަން  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު،  އެހެންވީމަ،  އެކީަގއި.  އިންނެވުމާ  މިނިސްޓަރ  ފާހަަގކުރަން  އެކު 

ކަމެްއ   އެންމެ  ހަމައެކަނި  މިއީ  ހުރީ.  ދިމާވެފައި  ިގނަިއން  ޙާދިސާތައް  މިކަހަލަ  ވަރަށް  ވަރަށް  މިދަންނަވަނީ، 

ކޮ އަންނައިރުަގއި  ވުޖޫދަށް  އިންޑަސްޓްރީ  އަނބުރާ  އަލުން  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ދެން،  ބައިތޯ  އިނޭގތޯ. 

ޔަޤީންކަމަކީ އޮތް  ހުރީއަކީ  ؟ މުވަްއޒިފުންނަށް  ތަފާތު  ހަމައެކަނި  ުމވަްއޒިފުންނަށް  އިނޭގތޯ.  ސުވާލު  ެއއް  ެއއީ 

ވަރަށް   އެބަހުރި  ރިސޯޓުތަކުަގއި  ބަެއއް  ވެސް  ކުރުމުަގއި  ކަންތައް  މެދު  މުަވއްޒިފުންނާ  ނޫން.  ރޭޝިއޯެއއްަގެއއް 

ންވަރެއްެގ ވަޒީފާތަކުަގއި ތިބޭ ދިވެހި މީހާއާއި ބޭރު މީހާއާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބޮޑެތި ތަފާތުތައް. މިދެންނެވީ އެއް ފެ

؟ ބޭއިންޞާފު ކުރޭ. އެހެންވީމަ، ކޮބައިތޯ ދިވެހި ކުއްޖާއަށް ލިބޭނެ ޔަޤީން ކަމަކީ. ވަޒީރު އެކަން އެބަ ބައްލަވަންތޯ

މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސުވާލަށް،  ދެ  މި  ޚާއްސަޮގތެްއަގއި  ވަކިން  ދެވޭނެ   ދެން،  ކުދިންނަށް  ހުށަހެޅި  ޕެޓިޝަން 

ވާނެހެން.   އެކަން  ކަމަކަށް  ރަނަގޅު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވައިފިއްޔާ  މިނިސްޓަރ  ޖަވާބެއް  ސްޕެސިފިކު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުލިއަރލީ ދެ ސުވާލު ސްޕެސިފިކުކޮށް.  

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޕެޓިޝަންަގިއ މި ހިމެނޭ ދެ ސުވާލެއް. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިހާރު އަލަށް ހުޅުޭވއިރުަގއި މަދުވެެގން ސާޅީސް ފަހެްއ  

ޔަޤީންކަން  ދެއްވާނެކަުމެގ  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  އަދަދަށް  އެ  ރިސޯޓުތަކުަގއި  ނެތް  ދިވެހިން  އިންސައްތައަށް 

ހަކައަކީ. ދެވަނަ ކަމަކީ ރިސޯޓުތަކުަގިއ ހުސްވެފަިއވާ މަޤާމުތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމޭ ޕެޓިޝަންަގއި މި ބުނާ ވާ

ބިދޭސީން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ދީފައި އެ ފުރުޞަތުތަކަށް ދިވެހިން ނުލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްަގޭއ.  

 މި  ދެކަންތަކަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި ވަޒީރު ކޮންކަހަލަ ޖަވާބެއްތޯ ދެްއވާނީ. 

 

 ޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސް

ސްޓޭޓަސްއަށް  މިހާރުެގ  އޮތީ،  ދަންނަވާލަން  ތިކަމުަގއި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ 

ާއ    55އާއި    45ރިސޯޓުސްތައް ދިވެހިން އިނޭގތޯ.    25ން މަތީަގއި ވެސް އެބައޮތް ރާއްޖޭަގއި %   55ބަލާއިރު %

%ދޭތެރޭ މިއޮތީ  ައދި  33ަގއި   .45  % މިޮއތީ  ދަށެއްަގއި  ޓޫރިޒަްމ  42ން  ރާއްޖޭެގ  ައއިއިރު  ކޮވިޑު  ެއއީ   .

% ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލާިއރު  މިއަށް  ސްޓޭޓަސް.  ހުރި  ރިސޯޓްސްތައް  ައށް    51ސިނާޢަތުެގ 

ހާސް މީހުން އަދި ބޭނުންވޭ. ފަސް ހާސް   ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް އޭރު އެހުރި ނަންބަރސްަގއި އަރުވަންޏާ ފަސް

ވެސް   ފިަގރސް  އޭެގ  ދާނެ.  މަސައްކަތަށް  ފުލްފްލެޖު  ޓްރެއިންޑް  ހަމަ  މިހާރަށް  އިނޭގތޯ.  ތިބޭނެ  މުވަްއޒިފުން 

އަޅުަގނޑު ޝެއަރކޮށްލަދޭނަން ހަމަ މިވާހަކަ ދައްކާފައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާ. އެހެންީވމާ، މިހާރު މިއޮތް ޮގތުން  

%   45މު  ބަލަންޏާ އިމްޕޯޒްކޮށްފިްއޔާމު  ިއ  ަގ  51ރިސޯޓެއް  ޖުލައިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުޅުަވން    45ނޫންޮގތަކަށް 

ދައުލަތަށް  ހަމަ  އަނެއްކާ  ހަމަ  މާނައަކީ  އޭެގ  ހިނގައިދާނެ.  ނުހުޅުވިވެސް  ޮއންނާނީ.  ޗެލެންޖިންކޮށް  ރިސޯޓެއް 

އެއީ ޕްރެޓިކަލީ ވަުގތުން ަވުގތަށް ނުވެދާނެކަމުެގ ބިރު    ވަންނަން ހުރި އާމްދަނީއަށް ެވސް ހުރަސްއެޅިެގންދާނެ. އަދި

އޮތް   ސަރކިއުލަރަގއި  ެއ  ބަލަންޏާމު  ާގނޫނީޮގތުން  ބަލާއިރު،  ސަރކިއުލަރއަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމެްއ.  އޮތް 

ދުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ަވުގތުން ަވުގތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިއްޔާމު އަދި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ެއ ރިސޯޓެއް ބަން
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ވެސް   މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ކުރެވޭނީ  އެޮގތަށް  ތަރުތީބު  ާގނޫނު  ނެތް.  ތަރުތީބުވެފައެއް  ާގނޫނު  ޮގތަކަށް 

އެްއކޮށް   މަޝްވަރާތަކާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވަތަ  ޮގތަކީ  ޕްރޮޕޯސްކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއްކޮށް.  މަސައްކަތާ 

ކަށް އަޅުަގނޑުމެން، ލަފައަކަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާފައި އަޅުަގނޑުމެން ރައީސްެގ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޝަނަ

މިދަންނަވާހެން   މިހާރު  ތެރޭަގއި  މިއަހަރުެގ  ޮގތަކީ،  އޮންނަނީ.    2012އޮތް  މި  ސަރކިއުލާެއއް  އަހަރުެގ  ވަނަ 

އަ މެނިފެސްޓޯއަކާ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިދަނީ.  ދާން  މެދަށް  ދެބަިއ  ދައުރު  ިމ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑު  ދި 

  45މިނިސްޓްރީއަށް ވަންއިރު ިވޝަންއެއް ޮގތުަގއި އޮތީ ައއިަވރަށްވުރެ ރަނަގޅަށް ނިކުމެެގން ދިއުން. ައއިރު މިއޮތީ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ބަދަލުކުރުމަކީ  ޮގތުން  ޢަމަލީ  ިއތުރުން  ބަދަލުވުުމެގ  ލިޔެކިޔުމުން  އޭތި  އެްއޗެއް.  އޮތް  ަގއި 

މަސައްކަތް އަދި  މިނިސްޓްރީަގއި  ިވސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ވިޝަންއެއް.  ޓީމުެގ  ޒުވާން  ހަމަ  ކުރާ 

ޑައިރެކްޝަނަކަށް  ރަީއސްެގ  ޮގތަށް  ލަފައެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޝްވަރާެގ  ކުރެވުނު  މި  ެވސް  މަޓީއާއެކު  މިހާރު 

މިހާރު އެދެން  ލަފައަކަށް  ރައީސްެގ  ޮގތަކީ،  އޮތް  ވިސްނާފައި  ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެން  ހުޅުާވއިރު  ރިސޯޓްސްތައް 

ަގއި ހުޅުވަން. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން އޭަގއި ހަމަ އަންަގންޖެހޭ   45އަޅުަގނޑު މިހާރު މިއޮތް ސަރކިއުލަރަގއި % 

 % އަންާގނަން  ރިސޯޓްސްތަކަށް  އެންުގންތަކެއް  ރީޗްނުާވ    45ހުރިހާ  އެ  ެއއްކޮށް  ެއއާ  ޓަކައި.  ބާރުއެޅުމަށް  އަށް 

ނޑުމެން ަވކި ޕީރިައޑެއް ދޭޮގތަށް ހަމަކުރަން. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ޮގތުަގިއ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގ

މި ކޮވިޑާ ުގޅިެގން މަޑުޖެހިެގން މިދިޔަ މާސްޓަރ ޕްލޭންެގ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހުަގއި ފެށިެގންދާނެ. އެއާ އެްއކޮށް  

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސީ.ޑީ.ީއެގ މި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބަލާއިރު އަދި އިތު ރު ތިން ރިސަރޗް ތިން ޑޮކިއުަމންޓެއް 

އަދި   ޓަކައި.  ހިއްލުމަށް  ޕެރިޓީ  މި  އެްއކޮށް  ބިނާކުރުމާ  މީހުން  ައޅުަގނޑުމެން  ފެކްޗުއަލީ  ޕްރެކްޓިކަލީ،  ބޭނުންވޭ 

މަތީ   ނޫން.  އެކަންޏެއް  ޕެރިޓީ  ހަމައެކަނި  މުހިއްމީ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  ތި  މެންބަރު  މަޤާމުތަކުަގއި  އިްއޒަތްތެރި 

އިންޑަސްޓްރީ   މި  ދެނެަގނެ،  ސަބަބުތައް  ހަރުނުލާ  ރިސޯޓްސްތަކުަގއި  ހަރުނުލައިެގންދާ  އަދި  ތިބުމާއި  ދިވެހިން 

ޮގތަކަށް  ނެރެވޭނެ  ނަތީޖާ  އޭެގ  ޙަޤީޤީ  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ޓަކައި  އައުމަށް  މެޖޯރިޓީ  އަތްމަްއޗަށް  ދިވެހިންެގ 

އަޅުަގނޑުމެ ހޯދަންޖެހޭ.  ސްޓޭޓުމަންޓެްއ  ހޯދުންތައް  ޕޮލިޓިކަލް  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  މޫވްމަންޓެއް  ޕޮޕިއުލިސްޓު  ންނަށް 

 % ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ  ވެސް  މިއަދު  ސަރކިއުލަރ  އެްއޗެްއ  55ޮގތުަގއި  އެޗީވްނުވާ  އެޗީވްނުވެފައި،  އެ  ެއކަމަކު   .

ެއއީކީ މާނަެއއް ހުރި ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ هللا ެގ އަމާޒަކީ  ތަންފީޒުނުވެފައި 

އެހެންވީމާ،  ކަމެއްނޫން.  ނަަގންޖެހޭނެ  ދައުރު  މުޅި  އެއީ  ެވސް  ރިސަރޗްކުރުމަކީ  މިދަންނަވާ  މަުގން،  މިދެންނެވި 

ދާއިރާަގިއ  މި  ހަމަ  ތިބި  ރާއްޖޭަގއި  އެއްކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްލޭނެއް  މާސްޓަރ  ތެރޭަގއި  މަސް  ޖުލައި 

މިދާއިރާެގ  މަސައްކަތްކޮށްފައި ހަމަ  ވެސް  އެޗް.އާރުަގިއ  ހަމަ  ޭއެގތެރޭަގއި  ކޮސަލްޓެންޓުން.  ދިވެހި  ތިބި   
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ވަދެފައި   ވަޒީފާއަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހަމަ  ދާއިރާަގއި  މި  އެއީ  ތިބޭނީ.  ދިވެހިން  ތިއްބަާވނީ.  ޕްރޮފެޝަނަލްސްއިން 

ތި ދަސްވެފައި  ދާއިރާ  ހަމައަށް  ޮގތާ  ކޮންސަލްޓެންޓުން  އައިސް.  ދަންނަވަނީ. މިއަދު  މި  ވަހަކަ  ދިވެހިންެގ  ބި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުން ހަމައެކަނި އޮތީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ރާްއޖެއިން ބޭރުން ެގނައުމާއި  

ެގނައުން.   ކޮންސަލްޓެންޓެއް  ބޭރުެގ  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.ޯއާއ  ޮގތުަގއި  ޗެއަރެއއް  ކޯ  ލީޑު  އަދި 

ވަރަކަށް މެންބަރުންެގ ިމ މަސައްކަތުަގއި ތިއްބަވާނީ މި އިންޑަސްޓްރީެގ ދިވެހިން   13މަކު، މުޅި ާގތްަގނޑަކަށް  އެކަ

ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އެމީހުންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނޭގނެ އެމީހުންނަށް ދިމާވި ޗެލަންޖަސްތަކާ މިހުރިހާ ކަމެއް.  

މި އަމާޒަކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ފިފްޓީ އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަހަށްދާއިރު  މަސައްކަތްތެރިންެގ  އަހަރުެގ  އަންނަ 

ވަންއިން ދުރަށް ދާނެ އަހަރުތަކާއި ދާނެޮގތާިއ، މީހުން ބިނާކުރާނެ ޮގތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ޖަވާބު ކުރުކޮށްލަމުން  

ޕަސަންޓު ފަސް  ފަންސާސް  ބޭނުންވާނެ  މީހުން  ހާސް  ނުވަ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެީއ  ދަންނަވަން،  އިންޑަސްޓްރީެގ.   

ހުރިހާ  ޭގޭގ  ސިފައިން  އެންމެންނާިއ،  ހުރިހާ  އޮފީހުެގ  ފުލުސް  ދަންނަވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބަށް  ތަފާސް 

ެގންނަންވީ.   ސިކުނޑިއަށް  އަދަދެއް  ާވވަރުެގ  ެއއްކޮށްލީމަ  މުވައްޒިފުންނާއި  ހުރިހާ  އިިމްގރޭޝަންެގ  އެންމެންނާއި، 

ޓްރެއިންޑް ފަސްސާސް ފަސް ޕަސަންޓުަގއި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓުކުރަންޏާ.    އެހާ މީހުން ބޭނުންވާނެއޭ

ސޯ، ދިޒް ިއޒް ސަމްތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމާޒު ހިފަިއެގން މަސައްކަތްކުރަން. ެއކަމަކު، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ  

އެހެން ެގންދަން.  ވަންއަށް  ފިފްޓީ  ފައިވްއިން  ފޯޓީ  މިއޮތީ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވީމާ، 

ހުރިހާ ރިސޯޓެްއ   ރާއްޖޭެގ  އެކަކަށްާވއިރު  މޭ  ިމއަންނަ އަހަރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ޑިޓަރމިންކޮށް މަސައްކަތްކުރާނަން 

ޮގތަށް  އަމާޒެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  ނެޭގތޯ.  ޕަސަންޓަށް  ވަން  ފިފްޓީ  ޮގތުން  ޢަމަލީ  އަދި  ޮގތުންނާއި  ާގނޫނީ 

ސްެގ މަޝްވަރާައކަށް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެންެގ މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ރިސަރޗުން ވިސްނާފައި  ރައީ

 އޮތްޮގތަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމްެގ އިތުރު ފުރުޞަތެއް.  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި
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އިސްކަންދެްއވާނެކަމުެގ   ދިވެހިންނަށް  އެއްޗެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހިމެނޭ  މީަގއި  އެއީ  ސުވާލު  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑުެގ 

ކިހިނެއްތޯ  ވިސްނުންފުޅު  ދިއުމުެގ  މީހުންނަށް  ބޭރު  ދެން  ލިބުމަށްފަހުަގއި  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  ޔަޤީންކަން، 

 ؟ތްތޯމިނިސްޓަރެގ ހުރީ. އެކަމަށް ޕޮލިސީއެއް އެބައޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މި   ކަމަށް  ނިންމާލަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ޖަވާބުދެއްވިްއޔާ  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  މިނިސްޓަރ 

 އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އި  ހިސާބުަގ 11:10ޤަސްތުކުރަނީ ާގތްަގނޑަކަށް  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއްކުރި  އަ އަޅުަގނޑުމެން  ޕޮލިސީއަށް  މިދެންނެވި  ޓަކައި  ކަނޑައެޅުމަށް  ޕޮލިސީއެއް  އެފަދަ  ޅުަގނޑުމެން 

މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އަލީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ފޮނުާވޮގތަށް ިވސްނާފައި އޮތީ. މި ދަންނަވާހެން،  

މިހާތަނަ ވާހަކަތަކަކީ  މިދެންނެިވ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންމެ  ަމޝްވަރާަގއި  ކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ށް 

ހުޅުވާިއރު   އަލުން  ރިސޯޓްސްތައް  ނެތް  ވިސްނުމެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތް.  އޮތް  ވިސްނުުމަގިއ  މިނިސްޓްރީންެގ 

ނެއޭ ކިޔާފަދަ  މަޖުބޫރުކުރުމުެގ ވިސްނުމެއް ނެތް. ހަމަ ސާފުކޮށް ދަންނަވަންޏާމު، މިވެނި ޮގތަކަށް ނޫނިއްޔާ ނުހުޅުވޭ

ޙާލަތެއް ކަމަކަށް ސަރުކާރަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިީއކީ. އެއީ ހަމަ ޙާލުަގއި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން. މުވައްޒިފުން  

ވެސް، ައޅުަގނޑު ކަނާތް ފަރާތް ބަލާލާއިރު މުވައްޒިފުންތަްއ ކަނޑަނީ. އެނޫންޮގތެއް ނެތިެގން އެމީހުންެގ އާއިލާތައް  

ރާތަށް ބަލާލާއިރު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދުނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި ޕްރޮޕްތަކުަގއި ހުރި ރިސޯޓުތައް  ބިކަވަނީ. ަވއަތް ފަ

ވެސް ހަމަ ބަނުގރޫޓުވާ ހިސާބަށް ވެސް ބައެއް ރިސޯޓުސްތައް އެބަހުރި. އެއީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީވޭ ކަންނޭނޭގ 

. ިއޓް ިއޒް ނޮޓް ދަ ކޭސް އޯލްޭވސް. ހަމަ އެމީހުން މި ރިސޯޓެއް އޮތިއްޔާމު އަބަދު ތިޖޫރީަގއި ލާރި ހުންނާނެއޭ

އާދޭ.  އެބަ  ިއނދަޖެހޭތަން  ހަމަ  ތާށިވީމަ  ކޭޝްފްލޯ  ހަމަ  ޮގސް  ނަަގމުން  ލޯނުތަްއ  އިންވެސްޓުކުރަމުން 

މި  މިވާހަކަ  ނުކުރާނެ.  ަވއްކެްއ  ވަޒީފާއިން  މީހުން  މިލިނިއަނުން  ވެސް  ތަންތަނަކުން  އެމެރިކާ  އެހެންނޫންނަމަ 

ވަކިކުރަންޖެހޭނީ ދަންނަވަ ވެސް  ވަޒީފާއިން  ނޫން.  ދިފާޢުކުރާކަށް  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ހާލެއްަގއި  އެއްެވސް  ނީ 

މި  ޕޮލިސީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން.  ތަރަޙަިއެގ  ތެރެއިން  ިއމުެގ  އޭެގ  ަގާވއިދާއި  ާގނޫނާއި 

ފޭސްތަކަކަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ޕްލޭންގެ ދަންނަވާހެން  މާސްޓަރ  މި  ފައިނަލްވެެގންދާނީ  ބެހިެގން   

މަސައްކަތާިއ އަދި މަޓީއާއި ެއއްކޮށް ވެސް މި ކުރެވުނު ަމޝްވަރާެގ އަލީަގއި ކަމުެގ ރިސަރޗުތައް ހޯދަިއެގން، ެއ  
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ތެރެއިން.   ޕްލޭނެްއެގ  އެކުލެވޭ  މަޝްަވރާކުރެިވެގން  އޮފީހާެއއްކޮށް  ރައީސް  މަްއޗަށް  އެހެންވީމާ،  ޑޮކިއުމަންޓުތަކުެގ 

އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ބޯޑަރ ޖުލައިަގއި ހުޅުވުާމއި، މިައންނަ މޭ އެކަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުަގިއ  

މިހިރީ   ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންބޮޑުވުުމަގއި  އެމް.ޕީެގ  އެްގޒެކްޓްލީ  ސޯ،  ދެވޭނެ.  ޕޮލިސީއަކަށް  ފައިނަލް 

މަތީ މަޤާމުތަކަށް ދިވެހިން ެގނެވި، ހަރުލެވޭނެ ޮގތްތަކާިއ، ޓޯޓަލް ޑޮމިނަސް ބޭރުބަެއއްެގ  ޕެރިޓީ ހިއްލުމުެގ އިތުރަށް  

އަތުަގއި ބަެއއް ރިސޯޓްސްތަކުަގއި އޮންނަ އޮތުން ނިމުމަކަށް ެގނައުާމއި އަދި ޭއެގ އިތުރަށް ފާހަަގކޮށްލަން އަންހެން  

ށް ދެވޭނެ ވިސްނުންތަކާއި، މި މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގިއ  ބޭފުޅުންނަށާއި ޕާޓުޓައިމްކޮށް ވެސް ރިސޯޓްސްތަކަށް ވަޒީފާއަ

 މި އަންނަ މޭ އެކަކާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން އެޑްރެސްކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތު އަ

 

 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިްއޔާ.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  

ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަިމއްލަފުޅަށް ވަޑަިއެގން ޓޫރިޒަްމ ދާއިރާެގ މަސައްކަތް ކުރައްާވ  

އަމިއްލަ  261 ހަމަ  ޙައްޤުަގއި  ޝުކުރު ކުދިންެގ  ވަރަށްބޮޑަށް  ވަޑަިއެގންދެްއީވތީ  ކޮމިޓީއަށް  ޖަވާބުދާރީވާން  ފުޅަށް 

ޝުކުރިްއޔާ.   ވަރަށްބޮޑަށް  ކަންބޮޑުެވއޭ.  ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިކަމާ  ހަމަ  މިނިސްޓަރު  މާނައަކީ  އޭެގ  ދަންނަވަން. 

އެ  އަދިވެސް  ތަކުރާރުކުރެްއވި.  ވެސް  ދެވަނަފަހަރަށް  ސަލީމް  ސުވާލަކީ،  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑު  ްއފަހަރު 

އިތުރު   ހަމައެކަނި  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އަސްލު  އެދެނީ،  ކުދިން  މި  ސުާވލު.  އެ  ތަކުރާރުކޮށްލާނަން 

ވަޒީފާއަށް މީހުން ެގނައުމުެގ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުން އެކަނި ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު  

އޭެގއި ތިބި  ަގބޫލުކުރަނީ.  ފޮނުވާލާފައި  މިވަުގތު  ޮގތްޮގތަށް ރިސޯޓުތަކުަގިއ  ެއކި  ނޫނީ  ކަނޑަިއ،  ަވޒީފާއިން  ތުރަށް 

އެކަމަށް   ނޫނީ  ތަރުތީބެއް،  އެްއވެސް  ކުދިންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ  ެއ  ހުޅުވިެގންދާއިރު  ހުޅުވާއިރު،  ރިސޯޓު  ކުދިން 

ހުރަހެ ވަޒީރަށް  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ެއްއވެސްކަހަލަ،  މަޖުބޫރުކުރުން  މިނިސްޓްރީއަށް  އަދި  ނޯންނާނެ.  އް 

ވަޒީފާ   ތަނުަގއި  އެ  އަދި  ޓްރެއިންޑު  ކުދިންނަކީ  އެ  އެއީ  ނޯންނާނެ.  ހުރަހެއް  އެްއވެސް  ވެސް  ސަރުކާރަށް 

ވާނެ  އަދާކޮށްފައި ތިބި ކުދިން. އެހެންވީމާ، އެ ކުދިން ބާކީކުރުމަށްފަހު ބޭރު ބައެއް ެގނައުން ެއއީ ހުއްދަ ދެވިެގން ނު

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަށް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ޕެޓިޝަން  މި  ކުދިން  އެ  ހާލުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ކުދިން  އެ  ކަމަށް  ކަމެއް 
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އަދި އެކަން ޔަޤީންކޮށް ؟ ަގބޫލުކުރެވޭ. އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ވަޒީރު ކިހާވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރަްއވާނަންތޯ 

އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް  އެ  ކުދިންނަށް  އޮތް    އެ  ކުރީެގ  ނޫނީ  ޮއކިއުޕެންސީަގއި  ފުލް  އެ  ރިސޯޓު  ކަމުެގ،  ެގނެވޭނެ 

ެގނައުމަށް   ރިސޯޓަށް  އެ  ކުދިން  އަދާކުރަމުންދިޔަ  ަވޒީފާ  ރިސޯޓުަގއި  އެ  ކުރިން  އަންނަމުންދާއިރު،  ޙާލަތަށް 

ައޅާނަންތޯ ބާރު  ހަމަ؟ ކިހާވަރަކަށް  ައޅުަގނޑު  ވިލާއަށް  އަޅުަގނޑު  ެއއާެއއްކޮށް  ހަމަ  ސުވާލެްއ    ދެން، 

އަމާޒުކޮށްލާނަން. ވިލާ ފާހަަގކުރައްަވއިފި އެ ބޭފުޅުންެގ ިގނަ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަތީ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބެވީ ދިވެހިން 

ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިާއއިންނާއި އަދި އެ ރިސޯޓު ބޯއީސްެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ވިލާ  

ހަމަ ވެސް  ކަމަށް.  ރިސޯޓުތަކުެގ  ތިބި  ދޫކޮށްލަންޖެހިފައި  ސަބަބުތަކަކާހުރެ  އެކި  ދިވެހިންތަކެއް،  ިގނަ  މިޮގތަށް   

އެއީ އަޅުަގނޑު  ؟ ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ އެ ކުދިން އަނބުރާ ެގނައުމުެގ އިންތިޒާމުތައް ކިހިނެއް ހަމަޖެހިެގން ދާނެތޯ

ބު ދެއްވާފަިއ، މި ތަފުސީލީ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުެގ މި  ވިލާއާ ކޮށްލަން، ައސްލު އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަޒީރު ފުރަތަމަ ޖަވާ

 ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިސްޓަރ.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންބޮޑުވުން  އާދެ!   މުވަްއޒަފުންެގ  އެ  ޕެޓިޝަންެގ  އަދި  ކަންބޮޑުވުން  ތި  މެންބަރުންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. 

ބަލައިަގންނަން.  އެްއކޮށް    އަޅުަގނޑުމެން  ޑިވެލޮޕްމަންޓާ  އިކޮނޮމިކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިކަމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކާރުން ވަނީ މި ކޮވިޑާ ުގޅިެގން ަވޒީފާއިން ކަނޑާލި ފަރާތްތައް ުގޅިެގން ކުރިއަށް ދާނީ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ސަރު

ޖޮބް ޕޯޓަލްަގއި ރަޖިސްޓަރާވން ދަންނަވާފަ. އެ ޕޯޓަލްެގ މަސައްކަތް ިއކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީެގ ބެލެހެއްޓެމުން ދަނީ. 

 ދެކޭޮގތުަގއި ސަރުކާރު އަޅުަގނޑު ރޭަގއި ވެސް އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރާ މިކަމާ ުގޅިެގން މަޝްވަރާކުރިން. އަޅުަގނޑު

އައިފަހުން ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބައެއް ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅިެގން އެބަ ތަންފީޛުކުރޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏު 

ހުއްޓަސް   އުނދަޫގތައް  ހަމަ  ރާއްޖެއަށް  ޤައުމުތަކުން  ބޭރު  ބަެއއް  މިހާރު  ކަންތަކުަގއި  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ބިދޭސީ 

ެގނައުން ކޮިވޑު ކަންތަކުަގއި ރައީސްެގ    މީހުން  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  މިތިބީ. އަދި އަޅުަގނޑު  މަނާކޮށްެގން  ހަމަ  ވެސް 

އިނިޝިއޭޓިްވެގ ދަށުން ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި މި ބޭރު މީހުން ބޭރަށް ނުެގންދެޭވވަރަށް ަގާވިއދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުން 

ެވސް ތި ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަން އެބަ ބަލާނަން. ދެން، ވެސް ބޭރަށް ެގންދެިވއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން  
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މިއަިއ   ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުންނަނީ.  މި  ކަނޑާލާފައި  އެކިޮގތަށް  އެކިފަހަރު  ރިސޯޓްސްތަކުން 

ނޭންޝަލް އަނެއްހެން ދަންނަވަންޏާ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެކަމާ ުގޅިެގން މިއައި ފައި

ޮގތް   އޮތް  އެކަން  ައޅުަގނޑުމެން  ރިސޯޓަކުން  ކަނޑާލި  އެ  ކަންތައް  ކުދިންެގ  ކަނޑާލި  އެ  ކްރައިސިސްއެްއަގއި 

ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  އޭެގ  ުގޅިެގން.  ޑިވެލޮޕްމަންޓާ  އިކޮނޮމިކު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަލާނަން. 

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީަގއި ވެސް މި ނިއު ނޯމަލްއަށް އާ ވެބްސައިޓު  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޖުލައިމަހުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގ

ވުޖޫދުެވެގން އަންނާނެ. އޭެގ އިތުރުން މުޅިން އަލަށް ދެންމެ ޓީމުން ވެސް ފާހަަގކުރި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޓްރޫލީ  

މަސަްއކަތް ސަރުކާރާިއ،  ިއޞްލާޙުކުރެވޭނީ  ކަންކަން  ހުރި  އިންޑަސްޓްރީަގއި  މި  ވަޒީފާދޭ  ަގބޫލުކުރަނީ  ތެރިންނާއި، 

ރާއްޖެައށް   އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމަ،  މަސައްކަތްކޮށްެގން.  ެއއްކޮށް  ޕާޓީކޮށް  ޓްރައި  ފަރާތްތަކާ 

އެޕް   މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދުވަހު  ޖައްސާ  ފެށޭއިރު  ޓޫރިޒަމް  އަލުން  މިފަހަރު  ޓޫރިސްޓު  ފުރަތަމަ 

ނަން. އެ އެޕްެގ މަޤުޞަދަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ޓޫރިޒަމްެގ އޭެގ އިންނާނެ ނަންބަރއެއް. އެާއ އަޅުަގނޑުމެން ލޯންޗުކުރާ

އެްއކޮށް މިނިސްޓްރީއަށާއި، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށާއި، ވަޒީފާ އޮންނަ މީހާއަށް އެ ޓްރޭސްކުރެޭވނެ އެމީހެއްެގ ޙާލަތު. އޭެގ  

ވެސް ނޭނޭގ   މާނައަކީ ވަޒީފާއަކަށް މިހާރު ބައެއް ފަހަރު ދިމާވޭ ބައެއް ރިސޯޓުސްތަކުން ޖެހިެގން އޮންނަ ރަށަށް 

އެރަށުަގއި ވަޒީފާެއއް އިޢުލާންކުރާކަމެއް. ޮގސް ޕިލިޕިންސްާއ ހަމައިން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުަމކުން މި އަންނަނީ މީހާ. 

އެހެ ފާޅުކުރޭ.  ކަންބޮޑުވުންތައް  މި  ވެސް  ކައުންސިލުތަކުން  ދިޔައިމަ  ރަށްރަށަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ންވީމާ،  ދެން، 

ނޫނީ  ކުރިއަށްއޮތް ތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން ވަޒީފާއަކަށް ލީމަ އެ މީހާ ެއ ަވޒީފާއަށް ނެނީގ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.  

އަޅުަގނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  ުގޅިެގން  އެ  ބެލޭަވރަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ވެސް  ކިހިނެއްތޯ  ދޫކޮށްލީ  ނުނަާގ 

ުގޅީެގ ކޮވިޑާ  ެއ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އަލުން  ކަންތައް  ކުދިންެގ  ކަނޑާލި  ވަޒީފާއިން  ރިސޯޓްސްތަކުން  އެކި  ން 

އަޅުަގނޑުމެން   ޔަޤީންކަން  ބަލާނެކަމުެގ  ުގޅިެގން  މިނިސްޓްރީ  ދެ  ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރާ  ހުޅުޭވއިރު  ރިސޯޓްސްތައް 

ކުެގ އަލީަގއި އަދި އެކިއެކި  އަރުވަން. ދެން، އެ ޕްރޮސެސް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި ހުންނަ ާގނޫނީ ނުކުތާތަ

ުގ ބެހިފައި އޮތްޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން  މެންޑޭޓު  ކުރިއަށް  ކުރަންޖެ  ޅިެގންމިނިސްޓްރީސްތަކަށް  ުގޅިެގން  ކަންކަން  ހޭ 

ެގންދާނަން. އެހެންވީމާ، އެއީ، ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ މިކަން މުރާޖަޢާކޮށްފައި ތި  

އެދެން.   ބޭފުޅުންެގ އަދަބުވެރިކާާމއެކު  ވަރަށް  ދެްއވުން  ހަމަ  އޮތިއްޔާ  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް  ސަޖެސްޝަނެއް،  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފުރުޞަތު  ވިލާއަށް  އަރުވާފައި  ފުރުޞަތެއް  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ައޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވާނަން.  

 

  ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު. އާދެ! ަވޒީރު ތި ފާހަަގކުރައްވަނީ ހަމަ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނުެގ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި  

ފުރިހަމަ   އަދި  ހަމަ  ކަންތައްތަކަށް  މިހިރަ  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  ިމވަުގތަށް  ެއ  ވަުގތުން  ަވޒީފާތަކުން  އެ  ޖަވާބެއް، 

ކަނޑާ ވަޒީފާއިން  ެއއްކޮށް  އަދި  ކުދިން  ބައެއް  ދުރުކޮށްލީ.  އަދި  ސަބަބުތަކާހެދި  ނޫން.  ވެސް  ފޮނުަވއިލީކީ  ފައި 

ނޫން،  ހުރެެގން  މައްސަލައެއް  އެހެންކަހަލަ  ނޫނީ  ހަމަނުވެެގން  ޝަރުޠު  ކުދިންނަކީ  އެ  ފޮނުވައިލިކަުމަގިއވިޔަސް 

ބޭ ޙާލަތުން ފައިނޭންޝިއަލީ  މި  އެދެނީ  ކުދިން  އެ  އެބަތިބި.  ކުދިންތައް  ފޮނުަވއިލި  ނެތިެގން  ތިއްބެން 

އަރަިއަގންނަމުން ދާއިރު އެ ކުދިންނަށް އެ ޔަޤީންކަން ދެޭވނެ ކަމަށް އެ ކުދިން ަގބޫލުކުރަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ 

ރިސޯޓުތަ އިސްކަމަކުން  ދެވޭ  އެ  ނޫނީ  ސަރކިުއލަރއަކުން  ނެރޭ  އެ  ައންާގތެރެއިން  ެއކަން   ކަށް  އެންުގމަކުން 

ރިސޯޓުތަކަށް  ހާކުދިންނަށް   ނޫނީ  ހަމަ  ރިސޯޓަށް  ވަޒީރު  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  ެއކަން  ޮގތްތައް.  ސިލުވެވޭނެ 

 އަންާގނެ ެއްއވެސް އެންުގމެއް ހަމަ އެބައޮތްތޯ. ނޫނީ ހަމަ އެ ނެތީތޯ އެކަން ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި.  

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ވަރަށް ކުރުކޮށް މިނިސްޓަރ.  

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޅުަގނޑު އަދިވެސް ޖަވާބުދޭނަން. އަޅުަގނޑު ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ތިކަުމަގއި ސާފު ޖަވާބެއް ނުދޭކަށް ނޫން.

ބޭނުން.ހަމަ  އެްއކަމެއް    ައޅުަގނޑު،  އެހެންނަމަވެސް އަދި   ސާފުކޮށްލަދޭން  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 

މުވަްއޒިފުންނަށް ވެސ، ރައްޔިތުންނަށް ވެސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މުވަްއޒިފުންެގ ކަންތަކުަގއި ާގނޫނީޮގތުން މުވައްޒިފުންެގ  

ޕަބްލިކަށް މިީއ  އަސްލު  ނޫން.  މިނިސްޓްރީެއއް  ޓޫރިޒަމް  އެންޓިޓީައކީ  ލީަގލް  އޮންނަ   ކަންކަމުެގ  ޮއޅިފައި  ވަރަށް 

ރިސޯޓެއްަގއި،   ދެ  ައުގބޮޑު  ވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  މިދޭތެރެއިން  ކަންބޮޑުވޭ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން  ކުދިން.  ބައެއް  ހިމެނޭ  މަޢުޟޫޢުަގއި  އެ  ހިމެނޭހެން.  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަ  ޮގތުން މިނިސްޓްރީން  ާގނޫނީ  ބަލަން.  ފޮނުވިޔަސް  މުވަްއޒިފަކު  އެލަރޓު  މި  ހަމައަށް   
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އަޅުަގނޑުމެންެގ ލީަގލްއިން ެއބައޮތް ހަމަ ސީދާ މިނިސްޓަރސް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވާފައި ިމނިސްޓަރަކަށް ާގނޫނީޮގތުން  

އޭެގ އަޅުަގނޑު  ިއންޓަރނަލީ.  ނޭޅޭނެ  ފިޔަވަޅެއް  ތިކަމުަގއި  މިނިސްޓަރަކަށް  ބޭފުޅުންނަށް    ޓޫރިޒަމް  ތި  މެމޯވެސް 

ޓްރައިބިއުނަލްއަށް.   އިންޑިޕެންޑެންޓުލީ  މިއޮންނަނީ  ދާން  ކަންކަމުަގއި  ބެހޭ  ވަޒީފާާއ  ޝެއަރކޮށްފާނަން. 

މިނިސްޓްރީއާ   ޝެޑޯ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން.  މިނިސްޓްރީއެއް  ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީއަކީ  ޝެޑޯ  ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

އަޅުަގނޑުމެ ުގޅިެގން  މިނިސްޓަރަކަށް އެްއކޮށް  ައޅުަގނޑު  އަދި  މިހާތަނަކަށް  އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  ހަމައަށް  ންނާ 

އައިފަހަކުން ހަމަ އެންމެ މަްއސަލައެއް ވެސް ނާދޭ. ައއިސްފިއްޔާ އެދުވަހަކު އަޅުަގނޑު ެގއަކަށް ނުދާނަން ފިޔަވަޅެްއ  

ަވޒީފާތަކު މިސާލަކަށް  ކަންކަުމަގއި  މިއޮތް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އަިއ  ނާޅައެއް.  ޮގތުން  އިޤުތިޞާދީ  ަވކިކުރީ  މި  ން 

ހީނަރުކަމެްއ  އިޤުތިޞާދީ  އެ  އަދި  ހުޅުވާއިރަކު  ރިސޯޓެއް  ޖުލައިަގއި  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އައިސްެގން  ހީނަރުކަމެއް 

 އެއްފަހަރަކާ ފޫނުބެދޭނެކަން ހަމަގައިމުެވސް ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. ސަބަބަކީ ބޯޑަރު ހުޅުވުމާ ެއއްކޮށް ޓޫރިސްޓުން

ެވއްޖެްއޔާމު   ނައިސްފިކަމުަގިއ  ސާޖެއް  ދެވަނަ  ކޮިވޑުެގ  އަދި  ރަނަގޅަށް  ިވޔަސް،  ފެށިކަމުަގިއ  هللا އަންނަން 

ފަތުރުވެރިން  ރަނަގޅު  ރާއްޖެއަށް  ނޮވެމްބަރހާތާނަގއި  ޮއކްޓޯބަރު  ވަރަކަށް  ރަނަގޅުވަމުންދާ  ޙާލަތު  އިރާދަފުޅާއެކު 

ޖުލައިމަހުަގއި މިދިޔަ މަހުަގއި ދިޔަ މީހާ އަންނާނެކަން ލާޒިމުކުރާ އަންނަން ފަށާނެ. އެހެންވީމާ، ލާޒިމުކޮށް ސީދާ  

އޮތްކަަމކަށް  އެންޭގކަށް  ތެރޭަގިއ  މެންޑޭޓު  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ބާރެއް  ާގނޫނީ 

ައސްލު އަޅުަގނޑުެގ ޖަވާބު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ާގނޫނީ ޓީމަކުންނެއް އަޅުަގނޑަކަށް ލަފައެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ،  

ޮގތަކުން ވެސް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި މައްސަލައިަގއި،   ޙާލަތު އިމްޕްރޫވުކުރާ  ދިނުމުަގއި މިޮގތަށް... އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  އެންޓިޓީތަކާ  ެއހެން ވުޒާރާތަކާއި  ބާރުހުރި  ާގނޫނީޮގތުން  ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  މުވަްއޒިފުންެގ 

އަޅުަގނޑަށް ާގނޫނީ ޮގތުން ލިބިދީފައި ހުރި ބާރުތަކުެގ ތެރޭަގއި    ރާނަމޭ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެއީމަސައްކަތްކު

އަޅުަގނޑު   ކަންބޮޑުވުން  މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  އެއްޮގތަކަށް  ދަންނަވަނީ.  މި  އެހެން  ޓަކައި  ޖަވާބުދިނުމަށް 

ެގ ތި އިޙުސާސް ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ޝެއަރ ކުރަން އަދި ޝެއަރ ނުކުރަނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ މަނިކުފާނު

 ބައިންޑުވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ވިލާއަށް ފުރުޞަތު ދެން އެ ސުވާލުެގ ދެވަނަ ބަޔަށް. 
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ސަސް އިބްރާހީމް މޫސާ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓު ލިިމޓެޑުެގ ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯ

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ސްޓާފެއް ަވއްކެއް ނުކުރަމު. ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް 

މި   ހަމައެާއއެކީަގއި  ފޮނުވާފައި،  ރަށަށް  މީހުން  ހުރިހާ  ބޭނުންވި  ދާން  ރަށަށް  ޕީރިއަޑުަގއި  ދޭން މި  ދުވަސްވަރު 

ކަނޑައެޅި އެލަވެންސެއް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ރަށުަގިއ ތިްއބަސް ދެމުން މި އަންނަނީ. ދެން، ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގިއ  

ވަރަކަށް   ހުޅުވިެގންދާ  ބޯޑަރު  ވަރަކަށް،  ހިއްލެމުންދާ  އޮކިއުޕެންސީ  ރާއްޖޭެގ  ބުނުއްވާހެން  އެ  މިސާލަކަށް 

ކު ޕްލޭނު  މިހާރު  ދިވެހިން  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ދީެގން  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  ހަމަ  މިހާރު  މިދަނީ  ރަމުން 

ކުރިއަށްެގންދިއުން.   ސަމާލުކަންދީެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ވަޒީފާތަކަކަށް  ޮގތްތަކަކަށް  ެގނެޭވނެ  ވެސް  ފުރަތަމައިނުން 

މި އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަކުން  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ަވުގތަށް  މި  ހަމަ  ދެން،  ބިދޭސީން  ދަނީ   

ވަޒީފާތަކަށް   ހަމަ  ދިވެހިން  އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަޖައްސަމުން.  ހަމަ  ިއންތިޒާމުތައް  ފުރުވާލުުމެގ  ރާއްޖެއިން 

 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުރުޞަތު ލިބޭހާ އަވަހަކަށް ރިކޯލްކުރަުމން ެގންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކެޔޮދޫ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ޓީމު. ދެން، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީަގިއ  

 ކުރައްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން އަދި ޓީމު އިނޭގތޯ. ިމ ޚައްޞާސް ޙާލަތުަގއި ަވޒީރާއި އަދި ވަޒީރުެގ ޓީމު މި މަސައްކަތް

ހަމަ  އަދި  ޝުކުރުއަދާކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް  ދެއްވި  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަޑަިއެގން  ތަނަށް 

 % އިޤުތިޞާދުެގ  ރާއްޖޭެގ  އެނ 80މިއާއެކު  ައޅުަގނޑަށް   ،% މަޢުލޫމާތުަގއި  އޮތް  އޮތް    80ިގފައި  ބަރޯސާވެފައި 

ސެކްޓަރ ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި މި ވަުގތު އެްއެވސް ވިޔަފާރިެއއް ހިނަގމުން ނުދޭ. ނަމަވެސް، ވަޒީރުެގ  

މަހު ތެރޭަގއި ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި ޓޫރިޒަމް ސެކް ޓަރެގ  ވާހަކަފުޅުން އެބަ އެނޭގ ވީހާ އަވަހަކަށް، އަންނަ ޖުލައި 

ހަމަ   ޓަކައި  ކަމަށް  އެ  ހަަމ  ކަމަށް.  ެގންދަވާ  ކުރަްއަވމުން  މަސައްކަތްތަކެއް  ާގތްކޮށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނާއެކު 

ސުވާލު   އޮތް  ކުރަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރ.  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  އަދާކުރަން  ޝުކުރު  ނިހާޔަތަށް 

އެ ޮގތަކަށް  ތަފާތު  އެ  މުޣުނީ  މެންބަރު  ެއއް    އިްއޒަތްތެރި  އުޅެނީ  މި  ޮގތެއްަގއި  މަިއަގނޑު  ދެން،  ކުރެއްވީ. 
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ާގތްަގނޑަކަށް   ސްޓާފަކު، ކުއްޖަކު   260ޝަކުވާތަކެއް. ރިސޯޓުތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތް ޕެޓިޝަންަގއި 

އަޅުަގނޑު    އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތީ. ދެން، އަޅުަގނޑު، އެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ދެން،

މި  ަވޒީރު  އެނިގެގން  ެވސް  ައޅުަގނޑަށް  ެއއީ  ވާހަކައަކީ،  ބޭނުން  އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވީ،  ދަންނަވާލަން 

ައޅުަގނޑަށް  ެގންދެވިކަން  ކުރައްވަމުން  ސަރޭވއެއް  ސިނާޢަތުެގ  މި  ވާހަކައަކީ  ެގސްޓުހަުއސްތަކާ،  ރިސޯޓުތަކާިއ، 

ވިދާޅުވެއްޖެ   ަވޒީރު  ދެން،  ދެން، އި  47އެނޭގ.  އެބަތިއްބޭ.  މުވަްއޒަފުން  ދިވެހި  ސިނާޢަތުަގއި  މުޅި  ންސައްތަ 

ިވޔަފާރި.  ެގސްޓްހައުސް  ކިޔާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓޫރިޒަމް،  ލޯކަލް  އެނޭގ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ޓިސްޓިކްސް  ެވސް ދިވެހި ސްޓާފުން އެބައުޅޭ. މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ސްޓެ  70ވެސް %   80މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި % 

އައިބައިތޯ އެްއކުރެްއވީމަ  ދެބައި  ެގސްޓުހައުސްތަކާ  ރިސޯޓުތަކާއި  ަވކިންތޯ؟ އަކީ  ރިސޯޓުތައް  ؟ ނޫނިއްޔާުމ 

ވަކިންތޯ ދެން،  ؟ ެގސްޓުހައުސްތައް  ވަުގތަށް.  މި  ހިތްހަަމޖެހޭ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ 

އަ ައރައިަގންނަން،  ަވުގތުން  މި  އެބަ  ނަމަވެސް  ރިސޯޓުތަކުެގ  ބައެއް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެނޭގ  ޅުަގނޑަށް 

ރިސޯޓުެގ މީހުންނާ ވެސް އެބަ ވާހަކަދައްކަމުން    3ވާހަކަދަްއކަމުން ދަން. ޚާއްސަކޮށް އަޅުަގނޑުެގ އަތޮޅުަގއި ހުރި  

އް އަދިއެއް.  ައކަށް ނެތޭ އެރުވޭކަށެ   80، %70ދަން. ހަމަ އެ މީހުން ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑު ކައިރީަގއި ެއބަބުނޭ %

އޭ. ތިމަންނަމެން ފަށައިަގންނައިރު، ޖުލައިަގއި ފަށައިަގންނައިރު. ވަރަށް   50އެންމެ ބޮޑަށް ވެސް އެރުވެން އިނީ %

ބޮޑަށް ތަފުސީލުކޮށް އަޅުަގނޑާ އެ ވާހަކަތަްއ ެއ ބޭފުޅުން ހިއްސާކުރައްވަމުންދަނީ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު ހަމަ 

ކަމަކަށް.  ފަށައިަގންނައިރަކު އަ ޮގތަކުންނެއް ނެިގދާނެ  ޙާލަތުެގ  މި  މުވަްއޒަފުންނެއް  ހުރިހާ  ހިއެއްނުވޭ  ޅުަގނޑަކަށް 

އަޅުަގނޑު   ވަންޏާމު  ކަމަށް  ެގންދަަވއިފި  ޮގތަށް  ެގންދަވާ  ތި  ޓާެގޓުކުރަްއވަ،  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  އެކަމަކު 

މި އޮތް  ޓާެގޓަށް ވާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމަ،  އުއްމީދުކުރަނީ މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް މި ޕެޓިޝަނުަގިއ 

ވަޒީފާ   މި  ސެކްޓަރަގއި  މި  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  މަޖުބޫރުކުރަނީއަކީ  ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑު 

ދެ ހުޅުވުމަށްފަހުަގއި  ިމ  ތެރޭަގއި  އަހަރު  މި  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ވިސްނާވަޑައިެގން  މިހިރަ  މި ކުދިންެގ  ން  އަދާކުރާ 

ކޭޓަރކޮށްދެްއވުމަށް   ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  މި  ކުދިންެގ  މި  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ކުރު  ވީހާ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  އޮތް 

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު އެދޭ އެދުމެްއ. ހަމަ މިއާއެކު ވަރަށް އުފާެވއްޖެ މިނިސްޓަރ އަމިއްލައަށް  

ތަނަ މި  ނަންަގަވިއެގން  މި އިނިޝިއޭޓު  ބައިވެރިވެ  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ކަންތަކުަގއި  ޕެޓިޝަނުެގ  މި  ވަޑަިއެގން  ށް 

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވީތީވެ އިނޭގތޯ މިނިސްޓަރ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޙަސަންއަށް  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދެން ިއނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން،  ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ އަދި މިނިސްޓަރުެގ ޓީމު އަދި އިންޑަސްޓްރީެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުން.  

ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން  ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ޕެޓިޝަނާ އެްއކޮށް މި ވާހަކަފުޅު ދައްކައިފި. ައޅުަގނޑު  

ރިސޯޓުތޯ ކިތައް  އޮތީ  ހުޅުވިފަިއ  އޮތީ  ރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ވަނީ  ؟ މިނިސްޓަރާ،  ދޫކޮށްފައި  ނުހެދި  ހިސާބަށް  މިހާ 

އަނެއް ސުވާލަކީ، ރިސޯޓެްއ  ؟ އަދި ނުހެދިވާ ރިސޯޓުތައް ނުނަާގ މިހާ ހިސާބަށް އޮތީ ކީއްވެތޯ؟ ކިތައް ރިސޯޓުތޯ

އަހަރުވީަމ    5ޕަރސެންޓު ނުވަތަ    30ސްޓަރ ތި ވިދާޅުވާހެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު  އަލަށް ހުޅުާވއިރުަގއި މިނި

ޕަރސެންޓުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާނަގއި ވެސް    60އަހަރުވީމަ    10ޕަރސެންޓު، ނުވަތަ    40

ޙާލަތެްއކަން އުނދަޫގ  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަނޑައަޅާފަ.  އެ  އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން ހުރޭ  އަދި  ެވސް.   

ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި އިންޑަސްޓްރީއަށް މިހާ ހިސާބަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ތިބި ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ފުރިހަމަ 

ެއްއ  ުމވަްއޒަފުންެގ ބުރަ މަސައްކަތާ އެްއކޮށް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރާފައި ވަނީ. އަދި  ޮއެވެގން، އަދި އެ  ހިއްސާ 

ޅުވާފައި އަނެއް ރިސޯޓު ހުޅުވެނީ ވެސް ރޭަގނޑާއި ދުވާލު ދިވެހި އެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން ކޮށްދޭ ބުރަ ރިސޯޓު ހު

ރިސޯޓެއް   މިއީ.  ކަމެއް  ހުންނަ  މައްސަލަތަކެއް  ޚަްއސާސް  ވަރަށް  މިއީ  ކަމަކީ،  އަނެއް  މަްއޗަށް.  މަސައްކަތެްއެގ 

ޙިމާ އިންޑަސްޓްރީ  އެ  ނުލިބޭނެ.  ވެސް  ވަޒީފާއެއް  ވެސް  ނުހުޅުވި  ވަޒީފާއެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުކޮށެއް  ޔަތް 

އަދަެއއް ނުކުރެވޭނެ. އެޮގތަށް އޮތް ކަމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިއަދުެގ މި ސަރުކާރު އައިސް ކުރާ މަސައްކަތް  

މަސަްއކަ ކުރައްާވ  ތި  ދުވާލު  ރޭަގނޑާއި  މިނިސްޓަރ  އަދި  ބަލަިއަގންނަން.  ފުރިހަމައަށް  ހަމަ  ތް އަޅުަގނޑުމެން 

ބަލައިަގންނަން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ އެްއޗަކީ، މިސާލަކަށް ރިސޯޓެއް ދޫކޮށްފައި ދިހަ ބާރަ އަހަރުވާއިރުަގއި، ވިހި  

ފަންސަވީސް އަހަރު ވާއިރުަގިއ ނުހެދި އެބަހުރި ރަށް. އެ ނެޭގޮގތެއް ވެސް ނޯވޭ. ެއކަމަކު އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުެގ  

ކްޓާ ޚިލާފަށް ރިސޯޓެއް ނަގައިފި ކަމަށް ވަންޏާމު ކޯޓަށް ޮގސްެގން  ރެކު މި ކޮންޓްދިވެހި ރައްޔިތުންެގ މުދާ. އެކަމަ

ނަަގމުންދޭ. ފައިސާ  އިދިކޮޅަށް  ިމ    ދައުލަތާ  ރިސޯޓެއް  އެކަން.  ނޫންތޯ  އޮންނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ދައުލަތަށް  އެކަމަކު 

ކީ. އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ޮގސް ދިހަ އަހަރު ތެރޭަގއި ހަދަންވާނެއޭ. މިއޮތީއޭ ކޮންޓްރެކްޓުެގ މުއްދަތަ  5ދޫކުރަނީ  

؟ ނުވަތަ ކޮން ކަމެއް ވެެގންތޯ؟ ެއއަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ނާންނަނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ފޯރަނީތޯބާރަ އަހަރުވާއިރު،  

ނެހެދި   ރިސޯޓު  އެ  ެއއީ  ފުރިހައަށް،  ވަރަށް  ދެން    25މިއަށް  ނަާގފައި  ދައުލަތަށް  ރިސޯޓު  ެއ  އަހަރުާވއިރުަގއި 

ކަމުަގއި. އިޢުލާނު މި  ކަމެއްހެން  ކުރަންޖެހޭ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  ހޯދުން  ބަޔަކު  އެހެން  ހެދޭނެ  ކުރީމަ 
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އެހެންވީމާ، އެކަން ސާފުކޮށްލަ ދެއްވައިފިއްޔާ ރަނަގޅު. ދެން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއިމަންޓު 

ޅުަގނޑު މި ދެންނެީވ ރިސޯޓެްއަގިއ މިސާލަކަށް ވަޒީފާއަށް  އެސޯސިއޭޝަނަށް، ތި ބޭފުޅުން ަގބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ އަ

ެއއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދާ މައްސަލަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއކޭ. އިންޑަސްޓްރީައކީ ވެސް   ތި ވިދާޅުވަނީ 

އިން ިމސާލަކަށް  އަޅުްއވަންތޯ  ބާރެއް  ކިހާ  ބޭފުޅުން  ތި  ތަނެއް.  ހިންާގ  ހޭދަެއއްކޮށްެގން  ބޮޑު  ޑަސްޓްރީއަށް  ވަރަށް 

ވިދާޅުވީ   އެ  ދެންމެ  މިނިސްޓަރ  ނެރުމަށް.  ދެން،   10،000އަހަރަށް    9މީހުން  ބޭނުންވެއޭ.  އެބަ  މިހާރު  މީހުން 

ތިބޭނެ   މިހާރު  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް.  ވިލާައށް  އަދި  ވެސް  ތި   25،  20ޗަމްޕާއަށް  މުވައްޒިފުން  ތިބި  އަހަރުވެފައި 

ލޯތްބެއް ޖެހިއްޖެއްޔާމު އެ ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ތާކަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ.    ތަންތާަގއި. ެއއީ ދިވެްއސަކު ތަނެއްަގއި

އެ ބޭފުޅުންނަށް ތި ބޭފުޅުން ކިހާ އަހައްމިއްޔަތު ކަެމއް ދެއްވަންތޯ ސާފުކޮށްލަން. މިސާލަކަށް ތަމްރީނުކުރެވިފައި،  

ލަދެއްވައިފިއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު. ޖުމުލަކޮށް  ބޭރަށް ފޮނުވިފައި އެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށް

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާފައި، ދެން   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޯ އެ ސުވާލުތައް  އިްއޒަތްތެރި  ހުރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ދަންނަވަން.  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  އަޅުަގނޑު  ކުރެއްވުމަށް  ޓު 

 މެންބަރު ކުރިއަށް ެގންދަވާ! ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން އިނޭގތޯ. 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ  މުަވއްޒަފުން،  އިސް  އަދި  ަވޒީރު  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަްމ  މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑު   ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ފަރާތުން  ޓީމްސްެގ  އަދި  ވިލާ ޝިޕިންގ  ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް،  ކުރައުން 

ްއަގއި ފާހަަގކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިމަތިވެެގންދާ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޚާއްސަ ޮގތެ 

ދުނިޔެއަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިެވެގންދާ ޕެންޑަމިކުަގއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ޓީމު، ޒުވާން ޓީމު މި 

ބޭފުޅުންނަ އެ  އަދި  ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ހިތްވަރަށް  މި  ކުރެްއވި  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  ށް، 

ޤައުމުަގއި ނަމޫނާ ދައްކުަވއިދެއްަވއިފި. އެކަމަށް ޓަކައި އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްސަކޮށް 

ވަޒީރު އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ ައޅުަގނޑުމެން ދަތިެވއްޖެ ކޮންމެ ޙާލަތެްއަގިއ، ކޮންެމ ަގޑިއިރު ުގޅާލެއްިވއަސް  

ދަ އަޅުަގނޑު  ވަޒީރަށް  ަވޒީރެއްކަުމަގިއ،  ޖަވާބުދެއްވާ  ފަހުން  އޭެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުދެއްވިއްޖެ  ޖަވާބު  ތިފުޅުކަމުން 
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ނަމޫނާ ވަޒީރެްއކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މި މިހާރުން މިހާރަށް މި ބޭނުންވާ 

ހޯދުމުގައި ހާހެއްހާ ދިވެހިން  ެއީއ    ާގތްަގނޑަކަށް ފަސް  ކުރިމަތިވާނެ.  ދަތިކަމެއް  ބޮޑު  އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ވަރަށް 

އަލަށް ހޯދުމުގައި. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން، އަޅުަގނޑު ސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބޭފުޅުންނަށް ކުރު މުއްދަތެްއ  

ޅުންނެއް ނޫން. އެއީ ބައެއް  ވަޒީފާއަކީ ހަމަ އެއް ފީލްޑެއްަގއި، ެއއް ދާއިރާއެްއަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފު  5000ތަފާތު 

ބޭފުޅުން   އެ  ދީެގން  ތަމްރީނުތަކެއް  ރާސްތާެގ  ކުރު  ނުވަތަ  ތަމްރީނުތަކެއް  ކުޑަ  ކުދި،  ތަންކޮޅެއް  ބޭފުޅުންނަކީ 

ވަޒީފާެގ ކޮލިފިކޭޝަން ހަަމވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ބަހާލައިެގން ތި ބޭފުޅުން، މި ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީނުކުރެވޭނެ 

ވެސް  ޕްރޮުގރާމް އެހެން  އަދި  ޓްރޭނިންގއާ  ޮވކޭޝަނަލް  އަދި  ޔުނިވާރސިޓީާއިއ  ޤައުމީ  އަޅުަގނޑުެމން  ތަކެއް 

ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ ުގޅިެގން ކުރެވެމުންދޭތޯާއ އެ ސުވާލު. ދެން، އަނެއް ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބައެ ޤައުމުތަކުަގިއ  މެދުއިރުމަތީ  ބައެއްކަހަލަ  ފަހުން  ަވކި  ވަރަށް  ތިއްބަވާ  ރިސޯޓުތަކުަގއި  ފެންވަރުެގ  އް 

ހަދަން، ނިންމާފައި   ކަުމަގއި  އަހުލުެވރިން ކަމުަގއި ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުން ކަމުަގއި،  މުވަްއޒަފުންނަކީ އެ ޤައުުމެގ 

ެގންުގޅުްއވަންތޯއޭ ެއކަހަލަ ވިސްނުމެްއ  އެހެންވީމަ،  ތަންތަން.  ައރަބިއްޔާކަހަލަ  މިސާލަކަށް ސަޢުދި  ދެން،  ؟ އޮތް. 

ކިހާވަރަކަށްތޯ ާގތްަގނޑަކަށް  ހާސިލުވާނީ  ޓާެގޓު  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ެގންުގޅުއްވާ  މި  ތެރޭަގއި  ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މިހާރު   މިހާރުން  ޔަޤީން  ވަރަށްއަޅުަގނޑަށް  ޓްރާންސްފަރކުރުމަކީ  ބޭފުޅުން    އެ  ތި  ދެން،  ކަމަކަށްވާނެ.  އުނދަޫގ 

އެބަހު ތަފާސްހިސާބެއް  ކަހަލަ  މުސާރަ  ؟ ރިތޯއޭއެްއވެސް  ކުޑަކުރުުމަގިއ،  މުސާރަ  މި  މުވަްއޒަފުންނަށް  ވާހަކައަކީ 

ކިހާވަރެްއެގ މުަވއްޒަފުންނެއްތޯ ވަކިކުރީ. ދެން، މި ހިސާބުތަކާއި   ކުޑަކުރީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯއާއި ނުވަތަ ކިހިނެއްތޯ، 

އަޅުަގނޑު ހަދާ،  އަލަށް  ދެން،  އަހާލަން.  އަޅުަގނޑު  ހުރިތޯ  ބޭފުޅުން  ތި  އިޢުލާނުކުރެއްިވ  އެްއޗިހި  ބޭފުޅުން  ތި   

އަލަށް ހަދާ ޕްރޮުގރާމުެގ ދަށުން ރާއްޖޭަގއި މުޅިން އަލަށް މި ތަޢާރުފުކުރާ ވަޒީރު ދެ ފަހަރު، ދެ މުނާސަބަތެއްަގިއ  

އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއކާފައި އަދި ސަރުކާރުން ެވސް ވަކި ރަށްތަކެއް ކަނޑައަޅުްއަވއި، އެ ރަށްތައް މިހާރުވަނީ ސަރޭވ  

ކައިރި  ހައްދަ މި  ޔަޤީން  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުން  ލަފާކުރައްވާ  ާގތްަގނޑަކަށް  ދެން،  ތައްޔާރުކޮށްފަ.  ވާފައި 

ފަހުކޮޅު   އަހަރު  ނުވަތަ  ވިސްނާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދުރުރާސްތާަގިއ  ެއހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެ.  މުސްތަޤުބަލެއްަގިއ 

ށް ހުޅުވާލުުމެގ މަސަްއކަތް މިހާރު ފަސް ޖެހިފައި  ނޫނަސް އަންނަ އަހަރު ކިހިނެއްތޯ މި ރިސޯޓުތައް އަލުން ބިޑުކޮ

ހިސާބެއްަގއިތޯ ކިހާ  ދޫކުރުމުެގ ؟ އޮތީ  އަލަށް  އަދި  ހުއްދަދީ  އަލުން  ވެސް  ެގސްޓުހައުސްތައް  ހަމައެއާެއއްކޮށް 

 ާއދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު. ؟ ޕްލޭނުތައް ކިހިނެއްތޯ އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެ މިނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. މިނިސްޓަރ ވެސް ހިމަނައިެގން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު، ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރ  

 ފައްޓަވާ! 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މްމިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަ

ފެބުރުއަރީ   7އާދެ! ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްވި އޮޑިޓުެގ ތަފުސީލު، ޮއޑިޓު ފެށިެގން ދިޔައީ  

ނިމުނީ    2019 ޓޫރިސްޓުން   2019ސެޕްޓެންބަރު    20ަގއި.  ހިންާގ  އަތޮޅެްއަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  މިޮގތުން  ަގިއ. 

އަތޮޅުަގއި ހިންާގ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓްސް، ހޮޓެލްސް،    20ވޭ. ޭއެގތެރޭަގއި  ބައިތިއްބާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރެވިފައި

ޖުމުލަ   މުޅި  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ސެންޓަރތަްއ  ޑަިއްވ  ެގސްޓްހައުސް،  މެރީނަރސް،  ޓޫރިސްޓު    1061ޔޮޓް 

ދިރިއުޅޭ   މީހުން  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  އިންސްޕެކްޓުކުރެވިފަިއވޭ.  ޓޫރި  81އެސްޓެބްލިޝްމެންޓު  ހިންާގ  ސްޓު ރަށެއްަގއި 

ޓޫރިސްޓު ެގސްޓުހައުސް    535ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލާއި    10ޔޮޓު މެރީނާާއއި،    3ރިސޯޓާއި،    143ފެސިލިޓީސްތަކާއި،  

ޑަިއވް ސެންޓަރ އިންސްޕެކްޓު ކުރެވިފަިއވޭ. ައދި މީެގ އިތުރުން މި މިނިސްޓްރީަގއި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް    194އަދި  

ދިޔަ   އޭރު  އަ  176ހިންަގމުން  ވެސް  ތަންތަން  ެގސްޓުހައުސްއަށް  އެ  ޚިލާފަށްކަން  ަގާވއިދާއި  ވަދެ  ޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމާ،   ނެރެދެވިފަިއވޭ.  ނަތީޖާ  އޮޑިޓުެގ  މި  ޓަކައި  ެގނައުމަށް  ތެރެއަށް  ަގާވއިދުެގ  އަންަގއި،  ހިންަގނީ 

މި ިއންސްޕެކްޓުކުރިން.  ައޅުަގނޑުމެން  ތަނެއް  ހުރިހާ  ދޫކޮށްފަިއވާ  ލަިއސެންސް  ޓޫރިޒަމުން  ީއ  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ވަރަށް  އަސްލު  އޮތްނަމަ  ކޮށްފައި  ކަންކަން  މި  ނޫން.  ކަެމއް  އޮތް  ކޮށްފައި  އައިއިރު  ސަރުކާރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ތަންތަނަށް  ހުރި  ޯގސްކޮށް  އެާއއެްއކޮށް،  މިހާރު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ފަސޭހަވީސް އަވަހަށް ނަތީޖާ ނެރެން. އެކަމަކު 

ޓޯއާ ުގޅޭޮގތަށް ސިވިލް ސަރވިސް އޮނިަގނޑަށް ވެސް މިނިސްޓްރީަގއި ރަނަގޅުކުރަން ދެންނެވުމާއި އަދި މެނިފެސް

ބަދަލު ެގނެވިފަ. މިހާރު ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ސެކްޝަނެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީަގއި ގާއިުމވެފައި އޮންނާނެ. ޑައިވަރސް  

ޑިވި ޚާްއސަ  ވަކިން  ކަންކަމަށް  މުަވއްޒަފުންެގ  އިތުރުން  ޭއެގ  އަދި  އޮންނާނެ.  އެ ޓޫރިޒަމް  އޮންނާނެ.  ޝަނެއް 

ޑިވިޝަން މި ަވުގތު އެ ސެކްޝަން އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ ރިފާ. އެހެންވީމަ، އަސްލު އަޅުަގނޑާއި ދޭތެރޭަގއި ނުވަތަ  

އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއާ ތި ވިދާޅުީވ ހެޔޮ ބަހެްއވެއްޖެްއޔާމު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ ފަހަތުަގއި  

އެ އޮފީހުަގއި  އަޅުަގނޑު    އަދި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  މަސައްކަތޭ.  ބުރަ  މުވަްއޒަފުންެގ  ތިއްބެވި 
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ިއއްޒަތްތެރި   އަދި  ޙައްޤުަގާއއި  މުަވއްޒަފުންެގ  ހުށަހެޅުއްިވ  ޕެޓިޝަން  އަދި  ކަންބޮޑުުވމާއި  ޓީމުެގ  ދަންނަވަން 

އްޔާ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެދޭނަން ކޮވިޑާ ުގޅިެގން  މެންބަރުންެގ ވެސް ކަންބޮޑުުވމަށް، އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވި 

ޮގތުަގިއ،  ކަމެއް  އެދޭ  މިނިސްޓްރީން  އިސްކަންދިނުމަށް  ދިނުމުަގއި  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން 

ޓޫރި ކަންކަމުަގއި  އެ  ިމ  އަޅުަގނޑު  ހާލެއްަގއި  އެްއެވސް  ނެރެދޭނަން.  ޮގތުަގއި  ޒަމް  މިނިސްޓްރީެގ ވިސްނެުގެމއްެގ 

ވެސް   އެްއޮގތަކަށް  ދެންނަވަނީ  މި  ނެތޭ  އެންފޯސްކުރެވެން  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ކަންކަން  ބައެއް  މިނިސްޓްރީެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަތްޕިލާެގ ހިރުަގނޑެއް އެކަނި އޮތް ކަމަށް ވިސްނަިއެގނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ތައްޔާރު  

މަށް ޓަކައި ާގނޫނީ ޮގތުން ެގންނަންޖެހޭ ތަރުތީބާއި ޑިއު ޕްރޮސެސް  މި ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން. ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ މި އޮޑިޓާ ުގޅިެގން ކޮމްޕްލައި ނުކުރައްވާ،  

ައޑު ކެނޑިފައި( )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ތަރޒްޑޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފު ޅުންނަށް އެ ފަހު ފުރުޞަތު  )އޯޑިއޯ 

ތަންތަނުން   ހިންާގ  ރެޖިސްޓަރނުކޮށް  އަދި  އަޅާނަން.  ފިޔަވަޅު  ތަންތަނަށް  ައޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  ހަމަ  ދިނުމަށްފަހު 

އަޅުަގނޑުމެން   އެްއޗެއްސަށް  ފޮނުވާ  ނިމުމަށްފަހު  ތަޙުޤީޤު  މީހުންެގ  ެއ  ފުލުހުން ވެސް  ުގޅިެގން  ކަންކަމާ  ހިންާގ 

. އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ހަމަ ދަންނަވާލަން، އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ޮއޑިޓާ ުގޅިެގން މި އަހަރުެގ  ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

އެނދު. އަދި މި  4772ައއު ރިސޯޓު ހުޅުޭވނެ ކަމަށް. އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް  15ފޯކާސްޓުަގއި އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތް 

މި ކޮވިޑާ ުގޅިެގން އަިއ  ެއނދު  3599، އެއީ  17އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފަިއ އޮތީ   . އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު 

ޙާލަތާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އަލުން މި ތަންތަން ހުޅުވޭނެ ތާރީޚުތައް ދިރާސާކުރަމުން. އަދި އަޅުަގނޑު  

ަގއި މިހާރު ފާހަަގކޮށްލަން މިނިސްޓްރީން އެްއކުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ޖުލައި މަހުަގއި ބޯޑަރު ހުޅުވިޔަސް، ރާއްޖޭ

އޮތް   ރިސޯޓްސްތައް  150މި  އެހެން  އެއްބައި.  ކުޅަ  ދެބައި  ބަލަނީ  މި  ކަމަށް  ހުޅުވޭނެ  ތެރެއިން  ؛ ރިސޯޓުެގ 

އެހެންވީމަ، ޖުލަިއަގއި ސީދާ ެގއްލުނު ަވޒީފާ އަނބުރާ ނަިއސްދާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ތި ދެްއވި  

މުަވްއޒަފުންެގ   އަދި  ހިފޭތޯ  މަޝްވަރާާއއި  އަމާޒު  ދިމާލަށް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއްއޮގތަށް  ކަންބޮޑުވުމާ 

ބޭނުންފުޅުވެލެްއވީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޭފުޅުން  ތި  ދަންނަވާހެން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  މަސައްކަތްކުރާނަން. 

ދިރާސާކޮށްފައި   އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ނެރެދިނުން.  ސަރކިއުލަރއެއް  އެފަދަ  ފަރާތުން  އެކަން މިނިސްޓްރީެގ 

އެބަ   ރިސޯޓު  ކިތައް  ފާހަަގކުރެްއވި  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  އޭެގއިތުރުން  ކޮށްދޭނަން.  އަޅުަގނޑުމެން 

ވަރަކަށް   10އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދޭހޭ. ރިސޯޓްސްތައް ބަންދުކުރަމުންކުރަމުން އައިސް އެންމެ ފަހު ވަުގތު ާގތްަގނޑަކަށް  

އެ ޓުއަރިސްޓުންނާ  ތިބި  ތިބީ  މި  ޑޭޓު  ރިސޯޓު  ރައީސް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އްކޮށް. 

އިޢުލާނުކުރުމާ އެްއކޮށް ރިސޯޓްސްތައް ހުޅުވަން ތަްއޔާރުވާނެ. އަދި އަޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަަގކުރަން ރައީސް ޑޭޓު  
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ތަބުކުރައްާވއިރު އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނުކުރެްއވުމާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސީދާ، މިައދު ރައީސް ޤައުމާިއ މުޚާ

ަގއިޑްލައިނާ ހުރިހާ  ެގއަށްދާނީ  ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިރޭ  މި ބަލަނީ ޑޭޓު އިޢުލާނުކުރަްއވާނެ ކަމަށް. 

އެްއޗެްއ، ރިސޯޓެއް ހުޅުވަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރިސޯޓްސްތަކަށް އަންާގނަން. އަދި ެގސްޓުހައުސްތަކަށް ެވސް  

ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއޮތް ތާރީޚެއް  ލްތަކަށް ވެސް  ހޮޓެ.  ަގނޑު ދެކޭ ޮގތުަގއި ތާރީޚެއް ލިބިެގންދާނެއަޅު

ކިހާ ރިސޯޓެއް އެބަހުރިހޭ   ކުރުމާ ެއއްކޮށް. އޭެގއިތުރުން ވިދާޅުވީްގރޭ އޭރިޔާ ކްލިއަރެވެގންދާނެ ރައީސްެގ އިޢުލާނު

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ މިދިޔަ ޔާ އެއްކޮށް ދަންނަވާލާނީ އެވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޓޫ އަޅުަގނޑު ހަަމ ހިތާމަ،  ނެހެދި. ދެން

ވެސް މިކުރީ.    އޮޑިޓުއަޅުަގނޑުމެން ައއިސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއިން ތަނެއް  ސަރުކާރު ތަކުަގއި އޮތް އިހުާމލެއް.  

ކުރިިއރު   އޮޑިޓު  ޓޫ  70އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ހުއްޓިފަ.  ނެހެދި  އެއޮތީ  ނެތް    ރިޒަމްތަން  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަކުން 

ންޓެއް މިއޮންނަނީ އެްއ  ތިވިދާޅުވާހެން އެްގރިމެ .  ވެސް. ހަމަ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހުއްޓިފައި އޮތްތޯ ބަލައިލާފައި

ނޫން އެއްޗެއް  ،  ފަރާތަކަށް  އޮންނަ  ފާރަތަށް  ފަހުކޮޅަށް  އެދެ  އަހަރު  މިދިޔަ  ުގޅިެގން  އެކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ީއ. 

އެ ޕޭޕަރ ހުށަހެޅުމުން އެވަުގތު އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ނިންމީ އާ ން.  ކް ކައުންސިލަށް ޕޭޕަރެއް ހުށަހެޅިމިއިކޮނޮ

އެކް ސީ.ޕީ  އެހެންވީމާ،  ދޭން.  ފުރުޞަތު  ެއއް  ވެސް  ބަޔަކަށް  ކޮންމެ  އައުމަށްފަހު  ޝަންސްތަކަށް  ޓެންސަރުކާރު 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަލުން އަނެއްކާ އެ ރަށްތަކަށް    ްއކާއަޅުަގނޑުމެން ޖާަގ ދިނީ. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަނެ

ތެރޭަގިއ    ފެންނަނީ ވަރަށް މަދު ރަށެއްަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަލުން މި ކޮިވޑު  މި  ބަލާއިރު މޫވްމަންޓު

މަސައްކަތައް ިމ  ވިސްނިން  ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯކަސް  ތައްޔާރުވަމުން.  ވެސް  މިހާރު  މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން   

އި، ނެތް ތަންތަން އެބަހުރި ކަމާ  އަދިވެސް ޫމވްމަންޓު،  އަލުން އަނެއްކާ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ޕޭޕަރެއް ހުށަހަޅަން

ެއއީ ސަރުކާރުން ފޯސީކުރުން ރަނަގޅު ކަމެްއ  ނެ އޮޕްޝަން  ކުރެވޭރމިނޭޓުޓަާގނޫނީޮގތުން  އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު  

ަގބޫލުކު މިނިސްޓްރީން  ކަމަށް.  ޮގތުަގއި  ކެބިނެޓް ދެން،  ރާ  އަންނާނީ  ނިންމެިގން  ނިންމުމެއް  ފައިނަލް  މިކަމުެގ 

ރިސޯ،  ދެން  .ލަވަލްަގއި ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ނެރެންޓްސްކެލާ  އަލަށް  އެކަުމަގިއ  .  ތައް 

ސް މި އައީ. އެހެންވިާމ، އެކަާމ  ކްރައިސި  ކޮވިޑުއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި އިޢުލާންކުރަން އޮްއވާ  

ކެބިނެޓު ެއކަން  އަލުން  މިހިރީ  ިވސްނުން  ައޅުަގނޑުމެން  މުރާޖަލެވެ  ުގޅިެގން  އަޅުަގނޑަށް .  ކުރަންޢާލްަގއި 

އް ރަނަގޅުވެއްޖެނަމަ މިއަހަރު ފަހުކޮޅުެގ މުއްދަތެްއަގއި ކޮންމެވެސް ރަށްތަކެ   ލަތުޙާަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އަދިވެސް  

މިކަމުގައި ނެރެިވދާނެ.  ބަހާލެވިެގން  އަހަރަށް  މިއަންނަ  އަދި  ކެބިނަށް    ނެރެވިދާނެ.  އަލުން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ލަތު މިވަނީ ބަދަލުވެފަ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  ޙާއައުމާ ުގޅިެގން މުޅި    ެގންދަން އެ ނިންމީ. އެއީ ސަބަބަކީ ކޮވިޑު

ތައް ެގންނަން. ޭއެގ އިދާރީ  ޓްސް ޅިފައި އެބަހުރި ބަެއއް ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ރިސޯިގނަ ރައްޔިތުންެގ ުއއްމީދުތަކެއް ުގ
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ދެން ނިމިފަ.  އޮތީ  މަސައްކަތެއް  ރަށްރަށް  ،ހުރިހާ  ބައެއް  ފާހަަގކޮށްލަން  އިތުރުން ،  އަޅުަގނޑު  ހަންކެޑަިއެގ 

ރައީސްެގ .  ނެހެދި ިގނަ ދުވަސްވާތީ  އޮތް ރަށެއްއުފުލަންދޫއަކީ ެވސް ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި  ރ.އަތޮޅުަގއި  

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އިންވެސްޓަރަށް ަމޢުލޫމާތު ދީފައި އޮންނާނީ އުފުލަންދޫ ސަރުކާރުެގ ބޭނުމަށް   އްކޮށް ޑިޒިޝަނާއެ 

ތަންތަން ނަަގންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ރަށްރަށް  ހުރި  މިހެން  އެހެންވީމާ،  އޮތްކަން.  ނިންމާފައި    ނަަގމުން   ނަަގން 

ދަންނަވަން.ނެެގންދާ ވެސް  ވާހަކަ  ވ.އަތޮޅު ،  ދެން    ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި    ވ.އަތޮޅުެގ 

ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި. ވ.އަތޮޅުަގއި ރަށްރަށް ހުސްވަމުންދާތީވެ ރައްޔިތުންެގ ބޭނުމަށް، އެކަމާ ުގޅިެގން  ރައްޔިތުންެގ  

ތަންވެސް   ހުރި  ދީފައި  މިހާރު  މިދަނީ  ކޮބައިތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ތަންތަނަކީ  އޮތް  ޑިސްޓްރެސްކޮށް  ތެރެއިން  ތަނެުގ 

ފިޔަވަޅު  އި،ބަލަ އެޅޭނެ  ވެސް  ދެންތަކެއް  ެއކަމުަގއި  ޓަކައި.  ކަންތަކުަގިއ  ،  ެއޅުމަށް  ބިނާކުރުމުެގ  މީހުން 

ދެން ،  ލަންކުރިއަށް އެބަ ެގންދަން. ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް  އްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއެ 

މި   އިލްތިމާސްއަކީ  ކުރިމަތިލާން ވެސް ނުބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް،  އަޅުަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑަށް  ން.  ކުންނަަވޒީފާތަކަށް 

ހަޔަރ ެއޑިުއކޭޝަނުން އި  ލޮޕްމަންޓާ ވެމިކް ޑިމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޮގތުަގިއ މި ދޭތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ

އި ކުރިއަށް  ޢުލާނުދެކުނު ސަރަޙައްދެްއަގއި  ޕްރޮްގރާމް  އެ  ނުލިބިެގން  ތަރުޙީބު  އެކަށީެގންވާ  ހަމަ  ޕްރޮްގރާމަށް  ކުރި 

މިއުޅެނީ.   އެޑިއުކޭޝަނުންުގޅިެގން  ކަމާ  މިނުދެވި  ބައްދަލުކުރީމަ   މިނިސްޓްރީން  ހަޔަރ  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ިވސްނަނީ   މި  މިހާރު  ދީެގން  ސްޓައިޕެންޑެއްއަޅުަގނޑުމެން  އެްއޗެއް  ކުއްޖާއަށް  ކިޔަވާ  ކިޔަވަން    ދީެގން  ވެސް 

އެޑިއުކޭޝަނަށަ ހަޔަރ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގއިތުރުން  ފަހިކުރުން.  މަުގ  އޮންނާނެ ެގންދެވޭނެ  ދީފައި  ޔަޤީންކަން  ށް 

ވެސް   އޮޕޮޗިއުނިޓީ  ޕްރެކްޓިކަލް  ކިޔަވަމުންދާއިރު  ނުވަތަ  ކުއްޖާއަށް  ނިމޭ  މިނިސްޓްކިޔަވާ  ރީން  ޓޫރިޒަމް 

ފާސްވަންޏާ    ކޯހުން  ރިޒަމް ކޯހަކަށްދާ ކުއްޖާއަށް ޭއނަ އެމާނައަކީ ޓޫ  ހޯދައިދޭނަމޭ.ރިސޯޓުތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރަން  

ސެކިއުރިޓީ  ޓޫ  އެއް ޖޮބް  ވަރަށް  މަުގން  ހޯދޭ  މި  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކޮށްދޭނަމޭ.  މިނިސްޓްރީން  ރިޒަމް 

ދެން ދާނީ.  ކުރިއަށް  ޕްލޭން  ދަން  މި  ،އަޅުަގނޑުމެން  ރާސްތާ  ދުރު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ައޅުަގނޑު ނަވާ  ނިމޭއިރު، 

ވެސް  ޮގތުަގއި އަދި ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ތަންތަނަށް ޓެކްސް އިންސެންޓިވްސް  އުއްމީދުކުރާ  

ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ،  އޮތީއަންނަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުެގ ފަރާތުން މިއަދު ދަންނަވަން  

ތެރިކަމުެގ ސިޔާސަތުަގއި ެއމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯއަށް  ާގއިމު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ ިވސްނުމަކީ އޯ ަގ

އޮބަހައްޓަިއެގން މި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރަކީ.  މި  ސަރުކާރެްއ  އޮތް    ހަރުކަށި   ،އައިސްފައި 

 ހަމަ  އް ނޫން ީމހުން އިޞްލާޙު ވާންވީ. މީހުން އިޞްލާޙު ވާންީވ ނުވަތަ ހެޔޮ ބަދަލު އަންނަވީފިޔަވަޅު އަޅަިއަގނެ

ްވަގއި ހުރި  އެބަ  60މި އޮޑިޓުން އެބަ ފެނޭ %.  ލޯބި ދީެގން. އެ ރަނަގޅަށް ުއޅޭ މީހުންނަށް ރަނަގޅު ޮގތް ވާންވީ
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ރިސޯސްތައް  ދިވެހި  ަގބޫލުކުރާ    ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ޓެކްސްއިން  ެވސް.  ރިސޯޓްސްތަކަށް  އެފަދަ  ޮގތުަގއި 

އިން ތޯޓު .  ވްސްޓި ންސެލިބެންވީ  އޮފް  ސްކޫލު  އެ  ހިފެހެއްޓުމަކީ  ލައިސަންސް  ޖުރިމަނާކުރުން،  ލުން،  . ޖަލަށް 

އިން ީމހުންނަށް  ކުރާ  ކަންތައްތައް  ރަނަގޅަށް  ބުރަވާނީ  މިނިސްޓަރ  ައ  ޭއޒް  އަޅުަގނޑު  ވްސް  ސެންޓިއެކަމަކު 

މީ އެ  ކުރިމަތީގައިލިބިެގން  ރައްޔިތުން  ކުރިމަތީގައި  ހުން  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ޮގތަކަށް   ވެސް  އުފުލިެގންދާނެ  ެވސް 

ނިޒާމާ ާގޓެކްސްެގ  ތަރައި  އައުން.  ޙަނޫނީ  ތަރުތީބު  އެ  ތެރޭަގިއ  ބަެއްއ  އެ  އިެގ  ދެވިދާނެ.  ވެސް  މަުގން  ދެ 

ވެސް. އެެވސް    ރާ މީހުން ބޮލަށް ބަޑި ޖަހަމުންވެސް އެބަދޭ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކު  ޤައުމުތަކުަގއި ބައެްއ ވެރިން

.  ތެރިކަުމެގ ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިންާގސްކޫލު އޮފް ތޯޓެއް. ެއކަމަކު، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދާންވީ އޯ 

ފަރާތުން   އަޅުަގނޑުެގ  ޮގތަށް.  ބުރަވާ  ތޯޓަކަށް  އޮފް  ސްކޫލު  ވާނެ  ޮގތް  ރަނަގޅު  މީހުންނަށް  އުޅޭ  ރަނަގޅަށް 

މެންބަރުންނަށް   ފާޅުކުރެްއވިއަރިހުން  އިްއޒަތްތެރި  ކަންބޮޑުވުން  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  އެއީ.  އެދުމަކީ  އަދި   އެދޭ 

ފާޅުކުރެްއވި   ކަންބޮޑުވުން  ޕްލޭނުމުވަްއޒަފުން  ދުރުރާސްތާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  މިއޮތް    ެގސަރކިއުލަރއަށް 

ކުރިއަ ބާރަށް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ ވިސްނުމުަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަލާނަން.  ެގންދެވޭތޯ  ށް 

 އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދި ކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   އެންޑް ރިސޯޓްސްެގ ބޭފުޅުންނަށް ޗަމްޕާ ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނޑު

 

ޑިވެލޮޕްމަންޓު  އެންޑް  ޓްރޭނިންގ  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  ލިމިޓެޑުެގ  ޕްރައިވެޓު  ރިސޯޓްސް  ޗަމްޕާ  އެންޑް  ކްރައުން 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޒަކަރިްއޔާ ޢީސާ

ފަށަމުން އަޅުަގނޑު  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  އިނޭގތޯ.  މުޤައްރިރަށާިއ،  ދަންނަވާނަން އިއްޒަތްތެރި    އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

އިންޑަސްޓްރީއާ    މެންބަރުންނަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ާގތްކަ ބަހައްޓަވާ  ތި  ޓަކައި،  ދޭތެރޭަގއި  މިނިސްޓްރީމަށް  އަމިއްލަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިނިސްޓަރ  ން  ޚާއްޞަކޮށް 

އަޅުަގނޑު  އިން ނިޝާނެކޭ  ވަރުަގދަ  ދިރިެގންދާނެ  އިންޑަސްޓްރީ  މި  މަސައްކަތަކީ  ކުރަްއާވ  އެ  ކްލޫސިވްކޮށް 

އަޅުަގނޑު   ޕޮއިންޓު  މައިަގނޑުޮގތެްއަގއިދަންނަވާނީ.  ދެން    ތިން  ކުވާހަކައަކީ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ކަމުން.  ރުަވުގތުެގ 

  ން އިންޓެއިއަޅުަގނޑުމެން މެ  އިން ެއވްރެޖުރިސޯސްޓްސް    ޕާޗަމް  އުން އެންޑްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަ،  ފުރަތަމަ ކަމަކީ

މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެ ކަންނޭނެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ،  ކުރެވޭތޯ މި ެގންދަނީ
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ކްޗުއަލް  މެން ފެއަޅުަގނޑު.  އައުޓު  މިއީ ތްރޫ  ދިވެހިންއާ    60ާއއި %  55ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް %އިންޑަސްޓްރީ ލީޑު

،  ފޮރިންގ   45ދިވެހިން، %  55ދަންނަވާފާނަން. މިހާރު މިވަުގތު އަޅުަގނޑު ާވހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު %  ވެސް  ފިަގރ

ެވސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ވެރިން މި   ލަތުަގއި ޙާއްސާސް  ޚަޚާއްޞަކޮށް މި    . ދެން، މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅޭ ޮގތް

ބޭރު   40ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް % 60އަރަިއަގނެމުންދާ މި މަރުޙަލާަގއި ައޅުަގނޑުމެން %  ނިންމެވީ އަޅުަގނޑުމެން

. އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ ނުކަނޑާނެ  ކުންމީހުންނަށް އަމާޒުކުރަމުންދާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއަ

ައވަހަކަ  ނައަރައިަގންއެ   ވީހާ  މުވަްއޒަފުން  އެ  އިންތިޒާމުތަކެއްމަރުޙަލާތަކުން  ެގނެވޭނެ  ރިސޯޓަށް  އެ .  ށް  މިހާރު 

އެބަިއ  އެ ތިބީ،    ެމނޭޖަރުން، ޖެނެރަލް  ހުރިހާ ލީަގލް މަސަްއކަތްތަކަކާ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެޗް.އޯ.ޑިންނާއި

ވާހަކަ    ެގގ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ސަމާލުކަން ދީެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެރިން އެ ެގންދަވަނީ. ޚާްއޞަކޮށް ޓްރޭނިން

ފާހަަގކުރެއްވީމަ ވެސް  ،  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓަރ  މިހާރު ޔި   22ޯއަވރ    އިންޑަސްޓްރީަގއިއަޅުަގނޑަކީ  އަރސް 

މީހެއްވީމަ ައޅުަގނޑު ކަޑައްތުކުރަމުންދާ  އުޅޭ ކަންތަކުަގއި  މި ދިމާވެެގން  ޙިއް  ެގ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއ  ސާ ވެސް 

ދިވެ ޚާއްޞަކޮށް  ކަންނޭނެގ.  ނުއޮންނާނެ  އިންޑަސްޓްރީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން ހިން  ފަށައިަގންއިރު  ކުތުމުަގއި. 

ސްޓޭންޑަޑު މަިއަގނޑު  މާ  މަސައްކަތްކުރާ  އިންޑަސްޓްރީަގއި  ެގދޮރުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުހުރޭ.  ސްތަކެއް 

ންނަށް ފެންނާނެ ވަރަށް  އިރު އަޅުަގނޑުމެލާލަތަށް ބަލާޙާއަޅުަގނޑުމެން ރިސޯޓުތަކުެގ    އޭރުއެބަ ެގނެވޭ.    ރިސޯޓަށް

ޑި ބަދަލުވެެގން  އިންޑަސްޓްރީ  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ިގނަ.  ދިވެހިން  ޚިލާފަށް  ިމައީއ  ވެއާދާޔާިއ  ލޮޕްވެެގން 

ޓާެގޓު ބަދަލުވެއްޖެ  ާމކެޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކްސްޕެކްޓޭޝަން  ސަރވިސް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އެއާ  .  ބަދަލުވެއްޖެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަ ޕްރޮްގރާއެްއވަރަކަށް  ތަމްރީނުކުރުމުެގ  މުވަްއޒަފުން  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ނުެގނެވުނު    މުތަކެއް.ށް 

ަގބޫލުކުރަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވިދާޅުިވ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  މިނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެބަޖެހޭ  ން 

އަޅުަގނޑުމެން  9000ން    5000ފަދައިން   ަވުގތެއްަގއި  ބޭނުންފުޅުވާ  މީހުން  ކުރަންށް  ފޯކަސް  ބޮޑަށް  އެންެމ    ވީ  

ޑިވަލޮޕްމަންޓް   އެންޑް  އަޅުަގނޑުމެން    އެކްޓިވިޓީތައްޓްރޭނިންގ  ަމތިން  އިންތިޒާމެްއެގ  ކުރެވޭ  ކޭޓަރ  ކަން  އެއެ 

  އެއަދި އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން  .  ދިވެހިން މިއަދު ބޭނުންވެދާނެ.  ކުރަނީ

ދިވެހިން   އެކްސްޕެކްޓޭޝަން  ެއއަށްސަރވިސް  ރިސޯޓުަގިއ    ެގންދަންޖެހޭނީ.  ޑިވެލޮޕުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޕްލޭންކުރެވިެގން  ކުންފުނީަގިއ  ކުރެވިެގން  ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިންިގއްޖެ.   15އިންތިޒާމު  ޕްރޮްގރާމެއް  އަހަރުެގ 

ބޭނުންވީ ސްޕަަވއި ދަްއކަނީ އަޅުަގނޑުމެން  މި  ފެށިެގންއަޅުަގނޑު  ފެށިެގން  ،ޒަރުން  ެއސިސްޓެންޓް  ،  ެއޗް.އޯ.ޑީން 

ބަދަލުކުރި ކުންފުނި  މުޅި  ައޅުަގނޑުމެން  މިދަނީ.އެޗް.އޯ.ޑީންނަށް  ަމސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުަގނޑު  އަދިވެސް   ން. 

ދަްއކާއިރު  ޚު  އަޅުަގނޑުމެން، ވާހަކަ  މިތާ  އަޅުަގނޑު  އެންޑް ދު  ކްރައުން  ހަމަ  އަލް  ރިރިސޯޓަކީ    ޗަމްޕާ  މިއީ 
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ވެއިޓަރަކު  ޕްރޮޑަކްޓެއް. ނޯމަލް  އެންމެ  ހަމަ  އައިސް ން.  ފަށަިއަގތީ  މިހިސާބަށް  އަޅުަގނޑު  ދެްއވަިއެގން  ކިޔަަވއި 

ްގރޫޕު  ހިރީ.މި ޓްރޭނިންގ  މިއަދު  މެނޭޖަރު.  ެގ  އައިއެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު  މެނޭޖަރަކީ.އަޅުަގނޑުމެންެގ    ްގރޫޕު،  ޓީ 

  ، މެނޭޖަރުންނަކީ ދިވެހިން  އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ އެޗް.އާރުވައިދެއްަވިއެގން.  ހަމަ ކިޔަ  އެ ދިޔައީ  ޓީ މެނޭޖަރ.އައި

ދެްއވަ އެސިސްޓެންޓުިއެގންކިޔަވައި  އެޗް.އޯ.ޑީންނާއި  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިވެހިން  .  ޭއެގ  .  އެޗް.އޯ.ޑީންނަކީ 

މިސާ އެބަހުރި.  އޭރިޔާތަކެއް  ބައެއް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުެމން  ނޫން  ލެންގުއޭޖުމާނައެއް  ސްޕެސިފިކް    ލަކަށް 

ކިއުލަމްެގ ތެރެއިން  ވިޗް ވީ ވޯންޓް ައަވރ ކަރި،  ކުރަން ބޭރު މީހުން  ބޭނުންއޭރިޔާތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަދިވެސް  

ބަެއްއ    .އިތުރުކުރަން  ލެންގުއޭޖު ތެރެއިން  ކަރުކިއުލަމްެގ  ބަެއއް  އަންނަ އިމަރޖުައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެެގން 

މި އޭރިޔާތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،  އޭރިޔާންގ  ޓެލެކޮިމއުނިޓިކޮމާސް، މިސާލަކަށް  -އީ ލަކަށް  މިސާ،  ޕޮޒިޝަންތައް

ކިއުލަްމެގ ތެރެއިން ފެންނަން ހުރި ފުރުޞަތުތަކެއް ނޫން. ހޮޓެލް ސްކޫލުެގ ވާހަކަ  ކަރި ެގ އެޑިޔުކޭޝަން މިއަދު ރާއްޖޭ

އެބަޖެހޭ.   ދައްކަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ައޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް،  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  އައުމުެގ  މިތަނަށް  ަގނޑު 

އިސްވެރިން ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުެވ ދެްއވާފައި އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ދިވެހިން އިންޑަސްޓްރީއަށް  

އިންޑަސްޓްރީާއ  ެގ ތެރެއިން  ސް ިއޔާރ  5  ،ތެރެއިން   ޕްލޭނެއްެގލޮޕްވުުމެގ ނިޒާމުތައް  ވެ. ޓްރޭނިންގ މީހުން ޑި ނެރެން

ައޅުަގނޑުމެން ފެހި މި  ުގޅިެގން  ފަހި  އޮތީ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެބަޖެހޭ.  ކަންކުރަން 

މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިނިސްޓްރީ،  މުސްތަޤުބަލެއް.  ހީާވިގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ،އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މަސައްކަތްކޮށްފިއް އެއްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓީމް  ނޯންނާނެ.  ކަމެއް  ނުާވނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެންޑް ޔާ    ކްރައުން 

މެންބަރުންނާއެފްރަންޓުފޮރމިތިބީ    ންރިސޯޓު  ޗަމްޕާ އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ަގއި    ްއކޮށް، 

ެއ    ެއއްކޮށް.   ތްކުރުމުެގ ފުރިހަމަ އަޒުމާމަސައްކަ  އްކޮށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު އެ ބޭފުޅުންެގ ޓީމާެއކު އަދި ޓީމާއެ 

ޕާސްކޮށްދެއްވައަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެސެޖު   ވެރިން  ފުރުޞަތަށް އެހެންީވމާ،  ދެންނެވި.    ންައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެއްވި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރުޞަތު އަރުވާނަން. ވިލާައށް ފުއަޅުަގނޑު  . ޝުކުރިއްޔާ 

 

ލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓު ލިިމޓެޑުެގ ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިބްރާހީމް މޫސާ ވި

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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عليكم  ބޮޑަށް  .  ޝުކުރިްއޔާ  .السالم  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެއްވި  ދެންމެ 

ބޭފުޅުން ހަމަ ދެންމެ ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް   ެވސް ދުވަސްވީ  އަޅުަގނޑުެމންެގ ކުންފުނި ތެރޭގައިފާހަަގެވެގން އާދޭ  

އެތިބީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިެގ ސްޓާޓެއްަގއި ހަމަ ވަރަށް   އްސަ ވެެގން ޮގއެމްިއންނަށް ޕްރޮމޯޓު.ޖީ  ޮގތަށް،  ޑީން.އޯ. އެޗް

ބިިގ ޮގތުަގއި ރޫމް ބޯ އި ވެ.  ނިންގެއއްހަމްބަލް  ޮގތުަގއިސްއީ ޓަރުންެގ  ވަން  ހަމަ ކިޗަ،  ެގ  ޮގތުަގއި  ހެލްޕަރުންެގ  ން 

އަދި ހަމަެއއާެއކީަގިއ  ޮގތުަގއި    ޑީން. އޯ. އެޗް،  އެމްިއންެގ ޮގތުަގއި. ޓިވް ޝެފުންެގ ޮގތުަގއި، ޖީމީހުން މިއަދު އެްގޒެކެ

ބެވީ ދިވެހިން. އެހެންވީމާ،  ވެސް ހަމަ އެ ތިއް   ތަކުަގއިއެްގޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރުންެގ ޮގތުަގިއ މާލޭެގ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓު

ޕްރޮްގރާމު ކެނޑިނޭޅި  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކަިއ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  ހިންަގދިވެހި  އެބަ  އަނެްއކޮޅުން  މުތައް   .

ލަރޝިޕް އެ މީހުންނަށް ދީެގން އަޅުަގނޑުމެން ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ހަމަ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްކޮ

ތަމް ެގންދަނީ. ދެން  ނުކޮށްެގންރީތެރެއިން  ހަމަ  ލެވަލްއަށް  ހަމަ  ،  ެއ  ފަދައިން  އަހަރު    30،  25،  20ފާހަަގކުރި 

ވެފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުން އެ ތިއްބެވީ ހަމަ އެކަހަލަ ޕްރޮްގރާމްެގ ތެރެއިން ހަމަ ވަރަށް އަދާއިެގ ޮގތެްއަގއި ފަށަިއެގން  

ހަމަ ޕްރޮމޯޓްވެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މުސްތަޤުބަލުަގއި  އެ ބޭފުޅުން    އެ ަވޒީފާތަކަށް  ހަމަޮގސް ކިޔަަވިއެގން  

ބީދާއިން ހަމަ  ވެސް   އެ  ހަމަ  އަންނައިރުަގއި  ފެށިެގން  އާރޯކަމާއެކީަގއި  އަލުން  ކަންތައްތައް  އިންޑަސްޓްރީެގ  މި 

ކޮންމެ   ހަމަ  ކެނޑިނޭޅި  ޮގތުން.  ފަހިކޮށްދިނުމުެގ  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  ރިސޯޓެއްަގިއ  މަސައްކަތްކުރާނަން 

މެނޭޖަރެއް ބަހައްޓައިެގން ސްކޫލުތަކުން ނިމޭ ކުދިން ެގނެސްެގންނާއި އަދި ެއކި   ލޮޕްމަންޓުވެޑި ޓްރޭނިންގ އެންޑް  

މި   ކުދިންތައް  ަމޤާމުތަކަށް  އެ  ދީެގން  ބައިތިއްބައިެގން  ރިސޯޓުަގއި  ޓްރޭނިންގތައް  ހަމަ  ހޯދަިއެގން  ޮގތްޮގތުން 

އެޮގތަށް   ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މުސްތަޤުބަލުަގއި  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނަން.  މަ  ހަނެރެމުންދަނީ.  ކުރިއަށް 

ބޮޑަކަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ވީހާވެސް  ހަމަ  ކުރުވުހަމަ  ޓާެގޓަކީ  އަހުލުވެރި  ވަޒީފާތަކަށް  މި    ، ން ދިވެހިން 

 ންޓުއެއާއެކުއެކީަގއި ެއޑްަވޓަިއޒްމެ  ަގނައުން. ެއއީ ރަށްރަށަށް ޮގސްެގން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ެގންނަން. ހަމަ

ޮގތްތަކުން   އެހެންވީމާ،  ތަކާއި  ދެން  ެގންނަން.  އެބަ  ެގންދާ  ދެންމެ  ވެސް  ތައްޔާރުކުރަމުން  އެޕެްއ  ވިދާޅުެވއްޖެ 

އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް   ތެރެއިން،އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ޒަމާނުެގ މި ވައްޓަފާޅިާއއި ޮގތްތަކާ  އެހެންވީމާ، ެއއީ  ވާހަކަ.  

، އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކާ ެއކީަގއި އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ 

އަތްމަތީަގއި މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ދިވެހިންެގ  އާރޯކަމާެއކީަގިއ  ވަރަށް  އަންނައިރުަގއި  ފެށިެގން  އިންޑަސްޓްރީ 

އަޅުަގނޑު ކަމަށް  ވެެގންދާނެ  ޮގތްތަކަކަށް  ފަހިވެެގންދާނެ  ފުރުޞަތުތަްއ    އަދި   އުއްމީދުކުރަން.   ެމންވަޒީފާެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ވެސް ހަމަ އެ މަުގން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލަ ޮގތެއްަގއި މި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކައާ ބެހޭޮގތުން ހަމަ އެއްޗެްއ  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ޖުމުޓީމްސްއިން  

 ދަންނަވާލަން.

 

 އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ރައީސް އަޙްމަދު ޝިހާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓޫރިޒަމް 

ށް އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުކުރި ފަހަރު މިނިސްޓަރަ  ޝުކުރިއްޔާ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ފާހަަގކުރަން ައޅުަގނޑުމެން މިނސްޓަރާ

އެއީ  ހުށަހެޅުމެއް  ހޮލިޑޭސް  ސްކޫލު  ،ހުށަހެޅި  ޖޫން    ޤައުމުތަކުަގއި އެީއ  އެހެން  ޮގތަށް    ޖުލައިއަށް  އޮންނަ  ވެސް 

ތާއީދުކުރެްއވި. އެހެންވީމާ، ެއކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމީއ  ހަމަ  ބަދަލުކޮށްދިނުން. މިނިސްޓަރ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ލިބިެގންދާނެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނެގ  ފުރުޞަތު  ކޮށްދެްއވާ  . އެ  ެއކަން  މިނިސްޓަރ  ކަމަށް އެހެންވީމާ،  ނެ 

ުގޅިެގން މިނިސްޓްރީއާ  ެއޑިއުކޭޝަން  އުއްމީދުކުރަން  ޓްރާންސްޕޯޓު .  އަޅުަގނޑު  ސްކޫލު    އެއީ  މިދަނީ  ޕީކަށް 

ނުލިެގސްޓު  ،ަގއި ތަކު ހޮލިޑޭސްތައް   ފުރުޞަތު  ހެދުމުެގ  ހޮލިޑޭސް  ވެސް  ދިވެހިންނަކަށް.   ބޭހައުސްތަކުަގއި 

ވެެގންދާނެ މިޮގތަށް ރިސޯޓު ބޯއިންނަށް ފެމިލީއާ އެއްކޮށް ހޮލިޑޭ    އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވަރަށް ބެނިފިޓު

އަޅުަގނޑަށް އެނިގެގން  ،  މުަވއްޒަފުން މޫްވކުރުމާ ބެހޭޮގތުން ،  ވަންޏާ. ދެން  ަގއިހެދުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާ ކަމު

ބޮ ހަމަ  ެއޓްރެކްޝަން  ކުޑަވީމަ.  އެޓްރެކްޝަން  ހަމަ  ކުރަނީ  މި  މޫްވ  މުވައްޒަފުންެގ  ތަނަކަށް  ހަމަ  މި ހަމަ  ޑު 

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވާހަކަައކީ ދިވެން ހެދުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު    އާރު.އެޗް .  އެޓްރެކްޓް ވާ ވަރަކަށް ހަމަ މޫވް ކުރާނެ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަމާޒަކަށް ވާން އެބަޖެހޭހެން ހީވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. މިނިސްޓަރއަދި އެްއފަހަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫ

އަޅުަގނޑުމެން     ދެއްވުން،ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިރާސީ އަހަރުެގ ކަންތަކާ މަޝްވަރާ  އާދެ!  

މަޝަވަރާތަްއ  އި،  ސިޓީ ފޮނުވަދެ  އަދި  .  ރޓަށް ެގނައިންކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހަމަ ވަުގތުން އެ ކަމަށް އެލަޔު އެޑި

އަހަރު އިރު އެންމެ ރަނަގޅީ  އަންނަ ބަދަލުވާ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިހާރު ވަނީ އަހަރު މެދަށް މި،  ކުރެވި

ވާ އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  އައުން  ޗުއްޓީ  ކަނޑައަޅާފަމެދަށް  ދަންނަވާފައި  ަގބޫލުކުރަނީ   .ނީ  ޓްރޫލީ  އަޅުަގނޑުމެން 
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ދެން ެއޮގތް.  ހަމަ  ވެސް  އަހަރު،  މިދިޔަ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ޮގސް ެގ  ނިންމާލަމުން  ރަށްރަށަށް  އޮޑިޓަރ 

ވާހަކަތަ މުވައްޒަފުންެގ  ކަންބޮޑުވުާމިއ  މިނިސްޓްރީން  ކެއް ރައްޔިތުންެގ  ައޅުަގނޑުެމން  މިހާރު   އަޑުއަހާފައި   

ރިސޯޓެއް ަގިއ  މިސާލަކަށް ހއ. ަގިއ ނުވަތަ ހދ. ނުވަތަ ނ.  ،  މިހާރު ހުޅުވާ ރިސޯޓުތައް  ފައި އޮންނާނެވިސްނާ

ޓްރޭނިންގ   ރަށްރަށަށް  ހުރި  ކައިރީަގއި  ރަށެއްެގ  އެ  ެއއްކޮށް  އިންެވސްޓަރުންނާ  ެއ  މިނިސްޓްރީން  ހުޅުވެންޏާ 

.  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން އާ ބަޖެޓަށް މަޖިލީހަށް އަންނާނެ،  ނިންމާފަ. ދެންޕްރޮްގރާމް ހިންާގ ޮގތަށް މިހާރު ވާނީ  

އެތީަގ އޮންނަ  ކަމަށް  އެ  މިނިސްޓްރީން  ެއއީ   އިއަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރަން.  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

ނަގޅު ކުރުމަކީ ވެސް  ވެސް ރަނަގޅުވާން. މިހާރު ކައްޗަށް އޮތްކަން ރަ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދެން ފެށުންތައް

އުޅެނީ   ސްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ހިތްވަރުދޭން މިޓް ޗެލަންޖިންގ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ހުޅުވާ ރިސޯ

. ވެސް ެއބަހުރި އެ ކޯސް ހިންާގ  ޭއގެއިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތައް  ޓިވެޓާިއ،ހަމަ ސަރުކާރުެގ  .  މީހުން ބިނާކުރަން

ބޭނުންވި ބަދަލު ލިބޭނީ. އޭރުން ރަށް ކައިރިން އޮފް ޑޭ  އޭރުންއެހެންވީމާ،   އަށް  ކަންނޭނެގ ޙަޤީޤީ ރައްޔިތުން މި 

ދެކުނު ރިސޯޓުަގއި އުތުރު މީހާ   .ވެސް ދެވޭނެ. އެހެންނޫނިްއޔާ މި ޖެހެނީ ހއ. ރިސޯޓުަގއި އަްއޑޫ މީހާ އިންނަން

ތޮޅު ރިސޯޓެއްަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އުތުރުެގ  މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ހުވަދު އަ  އިންނަން. އިްއޒަތްތެރި

ދެ ޒުވާނަކަށް ދިމާވި ކަމެއް އެ ވިދާޅުވީ. ެއ ދުވަހު ހަތަރުދަމު އެ މީހުން ހުޅުލޭ ެއއަރޕޯޓުަގިއ ތާށިވެފަިއ ތިބީ.  

ވަ  އެ  ވާނީ  މިނިސްޓްރީން  ައޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ޙަޤީޤަތުަގއި.  ދޫކޮށްލީ  މީހުން  އެ  ސްޓްރޭންޑުކޮށް  ުގތު  ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓޫރިސްޓުން ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ރިސޯޓަށް އެ މުވަްއޒަފުން އަޅުަގނޑުމެން 

ހުރި   ާގނޫނުަގއި  މި  ބެލީ.  ކަންކަން  މީހުންެގ  އެ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  ެގންޮގސް  ެގންދިޔައިން.  ދަންވަރު  އެރޭ 

އެހެ ެއއްޗިހި.  ލޫޕްހޯލްސްތަކާ  ކޮވިޑުެގ  ބައެއް  މި  ވެސް  މުވައްޒަފަކު  ދޫކޮށްނުލަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ންނަމަވެސް، 

ތެރޭަގއި ދޫކޮށްލާފައި ަމުގމަްއޗަށް ނޯންނާނެ. އަދި ޓޫރިސްޓަކު ވެސް ދޫކޮށްލާފައެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ 

ޕޭމަންޓު ުމވަްއޒަފުންެގ ކަންކަމަށް  އެ ރިސޯޓުން އެ  ވާނީ އެ ރިސޯޓަށް އަންާގފަ. އަދި  ޮގތަށް ވެސް  ހަދަންޖެހޭ   

މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅު އަޅާފަ. އެހެންވީމަ، އެކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  

މަޓީެގ   ވެސް،  ފަރާތުން  ޓީމުެގ  ފާހަަގކުރަން،  ހަމަ  ނިންމާލަމުން  އަޅުަގނޑު  ުގޅިެގން  އަރައިަގންނާނީ  މިކަމުން 

ވެސް، ބޯޓިންގ، ެގސްޓްހައުސް، ޓޫރިޒަމްެގ ހުރިހާ އެސޯސިއޭޝަނަކުން މި ކޮވިޑާ ުގޅިެގން ސަރުކާރަށް  ފަރާތުން  

ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވި. އެކި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު އެކި ކަންކަމުަގއި ތަފާތުވާނެ. އެއީ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. 

ދެ ައޅުަގނޑު  ައރައިަގތުން  މިކަމުން  މަސައްކަތްކުރިކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ުގޅިެގން  އެންމެން  ހުރިހާ  ކޭޮގތުަގއި 

ހުޅުވާ  ބޯޑަރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ކުރެވުނީތީ  ެއހެން  ފާހަަގކުރަން.  ހައިސިްއޔަތުން  މިނިސްޓަރެްއެގ  އަޅުަގނޑު 
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 ނުވެސް ހުޅުވޭނެ.  ވާހަކަދަްއކަން މިހާ އަވަހަށް މިއާދެވުނީ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ބޯޑަރު މި އަހަރު

 1000އެހެންވީމަ، ދެން، އޮތް ފޭސްަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ އެކަކު ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް  

ވިސްނުން  މަސައްކަތްކުރުުމެގ  ުގޅިެގން  އެންމެން  ައޑުއަހާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ވާހަކަ  ދައްކާ  މީހުން 

 މިހިރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުަގއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެހާ  ވަޑައިެގންދެްއވި  ކަމަށް.  ނިންމާލަން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަހަރު ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްސަކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަދި ެވސް ެއއް

ތި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއާ ލިޔެ ކިޔުމުން މިކަމާއި ުގޅޭޮގތުން ވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮތިއްޔާ ހިއްސާކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު  

 ދަންނަވަން. އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީ ނިމުނީ.
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