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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

َعلَْيُكمْ  ބޭނުންކުރާ  ދަ  އީމި   .السَّالَُم  ދިރާސާކު  ޑާބެހޭސަޓި ޕެސްނޑުެވރިކަމުަގިއ  ހޮވުނު ސަބް  ޓަކައި  ރެްއުވމަށް  ބިލު 

ބައްދަލުލުވުން ބައްދަ  ފުރަތަމަ  ޓީެގކޮމި މި  ކަމަކަވުުމަގިއ  .  އެފުރަތަމަ  ކުރެވި ށް  މިޖެންޑާ  ެގ  ކޮމިޓީ ،  ވަނީ   ފައި 

މުނަ  އި އްރިރަކާޤަމު މުއެހެން  .ންވާލުހޮރެއް  އްރިޤަ އިބު  މުނަ  އި ކާއްރިރަޤަވީމާ،  ނަޮގއްެގ  ރެއްރިޤަ އިބު  ންފުޅު ތުަގިއ 

 ލަން.ވާހުޅުފުރުޞަތު  މަށްހެޅުހުށަ

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  ގައްދޫ

 . ކުރިްއޔާޝު. އްރިރަކަށްޤަން މުެގ ނަސަލީމް މެންބަރު ތެރިިއްއޒަތް ދާއިރާެގ ފުށި ރަހޯަގނޑު ހުށަހަޅަން ޅުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ރެއްރިއްޤަނާއިބު މު

 

 ދެއްކެވުން:ދު ޝިޔާމް ވާހަކަމަނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް

 ؟ނިތޯއްރިރު އެކަ ޤަމު ތޯ.ރިރުއްޤަމުމިހާރު . ށްޅުމަ ހުށަހެއެ ހުށަހެޅުއްވިކުރަން  ޅުަގނޑު ތާއީދުއަ

 

 ކެވުން: ހަކަދެއްމޭޒުން ވާދާރީއި

 ޅަން.ހަނަންފުޅު ހުށަވެސް  މަޤާމުްއެގ އްރިރެޤަމު އިބުނަ

 

 ދެއްކެވުން:ދު ޝިޔާމް ވާހަކަމަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްފައިނަ

 ؟ތޯހެޅިދާނެށައް ހުމެނަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޒުން ވާއިދާރީމޭ

 އާދެ!

 

 ދެއްކެވުން:ދު ޝިޔާމް ވާހަކަމަނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް

 ެގ ނަން ހުށަހަޅަން. އިތަމްޚަ ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،  އިތަމްޚައްރިރަކަށް ޤަެގ ނާއިބު މުޑު ކޮމިޓީ ަގނ ޅުއަ
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 : ރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުންއިދާ

ދާއިރާގެ ރަހޯމާ،  އެހެންވީ ހުންނެވު  އްރެ އްރިޤަމު  ސަލީމްމެންބަރު    ފުށި  ފެނިވަޑަ މަޮގތުަގއި  ޮގތަކަށް  އިަގންށް  ނަވާ 

އަޙްމަދު  ،  ދެން  ވާ.ދެއް ޓުވޯ މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މުނަ  އިތަމްޚަމަްއޗަންޮގޅި  ޮގތު ރިއްޤައިބު  ަގިއ  ރެއް 

ޮގތަކަށްފެނި  ހުންނެވުމަށް ެއްއ  ޚައިތަ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    !ވޯޓުދެްއވާ  ވަޑަިއަގންނަވާ  ކޮންމެވެސް  ނަންފުޅަށް  ްމެގ 

 ރައްވާ.  ބޭފުޅަކު ތާއީދުކު

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ންބަރު މުޙައްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެ 

 ޑު ތާއީދުކުރަން.  ޅުަގނށް އަނަމައި ޚައިތަމްެގ ތުަގގޮ   ެގއްރިރެއް ޤައިބު މުއާދެ! ނަ

 

 އްކެވުން: މޭޒުން ވާހަކަދެ އިދާރީ

ނަ ވޯޓުޚައިތަމްެގ  މު  މާ،އެހެންވީ  !ދެއްވާންފުޅަށް  ޮގތު ޤަކޮމިޓީެގ  ސަލީމްއަޙްމަދުަގއި  އްރިރެއް  ނަ    އިބު އަދި 

 އި ޚައިތަމް ހޮވިވަޑަިއެގންފި. ގަ ރެއް ޮގތު އްރިޤަމު

 
 ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{  އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެްނބަރު   ށިފުހޯރަ؛ ޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިތާ ސަކޮމިޓީެގ ރިޔާ }

 

 :ހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

ބޮޑަ ޝުވަރަށް  ިއނޭގށް  އެހެންވީކުރިއްޔާ  މަސައްތޯ.  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ޮގތެއްަގއި  މާ،  ަމއިަގނޑު  ވެސް  ހަމަ ކަތް 

ކޮމިޓީ   ކުރިއަށް ަމއި  ަގވާ ދާނީ  އެްއޮގއިެގ  ާވޮގތަށްތްދާ  ކުެއޮގތަށް،  ަގިއވާތީކަމު    ައޅުަގނޑުމެން  ެގންދަން    ރިއަށް 

އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު މި ިއ،  ލު ކަމަށް ކަނޑައަޅަ ސޫޓީެގ އުމު އުސޫލަކީ މައި ކޮމިއާންމާ،  ހެންވީފާސްކުރަންޖެހޭނެ. އެ

ދެންހުށަ މަސަްއކަތަ،  ހެޅީ.  އަސްލު  ހަމަ  އިނޭގ  ށްއޮތީ  އަޅުަގނ ދިުއން  ިގނަ ޑުތޯ.  ވަރަށް  މިހާރު  މެންނަށް 

ފަހު މާއްދާއެއް އަޅުަގނޑުމެން  ދާއަކަށްއްމާ  ،މަކީޅުެގ އަލީަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހެތަކުޓުމި ކޮމެންޖެ.  ތައް ލިބިއްކޮމެންޓު

ފަރާތު  ،އިބަލަ އެއްވެސް  މާއްދާއަކަށް  އެ  ެއްއވެސް  އަދި  އޮތްެގ  ހުށަހަޅާފައި  ކޮ،  ނަމަކޮމެންޓެއް  ޓް  މެންއެ 

ށް  ަގއި ދެން އޮތް މާއްދާއަޓީ ފާސްކުރުމަށްފަހުކޮމި  ،ސްނެލާޙެްއ ގެ ޞްަގިއ ެގންނަންޖެހޭ އިހުން ބެލުމަށްފަމެއަޅުަގނޑު

ނިން  އޭރު.  ދިއުން ނިމެމުން  އަ  މެމުން ދާނީ  މާއްދާ  ކަމަށް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  މި  )ހ(  .  1ޅުަގނޑު 

އަޅުޔާލާނެކި ނޫނީ  އެަގނޑުތޯ  ބަލައިެމން  މި  އަށް  ޝިޔާ އާ؟ ލާނީތޯންމެން  ކުޑަކޮށް  ކަންނޭނެގ  ޔާލަދޭން ކިޖެހޭނެ 

 ކުންކަން. ށަހަޅާފައި އޮތީ ކޮން ފަރާތަހު، ނެތްކަން،  ކަންޔާ އޮތްއް އޮތިއްކޮމެންޓެ
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 ެވވުން: މޭޒުން ިއއްދާރީއި

)ހ(  1  :ނަން  އިޢާރުފާތަ މާއްދާެގ  އުފެއްދުންތައްމިއީ  .  ވަނަ  ދަނޑުވެރިކަމުެގ  ޮގތުަގއި   ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކުރިއެރުވުަމށްދި ޕެސްޓިސަ  ވެހިރާއްޖޭަގއި  ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ އި ޓަކައި،  ބާަވތްތައް  ބޭނުންކުރާ  ޮގތުަގއި  ޑްެގ 

ޕެސްޓިސަިއޑް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެއްދުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމާއި، އެކްސްޕޯޓްކުރުމާިއ،   ،ބޭނުންކުރުމާއި

ނައްތާލު ބޭނުންކުރުާމއި،  ބޭނުމާވިްއކުމާއި،  ޕެސްޓިސައިޑް  ކަނޑައަޅައި،  އުސޫލުތައް  ންުމ  އާކުރުމުަގއި  ންބެހޭ 

ތިމާވެ އެށްޞިއްޙަތާިއ،  ޕެސްޓިސައިޑާުގޅޭ  ފިޔަަވޅުއެޅުާމއި،  ބަލައި  ޢަމަލުތައް  ލިބޭ  ެގއްލުން  ެވސް    ނޫން  ޓަށް 

ބަޔާންކުރުމުެގ  އުސޫ ހުށަހަޅުއް ކޮ،  ދެން  ވެ. ނޫނެާގލުތަްއ  މިވާފައިމެންޓެއް  ެއބައޮތް  އޮފް ޓްރީ  ސްނި 

 އަށް. މި މާއްދާމަންޓުން ންއެންަވޔަރަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަތުރިޔާ

 ؟އޮންނާނެތޯ ؟ތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޮގތަށްތްޓް އެބައޮކޮމެންއެ 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޒުން ވާމޭއިދާރީ

 ކޮމެންޓް   މަށް ޑިލީޓްކުރުކޮޅުންމި ތަ ؟އިންނަނީ ނޫންތޯ ތަންކޮޅެއް  ަގނޑު ހައިލައިޓް ކޮށްފައި މިަގއި އަޅު ޓްކޮމެން

ވަނީ.   ހައިކުރަްއވާފައި  އިންލައިޓް  އެ  ޑިލީ   ކޮށްފައި  ސަބަބެ   ކޮށްލެވުމަށްޓް  ބަިއ  ވަނީ.  ކުރައްވާފައި  ްއ ކޮމެންޓް 

އިން   04/ 93ނޫނު ނަންބަރު  ާގފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ    އިލަޓަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަްއ ބަށްވެތިމާ،  ިއ ވިދާޅުވެފައި ވަނީކަމުަގ

 ން. ބައި އުނިކުރަ މި، ވާތީމެއް ކަމުަގއި ނެ ކަޅު އެޅޭވަފިޔަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

ބޭފުޅުން ތި  ހުށަހެޅުމަށް  މި  ވިސްނުންފުޅަކީކޮބައިތޯ  އެންވަޔަރަ ؟ެގ  ހުމި މަންޓް  ންމިހާރު  އެ  ށަހަޅަނީ  ނިސްޓްރީން 

ބައި   ން އުނިކުރަން. އުނިކުރީމާ އެެއ އޮންނަ އޮތު،   އެޅުމާއިފިޔަވަޅު  އިޓަށް ެގއްލުން ލިބޭ ޢަމަލުތައް ބަލަށްމާވެތި

. ހަމަ އުނިވީ އެބައި  މެންނަކަށް އެކަން މީަގއި ހިނާގނެ ޮގތެއް ނޭނޭގނެޅުަގނޑުދެން އަސާބުން  ހި  އުނިވީ. އެއެ  

އެހެންވީއިނޭގ ތިމާވެތޯ.  ކިހިނެއްތޯށް މާ،  ދެން  ލިބިޖިްއޔާ  ެގއްލުމެއް  ވާނީޓަށް  އެހެންވީމާ،  ކޮތު ަވުގ؟ )  ޅަކަށްފަހު( 

ސުވާލަކީ އެހެންވީމާ،  މިކަން އުނިކުރަން.  ން  ބައިމި،  ާވތީލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްނޫނެއްެގ ދަށުން ބަާގމީަގއި އެހެން  
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ޕެސްޓިސައިޑެ ށްވެމާތި ލިބިއްޖިއްއްޓަށް  ެގއްލުން  ސަބަބުން  ކަމެްއތޯެގ  ކޮންބަެއއްެގ  ދެން  ބެލުންޔާ  އެކަން  ދެން    . 

އަނެއް  މާއެހެންވީ އެ   ށްކުރާ ކަމަރިފަރށް  ނޫނަާގ،  އަންނަން ވާނެ ވަންޏާ  މީގައި   ވާހަކަ ވެސް  ނީ ނޫާގ؟ ނޫންތޯ 

ތެރި މެންބަރު އިްއޒަތް  އޭވީމައެހެން؟ ސް ރިފަރ ކުރެވޭނެތޯށް ކްރޮނޫނަާގނޫނު އަނެއް  ާގއް  އެ؟ ޮގތުން ކިހިނެއްތޯ

އިންނަވަންޖެހެ އަޅުގަ ނީމިތާ  ކަ.  ނޭނޭގ  މީެގ  ންކަންނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި.  ހުރޭ  އެހެންވީމާ،  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   

ތިމާވެ އަ ފެންނަނީ  އޭގެ ޓަށް  ށްޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ެގއްލުން  ކަމާބެހޭ ،  ބާްއވާފައިނަމުަގއި    އިޢާރުފާތަޮގތުަގިއ    ލިބޭ 

ބެހޭ  ޓާށްތިމާވެން  ރީޓްމަންޓް މިނިސްންހައްޓާނީ އެންވަޔަރަޓަށް ލިބޭ ެގއްލުންތައް ބަލަށްމާއްދާއެްއަގއި އެޮގތަށް ތިމާވެ 

ހަމަ ހަކައަކީ  ދަންނަވާ ވާ  މިހާރު މި ؟ އެންމެ ރަނަގޅުތޯ  ތްއެޮގ؟ ދަށުން ކަމަށް އޮތީމަ ރަނަގޅެއް ނޫންތޯނޫނުެގ  ާގ

ޮގމި ބާްއވާނީއޭއޮތް  މާއްދާ  މި  ކުރިއަށް،  ބާއްވާފައި.  ތަށް  މާއްދާ.  އޭދާނީއަޅުަގނޑުމެން  ކަމާބެހޭ  ހަމައަށް   ޮގސް 

ތިމާވެ ލިށްޓަށްދިޔައިމަ  ެގއްލުންތަ  ތިމާވެ  ކަންކަން  ކުެގބޭ  އެކަމާާގށި  ބަލަހައްޓާށޭ  ދަށުން   ، ވުޒާރާ  ބެހޭނޫނުެގ 

އަ ރިއެޮގތަށް  ރަނަގޅުތޯއެން.  ފްލެކްޓްކުރާނީޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅު ؟މެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ލާޙު  އިޞްއްވި  ކުރިއަށް. 

 ކުރިައށް. . އި ނުަގންނަ ޮގތަށްބަލަ

 

 ން: ވުކަދެއްކެ ވާހަ މޭޒުންއިދާރީ

ދަނޑުވެރިކަމުަގއި    ނޫނަށް ކިޔާނީާގ  މިނީ،  ވަވަނަ މާްއދާެގ )ށ(    1ޑަށް މަިއކް ނުޖައްސާ ކިޔުނީ.  ސޮރީ އަޅުަގނ

ވަނީ    ގައިންޓް ވާ ކޮމެއްާވފައިޅުން ހުށަހަމަންޓުންނިސްޓްރީ އޮފް ެއންވަޔަރަ. މިވެނޫނެާގ  ބެހޭޕެސްޓިސައިޑާ  ބޭނުންކުރާ

ރުން  ޭއެގއިތު،  އް. ދެންޓެކޮމެން   އީނޭ. އެ ދަނޑުވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ކަމެއް ނޫ  ނިރުމަކީ ހަމައެކަންޓްރޯލްކުސްޓް ކޮޕެ

ެގ މެންބަރު ދާއިރާ  ރަފުށިހޯއީ  . އެމެންޓެއް އެބައިންކޮ  ދެ   .ކޮމެންޓް  ޅިފައި ހުރި ބަެއއްއެބައިން ފްލޯރއިން ހުށަހެ

ކޮމެންޓަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ސަލީމް  ދާއިރާފަ މާއި،  ކާ އަޙްމަދު  މެދު  ރަޝީދު މެންބަ  ެގންނު  އިބްރާހީމް  ރު 

ބިލު މި   ބެހޭއިޑާޓިސަޕެސް  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ބޭނުންކުރާވަނީ  ންޓްަގއި  އްވާފަިއވާ ކޮމެންޓަކާ. ފުރަތަމަ ކޮމެހުށަހަޅު

 ،ންކަމަށާއި ނޫރާތީސްޑިސަިއޑް ބޭނުންކުުމަގއި ޕެކަންބޮޑުވުން އުޅެނީ ދަނޑުވެރިކަ،  ކަމަށާއިނުދާކަށް ކަމުށް ކިޔުމަބިލަ

ަގއި  ެގ ބަދަލުޕެސްޓިސައިޑް ަގއި  ރުޚީލުެގ ސުބި  އަނެއް ކޮމެންޓަކީ މި  .ކަމަށް  ރާތީ ބޭނުންކުޕެސްޓިސައިޑްއި  ޖޭގަ އްރާ

ބޭނުންދަނޑުވެރިކަުމަގ ބޭއި  ކެމިކުރާ  ބޭއް ހާއި  މިޮގތަށް  އިނޭގނީ  ނުރައްކާތެރިކަން  މީެގ  އަދި  ކިޔުމަށާއި   ވީމަކަލް 

 ކަމަށް. 

 

 ފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށް

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުސަޔާރި
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 . ..އެކަމަކު ؟މަ ރަނަގޅު ދެ ކޮމެންޓް ނޫންތޯ ދެ ކޮމެންޓަކީ ވެސްއަސްލު ދެން ހަ

 

 ފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ނީ ޅެކަންބޮޑުވުން އު ،  ކަމަށާއިނުދާކަށް ކަމުށް ކިޔުމަިމ ބިލަ،  "ބިލު  ބެހޭޕެސްޓިސައިޑާ  ންކުރާ ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ބޭނު"

 .ކަމަށް ރާތީ ބޭނުންކުޕެސްޓިސަިއޑްއި ޖޭަގރާއް، ންކަމަށާއި ނޫރާތީސްޑިސަިއޑް ބޭނުންކުުމގައި ޕެދަނޑުވެރިކަ

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

؟ އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި އޮތް ޮގތް  ބުނާ އެްއޗެއް  އެންތޯ  ލަ ންނަވާދަ  ަގިއ އަޅުަގނޑު ކު ތާ އިނުާމއެވެސް މި  ނޑުއަޅުަގ

މި   މިފަމިހާރު  ދެމެ  ށާއިރު  މި  ދަނޑުވެރި ުއޅެނީ  ޮގތުަގިއ  އުފެްއދުންމުކަހެއްޓެނިވި  ދިވެހިރާެގ  ިއ  އްޖޭަގތައް 

ންނަނީ  އަ  ލައިެގ މި ޖުމުމަ  ފުރަތަ . މިހާރު  ންނަނީއަ  ކޭ. އެޮގތަށް ދޭހަ ވާޮގތަކަށް މިވުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެކުރިއެރު 

ދަނޑުވެރިކަމު ޮގތުަގއި  ދެމެހެއްޓެނި  މި  އުނޫންތޯ  ދިވެހިއްދުންތަފެ ެގ  ކުރިއެއް  ޓަކައިރާއްޖޭަގއި  އެ  ،  ރުވުމަށް 

 ނެވީ. ދެން ން މިއެހެ ؟ދެއްތޯ ވިހައެއް ބޭނުެމއް ނުކުރާނެކަށް ވާ ރިއަރުކު މެއް މެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަދެ

 

 ފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށް

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  ގައްދޫ

ވެރިން ރެިގއުލޭޓް ކުރުން މީެގ ދަނޑު،  ތަކޭޓަރ ކޮށްދިނުންށް  ވެރިންނަދަނޑުސްއަކީ  ޕަރ ޕަމީެގ  އި  ތުަގޙަޤީޤަމި ބިލު  

ކަމި  .އަކީސްޕަރޕަ ބޭނުންކުރާ  ރެިގއުލޭއި  ކަލްއާ ދަނޑުވެރިން  އެްއޗެހި  ޕަތާ  ޓްކުރުން އެހެން  ؟ ސްައކީޕަރމީެގ 

ނީ ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ  ިއންނަ  މިން ވެސް  ެގ ސުރުޚީމީ  ، އިންނަނީ  ކޮށްފައި މި  އެހެންވީމާ، ހަމަެއކަނި މީތި ޓާެގޓު

ދެްއތޯ  ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑެ ޓޯ  މާ،އެހެންވީ؟ ޕެސްޓިސައިޑް  ހަމަ    ފިކްސްޕެސިސޯ    ، މާއެހެންވީ.  ނޫން  އްޓަލް 

 . މާވެފަނީ ފަރުއި މިޑަށް މި ބިލު ސައިޑިސްޕެ ބާވަތެްއެގ

 

 މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ންބަރުންއޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ)

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިތަމްޚަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި
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ތި ތީަގއި  ޕެސްޑިސަިއޑްދަ'ނދީ  އިމިހާރު  ބޭނުންކުރާ  ެގންދެވި،  ' ނޑުވެރިކަުމަގިއ  ދެން އެހެން  ކުރިއަށް.  ެއ  ،  ދާނެ 

 ދެ! ނަނީ. އާފެންށް އެބައި ކަނޑާލަން އަޅުަގނޑަ  ވުމުެގ ބަޔާރު ކުރިއެއި  ހެއްޓެނިވި ބަޔާމެދެ

 

 މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ންބަރުންއޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެ)

 

 ދެްއކެވުން:ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

.  ކާ މަޝްވަރާކޮށްލަންތަކަމާބެހޭ ފަރާތް  ްއވިދާނެކޮށްލާފައި ބޭތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޯޓު.  ޅުމެއްރަނަގޅު ހުށަހެއީ  ތި

ހަލަ ބަހަކަށް  ކައޮޅުމެއް ނާރާ  ޔެެގން އިތުރަށްކާ ެއ ބަހެއް ލިނެއްއަ،  ދެން؟ ތޯއެބައޮތް  ހި ބަހެއްށް ދިވެސައިޑަޕެސްޓި

  ޕެސްޑިސައިޑް ންކުރާ  މިއީ ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ ބޭނު؟ "ތޯކިހިނެއްލަ  ޖެހޭ. އެހެންވިމާ، މިހާރު ޖުމުވެސްބަސް ވާން  އެ

ތަށް. އަދި ލަ އެޮގބާކީ ހަމަ ޖުމުކިޔާފައި    " ވިްއކުމާޓްކުރުާމއިދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯ  ،އުފެއްދުމާއި ،  ންކުރުމާއިބޭނު

އަ ދަން ޅުަގއެއްފަހަރު  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ނަވާލާނަން.  ނޑު    ، އުފެއްދުމާއި،  ންކުރުމާއިބޭނު  ޕެސްޑިސަިއޑްމިއީ 

އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއިޓްކުރުމާއިއިމްޕޯ އެއަނެ،  އި ިވއްކުމާ،  ،  ބޭނުންކުްއކާ  އެއްފަހަރު ބައާދޭ  އަދި  މިހާރު  ރުމާއި. 

މިއީ ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  އިތުރު ކަެމއް ނުކުރަން.  .  ޒާުމކޮށްލީތިންން އި ޖުމްލަ އަނެއްހެމި   ަގނޑުއަޅު.  ނަންލާދަންނަވާ

އެހެނެ،  ން ންކުރުބޭނު  ސައިޑްޕެސްޓި ނޫން  ނޫން.އްނޫން  ދަނޑުެވރިކަމުަގއި    ެވސް    ޕެސްޑިސައިޑްމިއީ 

ދި  ، އުފެއްދުމާއި ،  ންކުރުމާއިބޭނު އިން  ކަނޑާއްވެހިރާދެން  ވެސް  ،  ޕޯޓްކުރުމާއިއެކްސް  ،މާއިއިމްޕޯޓްކުރު   .ލީޖެ 

އަދި    ރާކުރެއްވުން(ފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ަމޝްވަ)އޮތައް ކަނޑައަޅާ. ިމއީ  ބެހޭ އުސޫލުނައްތާލުމާވިްއކުމާއި  

ޖު  މި  ހީވަނީ  ލާންޖެހޭ  މުއަޅުަގނޑަށް  ކުރިއަށް  މިއީ  "ރާއްޖޭަގއި"ކަންނޭނެގ  ލައިެގ  ޕެސްޑިސައްޖޭގަ ރާ.  ިއޑްެގ  އި 

އި މިއީ ރާއްޖޭގަ ،  އިޑް ސަމިއީ ރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓި  ؟ވަނީ ދެއްތޯ  ންކޮމަ  ދެން  އްޖޭކަންނޭނެގ ރާ  އޭރުން،  ތުަގއިޮގ

ދެން އިތުރަށް  ،  ެއކްސްޕޯޓްކުރުމާއި  ،އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ،  އުފެއްދުމާއި،  އިންކުރުމާަގއި ޕެސްޓިސަިއޑް ބޭނުރިކަމު ދަނޑުވެ

ކު ލީމަ  ރިސްކީޑަކެމިކަލް  އިނޭގކޮށް  ވަނީ  އެީއ    އަޅު ތޯ.  .  ފައިންކުރެވިދާނެޑި  ަގނޑުެމންނަށްޕެސްޓިސައިޑް 

ތަޑިފައިންކު މީެގ  ދީފަޢާރުރާނެ  މާނައެއް  ދެންފެްއ  ޑިފައިން،  .  އަޅުަގނޑުމެން ޓްރޯންްގސް  ވަރަށް  ،އަނެއްކާ  ކޮށް 

ޑުަގިއ މެންބަރުން ފް ދަ ރެކޯއޮ) ؟ސެލްފް އެީއ ކެމިކަލް ދެއްތޯ  ޓް ސަިއޑް އިޕެސްޓި،  ރަންޖެހޭނެ. ދެންފައިން ކުޑި

ދެންނެވި  އަޅުަގސީދާ    ރާކުރެްއވުން(މަޝްވަ ދެންމެ  ދެއްތޯޮގތަށް  ނޑުމެން  ރަނަގޅު  އެންެމ  އޯކޭ   ؟ފާސްކުރުން 

 .ދެވަނަ މާއްދާ )ށ(

 

 ން: މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުއިދާރީ
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ކޮމެ އެއް  ނޫންތޯ  އެބައިން  އެއީ  އަދި  ދާއިމާންޓެއް.  މެދު  އިބްރާހީމް  ފަންނު  މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާ ރާެގ   ރަޝީދު 

އިންނަނީ،ޓުކޮމެން ޕެސްޓިބިލުެގ    މި  ަގއި  ދަނޑުވެރިކަމުސައިޑް ސުރުޚީަގއި  ބަދަލުަގއި  ބޭނުެގ  ބޭހާ ންކުރާ  ަގއި 

 އިނީ  ވާފައިހަޅުއްށަންބަރ ހުމެ. އޭރުން ީމެގ ނުރައްކާތެރިކަން އިނޭގނީ މިޮގތަށް ބޭއްވީމާ ކަމަށް، ޔުމަށާއި ލް ކިކަކެމި

މަޝްވަފް  )އޮ  އް.މެންޓެކޮ މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  މާއްދާދެވަ  ރާކުރެއްވުން(ދަ  މަޤްޞަދުތަްއ  ނޫނުެގ  ާގމި  :  ނަ 

ވެހިރާއްޖޭަގިއ  ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތުަގއި ދަނޑުވެރިކަމުެގ އުފެއްދުންތައް ދި.  ވެ. )ހ(ަވނީއެ  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެ

ވިްއކުމާއި،  މާއި،  އެކްސްޕޯޓުކުރު  އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  ސައިޑްޓަކައި ދަނޑުެވރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓި   ކުރިއެރުވުމަށް

ނައްތާލުާމުގޅޭ    އި، ބޭނުންކުރުމާ އުފެއްދުމާއި،   ބަޔާންކުރުުއސޫބެލެހެއްޓުމާއި،  އޮފް ންލުތައް  މިނިސްޓްރީ   .

. )ހ(  )ހ(ދެވަނަ މާއްދާެގ؛ ތަނަށް  ޕެސްޑިސަިއޑް މި،  ޅުއްވާފަިއވާ ކޮމެންޓްަގއި ވަނީޓުން ހުށަހަންމަންރައެންަވޔަ

މި ހުށަހަޅުއްވާ  ނިސްއަށް  އެޑްކޮށްފަކްލިކޮށް  މި  އަޅުަގނޑު،  މެންޓަކީކޮޓްރީން  ތަނަށް  އިން  އިންނަނީލާފައި  ،  އި 

މަބޭނު އެ،  ދުކުރުމާއިންކުރުން  މަދުކުރުމާބޭނުޑްކޮށްލަނީ  މިތަނަށް  އިންނަނީ    .ންކުރުން  ދެމެހެއްޓެނިިވ  "އޭރުން 

ުއފެއްދު ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ކުރިއެރުވުމަށްޮގތުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ބޭނުންކުރާ   ންތައް  ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ  ޓަކައި 

މަންކުރުބޭނު  ޕެސްޓިސައިޑް އުފެއްދުމާިއ،  ާމއި،  ެއކްސްޕޯޓުކުރު  އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،،  ދުކުރުމާއިން  ވިްއކުމާއި، 

ނައްތާލުމާުގޅޭ    ،އިބޭނުންކުރުމާ ބަޔާންކުރުއުސޫބެލެހެއްޓުާމިއ،  ތަންކޮ  އެކަނިހަމަ  ".ންލުތައް  ޅަކީ  އެޑްކުރާ 

މެންބަރސްެގ ކޮމެންޓްސް ހަމަ ެއ   ރާކުރެއްވުން( ފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަ)އޮ. "ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމާ"

އަށް،  އަށްމާއްދާ )ހ(  މާއްދާެގ  ހޯރަފުފުރަތަ  .ދެވަނަ  މެންބަރު  ށި މަ  ހުށައަޙްމަދު ސަ  ދާއިރާެގ    ހަޅުއްވާފަިއވާ ލީމް 

ކުރިއަރުވާދަނޑުވެ "،  ވަނީ  ޓްގައިކޮމެން ނޫންކަމަށާއް  ޕެސްޓިސައިޑެ ކަށް  ރިކަން  ސަބަބުން،  އިބޭނުން  ލިބޭނީ   ޭއެގ 

ޓަށް ލިބުނު ެގއްލުންތަކެްއ  ށް އްޙަތަށާއި ތިމާވެޞިނުންެގ  އިންސާ ،  މަށާއި އަނިޔާތަކެއް ކަންތަކާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލު

ކަން ަގއި ކަން ލީތަކުެގ އަލާަވޅުލިބުނު ފިލާއިރުަގިއ ވިސްނަންވީ މި   އެކުލަވާބިލެއްނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އަޅުަގ  .ކަމަށް

އަޅުަގނޑުމެން ދެން  ޓަކައި  ކުރެވިރަނަގޅުކުރުމަށް  ކަންކަންނަށް  މެންބަރުން )އޮ.  "ދާނެ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ފް 

ކޮމެން  ރާކުރެްއވުން(މަޝްވަ ިއންނަ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މާއްދާ  މި  ވަނީ ހަމަ  " ޓްަގއި  ހަމައެކަނި ންޖެހޭވިސްނަ،   ނެ 

ބާްއވަތްތަނޑުވެރިދަ ނޫން،  ކާއިކަުމެގ  ެއކަންޏެއް    އަށް، ފަށަލަފެން،  ފަސްަގނޑަށް،  ކަމާއިދަނޑުވެރިކަން 

ެގއްލުންތަކަކަނޑު  ،އިންސާނުންނަށް ޮގތަށް ކުރުމަށާއި އަދި  ހުރިހާ    މި  ،ށާއިފަޅަށް ލިބޭ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭ 

ތަރުޙީ ދޭންޖެހޭބޮޑަށް  މަސްވެރިެގ ސިނާކަމު ރިމިކަލްތައް ނުލާ ދަނޑުވެ ކެކަހަލަނީ މި ބު  ޢަތް ނާކަމުެގ ސިޢަތް އަދި 

ކަމަށް ކުރިއެރުވުން  މަޝްވަ)އޮ.  "ވެސް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  . )ށ(.  ނިމުނީސް  ޓްކޮމެން  ރާކުރެްއވުން(ފް 

އެން ުގޅުންހުރި  ޕެސްޓިސައިޑާ  ބަިއވެރިވެފައިވާ  ފަރާތުން  ބައިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަދާތަކާއި މުޢާނަލްއަޤްވާމީ  މެހައި 

ދަށުން   އުފުލަންޖެއިދިވެހިރާއްއެއްބަސްވުންތަކުެގ  ތަންފީޛުން  ޒިންމާތައް  އުޖެހޭ  ބަޔާންކުރުންސޫކުރުާމުގޅޭ  .  ލުތަްއ 

ފަ ވަނީމިނިސްޓްރީެގ  ކޮމެންޓްަގިއ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ބައިވެރިވެފަ"  ،ރާތުން  ފަރާތުން  ިއާވ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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ގު ޕެސް ެއންމެޓިސައިޑާ  ދަށުން  ،  ހަދާތަކާއިމުޢާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ހާ  ޅުންހުރި  ން  ޖެއިރާއްދިވެހިއެއްބަސްވުންތަކުެގ 

އިންނަނީ   އިގަ "މެހާއެން"ތަނުަގއި އިންނަ    މި  ."ލުތައް ބަޔާންކުރުންސޫކުރުމާުގޅޭ އުއުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ތަންފީޛު

ކުރަްއވާފަ ކަމު،  ދެން.  އަންޑަރލައިން  އިންނަ  ،  ވަނީ  ދަންނަވާފައި  ަގއިސަބަބެްއ  ވޯޑްަގިއ    "މެހާންއެ"މިތާ  މި 

ިމނިސްޓްރީރލައިއަންޑަ ކުރުވާފައި  ކޮމެންޓްަގން  އިންނަނީ  ލި،  ދެން  .އި  ޖަހާފައި  ވަނީޔުސަބަބު    ، ްއވާފައި 

ކަމުގައި)ވަުގތު  ސަބަބެްއ  އެންވަ  މި،  ވަނީ  ކޮޅަކަށްފަހު(  މެންޑޭޓާންޔަރަމާއްދާ  މިނިސްޓްރީެގ    އޭ. ރަފުށުއަ  މަންޓް 

ޅުންހުރި މުޢާހަދާތަކެއް  ުގާއ  ލްސް ރިކަމާއި ުގޅުންހުރި ކެމިކަވެދަނޑު  ކީމުޢާހަދާތަކަ  ސައިޑާ ުގޅުންހުރި އެންމެހާސްޓިޕެ

އެހެނިހެން ލްސްާއއި  ކަކެމި  ޑަސްޓްރިއަލްން އިން ވެންޝަނެއްެގ ދަށުމް ކޮންހޯކްމް ައދި ސްޓޮޓެޑަނޫނޭ. މިސާލަކަށް ރޮ

ެގ ކަލްސްތަކު މިތިމާވެށި ނުރައްކާތެރި ކެއި  ންނާމަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނު  ތަކުެގދާ ހަނޭ މި މުޢާހިމެކަލްސް  ކެމި

އަސަރުނޭދެވޭ ސަލާމަތް  މުތަކުން  މި  ބިނާވެފައިކުރުމެވެ.  ހިމާޔަތްކުރުމަށެވަނީ    ޢާހަދާ  ދަ )އޮ.  ވެތިމާވެށި  ފް 

މަޝްވަ މެންބަރުން  އިމްޕޯޓްކުރުމާ  ރާކުރެއްވުން(ރެކޯޑުަގއި  އެކްސްޕޯޓްކުރުމާޕެސްޓިސައިޑް    ޕެސްޓިސައިޑްގެ ،  އިއި 

ލަިއސެންސްދިނުމާއި ުގޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.    ިވއްކުުމެގޕެސްޓިސައިޑް  ،  އުފެއްދުންތައް އަލުން ބަންދުކުރުމާއި

އެ   ނެތް  ކޮމެންޓެއް  މަޝްވަ)އޮ  މާއްދާއަކަށް.އެްއވެސް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  .  )ރ(  ރާކުރެއްވުން(ފް 

ޓަކައި  ޕެސްޓިސަ ރައްކާތެރިވުމަށް  ގެއްލުމަކުން  ލިބިދާނެ  ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުމުެގ  ރަނަގޅު އިޑް  ބޭނުން  އޭެގ 

ުގޅޭ ތަމްރީނުތައް ރޭވުން.    މިފަދަ ކަންކަމާ  ،ުގޅޭ ޮގތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި  ޮގތުަގއި ހިފުމާ

ކޮމެންޓެއް   ސަބަ.  )ބ(ނެތް.  އެްއވެސް  ދިމާޕެސްޓިސައިޑްެގ  އިންސާނުންނާއިބުން  ނުރަްއކަލަކުން  ،  ވެދާނެ 

ތިމާވެ،  ަގސްަގހާއިެގއްސާއި ،  ޖަނަވާރުންނާއި ރަްއކާތެރިކަނޑާއި  ޞިއްޙަތު  ޕެސްޓިސައިޑް  ށީެގ  ޮގތުން  ކުރުުމެގ 

ތަންފީޛުކުރުން. ކަނޑައަޅާ  ފިޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  އަޅަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީެގއެބަ  ެގންުގޅުުމަގއި  ކޮމެންޓެއް  .  އިން 

،  ރަންމަންޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓެްއަގއި ވަނީޔައެންވަ  ރާކުރެއްވުން(ފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަ)އޮ

ޕެސްޓިސައިޑު  ޮގތުން  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ނުރައްކަލުން  ދިމާވެދާނެ  ސަބަބުން  ެގންުގޅުުމަގއި    ޕެސްޓިސައިޑުެގ 

ޕްރޮޕޯސް    ޑިލީޓް ކުރަންތަންފީޛުކުރުން. އަޅުަގނޑު މި ހައިލައިޓް ކޮށްލަނީ    އިސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަ   އަޅަންޖެހޭ

ހައިލައިޓްކޮށްފައި އިން ބައި ޑިލީޓް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ިއނޭގ  ކުރަްއވާފައި އިން ތަންކޮޅު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

  ނަނީ.ކުރަން ޕްރޮޕޯސް ކުރަްއވާފައި އިން
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