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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމެޓީ   ސަބް  ބާއްވަނީ  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީައކީ  `.  ސަބް  މި  ބައްދަލުުވން.  ފުރަތަމަ  ބަްއދަލުވުމުެގ 

އާ ުގޅިެގން ަވޒީފާ ގެއްލި އަދި ެގއްލިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރަށްރަށުަގއި އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެކަމުެގ ބިރު    19-ކޮވިޑު 

ދާއިރާެގ   މަޑަވެލި  ބަޔާންކޮށް  ފިޔަަވޅުތައް  އެޅިދާނެ  ހޯދައިދިނުމަށް  ތަސައްލީެއއް  ރައްޔިތުންނަށް  ތިބި  ހީވެފައި 

 ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިޤުތިޞާދީ ކޮމެޓީެގ ސަބް ކޮމެޓީ. މި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ހިމެނިވަ  ރެކޯޑަށްކޮމެޓީަގއި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން  ދާއިރާެގ   ޑަިއަގންނަާވ  މެދު  މާފަންނު  ދަންނަވާލާނަން.  ޓަކައި 

ދެ ހިތަދޫ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ،  ދާއިރާެގ މެންބަރު  ތިނަދޫ އުތުރު  މެންބަރު  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،  ދާއިރާެގ  ކުނު 

ޢަލީ   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މިލަންދޫ  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ނާޒިލް،  އިބްރާހީމް 

ޑާަގއި މިވަނީ ސަބް ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރު ، މިވަުގތު ކޮމެޓީއަށް ހާޟިރުވެަވޑަިއެގން ނެތް. މި ކޮމެޓީެގ އެޖެންޟާރި

މުޤައްރިރުެގ ކުރިއަށްދާނަން. އަދި  މަސަްއކަތާއިެގން  ހޮވުމުެގ  މުޤައްރިރު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ހޮވުން  ނައިބު   

 މުޤައްރިރުެގ ނަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު   މާފަންނު މެދު

ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. މި ނަާގ ވަުގތީ ކޮމެޓީެގ ސަބް ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް ތިނަދޫ އުތުރު   ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! 

އާދެ!   ދާއިރާެގ...  މެދު  ފުަވއްމުލަކު  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ނަން.  މުޣުނީެގ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ ނަން ހުށަހަޅާފައި ދެަވނަ ފުރުޞަތެއްަގއި އެހެން  އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ތިނަދޫ އުތުރު  

 ނަމެއް ހުށަހަޅާނީ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިބްރާހީމް ނާޒިލް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާެގ   މެދު  މާފަންނު  ޮގތުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ!  މުޤައްރިރެއްެގ  ކޮމެޓީެގ  މި  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރި 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެމްބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނެީގ ނަމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންފުޅުތޯ ހުށަހަޅަން  ނަންފުޅެއް  ހުށަ.ުގމިވަ؟ އިތުރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ތު  ކަނޑާލާނަން.  މެދު  ބަންގިއަށް   ..

ސަބް ކޮމެޓީެގ މުޤައްރިރު ކަަމށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ، ހިތަދޫ ދެކުނު 

ބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ، ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ތާއީދުކުރައްވާފައިާވ ނަންފުޅު، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެން

އުތުރު   ތިނަދޫ  އިއްތިފާޤުން  ކޮމެޓީެގ  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  މެންބަރުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ކަމަށް  މުޤައްރިރު 

ިމ   އަޅުަގނޑު  ދެން،  ވަޑައިެގންފި.  ހޮވި  ކަމަށް  މުޤަްއރިރު  ކޮމެޓީެގ  ސަބް  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ 

ނައިބު ހުޅުވާލަނީ  އިބްރާހީމް ފުރުސަތު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ހުށަހަޅާލަން.  ނަން  ކަމަށް  މުޤައްރިރު   

 ނާޒިލް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގއި އާމްދަނީ  އާ ުގޅިެގން ަވޒީފާ ެގއްލޭ އަދި ެގއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރަށްރަށު  19-އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކޮވިޑު

ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ބިރު ހީވެފައިވާ މިންވަރާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޑަވެލީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޮގތުަގިއ   މުޤައްރިރެއްެގ  ނައިބު  ސަބްކޮމެޓީެގ  ނެިގފަިއވާ  ުގޅިެގން  ސިޓީއާ  ފޮނުވާފައިވާ  ފިރުޝާނު  ޙުސައިން 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ނަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.އި   ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނައިބު  ކޮމެޓީެގ  ސަބް  ހުށަހެޅުްއިވ  އެ  ނާޒިލް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ 

 މުޤައްރިރަކަށް ފުވައްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤަްއރިރު ނައިބު  ކޮމެޓީެގ  އުތުރު  ސަބް  ތިނަދޫ  ހުށަހަޅުއްާވ،  ނާޒިލް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ކަމަށް 

ންބަރު މުޣުނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ނަންފުޅު، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ދާއިރާެގ މެ

ކޮމެޓީެގ   ސަބް  އެދެން.  ދެްއވުން  ވޯޓު  ފެނިަވޑަިއަގންނަވާޮގތަކަށް  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމެޓީެގ  ސަބް 

ކަމަށް   މުޤައްރިރު  ނައިބު  އިއްތިފާޤުން  ރަޝީދު  މެންބަރުންެގ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު 
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ކޮމެޓީ  މުޤައްރިރަށް  ކޮމެޓީެގ  ސަބް  ޙަވާލުކޮށްލަނީ  މި  މިހާހިސާބުން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ހޮވިވަޑަިއެގންފި. 

 ކުރިއަށްެގންދަވަން އިނޭގތޯ. 

 
 { ހަާވލުެވަވޑައިަގތުން މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ؛ }ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާއއި ުގޅިެގން ވަޒީފާ ެގއްލޭ   19-ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މަޑަވެލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮވިޑު

އަދި ެގއްލިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރަށްރަށުެގ އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެކަމުެގ ބިރު ހީވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީ  

ސަބް  އެކުލަަވއިލެވުނު  ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ސިޓީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަޔާންކޮށް،  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅިދާނެ  ހޯދައިދިނުމަށް 

އަށް ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މި ސިޓީއާ ުގޅިެގން ކޮމެޓީ

ޮގތެއް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކާދޭތެރޭަގއި  ކުރިއަށްެގންދާނެ  މަސައްކަތް  މި 

ކުރިއަށްެގ މިކަން  ައޅުަގނޑުމެން  އެ  ހުޅުވާލަން. ހުށަހަޅުއްވަިއ،  ފުރުޞަތު  އެކުލަވާލުމަށް  ތާވަލެއް  ންދާނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ސިޓީާއ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަޑަެވލި ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އެބަވޭ.   ފާހަަގކޮށްފައި  ޕޮއިންޓެއް  ތިން  މަިއަގނޑު  ކަންތައްތައް،  މިވާ  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ސިޓީަގއި  މި  ބެހޭޮގތުން، 

ކުރުމަށް ދަނޑުެވރިކަން  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  ރަށްރަށުން  އޮތް  ބިން  ބިންބޮޑު،  ރާއްޖޭެގ  ބިންތައް   އެޮގތުން، 

ފަސޭހަކަމާއެކު   ތަކެތި  ހަްއދާ  ދަނޑުަގއި  ދިނުމާއެކު،  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށެްއެގ  އެ  މަތިން  އުސޫލެްއެގ  ކަނޑައެޅޭ 

އޮތީ،   މި  ޮގތުަގއި  ކަމެއް  ދެވަނަ  ޮގތުަގއި.  ެއއްކަމެއް  އެއީ  ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމު  ވިްއކޭނެ  އެސް.ޓީ.އޯއިން 

ކި ހިސާބުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރޭތޯ ބެލުމާއި، ެއ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖޭެގ އެ

ޮގތުަގިއ   ކަމެްއެގ  ތިންވަނަ  ބާރުއެޅުން.  ހެދުމަށް  ދިވެހިންނަށް  މުވަްއޒަފުންނަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ރަށްރަށުަގއި 

ހުއި ގޮވާން،  ފަޅު  އިޚްތިސާސްަގިއވާ  ރަށްރަށުެގ  އޮންނަނީ  މި  މަސްވެރިކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައި  އެހެނިހެން  ފިލަނޑާ، 

ދަށުަގއިހުރި   ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  މިހިރީ  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  ައޅުަގނޑަށް  މައިަގނޑު  ހުޅުވާލުން. 

ބެހޭޮގތުން.   ޮގތާ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  އިންތިޒާމު  ވިްއކުމުެގ  އެސް.ޓީ.އޯއިން  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން،  ކަންތައްތަކެއް. 

ފެ މިހިރަ އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކޮށްފައި  މީަގިއ  ބެހޭޮގތުން،  މިކަމާ  އެސް.ޓީ.އޯައށް  މިނިސްޓްރީއަށާއި  ހަމަ  ންނަނީ 
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އެހެން  ހުށަހަޅަން.  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުަގނޑު  ހޯދަން  ޖަވާބު  އެއަށް  ހުށަހަޅައިެގން  ލިޔުމުން  ކަންތައްތައް 

ބަހުރި ވަރަށް ިގނަ ފަޅުރަށްތައް ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފަ. މަޢުލޫމާތު ހޯދާއިރު އޭެގ އިތުރަށް މީގައި، ރާއްޖޭަގއި އެ

ރަށްރަށުަގއި.   ބަެއއް  ނުކުރޭ  ދަނޑުވެރިކަމެއް  ޮގތުަގއި  އެކަށީެގންވާ  ރަށްރަށުަގއި  ެއ  ދަނޑުތަކު  އެ  އެކަމަކު 

ފަރާތްތަކު ހުރި  ދޫކޮށްފައި  ރަށްތަކާމެދު  އެ  ފާހަަގކޮށް،  ކޮބައިކަން  ރަށްތަކަކީ  އެ  ރަށްތަްއ  އެހެންވީމާ،  އެ  ން 

ދިނުމަށްފަހު   ފުރުސަތު  އަދި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓުެގ  އެ  ކޮންޓްރެކްޓެއް.  އިންނާނެތާ  ދޫކުރާއިރު 

ކޮންޓްރެކްޓުަގިއ   އެ  ނުކުރެވޭނަމަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ނަފާހުރި  ޮގތުން  އިޤުތިޞާދީ  ޤައުމަށް  އެކަށީެގންާވ، 

ށް، ޝައުޤުވެރިވާ ބަިއަވރު ފަރާތްތައް އެބަހުރި. ރާއްޖޭެގ ސިނާޢީ ލެވަލެްއަގިއ އެ  ބަޔާންކުރާޮގތަށް އެ ރަށްތައް ވަކިކޮ

މަސައްކަތް ކޮށްެގން ރާއްޖޭެގ އެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވަން ިއންޑަސްޓްރިއަލް ލެވަލެްއަގއި ިއންވެސްޓުކުރާނެ ފަރާތްތަްއ  

އެ ހުޅުވާލަން ކިހާ ހިސާބެއްަގއިތޯ އެ ހުޅުވާލުން  ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، ެއ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބޭޮގތަކަށް 

ހުޅުވާލާނީ. އަދި ޭއެގ އިތުރަށް މިހާރު ބާކީ ހުރި ރަށްތަކުެގތެރެއިން ކިހާ ރަށެއްތޯ ހުޅުާވލަން ަގސްތުކޮށްފައިވަނީ.  

އެނ ރައްޔިތުންނަށް  ެގނެއްސަ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ހުޅުވާލާނީ.  ހިސާބަކުތޯ  ޭގޮގތަކަށް.  ކިހާ 

 . އެހެންވީމަ މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކަކާ ެއއްކޮށް މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރެއްިވޮގތަށް   އެ  އިދާރީމޭޒުން  ދެންމެ  މެންބަރު.  ޢިއްޒަތްތެރި  އެންމެނަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ޓަކަިއ، ސަރުކާރުން ވަނީ ކުންފުންޏެްއ   ަގނެިވއްކުމަށް  ތަކެތި  އުފައްދާ  ފަދައިން ދަނޑުވެރިކަމުން  ވެސް އެނޭގނެ 

ކުރިއަށްދާކަން   މަސައްކަތް  ކުންފުނި  ލެިވެގން  ެވސް  ުމވަްއޒަފުން  އަދި  އެމް.ޑީ.އީ  އަދި  އުފައްދަވާފަ. 

ފާހަަގކުރެ ފާހަަގކުރެވިފަިއާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކެއްަގއި  ނަންބަރު  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ވޭ. 

އޮންނާނެކަމަށް  ފުރުސަތު  ލިޔުމުެގ  ކުންފުންޏަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަންތައްތަކުެގ 

 .އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރަން. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ޗެއަރ. ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  

ެއއްވަނަ ނަ މީެގ  ައޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  މި އޮތީ ރާއްޖޭެގ ބިންބޮޑު  ހަމަ އެއާެއކީަގއި  ންބަރުަގއި 

ރަށްރަށުެގ ވާހަކަ ފާހަަގކުރެވި. އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަަމެވސް، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ، 
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ރާއްޖޭަގއި   ވިޔަސް،  ކޮިވޑާުގޅިެގން  ރާއްޖޭަގއި  ލިޔުމުަގއި  ލިޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިކޮޅަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިޝަރީޒް 

މި ދަ އިތުރަށް  އޭެގ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ކައުންސިލުތަކެްއެގ  ހުރިހާ  އަންނަ  ކުރެވެމުން  މި  މަސައްކަތް  ނޑުވެރިކަުމެގ 

އެޮގތަށް   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ހޯދަން  ޑީޓެއިލްސް  މަސައްކަތުެގ  ކުރެވުނު  ފުޅާކުރަން  އެކަން  އިތުރަށް  ުގޅިެގން  ކޮވިޑާ 

މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނަ ރަށްރަށާއި، ޭއެގތެރޭަގިއ  ލިޔުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުހެން. ެއއީ  

އެ އުފެއްދޭ އެއްޗެހިތައް ިވއްކުން، ފަސޭހަ ޮގތަކަށް   މިސާލަކަށް ބަލަމާ ތޮއްޑޫ ކަހަލަ ރަށްރަށުަގއި އެ ތަންތަނުން 

ދޭތަކެތި ވިއްކޭނެ. އެހެންވީމާ،  ވިްއކޭނެ ޮގތެއް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގތެރެއިން އެބަ އާދޭ. ދަނޑުވެރިކަން އުފެއް

އެވެސް ހަމަ މިހާރު ކުރަމުންދާ ރަށްރަށް ވެސް އޭެގތެރެައށް ލައިެގން އަދި އޭެގ އިތުރަށް ކޮިވޑާުގޅިެގން އިތުރަށް  

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންތަކާެއއްޗެހި ދޫކޮށް، އިތުރަށް އިޤުތިޞާދު ފުޅާކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު  

އިތުރަށް ދާ ކަންތައްތަކެްއ،  ކުރެވުނު  އިތުރަށް  ފާހަަގކުރެްއިވފަދައިން،  އެ  ވެސް  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  އިރާެގ 

ކައުންސިލްތަކާއި ދެކެވުނު ާވހަކަ، އިތުރަށް ބިންތައް ބިންތައް ދޫކުރެވުނުތޯއާ، އިތުރަށް ދޫކުރަންފަށާފައި، ކީްއވެހޭ 

 ދިާމވާ މައްސަލަތަކަކީ. އެ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސާފުވާން. މިހާރު ދޫނުކުރެވި އޮތީ. ކޮބަިއހޭ އޭގައި

ައވަހަކަށް މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން. ދެން،  އެއަށްފަހު، ދެން ވީހާވެސް 

މާިއ، މި ކަންކަމުަގއި ހަމަ މިނިސްޓްރީން ދެވަނަ ޕޮއިންޓެްއަގއި އެބައިން ފާހަަގކުރެވިފައި ފަޅުޮގވާމާއި، މަސްވެރިކަ

ނެރެން   މަސްވެރިކަމަށް  ނޫނީ  ފޮނުވަން  މަހަށް  ދޯނިތަކެްއ  އިތުރަށް  ކޮބައިތޯ،  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވުނު 

މަސައްކަތްކުރެވުނުތޯާއއި، ިމ ސުވާލުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެބަ އެނޭގ ޓޫރިޒަމް  

އޮ ދިޔަީއ  ހުއްޓިފައި  މި  ވެެގން  ފައިދާއެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ދުވަސްކޮޅުަގއި  މި  އިޤުތިޞާދު  ރާއްޖޭެގ  ތްއިރު 

ކޮން  ކުރެވުނީ  މިނިސްޓްރީން  ދިމާކޮށް  ކޮވިޑާ  ދޭތެރޭ  މަސްވެރިކަމާ  އެޮގތުން  އެހެންީވމާ،  މަސްވެރިކަމުންކަން. 

 ކަމެއްތޯ، އެވެސް އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ ސާފުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައަކީ، ޙުސައިން ފިރުޝާން، މަޑަވެލި ދާއިރާ ފާހަަގކޮށްފަިއވާ މި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ހުށަހަޅާފައިވާ  

މައްސަލަ ުގޅިފައިވަނީ ބިމާއި ފަޅުރަށްރަށާއި ފަޅުތަކާ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިާމއި، ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުފަޅު  
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ލޯ ކަލް ކައުންސިލްެގ އިންތިޚާބަށް ެގނަިއ  އެ މެންޑޭޓު ކުރެވިފަިއވާ އިދާރާތަކުެގ ފަރާތްތަކާިއ، މި ޙާލަތުަގއި ވަނީ 

އެހެންވީާމ،   ކުރެވިފަ.  ހަނި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ބާރުތަްއ  ދީފައިވާ  ކައުންސިލަށް  އަދި  ބަދަލުތަކާއި، 

އެީއ   އޮތޯރިޓީ،  ަގވަރަމންޓްސް  ލޯކަލް  ނޯންނާނެ.  މިަވުގތަކު  އިޚްތިޔާރެއް  ދޫކުރުމުެގ  ބިން  ކައުންސިލުތަކަށް 

މިހާރު ލޯކަލް   ސަރުކާރަށް  މިހާރު  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެބަ،  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނިންމެވޭނީ.  ެއކަން 

ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގިއން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާއި، ފަޅާއި، އަދި ފަޅުރަށްރަށުަގިއ  

މިނިސް ކަނޑަައޅާިއވޭތޯ  ސިޔާސަތުތަކެއް  ކުރާނެ  މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިކަން  އެ  ޕްލޭނިންގއިން  އޮފް  ޓްރީ 

ރަށްރަށުެގ   އެ  ފާހަަގކުރެވެނީ  މި  ކަމަކަށް  އަނެްއ  ދެން،  ސިޓީއަކުން.  އެދި  ހޯދައިދިނުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފަރާތްތަކުެގ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ބިމަށް  މިހާރު  ކައުންސިލުތަކަށް  އަދި  ދޫކުރެވިފައި  މިހާރު  ކައުންސިލުތަކުަގިއ 

އެދި މަޢުލޫ އެކަމަށް  ފިޝަރީޒްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެއއާެއްއކޮށް  ހަމަ  އަދި  ކޮމެޓީއަށް.  އަޅުަގނޑުމެން  މާތު 

ޙިއްސާ   މިކޮޅަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބޭނުންވޭ.  ކޮމެޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުތައް  ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އިނޭގތޯ.   ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެދި  ނުވަތަ  ކޮށްދިނުމަށް  މެރިކަލްޗަރ  ިއތުރުން  މީެގ  ފާހަަގކުރެވެނީ  މި  ދެން، 

އެކުއަރކަލްޗަރ، މި ޕްރޮްގރާމްތައް ކުރިއެރުވުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުެގ  

އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ  ެގންދޭތޯ،  ކުރިއަށް  އެކަން  ކޮބައިތޯ،  ފަރާތްތަކަކީ  އެ  ކޮބައިތޯ.  އެީއ    އަދަދަކީ  ބަލަންޖެހޭ، 

ވިޔަފާރީެގ ުއސޫލުން ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުެގ ހުއްދަ ލިބިެގން ކުރާ ކަންކަމަކަށްވާތީެވ 

މުހިންމު   އަޅުަގނޑު  ކޮމެޓީއަށް  މި  އަޅުަގޑުމެން  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވަރަކަށްތޯ.  ކިހާ  އޮތީ  ކަންތައްތައް  އެ 

ދެކެން   ކޮވިޑު ކަމެއްކަުމަގއި  މިހާރު  އިތުރުން  އޭެގ  މިހާރު،  ރާއްޖޭަގއި  މަޢުލޫމާތު.  މިހާރު    19-އެ  ުގޅިެގން  އާ 

ކުރަމުންދާ   ަމސައްކަތްތައް  ސިނާޢީ  ެއކި  މަސްވެރިކަމާިއ  ދަނޑުވެރިކަމާިއ،  ސަރަޙައްދުތަކުަގިއ  އެކި  ރާއްޖޭެގ 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  ފަރާތްތަކުެގ ވަޒީފާތައް ެގއްލި އަދި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިާވ ފަރާތްތައް  އަދި އެ ފަރާތުގެ 

ެގންދިއުމަށް ޓަކައި، ދޫކުރެިވފައިވާ ލޯނުތަްއ، މަސައްކަތް، ވަޒީފާ ެގއްލުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ  

ފަރާތްތަކަށް  ދިޔަ  ފަޅުޮގވާންކުރަމުން  އަދި  މަސްވެރިކަމަށާއި  ދަނޑުވެރިކަމަށާއި  މިހާތަނަށް    ޕެކޭޖުތެރެއިން 

ކޮމެޓީއަށް   މި  ައޅުަގނޑު  ތަފުސީލު  އުޖޫރައިެގ  ދޫކޮށްފަިއވާ  މުވަްއޒިފުންނަށް  ނުވަތަ  ލޯނުެގ  ދޫކުރެވިފަިއވާ 

ހިއްސާކުރުމުން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ދަ ވާހަކަ  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން،  މަޢުލޫމާތު  މީެގ  އަދި  ހުށަހެޅުމަކީ.  އަޅުަގނޑުެގ  މިީއ  ންނަވަން. 

މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭަގއި ހަމަ މިއާއެްއކޮށް ރާއްޖޭެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރަްއވާފަިއވޭ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖު  

ރައްކާ ސްޓޯރކޮށް  މަސް  ބާނާ  މިހާރު  ފަރާތްތަކުެގ  ކަނޑުމަހަށްދާ  ެއއީ  މަސްވެރިންނަށް  މަސައްކަތްތަކެއް.  ކޮށް، 
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ުގޅޭ   މިއާ  ެއއީ  ޓަކައި.  ގާއިމުކުރުމަށް  ސިނާޢަތް  އެ  ޢަމަލުކުރަން  ޮގތްތަކަކަށް  ފުޅާކުރެވޭނެ  މުސްތަޤުބަލްަގއި 

ކަމަކަށްވާތީވެ އެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށްެގންދޭތޯ މިހާރު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖުެގ  

އް ތަންފީޛުކުރަމުންދޭތޯ އެކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން. އެއީެވސް ހުށަހެޅުމެއްކަމުަގއި ދެކެން. ެއއީ ރާއްޖޭެގ އެ ސިޔާސަތުތަ

ކޮވިޑު މައިަގނޑުޮގތުަގއި  މި  މިހާރު  ސިނާޢަތަށް،  އޮތް    19-މުޅި  ކޮށްފައި  ުގޅިެގން  ނުރަްއކަލާ  ކުއްލި  ސިއްޙީ 

ލުިއކަމެއް  އިތުރު  ެއއަށް  ައސަރުތައް،  އެ  އަދި  ވަނީ  އަސަރާއި  މެންބަރުން  ޢިއްޒަތްތެރި  މި  ޓަކައި  ދިނުމަށް   

ހުށަހަޅާފައި މި މައްސަލަ. ެއހެންވީމާ ޖުމުލަކޮށް މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ތަފާސް ހިސާބުތަކާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

ހުށަހެޅު މި  އެހެންވީމާ،  ދެވޭނީ.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބުނީމަ  އިދާރާތަކުން  އަދި  ންތައް ލިބުނީމަ، 

 ހުށަހެޅުމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ފުަވއްމުލަކު  ހުށަހަޅާފަިއވާ  އެދި  ފުރުސަތަކަށް  ދެވަނަ  އާދެ!  މެންބަރު.  ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަރުވާނަން.ޢިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު.   ޢިއްޒަތްތެރި  ބޭނުން  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ސާފުކޮށްލަން  އިތުރަށް  ފޮނުވާއިރު  ސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ހި ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީެގ ސިޔާސަތުތަކުެގ  ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ  ޮގތުަގއި އެބަޭވ،  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ރާއްޖޭަގިއ  މެނޭތޯ 

މިސާލަކަށް   ކަނޑަެއޅިފައިވޭތޯ.  ސިޔާސަތެއް  އެކަހަލަ  އުފެއްދިދާނެ  ނުކޮށް  އިްމޕޯޓު  ރާއްޖެއަށް    5އުފެއްދިދާނެ، 

އިތުރަށް    އަހަރު ތެރޭަގއި ަވކި ޓާެގޓުތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން، ވަކި އަދަދަކަށް ަވކި ބާވަތެއްެގ ައއިޓަމުތައް ަވކިވަރަކަށް

ޭއެގ  ނޫނީ  ެގންުގޅޭތޯ.  ސިޔާސަތުތަްއ  އެކަހަލަ  ހުއްޓާލުން  އައިޓަމުތައް  އެ  އިމްޕޯޓުކުރުން  ރާއްޖެއަށް  ހައްދައި 

އައިޓަމްތަކަކީ   އެ  ކޮބައިތޯ  އައިޓަމުތައް.  އުފެއްދިދާނެ  ެއޮގތަށް  ރާއްޖޭަގއި  ފާހަަގކުރެވިފަިއވޭތޯ  އިތުރަށް 

ދެނެަގނެވިފަިއވޭތޯ. އެ  މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް  މިނިސްޓްރީއަށް  ހޯދާލަން  ބަހުސްކުރާއިރު  ިމކަމާމެދު  ައޅުަގނޑުމެން  އީ 

 ކަމުަގއި ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިފަިއ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ، ހިތަދޫ އުތުރު   2ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!  

 ތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް. ދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަށް   ޖުމުލަ  އެ  މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރީެގ  އަ ތެރޭ  ހުށަހެޅުންތަކުެގ  އެ  މެންބަރުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އޭެގތެރޭަގއި  ކުރަން.  ތާއީދު  ހަމަ  ޅުަގނޑު 

ހުށަހެޅުމަށް   މެންބަރުެގ  އެ  ޖުމުލަކޮށް  ެއހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ވެސް  ހުށަހެޅުންތައް  ހުރި  ތާއީދުކުރެވިފައި 

ފާ މެންބަރު ވެސް  ެއާއއެކީަގއި  ތާއީދުކުރަން.  ވަރަށްބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް  އަޅުަގނޑު  މަސްވެރިކަމަށް  ހަަގކުރައްަވއިފި 

ކުރާނެއޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވައުދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީސް ރާއްޖޭަގއި އުތުރާއި ދެކުނުަގިއ  

ނޫ ލިޔުމުަގއި  ލިޔާ  މިނިސްޓްރީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކުރެިވެގންދާތަން.  ވެސް  އިތުރު  ފަހުން  ނީ 

އެ  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ފަހުން  އޭެގ  ހޯދާފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ 

އަޅުަގނޑު   އުތުރުން  ރާއްޖޭެގ  އެއީ  އޮތީ.  މިހާރު  ހިސާބެއްަގިއތޯ  ކިހާ  މަސައްކަތް  ފެސިލިޓީސްތަކުެގ  ސްޓޯރޭޖް 

ކުރެ ިއތުރު  ނައިފަރުަގއި  އިތުރު  ހަނދާންވަނީ  ހުވަދުއަތޮޅުަގއި  ޮގްއސަ  ދެކުނުން  އާއި  ކެޕޭސިޓީ  އެ  ސްޓޯރޭޖު  ވޭ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ވަުއދެއް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އެީއ  ވާހަކަ.  މަސައްކަތުެގ  ފެސިލިޓީެގ  ސްޓޯރޭޖު  ކުރެވޭ 

މިންވަރެއް ސާފުކޮށް  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  އާއި  ހިސާބަކުންތޯ  ކިހާ  ފެށެނީ  އަޅުަގނޑުމެން. މަސައްކަތް  ހަމަ  ލަން 

ަވނަ ޕޮއިންޓްެގ އެބައިން މަސްވެރިކަމާއި ުގޅިެގން އަންނަ ާވހަކައެއް. އެހެންވީމަ، އޭެގ    2އަދި މިއާއެކީަގއި މީެގ  

 ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެކަން ެވސް ހިމަނާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރި މެންބަރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުފެއްދި ރާއްޖޭަގއި  ފާހަަގކުރެއްީވ  އެ  މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ދާނެ ފުވައްމުލަކު 

ރާއްޖޭަގިއ   ނުވަތަ  އެ  ހުއްޓާލުން.  އިމްޕޯޓު  ވަކިވަރެއް  ކޮބައިކަން.  އެ  ބާވަތްތައް،  ތަރުކާރީެގ  މޭވާ  ރޯ  ތަކެތި، 

އުފެއްދިދާނެ ނުވަތަ ޕްރޮސެސް ކުރެވިދާނެ، ެއޮގތަށް އެ މެންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 



 2020ޖުލައި  6                     ވަނަ ބައްދަލުވުން 1 ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެއިޤުތިޞާދީ  

 

 

9 

 

ރާ ޮގތަށް  ހިމެނޭ ފުރުޓު ޕްރޮސެސް  ރަޝީދު އެ ފާހަަގކުރެއްވި  އްޖޭަގއި އަދި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތެްއެގ ތެރެއިން 

ޓަކަިއ   ކުރިއެރުވުމަށް  ސިނާޢަތް  އެ  ރާއްޖޭެގ  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން  ތަރުކާރީ  މޭވާާއއި  ރޯ  ވެޖިޓަބަލްސް،  ކުރުމާއި، 

ވަތަ ކަރާެގ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ދޮން ކުރެވިދާނެ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ކޮބައިކަން. އެ މޭވާެގ ބާވަތްތަްއ އެންމެިގނައިން ނު

އަދި   ކޮބައިކަން،  ސަރަޙަްއދުތަކަކީ  އުފެއްދޭނެ  ިގނައިން  އެންމެ  ބާވަތްތައް  މިރުހުެގ  ނުވަތަ  ބާވަތްތައް  އަނބުެގ 

އެކަން   ެމނިފެސްޓޯަގއި ވެސް  އަދި ސަރުކާރުެގ  ތެރޭަގިއ ވެސް  ވިސްނުން ސަރުކާރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތުެގ 

ވެސް  އޮތުމާއެްއކޮ މިނިސްޓްރީ  ފިޝަރީޒް  އަދި  މިނިސްޓްރީއަށް  އިކޮނޮިމކް  ޓަކައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ސިނާޢަތް  އެ  ށް 

މިދެންނެވި  ހިމަނަިއ،  ތެރޭަގއި  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުން  ެގންުގޅޭ  އެ  ވެސް  ކައުންސިލުތަކުން  ލޯކަލް  އަދި 

ންޓުތައް ެއ ލޯނުެގ ުއސޫލުން، މިހާރު މި ލޯނަށް ފުރުޓު ޕްރޮސެސިންގ ނުވަތަ ވެޖިޓަބަލްސް ޕްރޮސެސް ކުރާނެ ޕްލާ

ޙިއްސާާވ   ސަރުކާރާ  އެ  ކުންފުނިތަކުން  ލީސިންގ  ލީސްކޮށްެގން  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ކާރު.  ސައިކަލު،  ދޫކުރަނީ 

ތަންތަނުން ނުވަތަ ބޭންކްތަކުން އެ ވިސްނުން ހުރިތޯ، ރާއްޖޭެގ އެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން  

ސިނާޢަތް އެ   މި  ލީސްކޮށްެގން  މެޝިނަރީޒްތައް  އެ  ކުންފުނިތަކުން  ލީސްކުރާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާއިބެހޭ  މަޢުލޫމާތު 

ޮގތަށް   ކުރިއެރުވުމުެގ ވިސްނުން ހުރިތޯ ބަލަން. އެކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފާހަަގކުރެްއވި 

 މާތު މިކޮޅަށް ެގނެސް ދިނުމަށް. އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން މަޢުލޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޮގތުަގއި އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންތައް އިްއޒަތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަކު އެއަށް  

އަޅު ކަމުަގއިަވނީނަމަ  ނުކުރާ  ފުރުޞަތު އިޢުތިރާޟު  އަޅުަގނޑު  މަޢުލޫމާތު،  ހުރިހާ  ޖުމުލަކޮށް  ހަމަ  ަގނޑުމެންނަށް 

 އަރުވާނަން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައްތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ެގންދިއުން ނުވަތަ ފަހުން  ރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ތަކެތި ެއސް.ޓީ.ޯއއިން ަގތުމުެގ  

އުފެއްދި ކުންފުނިން މިހާރު ެއކަން ކުރާއިރު އެކުންފުނި ކޯޕަރޭޝަންއަކަށް ވުމާއެކު ެއކުންފުނީެގ އަޅުަގނޑު ކުރިން 

ފޯރުކޮށްދިނު ނަމަވެސް  މެދުވެރިކޮށް  އެސް.ޓީ.ޯއ  ޕްލާންޓްތައް،  ޕްރޮސެސިންގ  ޮގތަށް  ވިސްނުމެްއ  ދެންނެވި  މުެގ 

ސިޔާސަތެއް އޮތްތޯ. އޭެގ ތެރޭަގއި ޕްރޮސެސް ކުރާ ޕްލާންޓުތައް، ސިނާޢަތެްއ ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ސްޕީކަރެގ ެވސް 
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އޮތީ  ފާހަަގކުރުމަށް.  އެކަންކަން  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެދުމެއް  ވެސް  މަޖިލީހުެގ ސްޕީކަރެގ  ރައްޔިތުންެގ 

ހަކަ ދެކެވިފަ. އެއީ އެ މަނިކުފާނުެގ ވަރަށް އިސްނެުގުމަގއި ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުައޅާކަެމްއ  ނުރަސްމީކޮށް ނަމަވެސް ެއވާ

ރާއްޖޭަގއި އުފެއްދޭ ތަކެތި ޕްރޮސެސްކޮށްެގން ރާއްޖޭެގ މާކެޓުތައް ދުނިޔޭެގ އެކިތަންތަނަށް ިވއްކުން. ޭއެގ ތެރޭަގއި  

ބާވަތް ކަރާެގ  ބާވަތްތައް،  ތަރުކާރީެގ  ރޯމޭާވ،  ބޭރުކޮށް،  ދޮން އަނބާއި،  ރާއްޖޭން  ޕްރޮސެސްކޮށްެގން  އުފައްދާ  ތައް 

ޕެކްކޮށްެގން. އެހެންވެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްލާންޓުތައް، މިހާރު އެސް.ޓީ.އޯއިން މުޅި ަމއިަގނޑު ޮގތެއްަގއި ބަދިެގއަށް  

ކުންފުނިތަކުން   ލޯނު ދިނުން. އެހެންވީމަ، ބަދިގެއަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ ލީސިންގ ކުންފުނި ނުވަތަ ސައިކަލް ވިްއކާ

ބިންތަކުަގިއ   ފަޅުރަށްތަކުަގާއއި  އެކި  ރާއްޖޭެގ  އިތުރުކުރުމަށްވުރެ  މާލެއަށް ސައިކަލް  ުގޅިެގން  ބޭންކުތަކާ  އެ  ވެސް 

ބިނާ  ސިނާޢަތެއް  ސިޔާސަތެއް،  ެގނައުމުެގ  މެޝިނަރީޒްތައް  ޕްލާންޓު  ބޭނުންވާ  ސިނާޢަތްތަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް 

ދަނ މިހާރު  ޓަކައި  ފަރާތަކާ  ކުރުމަށް  އެ  ޕްލޭނެއްވޭތޯ.  ެއއްވެސް  ޭއެގ  ކުންފުނީެގ  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ޑުވެރިކަމަށް 

 އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރަން މި އަދި އެހެން މަރުޙަލާއެއްަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެނީ ފަހުން ނިންމާލަމުން އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެ

މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމުން އުފެްއދުންތައް ަގތުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އުފައްދާފަިއވާ ކުންފުންޏާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު  

ކަމުަގއިވަ ހުށަހެޅުމެްއ  އެއީ  ނިންމަން.  ޮގތެއް  ދޭތެރޭ  އެއާ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ެއއަށް  ހޯދަން.  ނީނަމަ 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  ތާއީދުކުރަން 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދެުގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މާފަންނު

 ތާއީދު ކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުން ކަމުަގިއވާ ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ަގނެ ބާޒާރަށް ނެރުމަށް 

އުފައްދާ ފަރާތްތަކާ  ސަރުކާރުން  އެ  ކުންފުނީެގ  އެ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އެ  ކުންފުނީެގ  ފަިއވާ 
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ބައްދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހަޅާ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އެއްެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  

އީ ތާއީދު ލިބިފަިއވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް. އަދި ެއކަން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ

ެގންދާނީ   ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދަވާނެ.  ކުރިއަށް  އިދާރީމޭޒުން  ެގންދެވުމަށް،  ކުރިއަށް 

މެންބަރުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަބް ކޮމިޓީަގއިތޯ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ަމިއ ކޮމިޓީަގއިތޯ އަޅުަގނޑު ހަަމ އިްއޒަތްތެރި  

 އޮފް ދަ ރެކޯޑްަގއި މަޝްވަރާކޮށްލަން އަޅުަގނޑު. 

  

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

  

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އިދާރާތަކުން  މާލީ  ބޭންކު  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  އެސް.ޓީ.އޯ  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  އާދެ!  ދޫކުރާ  ވެހިކަލް  ސައިކަލު، 

ޕްރޮސެސިންގ   ވެޖިޓަބަލް  އަދި  ފުރުޓު  ޕްލާންޓް  ޕްރޮސެސިންގ  ޓަކަިއ  ބިނާކުރުމަށް  ސިނާޢަތެއް  މުސްތަޤުބަލުެގ 

ިމ  ތަރުކާރީ  މޭވާ،  ރޯ  މިބުނި  ޚާއްސަކޮށް  ޓަކައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ސިނާޢަތް  މި  ކުރުމާިއ  ލީސް  ޕްލާންޓްތައް 

ކަމަށް ެއކުލަވާލާފަިއާވ    އުފެއްދުންތެރި  ކޮބައިކަން  ސިޔާސަތަކީ  ކަމިބެހޭ  ކުންފުނިން  އުފައްދާފައިވާ  ވަކިން 

އުސޫލުތަކަކީ ކޮބަިއކަން އަދި ވިސްނުމެްއވަނީނަމަ އެ ވިސްނުމެއް މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާ ކުރުމަށް، ލިޔުމަކުން ހިއްސާ 

ބުރާ ެގނެއްސަ، ބަްއދަލުވުމުެގ ބައި އަނބުރާ ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު ކުރިން ހުށަހެޅި ބައި އަނ

 ެގނެސް ލިޔުމަކުން މިކަމަށް މަޢުލޫމާތު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ހުށަހެޅުއްިވ   އެ  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ލިޔުމުން ެއ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންެގ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތައް އިދާރީމޭޒުން ޝުކު

ޓަކަިއ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ލިޔުމުން  ފަރާތްތަކަށް،  ކަމާބެހޭ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އެްއޮގތްކޮށް، 

މަޢުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ކޮމިޓީއެއް ބާްއވާ ކުރިއަށް    ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ އަދި އެ

ެގންދާނެ ކަމުެގ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އަދި މިހިސާބުން ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 
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