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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ަވޑަިއެގންތުއްބެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް   7ވަނަ އަހަރުެގ    2020`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

މަރުޙަބާދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  

މެ މެންބަރުންެގ  ުގޅޭޮގތުން  މެންބަރުންެގ ޕެޓިޝަންތަކާ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކޮށްލުން.  ދުަގއި 

ުގޅޭޮގތުން   ރައްކާތެރިކަމާ  ކުޑަކުދިންެގ  ކޮމިޓީަގއި  ޕެޓިޝަން  ވަުގތު  މި  ެގނެސްދޭނަން.  އަޅުަގނޑު  ސަމާލުކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ޕެޓިޝަންަގއި  މި  އެބަވޭ.  ޕެޓިޝަނެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންެގ  ށް 

ުގޅޭޮގތުން   މިކަމާ  ސިޓީބިޓީން  ފެމިލީއަށް  އެންޑް  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުރީ  މަސައްކަތްކުރެވިފައި  

ޤާނޫނުއަސާސީ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޓަކައި  ރައްކާތެރިވުމަށް  އަނިޔާތަކުން  ކުޑަކުދިންެގ  މި  ވަނީ.  ސިޓީފޮނުވިފައި 

ެގ މަސަްއކަތްކުރައްވަމުން  ބޭނުންވެފައިވާނެ  އިސްލާޙުކުރުމުެގ  ކަންކަމަށް  ެއ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ތަފުސީލު  ންދަާވކަމުެގ 

ައޅުަގނޑުމެން  ޖެންޑަރއަށް  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އަދި  ެއދިފައިވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަށް 

ސަރވި ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ނުލިބޭ.  ސިޓީެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާތަނަށް  ސްއިން  ސިޓީފޮނުވާފަިއވާނެ. 

ހަމައަށް   އިްއޔެއާ  ފޮނުވާފައިވާއިރުަގއި  ޕެޓިޝަން  ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ަގއިދީން  ޖަލުަގއި  އައްސޭރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ކިރިޔާ މިވަނީ މި ޕެޓިޝަންަގއި ޝަރުތު ހަމަވެެގން އެ ފަރާތުެގ ސޮއެ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ،  

ކޮ އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޕެޓިޝަނާމެދު  ހަމަ  މި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާނީ.  ކުރިއަށް  ންޮގތަކަށްތޯ 

ފާހަަގކޮށްލެވެން އޮތް ޕޮއިންޓެއް ފާހަަގކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަން، މިކަމާ ުގޅިެގން  

ަމޢުލޫ ެއްގރިކަލްޗަރއަށް ފޮނުްއވި ސިޓީެގ  މާތެއް އަޅުަގނޑުމެނަށް އަދި ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

ނިންިމ   ރައްޔިތުން  ުގޅޭޮގތުން  ހިއްކުމާ  ބިން  ރަށުެގ  ކައުންސިލުން  އުކުޅަސް  އއ.  މިހާތާކަށް.  ނެތް  ލިބިފައެއް 

ނުވޭ.  ހަމައެއް  ޝަރުތު  ވެސް  އަދި  ޕެޓިޝަނުަގއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓަކައި  ދެއްުވމަށް  ދަމަހައްޓައި  ނިންމުން 

މެދުވެސް ކަމާ  މި  ކުލި    އެހެންވީމާ،  ބަލައިލަން.  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ހުރިޮގތެއް  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރުންެގ 

ބޭންކް  ނިންމާލިއިރުަގއި  ދުވަހުަގިއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިީއ  ޕެޓިޝަން،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޮގވާލައި  ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް 

ދާއިރާތަކު ނުވަތަ  އިދާރާތަކުން  ބައެއް  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  މޯލްޑިވްސްއާއި  ވާނީ ސިޓީބިޓީން އޮފް  ައޅުަގނޑުމެން  ން 

ދަންނަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ކޯވިޑް ެއ ހަފުތާއާ ދިއުމާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެން ެއ ބައްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއ ނުވަނީ.  

ެއްއޮގތަކަށް   މިީއ  ސެޓްފިކެޓް،  ދަރިވަރުންނަށް  ނިމިފައިވާ  ދަސްވެ  އަދި  ހާސިލުކުރާ  ތަޢުލީމު  ދާއިރާއިން  ާގނޫނީ 

ނިމިެގންދިޔަީއ    ވެސް އެންމެފަހުން  ައޅުަގނޑުމެން  ިއމްތިހާނުަގއި  އެސް.އެސް.ސީ  މަސައްކަތް.  ހަމަނުާވ  ޝަރުތު 
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ޤުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާެއއްެގ ޮގތުަގިއ އެސް.އެސް.ސީ ިއމްތިހާނުަގއި ކުރިއަށްެގންދިއުމާ ބެހޭޮގތުން. ބެލެނިވެރިން  

ޤުރުއާން ެއސް.އެސް.ސީ ާމއްދާެއއްެގ ޮގތުަގއި ހިމަނައިނުދިނުމަށް މި   އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްެގން އެކަމަށް، އެ

އަޅުަގނޑު   ރިޕޯޓު  ނިމެިގންދިޔަ  އެންމެފަހުން  އެކަމަށް  ތައްޔާރުވެފައިނުވާތީ،  ދަރިވަރުން  ބެލެނިވެރިންނާއި  ވަުގތައް 

ޤުރު އެ  އައިްއސަ  އޮތީ  މި  އޭެގފަހުަގއި  ނަމަވެސް،  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  މާއްދާއަކަށް މަޖިލީހުަގއި  މަޖުބޫރު  ާއން 

ނޮޅިވަރަްމ   ހުންނަވައިެގން،  އިސްވެ  އިޔާޟް  ޑރ.  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  އެކަން  ނުވަތަ  ކަމަށް  ފެންނަ  ބޭއްވުމަށް 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސްޕޮންސަރކޮށްެގން އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެނަށް މި އޮތީ ޕެޓިޝަނެއް ައއިއްސަ. މި 

ޝަރުތުހަ ޕްރައިެވޓު  ޕެޓިޝަނުަގއި  އަމިއްލަ  މިހާރު  ސްކޫލަކީ  ހިރިޔާ  ދަރިވަރު،  ސްކޫލްެގ  ހިރިޔާ  ދެން،  މަވޭ. 

އެހެނިހެން  އަދި  ނާސްތާއާއި  ހެނދުނު  ޚާއްޞަކޮށް  ޕެކޭޖު،  މިދޭ  ސަރުކާރުން  އެހެންނަމަވެސް،  ސްކޫލެއް. 

ހީރާ އޮޅުމަކުން.  ބުނެވުނީ  ހިރިޔާއޭ  ސޮރީ  ސްކޫލް،  ހީރާ  ތަކެތި،  މިފަދަ  ދަރިވަރުން.  ފޮތްފަންސޫރާ  ސްކޫލްެގ   

އެހެންވީމާ، މި ސްކޫލްެގ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އެހެން ސްކޫލުތަކެކޭ ެއއްޮގތަށް ސަރުކާރުެގ ސްކީމްެގ ތެރެއިން ހަމަ 

މި އޮންނަ ސްކޫލުތަކަށް އޮންނަ ހެނދުނުެގ ނާސްތާ އާއި ފޮތް ފަންސުރު ހިލޭ ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދިނުމަށް އެދި  

ބެލެނިވެރި މެންބަރަކު  ސްކޫލްެގ  ވެސް  މީަގއި  ލިބިފަ.  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ޕެޓިޝަނެއް  މިވަނީ  ފަރާތުން  ންެގ 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށްނުެގންދެވި  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތީމަ  ސްޕޮންސަރކޮށްފައި 

ޕެޓިޝަންަގއި މި  ަމްއސަލައިަގއި  މި  މެންބަރަކު  ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ  ސްޕޮންސަރއަކަށްވާން ަގސްތުކުރަނީ   

 އަޅުަގނޑު މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ؟ ސިޓީއަކުން ދަންނަވަން. ކިހިނެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވިސްނުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ހަމަ  ެވސް  ކުރިން  މީެގ  އަޅުަގނޑުން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޕެޓިޝަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކޮށް  ޖެނެރަލާ  ކައުންސެލް  މީެގކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެްއވި 

އަށް ެގނައުމުަގއި މި ހުރި ޝަރުތުތައް ކޮމިޓީއަށް ައއުމުެގ  ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުެމއް ބާއްާވފައި، ޕެޓިޝަންަގއި ކޮމިޓީ

ކުރިން ބަލައި ެއއަށް ޮގތެއް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ެގނަުއމަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ދަންނަވާފަ. އަދި ެއޮގތަށް  

އެކަ ޓޭބަލުން  ފްރޮންޓު  މަޖިލީހުެގ  އަދި  އިދާރީމޭޒުން  ވެސް  ކަމަށް  ެއޮގތަށް  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ  ން 

މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ިވދާޅުވެފައި އަނެްއކާ ވެސް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ޝަރުތުހަމަނުވާ ބައިވަރު ޕެޓިޝަންތަކެްއ  

ރައީސަށް  ކޮންމެފަހަރަކު  ނިންމާ  ޮގތް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ތިއީކީެއއް  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  އަިއއްސަހުރި 

ފުޅުވޭ ތި ފޮނުވުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް އެދިފައި އޮތްޮގތަށް  ދަންނަވައިެގން، ރައީސް އެބަ ބޭނުން
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ކަންތައްތަްއ   ކުރަންޖެހޭ  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރީމަ  އެޮގތަށް  އޮތްޮގތަށް  ެއއްބަސްވެފައި  މަޖިލީހުެގ  އަދި 

ެވެގންދާނެހެން. ވެސް  އިންސާފުވެރި  ތިކަމުަގއި  އަދި  ލުިއެވެގން  ހީވަނީ  ކޮމިޓީއަށް    އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ަގބޫލުކުރާ.   އަޅުަގނޑު  ނޫން  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެއީ  ފޮނުވާލުން  މީހާއަށް  އެ  އަނބުރާ  އަނެްއކާ  އައުމަށްފަހު 

ހަމަނުވާކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީއަށް ނުެގންނަން  ައއުމުެގ ކުރިން އެ އޮންނަ ޝަރުތު  އެހެންވީމާ، 

ދަ އޮންނާނެ  ވެސް  އޮތީ.  ކުރިން  ވެފައި  ވެސް  ެއްއބަސް  ސެކެރެޓޭރިއޭޓު  ަމޖިލިސް  އެޮގތަށް  އަދި  ންނަވާފަ. 

 އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް، އެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިން   އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން،  ސެކެރެޓޭރިއޭޓުަގއި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަނީނަމަ  މި ދަންނަވާހެން ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމުަގއި  ޕެޓިޝަންތަކުަގިއ  މަޝްވަރާކުރެވުނުފަދައިން ދެން އެ އަންނަ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއ ޝަރުތު ހަމަކޮށްފައި މި ކޮމިޓީއަށް ެއ ެގންނަން. ދެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް 

ފަހުެގ   ކޯިވޑްއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެންެމ  މި އޮތީ އިްއޔެެގ  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގިއ    19-އަޕްޑޭޓަކަށް 

ބާރުވެރިކުރުމަށް   ދިވެހިން  ދާއިރާަގިއ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ފަރާތްތަކުން  ބަދަލުއައިސްފަިއވާ  ބަލައި  ޙާލަތުތައް  ވަޒީފާެގ 

ޕެޓިޝަން މި  ައޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަންަގއި،  މި  ޕެޓިޝަނެއް.  ހުށަހަޅާފަިއވާ  މިއޮތީ  ގޮވާލާ  ބޮޑަށް  ބަލައިލިއިރުަގއި   

ބުނެފައިާވ   ަގާވއިދުަގއި  ޓޫރިޒަމްެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ަގވާިއދުަގއި  ރިޒޯޓުަގއި  މިހާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރިޒޯޓްތަކުަގިއ، 

  ދިވެހިންެގ ޕަސެންޓޭޖު ހަމަކޮށްދިނުމާއި އަދި ބައެއް ހުސްވެފައިވާ ަވޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެުގމަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅައި 

އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޕެޓިޝަނާެމދު  މި  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެވުނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  ޕެޓިޝަނެއްެގ  ހުށަހަޅާ 

އެބަޖެހޭ ކޮން ދުވަހެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ. މިކަމުަގިއ ަގޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އަޅުަގނޑުމެން މި ޕެޓިޝަން 

ޕެޓިޝަ މި  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީން  އެއްޗިހި.  ހުރި  ޝަރުތުހަމަވެފައި  ނިންމާލަން  ންތައް 

 އަޅުަގނޑު މިަވުގތު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން ޙަސަންއަށް. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކީ ދިވެހިރާއްޖެަގއި ވަރަށް ިގނަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ޕެޓިޝަނަ

ޮއތްކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު   ޒުވާނުން ވެސް އަދި ވަޒީފާައދާކުރާ މީހުންެގ ެވސް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް 

ވަރަކަށް    5ަގބޫލުކުރަން. ެއޮގތުެގ މަތިން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ޕަބްލިޝް، ދިރާސާކުރުމުެގ ކުރިން ޕަބްލިކަށް  
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ވާހަކަައކީ  ދުވަސްދީ ކޮމިޓީން  ކަންކަމަުގއި  މިކަހަލަ  ހަމަ  އެބަޖެހޭ  ފޮނުވަން  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްޓިޝަނެްއވީާމ  ފައި 

ނިންމާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންެގ ރަޢުޔެއް ވެސް މި ކަމުަގއި ވެފައި އޮތްޮގތެއް ވެސް ބަލަން. އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ެގންދާނެހެން. އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އަންނަން ކަންކަން ވެސް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ކަންކަން ވެސް ކުޑަވެ

މީަގއި އަނެއްހެން ފާހަަގކޮށްފައި މިހިރީ މާ ބޮޑު ދެ ކުނުތާއެއް ނޫންކަން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ިގނަ ނުކުތާ، ދެ  

 ފަހުން ސަރުކާރާއި ޙަވާލުިވ  ެގ2012ނުކުތާއެއް ހަމަ ރަނަގޅު ދެ ނުކުތާއެއް އެބައޮތް ފާހަަގކޮށްފަ. އެއް ނުކުތާއަކީ  

ޓުއަރިޒަމް  މިހާރު  ބެހޭޮގތުން  މިކަމާ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  ސަރކިއުލަރެއއްެގ  ޮއތް  ކަނޑައަޅާފައި  މި  ބަޔަކު 

މި  ީމަގިއ  ެއއީ  ެއޮގތަށްތޯ.  އަދިވެސް  އޮތީ  ސަރކިއުލަރ  މި  ސާފުކޮށްފައި،  މަޢުލޫމާތު  މީެގ  މިނިސްޓްރީން 

% ޮގތު  45ބުނަނީ  ެއ ދިވެހިންެގ  ހިމަނާށޭ  އަދަދު  ިގނަ  އެއަށްވުރެން  ޮގތުަގއި  ބޭރުމީހުންެގ  އަދި  ަގއި. 

ފާހަަގކޮށްފައި   މިވަުގތު  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ދުަވސް   5ސަރކިއުލަރަގއި  ވަރަކަށް 

ބެ މިކަމާ  ދެން  ެއއްކޮށް  ކޮމެންޓުތަކަކާ  އަންނަ  ވެސް  ެއިއން  ހުޅުވާލާފައި،  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ޕަބްލިކަށް  ހޭޮގތުން 

؟ ކޮންދުވަހެއްތޯ ވަނީ  23ފަރާތެއް އޮތްނަމަ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް އޮތްނަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި  

 ައޅުަގނޑު އެޮގތަށް ހުށަހަޅަން. ؟ އަށް ހަދަންވީނޫންތޯ  23)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ދާއިރާ   ފަތުރުވެރިކަުމެގ  އޮތީ.  ިމ  ވާހަކަ  ޕެޓިޝަންެގ  ެއ  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަމެްއެގ  ފުރަތަމަ  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަނުަގއި  ހުށަހަޅާ  ސްޕޮންސަރކޮށްެގން  ޚައިތަމް 

މަސައްކަތްކު ރިޒޯޓުަގއި  ފާހަަގކުރަން  ޓޫރިޒަމް ޮގތުަގއި  ކަމަށް  ރޭޝިއޯެއއް  ތިބެންޖެހޭ  މުވަްއޒަފުން  ބިދޭސީ  ރާ 

% އެބުނާ  ސަރކިއުލަރަގއި  ހުޅުވިެގން    45މިނިސްޓްރީެގ  ނޫނީ  ހޯދައިެގން  ދިވެހިން  ރިޒޯޓުތައް  ނެތް  ދިވެހިން 

ތާއި ޓޫރިޒަމް މި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން އަޅުަގނޑަށް މި ވަުގތަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ެއއީ ރާއްޖެ މި އޮތް ޙާލަ

މި  ރިޒޯޓެްއަގއި  ހިނާގހުރި  ހިނަގ  ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މަޖުބޫރުކަމެއް  އެކަހަލަ  ޙާލަތުން  އޮތް  ވަުގތު 

އަދަދަށް މީހުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވެސް ފާހަަގކޮށް އަދި މިނިސްޓްރީން މިކަމާ ބެހޭ އޮޑިޓެއް ހަދަިއ  

ނޑުެމންނަށް މީޑިއާއިން އެބަ ހާމަޭވ. އެހެންނަމަވެސް، މިަވުގތު ރިޒޯޓުތަކުން ފޮނުވާލާފައި ނިމިފައި އޮތްކަން އަޅުަގ
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މަޖުބޫރުކުރުމަކީ  އެކަން  ޙާލަތުަގއި  ނޭނޭގ  އެ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  އެހެންވީމާ،  ިގނައީ.  ބައެއްތޯ  ކޮން  ތިބީ  މި 

ކަމަ ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިެއއްނުވޭ  ހުޅުވުުމަގިއ  އަޅުަގނޑަކަށް  ރިޒޯޓުތައް  އެކަމަކު  ދެން،  ށް. 

ކޮންކަހަލަ   އަދި  ލުިއތަކެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ވިސްނުންހުރީ  ފަރާތްތަކުެގ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ  އަދި  މިނިސްޓްރީއާއި 

މަކު،  ހަރުކަށިކަމެއްތޯ ބާްއވަިއެގން ހުޅުވަން ހުއްދަދިނުންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލުން އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ެއކަ

ބިދޭސީން  ފޮނުވާލާފައިހުރީ  ިގނައިން  ދިވެހިންތޯ  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  އަޅުަގނޑު  މިަވުގތަށް،  އަދަދެއް  ވަކި 

ބައިތިއްބާފަ. ނޫނީ ބިދޭސީން ފޮނުވާލާފައި ދިވެހިން ިގނައިން ތިބީތޯ. ހުޅުވާއިރު ޭއެގ ބަދަލުަގއި އަލަށް ނަާގ ބައެްއ  

އަޅުަގ ނެުގން  ދިވެހިން  އަޅުަގނޑު  މަޤާމުތަކަށް  ކުރިއަށްެގންދިއުން.  ެއޮގތަށް  ބުނެވިދާނެ  ހަމަ  ނޑުމެންނަށް 

ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި ރިޒޯޓުތަކަށް ފަސޭހަ ވެސް ވާނީ އެ ޮގތް. އެއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި ވަުގތު މީހުން ެގނައުަމކީ  

ރިޒޯޓުތައް   ހުށަހަޅާލަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ.  ވެސް  ކަމަކަށް  ފަސޭހަ  މިނިސްޓްރީން އެއީ  ހުޅުވުމުަގއި 

ެގންުގޅޭ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ދެން އެ ބުނި މުއްދަތަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފު އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ  އިނުގރައިދޫ  ފުރުޞަތެއް  ވަނަ  ދެ  އަރުވަން  ރުޞަތެްއ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް.

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން މީަގިއ މަޖުބޫރުކަމެއް ކޮށްފައި އޮތްކަމަކަށް، އެ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ފާހަަގކޮށްފައި ިމ 

ެއއީހެން  މަްއސަލަ.  ސަރކިއުލަރއެްއެގ  އޮތް  ނެރިފައި  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  ސަރުކާރުަގިއ  ވަޙީދުެގ  ވަނީ 

އި އޮތް ނުކުތާައކީ. އެއީ އެހެން އަބަދު އޭތި އޮންނަން ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ މީހުން ފާހަަގކޮށްފަ

ހަމައެކަނި އެކަން އެ ސަރކިއުލަރ އެ ޮގތަށް ނުބޭްއވުމަށް އެ މީހުން އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދޭކަމަށް 

އޮތް   ލިޔެފައި  ސަރކިުއލަރއެްއަގއި  އެއީ  އޮންނަނީ.  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  މީަގއި އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ައދަދު 

ެއ   ދަންނަވަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  ސަރކިއުލަރ،  އެ  އެހެންވީމާ،  ސަރުކާރުން.  ވަޙީދު  އޮތީ،  މި  ޖައްސަވާފައި 

އެއަށް،  ބަލާފައި  ޢަމަލުކުރޭތޯ  މިނިސްޓްރީން  ޓުއަރިޒަމް  ސަރުކާރުެގ  އޮތް  މި  މިހާރު  ސަރކިއުލަރއަށް 

ެއތައް ުގނައަކުން އެބަ މަސަްއކަތްކުރާކަން ދިވެހިންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައެނޭގ މި ސަރުކާރުން ައއިފަހުން   
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ވަޒީފާ ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ސާފުނުވެ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ، މި ކޮންމެހެން މީަގއި މި އޮތް  

ޕޯޓު ދޭކަށް ނުޖެހެއޭ އަޅުަގނޑު  އަދަދުތަކެއް ކޮންމެހެން މިތަނުން ހަދާއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މަޖުބޫރުކޮށްފައެއް ރި

ޙާލަތަށް  މި  މަސައްކަތްތާ  ހުރި  ކުރެވިފައި  އެ  މިހާރު  ދަންނަވަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  އެކަމަކު،  ދަންނަވަނީ.  މި 

ލިޔާއިރު   ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  މައްޗަށް  ަމޢުލޫމާތެއްެގ  ލިބޭ  އެ  ދެން  ސާފުކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތު  ބަލާއިރުަގއި 

ަގއި ހަދާފައި    2012ރާކޮށްފައި ކަންކަން ނިންމުމުެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަ

އާިއ   ޕޮލިސީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މިނިސްޓްރީން  ޓުއަރިޒަމް  މިހާރު  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އޮތް ސަރކިއުލަރެއއް. 

ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން. އެ ސާފުކުރުމަށް   އަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާާއ ޮއތް ސަރުކާރެްއަގއި އޮންނާނެ ކަމަކަށް

 އެ މި ޕެޓިޝަންަގއި އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތް   އެބަ  ފުރުޞަތު  އޮތިްއޔާ  ޚިޔާލުފުޅެއް  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެން  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ތާއީދުކޮށްދެްއވަންވާނެ.  އި ބޭފުޅަކު  އެއް  ކޮންމެވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ޙަސަންެގ  އަޅުަގނޑު  ނެތިްއޔާމުން  ނޭގތޯ. 

 ތާއީދުކުރަްއަވވާ އޮން ދަ ރެކޯޑުަގއި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމްޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ ވިދާޅުވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މީެގ ދެ ކަމެއް 

% ކަމަކީ  އެއް  އޮތީ.  މި  ބޭފުޅުން  މި  އެދިފައި  ތިބޭޮގތަށް    45މި  މުވައްޒަފުން  ދިެވހި  ުމވަްއޒަފުން 

ކަމަ އަނެއް  ހުޅުވާއިރު.  ރިޒޯޓު  ވަޒީފާެގއްލުނު ހަމަޖައްސާލަދެއްވާށޭ  މި  ދިވެހި  ލިބުނިްއޔާ،  މުވަްއޒިފެއް  އެ  ކީ، 

މުވަްއޒަތަކުެގ ތެރެއިން މުަވްއޒިފެއް ނުލިބުނިއްޔާ ނޫނިއްޔާ ބޭރު މީހަކު ވަޒީފާއަށް ނުނަާގށޭ. އެއީ މި ދެ ކަންތައް 

މިހާރު އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުަގިއ ވަ ފެންނަނީ  މީހުންތައް،  މި އެދިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  ޒީފާ ނެތް 

ދިޔަ   ލީވަށް  ނޯޕޭ  އަދި  މީހުންނާއި  ކަނޑާލި  ވަޒީފާއިން  މީހުންނާއި  ކެނޑުނު  ވަޒީފާއިން  މީހުން  ވަރަށްިގނަ 

ވާހަކަައކީ.   ވާނީ  ކަންނޭނެގ  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި  މީހުން  ިގނަ  ވަރަށް  މިހާރު  އެންމެން  މުވަްއޒަފުންނާ 

ތަ ިއކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ޕޯޓަލްަގިއ. ެއ ޕޯޓަލް ތެރެއިން، ޕޯޓަލް އަޅުަގނޑުމެން އެ ޖޮބު ސެންޓުަގއި ނުވަ

ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެތިއްޖެ  މީހުން  ޕޯޓަލްަގއި  ނަާގނެތާ.  ޕޯޓަލް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެކްސެސްާވ  ރިޒޯޓަކަށް  އެ 

ޮގ ލުއި  ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  ރިޒޯޓުތަކަށް  ކަންނޭނެގ.  ކަންނޭނެގ  އިޢުލާނުކުރެވޭނެ  ތަކަށް 
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އޮންނަ   މިނިސްޓްރީަގއި  އިކޮނޮިމން  ނުވަތަ  ކައުންސިލާއި  ިއކޮނޮމިކް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  ހަދައިދޭންވާނީ. 

ކުރުމުެގ ކުރިން ެއ ބޭނުންާވ  އިޢުލާނުޕޯޓަލްެގ މައުލޫމާތު ލިބުނީމަ ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނެގ. ރިޒޯޓުން ވަޒީފާ ހޯދަން  

އިކޮ ެއ  ރިކުއަޔަރމަންޓްސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ފޮނުވީމަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ިއކޮނޮމިކް  ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް  ނޮމިކް 

ޕޯޓަލްަގއި ހުރި ބޭފުޅުންެގ ނަންތަކާއި، ވަނަވަރާއި އެްއޗެހި ދެއްވާނެ ކަންނޭނެގ. ދެްއވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

 ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނެގ އެ ކަންތައް ކުރަން ެއޮގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ޕެޓިޝަނާއި ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ފަތުރުވެރިކަމުެގ ުވޒާރާއިން  

މިކަމުަގއި ެގންުގޅޭ ޕޮލިސީައކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރަން ުވޒާރާެގ ަވޒީރާިއ ނޫނީ ުވޒާރާެގ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރަން  

ކޮންމެޮގތެއް  އެދެން.  ވަޒީފާ އަޅުަގނޑުމެން  ދިވެހިންނަށް  މި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ވިޔަސް 

ފައިދާކުރާނެ   ޭއެގ  މުހިއްމުކަމެއް  އިޤުތިޞާދަށް  ދިވެހި  ެއއީ  ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ  ފުރުޞަތު  އެއީ  ހޯދައިދިނުމަކީ 

ދިވެހި މުވަްއޒަފުންެގ އަދަދު   ކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް ދެން ބޮޑަށް މާނަ މި ކުރެވެނީ ރިސޯޓުތަކުެގ މުަވްއޒަފުންެގ އަދަދު

 % ވެސް  މަދުވެެގން  ކޮވިޑް    45އެންމެ  މި  ފުރުޞަތަކަށް  އޮތް  ލިބިފައި  ބޮޑުކުރުމަށް  ފަހުަގިއ    19އަށް  ެގ 

ތިބޭ  މުަވއްޒަފުން  ވެސް  ރިސޯޓެއްަގއި  ހުރިހާ  ބޭނުންކޮށްފައި  ޮގތުަގއި  ފުރުޞަތެއް  މި  ހުޅުާވއިރު  ރިސޯޓުތައް 

މަދުވެެގ އެންމެ  %ޕަސަންޓޭޖް  ޕެޓިޝަންަގއި    4ން  މި  ައސްލުަގިއ  ެއއޭ  އަދަދު.  ތިބޭ  ދިެވހިން  ބޮޑުކުރާށޭ  އަށް 

މުަވއްޒަފަކު   އަލަށް  ރިސޯޓަކަށް  ދެން  ވެސް  ިއތުރުން  ޭއެގ  އަދި  އެދުމަކީ.  ެއދޭ  މި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު 

ނޭ. އެޮގތަށް ބާރުއަޅައިދޭށޭ ިމ ނަާގއިރުަގިއ ބިދޭސީައކު ެގންނަންވާނީ އެ ަވޒީފާއަށް ދިވެްއސަކު ހޯދާފައި ނުލިބިެގން

އެ  ވެސް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ުގޅިެގން  މިކަމާއި  އެހެންވީމަ،  ދެން  ބުނަނީ.  މި  ޕެޓިޝަންަގއި 

ދޭތެރޭަގިއ   އެ ސަރކިއުލަރާއއި  ނޫނީ  ނޫންތޯ  ޢަމަލުކުރޭތޯ  މިނިސްޓްރީން  މިހާރު  މި ސަރކިއުލަރ  ފާހަަގކުރިހެން 

އުސޫ ކޮން  ެގންުގޅެނީ  މުހިއްމުހެން.  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސާފުކުރުން  ފަރާތްތަކުން  ުގޅޭ  ކަމާއި  ލެއްތޯ 

ުގޅޭޮގތުން   ކަންކަމާއި  ހުރި  މި  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  ހުށަހަޅަން  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމެއްެގ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ، 
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ބޭނު ކުރަން  ެއކަން  ފިކުރުތަކާއި  ެގންުގޅޭ  ވުޒާރާ  ފަތުރުވެރިކަމުެގ  ސާފުކުރަން  މިހާރު  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުެގ  ންވާ 

 އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އެ   8މިމަހުެގ   ރިޕޯޓް.  ފަހުެގ  ެއންމެ  ސެކްޓަރެގ  ޓުއަރިޒަމް  އެބަޮއތް  ނެރުއްވާފައި  ސަރުކާރުން  ދުވަހު  ވަނަ 

ރިޕޯޓުަގއި އޮތްޮގތުން ހާލަތު ކުރިމަތިވީއިރު ލަފާކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެކާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ބައްތިރީސް މުަވއްޒަފުން  

ދިވެހިން  ދިވެހިންނާއި،  އެބަތިބި  ޭއެގތެރޭަގއި  ދެން  ރިސޯޓުތަކުަގ.  އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދޭ  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތުަގިއ  ެގ 

% މިހިރީ  ރޭޝިއޯ  %47ބޭރުމީހުންެގ  ދިވެހިން  ވަރަށް   47.  މާނަޔަކީ  އޭެގ  ކުރިމަތިވީއިރު.  ހާލަތު  ތިބީ  ަގއި 

% އިންނަނީ  ކުރިން  % 41ބޮޑުތަން.  އިނދެފައި  ދަންނ47ަ.  ވާހަކަ  ެއ  އާދެ!  ހާލަތު .  މި  މިއުޅެނީ.  ަވއިލަން 

ަގިއ ދިވެހިން ތިބީ. ެއއީ ރިކުއަރމަންޓަށް ވަރަށް   47ޯގސްވީއިރުަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން އިމްޕްރޫްވވެފަޭއ އޮތީ. %

ރަނަގޅު ހާލަތެއްކަން އަޅުަގނޑު ވެސް މި ފާހަަގކޮށްލީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕެޓިޝަންަގއި މި ޮގަވއިލާ  

މަކީ އަންރީޒަނަބަލް ކަމެއް ނޫންހެން. އެއީ ބަންދުީވއިރުަގއި އޮތް ހާލަތަށްވުރެ ެވސް މި ދެންނެވީ ދަށްކޮށް ޮގަވއިލު

% މީނދީ  ރިކުއަރމަންޓް  މީހުންެގ  އަނެްއކޮޅުން  45އެ  ކަމަށް.  ރަނަގޅު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީަމ،   .

ވެހިރާއްޖޭެގ އެކާީވ، މި އެންމެންެގ ތެރެއިން ހަމަ ިގނަ  ާގތްަގނޑަކަށް ބައްލަވާ އެކާީވސްހާސް ޢާއިލާކަމަށް މިއީ ދި 

ބަޔަކު މިހާރު ތިބޭނީ ވަޒީފާ ނެތިފަ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ މިކަހަލަ ކޮމިޓީއަކުން ބަލަން  

މިދާ   ދުނިޔެ  މިހާރު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  މީަގއި  މިއީ.  މައްސަލައެއްހެން  އެކަށީެގންވާ  ވެސް ވަރަށް  މިސްރާބުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯކަލް ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް ކަންނޭނެގ ދެން ދުނިޔެ ދާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމާިއ،  

ޮގތްތަކެްއ  އަމިއްލަ  ަވރަށް  ެއކަހަލަ  ބޮޑުކުރުމާިއ  އުފެއްދުންތެރިކަން  އަިމއްލަ  ބަރޯސާނުވުމާއި،  މީހުންނަށް  އެހެން 

އި އަުއ  ޤައުމުތަކުން  މިއީ  ދަނޑިވަޅެއްހެން  ރަނަގޅު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބެލެވެނީ.  މި  ސްކުރާނެކަމަށް 

ޮގަވއިލަން އިނޭގތޯ އައު ފެށުމަކުން   ހިތްވަރަކާިއއެކީަގއި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ރަށް ިގނަ މީހުން ނޯ ޕޭ ލީވްަގާއއި ޮގތްޮގތަށް ފަށާއިރު. ދެން މި ޕެޓިޝަންގައި މި ބުނާ އަނެއް ކަމަކީ ެއއްކަލަ ވަ

އެންމެންތައް.  ދޫކޮށްލީ  އަޅާފަިއ  ފިޔަވަޅުތައް  ކުއްލިޮގތަކަށް  ވަރަށް  ކުރިމަުގަގއި  މީހުންނަށް  އެ  ފޮނުވައިލާފައި 
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ޕެޓި މި  ޕޮއިންޓަކީ  ވެސް  ައޅުަގނޑުެގ  ޢާިއލާތަކުަގ.  އެބައޮތް  އޭެގތެރޭަގއި  ކަންބޮޑުުވން  ވަރަށް  ޝަން އެހެންވީމަ، 

ބަލައިަގނެ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިމީޑިއަޓްލީ މީތި ދިރާސާކޮށްފައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް އަވަހަށް  

މިހިރަ  މީަގއި  ބައްދަލުކޮށް  ައވަހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރާިއ  އިންސްޓްރީާއއި،  ދެން  ފޮނުއްވަން.  ތަޅުމަށް 

ެއޮގތުން ނުކުތާތަކުެގ ތެރެއިން ކޮބައިތޯ ރީޒަނަ ބަލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ބަލަން. 

ާގތްަގނޑަކަށް  ކުންފުނިތަކާއި،  އަިމއްލަ  ބޮޑެތި  ބައެއް  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ޓުއަރިޒަމްާއއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަޓީއާއި، 

ޗަމްޕާ ޔުނިަވރސަލްއާިއ،  މިުއޅެނީ.  ބޮޑުކޮށް  ކަންނޭނެގ  ކުންފުންޏެއް  ނޭނެގ  ދެތިން  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ާއއި 

މާބޮޑަކަށް ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާެގ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް. އޭެގތެރެއިން ދެތިން ކުންފުންޏަކާއި އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް  

ޮއޭވ   ވެސް  ޖަމްޢިއްޔާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އަދި  ބައްދަލުކޮށްފަިއ  މަޓީާއއި  ބައްދަލުކޮށްފައި،  މިނިސްޓްރީއާއި 

ހުންނާނެ ކަންނޭނެގ މީހުންެގ ވެސް  ހިވަނީ ރީޒަނަބަލް ކަންނޭނެގ. އެ  އަޅުަގނޑަށް  މީހުންނާ. އެއީ  އެ  ދެއްތޯ،   

އޭރުން   ދެން  ނޫންތޯ.  އުޅޭނެ  ވެސް  ބަޔަކު  ކޮންމެވެސް  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާއި  މުވައްޒަފުންެގ  ދެން  ކަންނޭނެގ. 

ން ބަލާފައި އަވަހަށް ހުށަހެޅި، މިހާރު އެ ކިޔަނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. މި ވަުގތުން ަވުގތަށް މިކަ

ރަނަގޅު   އޮތް  ލިބިފައި  ކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙައްޤުަގިއ  މުވަްއޒަފުންެގ  އެހެންނޫނީ  ރިސޯޓުތައް.  ޖުލައިަގިއ 

މަޝްވަރާކޮށްލަ ޕާޓީތަކާއިއެކީ  ދެންނެވި  މި  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންީވމަ،  ެގއްލޭ.  އަވަހަށް  ދަނޑިވަޅެއް  އި 

 މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ފޮނުވުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ބެހޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާއި  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހުށަހަޅުއްަވއިފި   ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދޭހަވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޚިޔާލުފުޅުތަކުން  ވަރަކަށް    5ފާޅުކުރެްއވި 

ހުޅު  ޚިޔާލަށް  ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށް ދުވަސް  މުޣުނީ  ެމންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ވައިލަން. 

މި  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ހުރީ  ޚިޔާލު  ޖުމްލަކޮށް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވޭ. 

 ޕެޓިޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދެން ސަލީމްއަށް. 

 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ސާފުކޮށްލީަމ  އަޅުަގނޑު  އެތަންކޮޅު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

މެންބަރު އެ ވިދާޅުވީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެރަރަލްކޮށް މި  
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ހު އަވަހަށް  މިހާރު  ެގންދެވޭނެ.  ކަންތައް  ދަ ސޭމް  ދެ  އެޓް  ހުށަހަޅަން.  ޚިޔާލު  މިއަށް  ޮއންލައިންކޮށް  ޅުވައިލަންވީ 

އަޅުަގނޑަށް   ެގންދަން  އެކުެއކީ  ކަންތައް  ދެ  އެ  އެހެންވީމަ،  ފޮނުވޭނެ.  ިއންވިޓޭޝަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓައިމް 

 ފެންނަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި މިއަށް  ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  އިޢުތިރާޟް  ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  ޢުތިރާޟްކޮށްފައި، 

ނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ވިސްނުމަކީ އެއް ވިސްނުެމއް ކަމަށް ބަލައިެގން ކުރިއަށް މިދަނީ 

ޓު މަޓީާއއި،  އެްއކޮށް  ޚިޔާލާއި  ބޭފުޅުންެގ  އެންމެ  ތިޔަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  މިނިސްޓްރީއާިއ  އިނޭގތޯ.  އަރިޒަމް 

ޚާއްޞަކޮށް ޝިފާޢު ހުށަހެޅުއްވީ މިނިސްޓަރަށް ވެސް ވަކިން ހަމަ ލެޓަރއެއް ފޮނުވާފައި މިކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  

އެ   ވެސް  ވިލާއިން  އަދި  ވެސް  ޔުނިވަރސަލްއިން  ދެން  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވަން  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ޕެޓިޝަނަށް  މި 

ން ދެތިން ބޭފުޅަކަށް ދަންނަވައިލީމަ ރަނަގޅުވާނެ. އެހެންވީމަ، އެޮގތަށް ނިމުނީ އިނޭގތޯ.  ެގނެވެން ހުރި ފަރމްތަކަކު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިތުރު މަސައްކަތެއް މިަވުގތު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީަގއި ނެތުމާއި ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ޕެޓިޝަން  

 އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަޑައިެގންދެއްވީތީ.  ކޮމިޓީ މިވަުގތަށް މެދުކަނޑަިއލަން. ނިންމައިލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

_______________ 


