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 އަޙްމަދު ސަލީމް{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ހޯރަފުށި؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ްއކެވުން:ކަދެން ވާހަރިޔާސަތު

عليكم `.  ެގ އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ ދަނޑުވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު  .السالم 

ުގޅިެގން    ޗޭންޖު ކޮމިޓީ  މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓުންދިރާސާކުރުމަށް އެންަވޔަރަ  ބިލު ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  ާއއި އަދި 

ބައްދަލު  ކޮމިޓީެގ  މިބާއްވާ  މިއަވުމެްއ.  ޮގތަކީ ބައްދަ  ދު  ަގސްދުކުރާ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން    ، ލުވުން 

ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ަގޑިއިރު ދަނޑުެވރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް  1ޑިއިރު ބަހާލާފައި މިއޮތީ އިނޭގތޯ.  ދޮޅުަގ

ދަނޑުވެރިން    ެގއަދަދެއް  ށް ިގނަ . ވަރަކުރަނީސަޚާއްދެން ބައިަގޑިއިރު މިކަމާ ުގޅޭ ކުންފުންޏަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި  

ވަޑައިެގންފަިއ  ދަތުރުކުރައްވާފައި  މި ދަނޑުވެރިން  ހަމަ  އެނިގފައިހުރި ޮގތުން    ށްަގނޑަޅު ވަޑައިެގން އެބަތިއްބެވި. އަ

ދަމި އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކައު ވަނީ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ޚިޔާލު  ބޭފުޅުން  އެ  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާއި  މި  އަޅުަގނޑު ވަތަށް    ން 

ފާހަަގކުރަން.  ވަރަށް އުފަ ބޭފުޅުންނަށް ދަ  އެހެންވީމާ،ލާެއކު  ވަތު ދޭނަން ކޮމިޓީއަށް  އުމިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު އެ 

ފަށަމުން  އަޅުަގނޑު  މިެގންދަނީ.  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ވަޑައިަގތުމަށް. 

ފަދައިން ދެންނެވި  ައޅުަގނޑުމެވެސް  ކުރިއަށް    ެގންދަނީ  ން  ބިލު  މި  ޕެސްޓިސައިޑް  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި 

ރާތްތަކުން ވަރަށް ިގނަ  ށް އެކިެއކި ފަދިރާސާކުރުމުެގ މަސަްއކަތް. ދެން މިހާތަނަށް އާދެވުނުއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވކަ ކޮމިޓީއަށް  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ފާހަަގކުރައަދަދެްއެގ  ސަރުކާރާ ން  ފަރާތްތަކުން   އިން.  އަިމއްލަ 

ލިޔުމުން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަ   ކޮމެންޓު  61މިހާތަނަށް  މިއަދުެގ  އެބަޭވ.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  އްދަލުވުުމެގ  ިމބިލަށް 

ޚާއް މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންފަޅި  ބޭފުޅުންސަފުރަތަމަ  އުޅުއްވާ  ޢަމަލީޮގތުން  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  .  ށްކޮޅަކަ  ކޮށްލަނީ 

ވަރަށްޅުއަ މަޖިލީހުެގ  ަގނޑު  ރައްޔިތުންެގ  އުފާކުރަން  ކޮޅެއް ިމ    މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުން  ތި  ވަޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް 

ކަމަށްޓަކައި ނިންމެވި  ބޭފުޅުންނަށް    ،އެހެންކަމުން.  ދެއްވަން  ތިހުރިހާ  ައޅުަގނޑު  ނަމުަގއި  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ 

ހަމަ ީވހާވެސް ފުޅާދާއިރާެއްއަގިއ  ،  ޞަތު މި އަރުވަނީފުޅުންނަށް ފުރުަގނޑު ތި ބޭމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އަޅު

ބިލު އިތުރަށް ރަނަގޅުކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ    ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ މި  މިބިލާއި ބެހޭޮގތުން މި

ދެއްވުންލަފަ،  މަޝްވަރާެއއް ެއކަން  އޮތިއްޔާ  ޚިޔާލުފުޅެއް  އަދި  އަ  އެއް  އެންމެއިނޭގތޯ.  ކުރިމަތީ ޅުަގނޑުމެން    ން 

ވަުގތެއް ހުސްކުރާކަށް  އަޅުަގނޑު އިތުރު  ވެސް ނަން ބޯޑުތައް ބެހެއްޓިފައި  ހުރުމާއެކުަގއި ކޮންމެހެން ތަޢާރަފަކަށް  

ފުރުޞަތު   މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ޮގތުން.  ހުރި  ަވުގތު  ނުކުރަން  ަގސްދެއް 

ދެން   !ވި ފަދައިން މިކަމަށް ބޭނުންފުޅު ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވުމަށް. ކުރިއަށް ެގންދަވާނޑު މިދެންނެަގއަޅު ،  ރުވަނީއަ
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ހާރު ކުރައްވަނީ ކޮންކަމެްއކަން ވިދާޅުެވ ދެްއވައިފިއްޔާ  ކަން ނުވަތަ މިކަތްކުރެއްވި އެ ދާއިރާއިން ކިހާ ދުވަހަކު މަސައް

 ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ފެއްޓެވިޔަސް އެންމެ ރަނަގޅު. ފައްޓަާވ. 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދުއަލްފާޟިލް 

عليكم  އަޅުަގނޑަކީ ފުަވއްމުލަކު   އަޙްމަދު.  ރަޝީދު  އިބްރާހީމްއިން  ންނަވާނެ ފަދަ ެއނިގަވޑަިއަގ  އަޅުަގނޑަކީ  . السالم 

ދަނޑުެވރިއަކި ނިސްބަތްވާ  ދަނޑުވެރި  ން.ސިޓީއަށް  މި.    40މަސައްކަތްކުރާތާ    ކަމުަގއި  ޢަމަލީޮގތުން  ވަނީ  އަހަރު 

އު  ނޯކިރީަގއި  ސަރުކާރުެގ  އަޅުަގނޑަކީ  ޒުވާންއިރު  އުމުރުެގ  މީހެއް.އަޅުަގނޑުެގ  ދަނޑުވެ  ޅުނު  ރިކަމަކީ  އޭރު 

އަޅުަގނޑު ރިޓަޔަރމަންޓް ،  އަހަރު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު  35ވަނަ މަސަްއކަތް. އެހެނަސް  އަޅުަގނޑުެގ ދެ

ބިލެއް ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ  ދަނޑުވެރިކަން.  މަސައްކަތަކީ  ފުރަތަމަ  ދިރިއުޅުމުެގ  އަޅުަގނޑުެގ  މިހާރު  ،  ނަާގފައި 

ބޭނުންދަނޑުވެރިކަމު  ބިލެއް އޭެގ އެންމެނާކުރާ ސާމާަގއި  މަޖިލީހަށް ،   މާއްދާއެއްކަމުަގއި ވިޔަސްބެހޭ  ރައްޔިތުންެގ 

ހުށަހެޅުމާ ުގޅިެގން ފުވައްމުލަކު ސިޓީެގ މޭޔަރު އަޅުަގނޑު ެގންދަވާފައި ވާހަކަދައްކަވާފައި ވިދާޅުވި އަޅުަގނޑުމެން  

މަ ޚިޔާލު ރައްޔިތުންެގ  ބޭފުޅުންހޭ  މިކަމާބެ  ޖިލީހުެގފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިންެގ  ހުށަހަޅާލުން އެއީ އިއްޒަތްތެރި  ނަށް 

ސަބަބަކީ ވާނޭ.  އެހެން  ،  ބުއްދިވެރިކަަމކަށް  ރާއްޖޭެގ  ސިޓީއަކީ  ފުވައްމުލަކު  ފަދައިން  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ާމ، އެހެންވީ.  ތީށަކަށްވާދަނޑުހައްދައިެގން ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަ،  އަތޮޅުތަކާ ޚިލާފަށް ަގސް ހަްއދައިެގން

އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅު މައްސަލަތަކާއި  ދިމާވާ  ރަށުެގ  ޙާަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދުލުން  އަޅުަގނޑުެގ  ލަތު 

ފެނިވަޑަިއަގ މޭޔަރަށް  ކަމެއްކަުމަގިއ  ރަނަގޅު  އެއީ  ެގންދިއުން  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ވާހަކަ  . ތީއަފުރާދުންެގ 

ބޭފުޅު އެ  ހުރިހާއެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުކު  ޚަރަދެއް  ން  ފޮނުްއވައިދެއްވީތީ ރަްއަވއިެގން  މިތަނަށް  ފުަވއްމުލަކު  ،   

ކައުންސިލު  ސިޓީ  މެންބަރުންނާމޭޔަރަށާއި  އަދި    އިެގ  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  އަޅުަގނޑު  މުވަްއޒަފުންނަށް  އެތާނެގ 

ފުަވއްސަޚާއް އަޅުަގނޑުމެން  ޖަލްސާަގއި  މި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ައޑުމުލަކުެގކޮށް  ފުރުޞަތު   ުމެގިއއްވު   

އަދި  އްރިރަށާއި  ޤައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސަށާއި މި ކޮމިޓީެގ މުރައިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި    ތަނަވަސްކޮށްދެްއވި ކަމަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަ ދެން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. 

ޕެސް ބިލެ ޑާބެހޭޓިސައިއާދެ!  ބޭނުންކުރާ    އަޅުަގނޑުމެން  ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ  މިއޮތީ.  ކުރިމަތީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  އް 

ވެސް،  ވިހަތަކަކީ ހަމަެއކަނި ޕެސްޓިސައިޑެއް ނޫން. ދަނޑުވެރިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަން ފަންިގސައިޑް  

އެއްޗަކީ  ރފާ ކޮންމެ  މިއިން  ވެސް  ކެމިކަލަކީ  މިއިން  ކަލް.ކެމި  ވިހަޓިލައިޒަރ  ސިއްޙަކޮންމެ  އިންސާނާެގ    ތަށް  

މި ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްެގން    ،ނޭގނެ. އެކަމަކުއި  ހަމަނޑމެން ދަނޑުވެރިންނަށް  ޅުަގއަތަކެތިކަން    ެގއްލުން ލިބޭ

މަސައްކަތްކުރެ ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ޮގތަކަށް  ނެތީމަނޫން  މަުގ،  ވެން  ހިތާއި  ކުރެވޭނެ  ނެތީމަ  ދެކޮޅަށް  ފަހިވެފަިއ   

"އެހެނަސް"  ،  އެހެނަސް.  ސް ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްެގން ދަނޑުވެރިކަން ކުރަނީމަވެސް ފުަވއްމުލަކު ދަނޑުވެރިން ވެ ނަ



3 

 

ޯއަގ ބޭނުންވަނީ  ފާއަޅުަގނޑުމެން  ދި  މިންގއަށްރނިކް  ވަކާލާތުކުރަނީ  އަބަދުވެސް  ދިވެހިރާއްޖެ  ވެހިރާއްޖެައކީ  ދާން. 

ޗެމްޕިއަ ތިމާވެށީަގއި  ކަުމަގިއ  ދުނިޔޭެގ  ކަމަށްން  ކަމަށްޓަ ،  ވާނެ  އެ  ޮގތުން  ޮގތް  ިގނަ  ވަރަށް  ިއ  ކަވާކަމަށް. 

ންވީމާ މި ދާއިރާއަކީ  މަސައްކަތްކުރައްވާތަން އަޅުަގނޑުމެން އުފާލާއެކު ދެކެން ައދި އެކަން ފާހަަގކުރަންެވސްމެ. އެހެ

ތިމާވެ އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާއެއްކަވެސް  ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ  ޮގތުން  އަޅު ށީެގ  ދެކެން.  ުމަގއި  ވަނަ    2023ަގނޑު 

އަންދް އިންޑިާއެގ  ބޭނުންނުކޮށްރައަހަރު  ކެމިކަލް  ބަޔަކަށްވާން  ކުދަނޑުވެރިކަން    ޕްރަދޭޝް  ކަނޑަެއޅި   ޒުމުއަރާ 

ަގނޑުެގ ނަޒަރުަގއި ެވއްޖެ ކެމިކަލް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެކަހަލަ ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަނޑައަޅައިެގން ައޅު،  ފަދައިން

ަގސް   ބޭނުން އިނޭގ  ނުކޮށް  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  ބަޔަކަށްވާން.  ަވުގތަށް   ހައްދާ  ވަުގތުން  ކަމަކީ  މި  މިހާރު 

ވެސް ނޫންކަން. މަޑުމަޑުން ސިނިގރޭޓު ބުއިން މަދުކުރާހެން މަދުކުރަމުން މަދުކުރަމުން ޮގސް    ހުއްޓާލެވޭނެ ކަމެއް

ހުއްޓާލެވޭނީ ައޅުަގނޑަ މީތި  ދާއިރާއިން .  ދަނޑުވެރިކަމުެގ  ފޮރެސް  ކީ  އެކެޑަީމަގއި އޭ.ޕީ  އުޅުމުެގ ނަސީބު    ޓް  ވެސް 

މީހަކަށްވާތީ ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ  ،  ލިބިފައިވާ  ވަރަށް ައޅުަގނޑަށް  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ރާއްޖޭެގ  މަޢުލޫމާތާއި  ބޭރުެގ 

ބޭނު  ކެމިކަލް  ބޭނުންވާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އެނޭގ.  ފާރަނަގޅަށް  އޯަގނިކް  އަޅުަގނޑު  މިންގއަށްރންނުކޮށް  މެން ދާން 

ފާ،  ރުބަލާއި އޯަގނިކް  ލިބެން.  ތަމްރީނު  ކަމާބެހޭ  މީހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެބަޖެހޭ  މިންގަގއި ރައޅުަގނޑުމެން 

ބޭހާ ތަޢާރަ  އިބޭނުންކުރާ  ތެރެއަށް  ދިވެހީންެގ  ތަކެތި  އަޅުަގ  .ފުވާންއެނޫން  ވެސް.  ވަުގތު  ބޭނުންވޭ  ނޑު  އެކަމަށް 

އަޅުަގނ އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލު.  ވެއްޖެވެސް  މުސްތަޤުބަލަށްޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ޓަކައި   

ތިމާވެ މިހެން   ޓަށްށްރާއްޖޭެގ  އިސްނަަގންވެއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން  ިމކަން  ޙައްޤުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި 

ސަބަބެއް އަޅުަގނ  މިދެންނެވީ  ނޫން.  ަގހަށްނެތިއެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގ  ކުރާ ޑުމެންނަށް  ސްޕްރޭ  ކެމިކަލްެގ     

ކުރާ  އަސަރު ވެސް  މޫދުވިނައަށް  ހުންނަ  ޮގނޑުދޮށުަގއި  ރަށްރަށުެގ  ހަލާކުވުމަކީ    ކަން.އަޅުަގނޑުމެންެގ  މޫދުވިނަ 

 އެބަމެކްޓިންގ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ޙަޤީޤަތްތައް. ައޅުަގނޑުމެން ަގހަށް  ،  ުގފަހިވާކަމެްއކަންރަށްިގރުމަށް މަ

 ނަމަ ރިހާކުރު ބޭސް ކަހަލަ ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ާގތްަގނޑަކަށް  އި މަޝްހޫރު ނަމުންތެރޭގަ   ންެގދިވެހީ،  ކަހަލަ

ެގއްލުން ދެނިވި ،  ހުރި ޖަރާސީމާއި  އިދާމީޓަރުެގ ތެރޭަގއި ހުންނަ އިންސާނާއަށް ބޭނުން ފަ  50  ،ލްސް ކަރސަ  50

ނައްތާލާ  ޕެސްޓު ހަމައެހެންމެކަންއެބަ  ކަހަކެމިކަ  ސްފެނަފޯރޮޕް،  .  ހުންނަ ކެ،  ލަލް  އުފައްދާފައި  މިކަލުން 

ކެމިކަލްސްތައް ބޭނުންކުރާ  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ރާއްޖޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮން  .ކެމިކަލްތަކަކީ  ކެމިކަލެއް  މިއިން  މެ 

ނަށް ފައިވާ ހުރިހާ މަޚުލޫޤުންލައްަވވާ هللا ޓަކައި   ހިސާބުަގނޑުަގއި ހުންނަ އިންސާނާެގ ފައިދާއަށްމުޅި އެ މާބޭނުންކުރީ

ފަނިފަކްސަެގއްލުން ހުރިހާ  ދެނިވި  ވަންެއއް  ކަމަށް  އެހެން  ނެތިެގންދާކަން.  ޒަމާނުެގ   ޏާއް  މި  ކީއްެވެގންތޯއޭ 

 ؟ދާން މަސައްކަތް ނުކުރަންވީ ؟މިންގއަށް ނުދާންވީރއޯަގނިކް ފާައޅުަގނޑުމެން ، އޮތްއިރު އާއި ކުރިއެރުންޓެކްނޮލޮޖީ

ނުކުރަންވީ ޚިޔާލު  އެހީވާނެއަޅުަގނޑުމެން ؟ދާން  ތިބޭނެނަށް  އޭރުން  މީހުން  ހިފާނެ .    އަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ދިެވހިރާއްޖެއަ ތިބޭނެ.  އޭރުން  ހަމަ  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  ހަމައެކަމިހާރު    ށްމީހުން  އެތެރެކުރަނީ  ކޮމްޕޯސްޓް  ނި 
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ެގން އޭނަ  ފަރުދެއް.  އެންމެ  ސިޓީެގ  ފުވައްމުލަކު  ހުސްވަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ފުވައްއެތިކޮޅު  މުލަކުަގިއ  ދެން 

އުފައްދާ ކޮމްޕޯސްޓް    ގައިވަރަކަށް ައހަރު ކުރިން ލަންކާެގ ވެލިަގމާ ދިހަ. މީެގ  ޓްންކުރަނީ ކޮމްޕޯސްއަޅުަގނޑުމެން ބޭނު

ެގންދަ ފުވައްމުލަކަށް  އޭތިން  އޭނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންކުރަންފެށީއްސުރެން  މީހަކަށް  .    އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް، 

އެންމެރަށުެގ އެންމެންނަށް  ޖޭ އްރާ،  ންނަށް  ނުެގނެވޭެގ  އެްއޗެއް  ހުސްވޭ. ނެތީ  ބޭނުންވާހާ  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ 

އެނ  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ މިެގންނަ  ތަޖުރިބާއިން  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ހާމަާވޮގތުަގއި  ާއއިިގ  ިމ   ެގރިުގޔާ  ޔުނިްގރޯ 

،  ހަރަކު މި އެްއޗެހި ބޭނުންކޮށްފައިވީ ކޮންމެ އަވެސް ރަްއކާތެރި އެްއޗިއްސެއް ނޫން. މިހެން މިދެންނެ  އެްއޗިއްސަކީ

ބަލި ބައްޔާއި  ،  ސްަގހާއި ެގއްސާ  ވައްތަރުެގ ަގނުފެންނަ  ންއްޖެއިކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ފެންނާނެ ދުވަހަކު ރާދެން  

މި  ފަކްސަޔާފަނި އެއްޗެއް.  ހުރިހާ  އެްއޗެހިމި  ުގއި    ެގރި  އެހެންޏާ  ވަނީ  ޔުނިްގރޯއަ  ، އިމްޕޯޓް  ށް.  އެހެންޏާ 

އިނޭގ  އަޅުަގނޑަ ވަކި އެކަން  ށް  ވަކިދިމާނުވާނެކަން  ެއއްޗެހިޓެމްޕަރޭޗަރެްއަގއި    ވަރަކަށް  ހޫނުކޮށްެގން   އެ 

ެއ ވަރަށް  އެހެންމަވެސް، ދަނޑުވެރިންެގ ކޮންމެ މީހަކީ އެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ތަޖުރިބާާއއި އެ ހުނަރު    މަ.ބޭނުންކުރީ

ވެސް ނެތް. ދެން އެންމެ  އެ ހުނަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު  މަޢުލޫމާތާއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  .ހުރި މީހުންނެއް ނޫން

އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަައކީ  ދައްކަނީ  ެގބޮޑު  މި  ވާހަކަ  ވެސް.  ކެމިކަލްެގ  ތަންތަނުން  މާލޭެގ  ،  ރާއްޖޭެގ 

ފިހާރަން ރަށުން ވެސް އަދި ރާއަޅުަގނޑުމެ  ބޭސް.  ްއކާނެއިން ކެމިކަލް ވިއްޖޭެގ އެހެން ތަންތަނުން ވެސް ފިހާރަ 

ހިފައިެގން ދާ މީހާ ދާނި. ޭއނައަކަަގ ޭގނެ އެޔަށް  ށް ނޭނންނަން ދިޔައިމަ ބޭސްފުޅިެއއް ދޭނެ. ދޭއިރު އެބޭސްފުޅި 

  އް. އެ ބޭނުންކޮށްފިްއޔާ ެއ ބޭނުންކޮށްފައި ަގހުން ލިބޭ މޭވާ ކިޔާ ނަމެއް. އޭތި ބޭނުން ކުރާނީ ކޮން ބަްއޔަކަށް ކަމެ

ެއ    ވާޮގތަކީމި  އެހެންވީމާ،  .  މި މަޢުލޫމާތެއް ނޭނެގ،  ތެއް ނަަގންވާނެކަން ކިހާ މުއްދައާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރަން

ަގހަށް އޭތި ސްޕްރޭކުރާނީެގންދާ މީހާ ޮގސް މިއަ ރިހާކުރު    މިދެންނެވީއަށް ެވސް.    އެބަމެކްޓިންގ ވެދާނެ    އެ.  ދު 

މިދެންނެވީ އެބަބޭސް މާދަ،  މިއަދު ސްޕްރޭ  މެކްޓިންގ ކަމަށް ވެސް.،  ަގހުކުރީ  އެން  އީަމ  އްޗެހި ބިނދެެގން ކެން 

ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލެްއ  އެންމެ ކުޑަމިނުން    އިންސާނާެގ ސިއްޙަތަށް ކަނޑައެޅިެގން ލިބޭނީ ެގއްލުން. ކީއްތޯ ވާނީ

ތެރޭަގިއ  އިއައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބާްއވަންމިވަރުެގ  ރު  އަޅާފައި  ފިޔަވަޅެއް  އުފެދޭނެ  ބޭސްިވއްކާ    .ހޭލުންތެރިކަމެއް 

އެތަ ޝަރުމީހުންނަ  ންތާނަގއި  ހަ،  ކުރެވިފައި ޠުށް  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  އޮންނަން  ދޭއިރު  ހުއްދަ  މަޖެހޭނެ އެ 

މިވެނި   ބޭނުންކުރާނީ  މީތި  ނަމެކޭ.  ިމވެނި  ކިޔަނީ  ިމވެނި    .ބައްޔަކަށޭބަލި  މިއަށް  އެވެނި  ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ  މީތި 

. އަދި މީތި ބޭނުންކުރާ މީހާ ހުންނަންވާނީ ެގން ނުވާނޭ ބޭނުންކޮށް ަގހުން ލިބޭ އެއްޗެއްމިތައް ދުވަހަށް    ށް،މުއްދަތަ

ކުޑަކުޑަ ކަރުދާސްކޮޅެްއަގިއ  .  ވެސް ނޫން  މާބޮޑު ކަމެއް  ކީއީސަލާމަތީޮގތުން ެއވެނި މިވެނި ފިޔަޅު އަޅައިެގންނޭ. މި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމައެކަނި    ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލެއް ނޫނޭ،  ދަންނަވަން މިއުޅެނީ  އަތަށް.  ލިޔެލާފައި ދެވިދާނެ އޭނަ

އަންނަންވީ ބަލަން  .ތެރެއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން  މިއިްއޒަތްތެރި  ވޯކެއް  ފްރޭމް  ،  ތިއްބާ  މަސްެވރިކަމާބެހޭ 

ތިއް މިވީ  ބާއަޑުއަހަން  އަންނަން  ތަފާތެއް  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކީްއެވެގންތޯއޭ  ؟ ކީއްވެެގންތޯއޭ ؟ފާސްކުރެްއވީ. 
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، ވަންޏާ ދަނޑުވެރިންނާއި އެހެން ކަމަށް  .  މަހަމައި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަ ދެކޭޮގތުގަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ހަމަހަމަ ވެސް  އޮތީދެ.  މަސްވެރިންނާ  މު،  ން  ވާހަކައެންމެ  ތަނެްއ    .ހިއްމު  އެްއވެސް  ޮގތުން  ތަރައްޤީެގ 

ސެ  އްކުރިއަރަިއެގނެ  ފުޑް  ބައެްއެގ  އެ  އޮތިނުދާނެ  ނޫނިއްޔާކިއުރިޓީއެްއ  ކަށަ.  އްޔާ  އަިމއްލަ އެއީ  ކަެމއް.  ވަރު 

. ެއހެން ކަމަށް ވަންޏާ ފުޑް ރިޓީއެއް ނެތިއްޔާ ބަޔަކު ތަރައްޤީެއއް ނުވާނެއުއުފެއްދުންތެރިކަމެއް އަިމއްލަ ފުޑް ސެކި

ހިމެނޭސެ ެވސް  ދަނޑުވެރިން  ފަދައިން  ވާ  މަސްވެރިން  ތެރޭަގިއ  މީހުންެގ  މަސަްއކަތްކުރާ   .ނެކިއުރިޓީއަށް 

މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އެތެރެކުރަމުން ައިއ   ރާއްޖެއަށްދިވެހި މީެގ ހެއްކަކީ ކޮބައިތޯ . ބޮޑުން ހިއްޞާ ެވސްއަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތުން އެ ެއްއޗެހި އުފައްދާތީ. ެއ   ؟މިހާރު ނުެގންނަނީ ކީްއވެތޯ  ޓުބަޓަރނަކިުއކަމްބާ،  ،  ކަރާ

ބައި ސަރުކާރުެގ  ަގންނަން  އަޅަން ތުލްމާލުން  އެްއޗެހި  ސްކޫލްތައް  އޮންނާނެ  މިހާރު  ޚަރަދު  ފާލަންތަްއ  ،  ކުރަްއވާ 

ދަންނަވަންތޯ  ރީ ހަދަން އަދި ހެނދުނުެގ ނާސްތާދޭން.  ހިލޭ ޑިްގ.  ށް ކިޔަވައިދޭންކުދިންނަ  ،ބްރިޖްތައް ައޅަން،  އަޅަން

އައި  ބިލެއް  ޕެސްޓިސަިއޑުެގ  މިއަދު  ހަމަެއކަނި  ދެކޭޮގތުަގިއ  އިން  ، އްސައަޅުަގނޑު  ބިލެއް  ސެކްޓިސައިމާދަން  ޑުެގ 

ކާ ކަމަކު  ސްެގ ބިލެއް އައިމަ ރއަނެއް ދުވަހު ފާޓިލައިޒަ  އްސަ،ސަިއޑުެގ ބިލެއް އައި އަނެއް ދުވަހު ފަންިގ  އްސަ،އައި 

  ޭއެގދަށުން ަގާވއިދުތަކާ ެއއްޗެހި ހެދިެގން އެ ބޭފުޅުންނަށް ،  . މަސްވެރިކަމާބެހޭ ފްރޭމް ވޯކެއް ފާސްކޮށްނުދޭ އިނޭގތޯ

ހު އަތަނަވަސް  ވެސް  ބެހޭޮގތުން  ދަނޑުެވރިންނާ  ޮގތަށް  ހަމަޖެހިެގންދިޔަ  ޮގތަކުން  މިީއ  ރިހާ  އެޮގތަށް.  ންނަންވާނީ 

ައޅުަގނޑަށްދެ  .އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަ ޚުލާސާ ހީވަނީ އަޅުަގނޑު ހިތުަގިއ    ން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ދައްކަން ވެއްޖިްއޔާ 

ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު    ލަން ވަުގތު ދެއްވާ ކަމަށްންޑުން ކޮށްހުރި ހުރިހާ ޝުޢޫރުތަކެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ބަ

ެއއީކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން  6ޖެހިޔަސް،    7 އިނޭގތޯ. އެވަރަށް އެބަހުރި އެތެރޭެގ އުދާސް. ެއވަރަށް    ހެންޖެހިޔަސް 

ބޭފުޅު.  އެބަހުރި އެހެން  ނޫން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީަމ،  ބޭނުން.  ވެސް  ބޭރުކޮށްލަން  މިތާއޭތި  ވެސް  ަގއި  ނން 

ދަންނަަވން  އްކޮށްތިއްބެވުމާިއއެ  އަދަބުވެރިކަާމއިެއކު  ދެއްަވއިފިްއޔާ  ،  ވަރަށް  ައޅުަގނޑަށް  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު 

 ކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަދިވެސް އެބަހުރި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރި ވަރަށްބޮޑަ ވަރަށްިގނައްށް  އިނޭގތޯ.  މުހިޔާ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އް،  ފާހަަގކުރެްއވީ.  ތި  ވާހަކަތަކެއް  މު 

ޝައުޤުވެރިކަމާ  ހަމަ  ނުކުއެންމެން  ފާހަަގކުރެއްވި  ވާހަކަފުޅުަގއި  ތި  މިތިބި.  އަޑުއަހަން  އަޅުަގނޑުމެން އެކު  ތާތައް 

  އާ  ތިބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާއި، މަޝްވަރާ މި އަރުވަނީބޭފުޅުންނަށްން ޔަޤީންކަން ތިމެކުރަމުން މިދަނީ. އަޅުަގނޑު  ނޯޓު

ބިލު ާގނޫނަކަށް ހެދުން. ދެން އަޅުަގނޑަށް މިަވުގތު އޮތް    މު ކަންތައްތައް ހިމެނިެގން މިއްއަދި ތި ހުށަހަޅުއްވާ މުހި

ކުރިއަޅު،  ހުރަހަކީ މި ބައްދަލުވުން  މި  ދޮޅުަގޑިއިރަށް  މިއޮތީ  ހުއްދަ  ެގންދަން އަަގނޑު  އެހެން  ށް  ފާސް ޮގ.  ތަކަށް 

އެހެންވީމާނުކުރާހާ ތިއްބެވުމާހިނދު.  ބައިވެރިެވވަޑައިެގން  ބޭފުޅުން  އަދަދެއްެގ  ިގނަ  ަވުގތަށް  ެއކުަގއި  ،  ކުޑަކޮށް 
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އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙުތިރާމާއި  ވަޑައިަގތުން  ބޭނުމެއް ނޫން  ވިސްނާ  އަޅުަގނޑު  އެދެން.  ތިބޭފުޅުންެގ އަރިހުން  އެކު 

ކުރާކަށް. އެއީ ތިބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން ދަތުރު ކުރަްއވާފައި ތި ވަޑައިަގތީ ވަރަށް    ލިމިޓު  ށް އެކަަމކުއެްއވެސް ވަރަކަ

ޝައުޤުވެރިކަމެމިކަ  ދުރުން ހުރި  އިޙުތިއް މަށް  އަޅުަގނޑު  އެކަމަށް  އެހެންވީމަ،  ސަބަބުން.  ކުރާތީެގ  ހަމަ ،  ރާމް 

ކުރާ ކަެމއްެގ  އަޅުަގނޑުެގ ަމއްޗަށް ލާޒިމު،  ވެސްހެންނަމަކުރަން. އެ   ކުޑަކޮށް ވެސް ބޭނުން ނުވަނީ ަގޑި ކޮންޓްރޯލު

ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމަ، އެހެން ބޭފުޅަކަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ. ޢަބްދުއްރަޙުމާން 

 ؟ދެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާންޢަބްދުއްރަޙްއަލްފާޟިލް 

عليكم އާދެ!   ރަކާތްތެރިާވ ެއްއ  ޙައެންމެ ިއސްކޮށް    ަގއި  ތެރޭ ދަނޑުވެރިންެގަވއިކަރަދޫ    .އަޅުަގނޑަކީ ހދ  . السالم 

ކައުންސިލު އަޅުަގނޑު  ވެސް  ޖަލްސާއަށް  ގައުމީ  ެވސް،  ޖަލްސާއަށް  ދަނޑުވެރިންެގ  ކުރީަގއި  މީެގ  ެގ  ބޭފުޅެއް. 

ބިލު   ުގތު މިޮގތުަގއި ިމވަމަސައްކަތް ކުރައްވާތީ. އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ    އިން ފޮނުްއވީ ފުޅާ ދާިއރާއެްއަގިއ އެއިދާރާ

އިޤް ރާއްޖޭެގ  މަނާކޮށްފިއްޔާ  މިކަން  އަދި ޞާތިފާސްކޮށްެގން  ފަހުން  ައޑިއަޅާލާނެ.  ކުއްލިައކަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ދަށް 

މިހާރު   ވިޔަސް.  ކަުމަގއި  އައި  އިންފެކްޓްކުރިއެރުމެއް  މި  ެވސް  ދަނޑުވެރިން  ހުރިހާ  އި  ސައިޑާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

،  ށް ބަރޯސާވެެގން މަސަްއކަތް ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއ މިއީ. އެހެންކަމަށްވާނަމަކަތަސަިއޑު  ހާހުރިއި  ޕެސްޓިސައިޑާ 

ަގނޑު ވަރަށް ތާއީދު ކުރާ  އެބޭފުޅާެގ ވާހަކަތަކަށް އަޅު ،  ވިދާޅުވި ފަދައިން   އަޅުަގނޑަށް މީަގއި އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެ

މަޑުމަޑުން،  ލުަގއި ޙާ ކުރެވެނީ  ލަފާ  ބޮޑަށް  ކުރާނީމަޑުމަޑުން    އަޅުަގނޑަށް  ހޭލުންތެރި  ތަމްރީނު    މިކަމަށް  މީހުން 

ވެސް ،  ކޮށްދީެގން ދާއިރާއެްއަގިއ  މިކަމާ  ،ކޮންމެ  ވެސް  އަތޮޅެްއެގ  ތައްޔާރު  ކޮންމެ  ެއއްޗެހި  އާިއ  ލެބޯޓްރީ  ބެހޭ 

މީހުން ކަންނޭނެގ.  ކުރެިވެގން  ހުއްޓާލިއްޔާ  މިކަން  ދެން  ކުރެިވެގން  ތަމްރީނު  މިބިލުަގއި  ،  އެހެންނަމަވެސްދެން   

ހާސް ރުފިޔާެގ    30ހާސް ރުފިޔާ،    15ހާސް ރުފިޔާ،    60އިން ކަމަކާއި ޚިލާފު ވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކު  އޮންނަނީ މިމި

ވާހަކަ.   އޮންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖޫރިމަނާ  ނޫން  ޖޫރިމަނާ ނުންވަނީކީ.  ބޭމި  ޖޫރިމަނާއެއް  ވާހަކައެއް  ރަނަގޅު 

ެއކަމަށް ލަ ފަސޭންބޮޑުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  . އެ ޖޫރިމަނާ ކުރާކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ ހަ ކަމެއްބާލަން 

ައޅުަގނޑު ޖޫރިމަނާ ކުރިޔަ ށްފައި ސް އަޅުަގނޑު ދިނިްއޔާ އެބޭފުޅުންނަށް ޖޫރިމަނާ ނެޭގނީ. ޖޫރިމަނާ ކޮކައެްއޗަކީ 

އެހެންނަމަވެސް ތި،  އޮންނާނީ.  ތިބޭފުޅުން  ައޅުަގނޔަމިކަމަށް  މަސަްއކަތަށް  ވަރަކުރަްއވާ  ވެސް  ށްބޮޑަށް  ޑު 

ކުރަންތާއީދު ވަކާލާތު  ދެކޮޅަށް  އިންފެކްޓްސައިޑްތަކާ  ޕެސްޓިސައިޑް،  އަޅުަގނޑަކީ  އަޅުަގނޑަށް  ،  ކުރަން. 

ހު  ންފިޝަރީޒުހޭލުންތެރިކަން   ވެސް  ދެްއވާފަިއ  ވަރަކަށް  މިކަމާކޮންމެވެސް  އަތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅެއް.  ބެހޭ ރި 

ދަ ދަނޑުވެރިންނަށް  ެއއްޗެހި އިކިޔަ ،  އްކަންފޮތްތަކާއި،  ފޮތްތަކާއި  ދީފައިހުރި  ެވއްޖެ  ،  ދޭން  ވެސް  މިހާރު 

މަޢުލޫމާތު  އެބޭފުޅުން  އެފޮތްތަކަކީ  ދެން  ފައި.  ވެސް  ބަހާ  ފޮތްތައް  ވަރަށްިގނަ  ޭއެގ  ތެރެއިން  ދަނޑުވެރިންެގ 
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ދަނޑުވެރިައކަށް    ސާފުކޮށް ކޮންމެ  ބޭނުންވީމަ،  އައިސް  ދަނޑުވެރިޔާ  އަނެްއ  ދެވޭ  ނިންމާފައި  ވަރަކަށް  ފޮތެއް 

ފިޝަރީޒު ދެއްތޯއަޅުަގނޑަކަށް  ކަންނޭނެގ  ދެއްެވވޭނެ  ނުވެސް  އެހެނެއް  ނުދެއްވާ.  ފޮތެއް  އެހެންވީމަ،  ؟ ން 

އެހެންނަމަވެސް މިއީ.  ބިލެއް  ކުރާ  ތާއީދު  ވަރަށް  ާގނޫނަކަށް  މިބި،  އަޅުަގނޑު  ފާސްކޮށްފައި  ކުއްލިައކަށް  ލު 

އަޅުަގނ ،  ހެދުމަށްފަހު އުފެކުއްލިއަކަށް  ރާއްޖޭެގޑުމެންެގ  އުފަްއދާ    އްދުން،  މި  ކޮށްެގން  ދަނޑުވެރިކަން 

ސަިއޑް،  ައންނާނެ. އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން އިންފެކްޓް  އުފެއްދުންތަކަށް ވަރަށްބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އަންނާނެ. އެ

މުއްދަތަށްސްޕެ އޭެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  ބިދޭސީ  ،  ޓިސައިޑް  ބޭރު  ރަށުަގއި  ޮގަވއި އަޅުަގނޑުމެން  ޮގބަޔަކު  ސް  ެގން 

ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއިރުަގއި ެވސް އެކަން ހުއްޓުވާލީ ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މަސައްކަތް ކޮށްެގން. އެބޭފުޅުން ކުރާ  

ފާރަލާނެ ރެޔާއި  ޖަހާފައިހުރެެގން.    ހޭލާދުވާލު    މަސައްކަތަށް  ދުވަހު  ޖަހާފައި، އަންާގރަ  ހޮނިހިރު    ޕެސްޓިސައިޑް 

ކަ މޭާވ  ޭއެގ  އަދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެންނޑަިއެގން  ކާންދިން.  އަސަރެއް  ޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭެގ  ަވުގތަކު  ކާ  ނަކަށް 

މުޅި  އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ބެލިއިރުަގިއ  ،  އިރުނުކުރާނެ. ިގނަ ދުވަހުން ޭއެގ އަސަރު ކުރާނީ. ޭއެގ އަސަރު ކުރާ

ކު ދަނޑުވެރިކަން  ިގނައީ  އެންމެ  ބަލި  ކެންސަރުެގ  ވެސް  އަސަރު  ރާ ސަރަޙައްދު ދުނިޔޭަގިއ  ޕެސްޓިސަިއޑްެގ  ަގިއ. 

ސަލާ ހަށިަގނޑުން  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހުނީމަ  ނުވެވޭ ހަށިަގނޑަށް  ކެންސަ  ވަރުމަތް  ުއފެދެނީ.  އެ  އެީއ  ބައްޔެއް  ރަކީ 

ކުރަން. އެކަމަކު ކުރަނީ އެތަްއ  ންޤީއަޅުަގނޑު ޔަ  ކަަމށް، އެ  ީމެގ އަސަރުކޮށްެގން ކެންސަރު ޖެހިދާނެންކަމެއް.  ޤީޔަ

ފަހު ަވދެދުވަހެއް  އެތެރެއަށް  އަސަރު  އޭެގ  ބުޑުން  ލޯލި  ޮގސް  ން.  ޮގސްލޭެގން  ވަދެެގން  އެތައް  ،  ެގ ސެލްތަކަށް 

ަގނޑަށް  މަރުޙަލާއެއްަގއި ހަށިަގނޑު ތެރޭަގއި ހުރެފައި ކެންސަރަށް ބަދަލުވަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑު ކުރި ދިރާސާަގއި އަޅު 

ސައިޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންޓްރޯލެއްެގ ދަށުން ސްޓި އަދި ޕެކްޓްސައިޑަކީއެއްޗެއް. އެހެންވީމަ، އިންފެއިން  ފެނިފައި  

ެއއީކީ. މަނާ   ވަރު މަނާކުރެވޭ ،  ެގންުގޅެންޖެހޭ   ށް ދަނޑެއް ނެހެއްދޭނެ.ކައަޅުަގނޑުމެންނަ   ނެއްކޮށްެގންއެްއޗެްއ ނޫން 

ވެ ދަށުން  ާގނޫނެްއެގ  ކޮންޓްރޯލުއެކަމަކު  އެ  ކަހަލަސް  ކޮ،  ކުރެވޭ  އެ  މުހިރެވޭކު  ންޓްރޯލުޮގތަކަށް  އެންމެ  މު އްނެ 

ތަމްރީނުކޮށް، ކޮންމެ ރަށަކަށް ،  ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ދާއިރާެއއްަގއި ވެސް މިކަާމއި ބެހޭ ލެބޯޓްރީއެއް ހުރެ

ތަމްރީނުކޮށްފައި ލަ  ވެސް  މީހަކު  ކޮންޓްރޯލު  އިހުރި  މި  ކަންނޭނެގ  މުހި  ހެދުން  އެންމެބޮޑު  ޮގތަކީ.  އްކުރެވޭނެ  މު 

 ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން.  ަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްންވީމަ، ައޅުއެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 !  މި އިންނެވީ. އާދެ! ކުރިޔަށް ެގންދަވާދެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢަބްދުއްރަޙުމާން އިނޭގތޯ. ދެން ޚާލިދުތޯ 

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަ ވާ ލީލްޚަން ޙުސައިކަލައިދޫ ކައުންސިލްެގ ރައީސް  ލ.
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ޙުސައިން   ކަޚައަޅުަގނޑު  ލ.  ައޅުަގނޑަކީ  އިނޭގތޯ.  ކައުންސިލު ލަލީލް  މި  އިދޫ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ރަީއސް.  ެގ 

އް އިނޭގތޯ.  އެދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ބަ  90ައޅުަގނޑުމެން ރަށަކީ %،  ބައްދަލުވުމުަގއި ބަިއވެރިވި ަމއިަގނޑު ސަބަބަކީ

ޮގތަށްލިއަކަށް އެބުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއް ާގނޫނު ކިޔާލިއިރުަގއި މި ާގނޫނު ާގނޫނަކަށް ެވެގން ައިއއްސި  ، މި  ނާ 

ވަންނާމު ދަނޑުވެރިންނަށް ވަރަށްބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ އުފެްއދުން ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްެވެގން   ކަމަށް

ކި ާގނޫނު  މި  އަޅުަގނޑަށް  ނުފެނުކައަޅުަގނޑަ   ކާޔާލީމަދާނެ.  އެްއޮގށް  ދަނތަކަނު  ރާއްޖޭެގ  ެވސް  ޑުވެރިކަން  ށް 

،  ތަނެއް. އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ މި ާގނޫނު ކިޔާލީމާ ައޅުަގނޑަށް މާނަ ކުރެވުނީ  ރިއަރުވާކަށް މި ާގނޫނު ބާރު އަޅާ ކު

ފާ އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  ދޮރެއްެގ  ހޯދައިދޭ  މީހުންނަށް  ވިއްކާ  ބޭސް  މި  ސަބަބަކަށްވަރާއްޖޭަގއި  ،  ނީހަަގކުރެވުނީ. 

ވެ ރާއްމިހާރު  ެގންނަސް  ބޭސް  ލޭބަލެ  ޖެއަށް  ެއއް  ބޭސްތަކަކީ  ެގންނަ  ބަޔެއް.  މަދު  ވަރަށް  ހުންނަ   އްމިއުޅެނީ 

ބޭސްތަކެއް. މިއީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރާއްޖޭެގ ެއއް ަވއްތަރެއްެގ ކެމިކަލްެއއް ބޭނުން ކުރަމުން ކުރަމުން ޮގސް ދެން 

ނުކުރެވޭ ދަރަޖައަށް ބަލިތަްއ    ޅުަގނޑުމެންެގ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލުެގން ނޫނީ އަތަރެްއެގ ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްއިތުރު ވައް

ތްރިޕް ތޯ މި ކޮން    ،މިހާރު ގޮއްސަ މިހުރީ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ިގނަ ދަނޑުވެރިންނަކަށް ނޭނެގ މައިޓް ތޯ

ބަްއޔެއްތޯ ދަނޑުވެރިން  ؟ ވައްތަރެއްެގ  މޮޑިވަނީ މި  ިގނަ  ުގރުޑުވަނީއޭ.  ެއހެންވީބުނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭ.  މަ، 

ން އެކަށީެގންާވ ވަރުެގ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. ދެން މިކަހަލަ ޮގތަކަށް   ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީމިނިސްޓްރީ، މިސާލަކަށް

އަޅުަގނޑުމެ ކޮންޓްރޯލުނަށްއޮްއވާ  މީތި  ކަމަށް    ވަރަށް   ކުރެވިއްޖެ  ދަނޑުވެރިކަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަންޏާމު 

ފުރަތަމަދާ  ވެެގންދަށް އަޅުަގނޑުމެނެ.  ކަމަކީ  ކުރަންޖެހޭނެ  ވެއްޖިއްޔާ  ން  ދެކޭޮގތުން  ާގނޫނުަގއި  ،  އަޅުަގނޑު  މި 

ޮގތަށް  ދެންމެއަޅުަގނޑުމެންެގ   އެިވދާޅުވި  ޢަބްދުއްރަޙުމާން  ކަނޑައެޅޭ  ކޮ،  ައޙްމަދު  ެއ  ައތޮޅެއްެގ  ންމެ 

 އިނިންގ ލިބިފައިތިބި މީހުން އެތަނަށްކުަގއި ޓްރެކުރަންވީ. އެ ލެބޯޓްރީ ތަސަރަޙައްދެްއަގއި ލެބޯޓްރީ ތަކެއް ގާއިމު

ެގންދަންވީ. ޮގއްސަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ބަލި ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަނޑުވެރިންނަށް އައިޑެންޓިފަިއ  

 އީއެ އިރުަގއި  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ކުރިން ބ. އަތޮޅު ހިބަޅިދޫގައި. އެ ބާރަ ންވީ. މީެގ  ވާ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ެވެގން އަޅުަގނޑުމެން ރިސާރޗްއެްއ އެތަނުަގއި ހަދަމުން ދިޔައީ. ެއއިރުަގއި އެތަނުަގއި ވައިޓް  

ފެ ހަލާކުވާން  ަގސްތައް  ޖެހިެގން  އަޅުަގނޑުމެންފްލައި  ނާސަރީ ފި  ށީމާ  އޭރުަގިއ  މިނިސްޓްރީަގިއ  ާއ  ޝަރީޒް 

ބޭހެއް   ެއއްެވސް  ިއޒްރޭލު އެބަހުރިތޯ.  ވާހަކަދެްއކިން  ެގނައިން  އެތަނަށް  ތަކެއް.  އަޅުަގނޑުމެން  ިއކޮނޮމިސްޓުން  ެގ 

އަ ެއއްޗެއް.  ކިޔާ  ފްލައި  މޮސް  ޖަހާށޭ  ވިދާޅުވީ  އެބޭފުޅުން  ވާހަކަދެއްކިން.  ރާއްޖޭެގ ޅުަގނޑުމެެގނެސްެގން  ނަށް 

  ، އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ ެގންނަން.  ސްރީލަންކާއިންފްލައި ނުލިބުނު. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހުނީ    އެްއވެސް ތާކުން މޮސް

ކުރާނެ ފުރަތަމަ ބޭސްތަކެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ   މިއަދުވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި ނެތް މި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލު

ްއ  ސް މި ބޭސްތަކެއް ކޮންޓްރޯލެކައް ޖެހިޔަހަމަ ކެމިކަލެ،  އި ުގޅޭނެ ބޭސްތަކެއް ހޯދަންވީ. ހޯދައިެގންއެއީ ބަލިތަކާ

އް. ދެންމެ އެމިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގއި ިގނަ މީހުންނަކީ މިރުސް ހައްދާ ބަ،  ޅުަގނޑުމެންދެން އަ  ވާނެ.ނު
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އަނެއް ދުވަހު ކަނޑަިއެގން މާރުކޭޓަށް މި ެގންނަނީ. އަޅުަގނޑަކީ  ޮގތަށް ހަމަ އެއް ދުވަހު ބޭސް ޖަހާފައި  އެވިދާޅުވި 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،  ދިނުމަށް ޓަކައި. ސަބަބަކީކަން ވިޔަ ނުއެޮގތަށް އެ  އެކަމަށް ވަރަށް ަވކާލާތު ެވސް ކުރާ މީހެއް

މާވާނެ ޮގތް ވެސް.  ކެއީމަ ދެން ދިމި  މިރުސް އެްއޗެހި މިއީ ރާއްޖޭަގއި ިގނަ ބަޔަކު ކާ ެއއްޗެއްކަން.    މިއެބައިނޭގ  

ކަމަށް ރަނަގޅުކުރާ  މިކަން  ފުރަތަމަ  ހިމަނަންވީ   އެހެންވީމަ،  ާގނޫނުަގއި  މި  ކުރިއަރާނެ ދަނޑުވެރިކަ  ވަންޏާ  ން 

ކުރާނެ ޮގތެއް.    ކޮންޓްރޯލު  ޕެސްޓުމި  މި ާގނޫނު އެްއކޮޅުން ކިޔާލީމަ މިއިންނަނީ  ހަމަ  ،  ިމއިންނަނީ  ޮގތްތަކެއް. މީެގ

މީހާ   މިއަކުމިވިއްކާ  ޮގތެއް.  ކުރާނެ  ޮގތެއް.    ންޖޫރިމަނާ  ކުރިއަށްދާނެ  ދަނޑުެވރިން  ވެސް  އެއްޮގތަކަށް  ނުފެނުނު 

ނުފެނު  އެްއޮގތަކަށް ވެފައިެވސް  ރަށަކަށް  ތިބި  ދަނޑުވެރިން  ކަހަލަ  މިބުނާ  ރަށަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިކަން ،  ނު. 

މިރުހަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ    30ަގިއ % ހާރު މާރުކޭޓުރާއްޖޭަގއި މިރުސް އަުގބޮޑު ވެެގންދާނެ. މި  ކޮށްފިްއޔާ  ކޮންޓްރޯލު

  175ދޭ. އިސްދޫަގއި  ނވަށެއްަގިއ އިންމެ އަކްޓަރު ކޮހެ  175ރަށުަގއި ހައްދާ މިރުސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށަކީ ެއއީ  

ކަލައިދޫަގއި ހެ އެހެންވީމާ،  ކްޓަރު،  ހަމަ.  އެހެންނަމަެއޮގތަށް  މަދު.  ނުލާހިކު  އާބާދީައކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ވެސް، 

ުމެގ މި ާގނޫނު ވުއަޅުަގނޑުމެންެގ ދަނޑުވެރިންނަކީ އެހާ ިގނަ ބަޔެއް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުން ެވއްޖިއްޔާ  

ދަނޑުވެރިކަމާ މި  ވިސްނާފައި  ިވސްނަން.  އެބަޖެހޭ  ދާއިރާެއއްަގއި  ފުޅާ  ވަރަށް  މިއަށް  ޚާއްސަ  ކުރީަގއި  ބެހޭ 

ިމއަންނަން ޮގތުަގއި  އަނެްއކާ  ޖެހެނީ  ާގނޫނެްއެގ  ލިބޭނެ.  ެގއްލުންތަކެއް  ދަނޑުވެރިންނަށް  ރާްއޖޭެގ  އެހެންނޫނީ   .

 ތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ށް ފުރުޞަތުކުރާ މީހުންނަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިމްޕޯޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ެގ ރަީއސް އިބްރާހީމް ޝާހިދު ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލު

އިނޭގތޯ.   ޝާހިދު  އިބްރާހީމް  މިއީ  ައޅުަގނޑު  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ.  ކައުންސިލުޅުަގނޑު  އައާދެ!  ގޮއިދޫ  ެގ  ށ. 

އަ ދެން  މިތަރައީސް.  މިބިލާޅުަގނޑު  މިއައީ  ދާއިރާއެއްަގއި ނަށް  ފުޅާ  ވަރަށް  ދަނޑުވެރިންނަށް  ޮގތުން  ބެހޭ 

މަސައްކަތުަގއި   ަގނޑަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުެގމިމަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށްފަހު. ދެން އަޅު

ޮގތުން ވެސް  ޢަ ރަން މި ރައްޔިތުންެގ  ވަރަށް އުފާކު  އަޅުަގނޑު  ންދެ ހައިސިއްޔަތުން.  ރަކާތްތެރިވާ މީހެއްެގޙަމަލީ 

ކު މަސައްކަތް  ރަށްފުށުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ބެހޭ  ބިލަކާއި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހަށް  ރައްވާ 

ދި ބިެގންދާ  ން. އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އެހާ ިގނައިން މިކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް ލިއުމިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ލިބިެގން 

އްރިރަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޤަކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ މުއެނެއް. އެހެންވެ  ހެ

ޕެސްޓިސައިޑާރަން.  ޝުކުރުއަދާކު ބޮޑަށް  މިދަނީ  ވާހަކަދައްކަމުން  މިއަދު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބިލަކާއާދެ!  ބެހޭ ބެހޭ 

މަ މީެގ  ބަލާއިޞަޤްޮގތުންހެން.  ައޅުދަށް  ފާހަަގކުރެވެނީ ރުަގއި  ދަނޑުވެރިކަން  ،  ަގނޑަށް  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކަެމްއ ާގނޫނެްއެގ ސިފައިަގިއ  ހުރިހާ ކަންކުރުމާިއ ުގޅުންހުރި  ނުންކުރިއަރުވާ އަދި ރާއްޖޭަގއި ިމ ޕެސްޓިސަިއޑް ބޭ

ދެން މިކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ން.  ވާހެ  ބަށް އެދަކަޞަ ޤްކުރުން ީމެގ މަހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ާގއިމުއި،  އެކުލަވާލަ
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ހެދިފަ ާގނޫނުތައް  ކަންކަމަށް  ަވރަށްިގނަ  ރާއްޖޭެގ  ކަމެއް.  އެބައުފާކުރާ  އެހެންނަމަވެސްއޮތްއި  އަޅުަގނޑުެގ  ،  . 

ހުން ވެސް  ނަށް ވެސް އިނޭގނެ ދާދިފަންައޅުަގނޑުމެން އެންމެ،  ކަންބޮޑުވުމަކީ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިެގން ދާއިރުަގއި 

އަލިފާނުރާ ހިތާމަވެރި  ވަރަށް  ވެސް އްޖޭަގއި  ދިޔައިރުަގއި  ހިނަގިއެގން  ހާދިސާތަކެްއ  ފަހުން ،  ެގ  ައޅުަގނޑުމެން 

ހެދިފަމިކަ ހުރީ  ާގނޫނުތައް  ބަލާލިއިރުަގއި  އެ،  އެހެންނަމަވެސް  .ންކަމަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކަށް   ަގވާއިދުތަކުެގ 

ލަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މިކަންކަން ޙާންހިނަގިއެގންދާ ކަމަކު ކަހުރީ. އެ އިލިބެންޖެހޭ ހުއްދަތައް ވެސް ލިބިފަ

ކުރެވޭނެ ެއއްވެސް ހަރުދަނާ ޮގތްތަކެއް ނެތީމަ މިކަންކަން   އް ރެގިއުލޭޓުމި ަގާވއިދުތަލާއިރުަގއި މިފެންނަނީ  އިބަލަ

ބިލު    މި،  ކީ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިކަންބޮޑުވުމަދޫވެެގން ޮގއްސަ ހުންނަކަން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުެގ ެއންމެބޮޑު  

މި ތެރެއިން  ފާސްވެެގންދާއިރު  ކަން  ބިލުެގ  ކަނޑައަޅާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެސްޓިސައިޑް ބިލުަގއި  ނުވަތަ  ކަން 

ކަންތައްތަްއ    ކޮންޓްރޯލު ކަނޑައަޅާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  މިކަން  ނުވަތަ  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

މިވޭނެކުރެ   ގިއުލޭޓުރެ ނިޒާމެއް  ރަނަގޅު  ހަރުދަނާ     އެބަ  ވެސް  ތެރެއިން  ގަވާއިދެއްެގ  އަންނަ  ުގޅިެގން  ބިލާއި 

ހެދެންޖެހޭ. ހިތަ  ޮގތަކަށް  ައޅުަގނޑު  ިވސްނާއިރު  ކިހިނެއްތޯ  ކުރެވޭނީ  ިމކަން  ކަންބޮޑުވުމަކީ.  ައޅުަގނޑަށް   ށްމިއީ 

ކޮންމެވެ،  އަރަނީ ނުވަތަ  ރަށްރަށުަގއި  ވަރަކަށް  ރާއްޖޭެގ  ބަހަސް  މިކަން އިސަރަޙައްދުތަކަށް  ނަމަވެސް  ލެވިެގން 

އުފައްދަންޖެ  ރެގިއުލޭޓު އެބަ  ބޮޑީތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެެވސް  ާގނޫނަކުން  ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ހޭ. 

އޮންނާނީ ކަނޑައަޅާފައި  އަދަބުތަކެއް  އަދި  މަނާކޮށްފައި  ކަންތައްތަކެއް  ެއންމެފަހުންވަކި  ނަތީޖާ .  މީެގ     

ށް ނުކުރާނެ. ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ކަނަތުަގއި މި ާގނޫނުެގ ފައިދާ ައޅުަގނޑުމެނުކުންނައިރުަގއި ޙަޤީޤަ

މުހި ވަރަށް  އެހެންވީމަ،  މިދަނީ.  ފެންނަމުން  އަޅުަގނޑު  އް ކަންކަން  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ފާހަަގކުރަން.  އެމު  ކަން 

، ައޅުަގނޑު އުއްމިދު ކުރަނީ  ހުށަހަޅާފައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާޞްލާޙުތައް  ށް ބައެއް އިއަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ބިލަ

ޚިޔާލާއި   ބޭފުޅުންެގ  ވެެގންދާއިރުަގއިމިިގނަ  ބައްޓަން  ބިލު  މި  ފައިދާހުރި ،  އެްއޮގތަށް  ވަރަށް  ދަނޑުވެރިންނަށް 

ބިލާއި ނުުގޅުނު ކަމުަގިއ ،  ބޭނުން  ހަަގކޮށްލަންއަޅުަގނޑު ފާ  އްކޮށްބިލަކަށް މި ވެެގންދާނެކަން. ދެން ހަމަ އެއާއިއެ 

ތަރައްޤީ އިންޑަސްޓްރީ  ދަނޑުވެރިންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ވާވިޔަސް  އެބަ  ކުރާ  ފަރާތްތަކުން  ވަރަށްިގނަ  ހަކަ 

 ށްިގނަދައްކާ. ރާއްޖޭަގއި މިހެން އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުެމން ރަށްފުށުެގ ވަރަ

  ށް އަޅުަގނޑު ހިތަ،  ރަކާތްތެރިވާ އިންޑަސްޓްރީއެއްހެން ދަނޑުވެރިކަުމެގ އިންޑަސްޓްރީއަކީ. އެހެންނަމަވެސްޙަ  ބަޔަކު

މިކަމާއަރަ މިނިސްޓްރީ  ނީ  މިނިސްޓްރީ،  ންުގޅޭ  ެއްގރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ދަނޑުވެރިކަމާިއ  ފިޝަރީޒް  މިހާތަނަށް  ން 

މައްސަލަ މިހިރަ  އުފެދިފައި  ކަުގޅޭޮގތުން  ކިހާ  ހުރީތައް  ބެލިފައި  ދިރާސާތަކެއްތޯ  ؟ އިރިއަކުންތޯ  ކޮންކަހަލަ 

ހުރީ ކުރެވިފަިއ  ޕެސްޓި ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިލެްއެގ    ެގސައިޑު މިއަދު  ދައްކާއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ 

ކޮމިޓީެގ ތިބި ،  އަރަނީ  ށްތަައޅުަގނޑު ހި  ސިފައިަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެއއްަގއި މިވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު

ެގ އަލީަގއި މިވާހަކަ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެއްެވސް ދިރާސާއެއް ތިބި  ބެހޭ މިނިސްޓްރީެގ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ކަމާ
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ބިލުގެ  މި  އެހެންވީމަ،  އޮންނާނެހެނެްއ.  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އެބައޮތްބާަވއޭ.  ެއއްޗެްއ  އެްއވެސް  ދައްކާނެ 

އަޅުަގވާހަކަދަްއކާއި ބޭނުންރުަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ވަރަށްބޮޑަށް  މިނިސްޓްރީމިކަމާ،  ނޑު  މިފަދަ  ބެހޭ  އެބަޖެހޭ  ން 

ާގނޫ ޭއެގ  ެއކުލަވާލެިވެގންދާއިރުބިލުތައް  ސިފައިަގއި  ތަންފީޛުަގއި  ނެއްެގ  ދަ މި  މިނިސްޓްރީެގ  ރު  އުކުރުުމަގއި 

ން  ދާފައި ގަވާއިދު ހަދާފައި އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު ހަހަމަ ކުރިން ދަންނަވާލިހެ  އަޅުަގނޑުވަރަށްބޮޑަށް ފުޅާކުރަން.  

ހަމައަށް ދޫކޮށްލާއިރުަގއި މި ަގވާއިދުެގ ތެރެއިން އެޅެންހުރި މި ފިޔަަވޅުތައް އަޅަން ބަލާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނާ    އާއްމު

އެހެންވީމާ،  ށް ނުބެލޭ.  ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅޭ މިއެޅެނީ. މީގެއިން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެހާބޮޑަކަ

ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މި ބިލަށް ބަލާލާއިރުަގިއ  މު އްމިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން މިއީ ވަރަށް މުހި

ަގާވއިދުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ވަރަށް  ބޭނުންކުރުމަށް  ރާއްޖޭަގއި  ޕެސްޓިސަިއޑު  މި  ޕޮއިންޓުތަކެްއ  އްމުހި،  ޙަޤީޤަތުަގއި  މު 

ހުފާހަ ޝުކުރުވެރިަގކޮށްފައި  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  އެކު  ރިކަން  އެްއޗެހި  ހަަގކޮށްލަން.  ފާކަމާ  މި  ޭއެގތެރެއިން 

މު  އްއަދި ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި ައދި މީަގއި ބޭނުންކުރުމުަގއި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ މުހި  ތަކާއިއެތެރެކުރެވޭނެ ޮގތް

ޖުމު އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ބިލުަގއި  ޮގތެއްގަ ބައިތައް  އަޅުަގނޑުލަ  އަޅުަގނޑަށް  އި  މާދިުގނުކޮށް  ވާހަކަ   

މި ބިލުަގިއ ހުރި ިގނަ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، މި ،  ދަންނަވާލެވިދާނެ

ކުރިއަ އިތުރަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ނުާވޮގތަށް  ެގއްލުން  ދަނޑުވެރިންނަށް  ދިރާސާކޮށް  ތު  ފުރުޞަ  ރުވަންއިތުރަށް 

،  ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  މިހިރަ ބިލަކީ މި ބިލުަގއި  މި ބިލު ފަރުމާވެެގން ދާން. ހަމަ އެާއއެކު މި  ބޭޮގތަށް އެބަޖެހޭ  ލި

އެކަންކަން   ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  ކުރު  ތެރެއިން  ބިލުެގ  ހަމަ  ކަންތައްތަކަކީ  ުގޅުންހުރި  ދަނޑުވެރިކަމާ  ސީދާ 

ކަަމށް  ޖެކަށް ވެއްކަންތައްތަ  ހުރި  ހުއްޓޭޮގތަށް ަގނޑު  އޭެގ ނޭދެވޭ ައސަރުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅު ްއޔާ ދަނޑުވެރި 

ތިބޭފުޅުންެގ   އެއްޮގތަށް  ޚިޔާލުތަކާިއ  ފާޅުކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙުވެެގންދާއިރު  ބިލު  މި  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި 

ޮގތުަގއި މި ބިލު   ދާ ހުރި ބިލެއްރިންނަށް ފައިވިސްނުން ބައްޓަންކޮށްފި ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ދަނޑުވެ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްފަހުން އަޑުއިިވެގންދިޔަ  ،  ންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވެެގންދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ނި

ހަކަ. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ަގސްކާނާެގ ބާވަތްތަކުން ެވސް ޑިއުޓީ ކަނޑާލެވިެގންދިޔަ ވާ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީަގިއ ރަޖިސްޓްރީ ވާންޖެހޭ    ަގސްކާނާ އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  އަށްާއއެކު ރާއްޖެއެ

ޕޮއިންޓަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އަޑުިއވިެގންދިޔަ.  ެވސް  ކުރިންވެސް  ،  ވާހަކަ  ވެސް  އައިއިރުަގއި  މިހާހިސާބަށް 

އަ ލިބެމުންދިޔަ  ަގސްކާނާ  މިއަދުދަނޑުވެރިންނަށް  ޑިއުޓީ ަގށޭ  މިދަނީ.  ލިބިެގން  ަގސްކާނާ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ވެސް 

އޭެގ ފައިދާ މިވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށޭ. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ދައުރެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް   ކަނޑާލީމަ

މިކަންކަން ރެގި  ަގބޫލުކުރަމޭ  ބެލުމުަގއިއުއަޅުަގނޑު  މިކަންކަން  އެހެންީވމާލޭޓުކުރުުމގައި.  ތިބޭފުޅުން  .  މި ޒިންމާ   ،

 ަގނޑުެގ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު، ން އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއދެމުންއަދާކުރު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝާ

އަޅުަގނޑު ދަނޑުވެރިައކަށް،  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  އަޅުަގނޑު  ރަޝާދު.  ބޮޑަށްއަޙްމަދު  މަސައްކަތްކުރަނީ    ވުރެ 

ބޮޑަކަށް ނުހުންނާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް  ދަނޑުވެރިކަުމެގ މަޢުލޫމާތެއް އެހާކައުންސިލު އިދާރާަގއި. އެހެންވީމާ،  

އެންމެ  ފާހަަގކުރެވޭ  ރަށުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ސަޕޯޓުކުރަން.  ތާއީދުކުރަން.  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ބިލު  މި 

ކިޔާ ނަމެއް. ބޭސް މިއީ ކޯއްޗެއްކަން  ޤަޙަޤީ،  ކަމަކީމު އެއްއްމުހި ތުަގއި ބޭސްޖަހާ މީހުންނަކަށް ނޭނޭގ މި ބޭހަށް 

ވެސް. ިގރާފައި އެ އަތް ދޮވެލަނީ ވަޅަށް. ދޮވެލާފައި    އެއްބަޔަކު ބޭސް އަތުން ިގރަނީ   . ނޭނިގ ބޭސްތައް ޖަހާވެސް

މަ ވަޅުަގއި ދޮވެލާފައި ނަާގ އަނެއްކާ ކާލަނީ. ންބާ ވެސް ހަހަމަ އެ ވަޅަށް އަނެއްކާ ކަންބާ ކަނޑާލަިއެގން އައިސް ކަ

މިހާރު ވާޮގތަކީ ިގނަފަހަރަށް ،  މާ، އަޅުަގނޑުމެންއެ ފެންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށުެގ ކަންތައްތައް ހުރީ. ެއހެންވީ

ކުރަނީ މަސައްކަތް  މި  ނޫން  ބޭ   ދިވެހިންނެއް  މި  މީހުން.  ބޭރު  މިކުރަނީ  މަސައްކަތް  މި  ލޭބަލުަގވެސް.  އި ހުެގ 

  . ލިޔެފައި ޙަޤީޤަތުަގއި. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ބޮސް ހެދިފައި ޭގގައިއޮންނަން  ލަދޭޝް ބަހުން ވެސް  ްގއެބަޖެހޭ ބަނ

. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެމީހާ ބުނާ އެތި ަގތްދީެގން މިތިބެނީ. އްސަެގނެމީހަކު  ކޮންމެވެސް މީހަކު އޮންނާނެ މުސާރައަށް  

މި އަޅުަގނޑު  ސަޕޯ  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ބިލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުވަންވީ.  ހޭލުންތެރި  މީހުން  އެކަމަކު  ޓުކުރަން. 

ކުރުވަންވީ.   ބަނހޭލުންތެރި  މި  ވެސް  މީހުންދިވެހިން  މިކުރާ  މިކަން  ވެސް.  މީހުން  ޙަޤީޤަތުަގއި ތައްްގލަދޭޝް   .

އުއްދަނޑު   ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ހޭލުންތެރިކުރުވަންވީ.  މީހުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ މީދުކުރަން  ހައްދާ 

ހޭލުންތެރިކަޕްރޮްގ ރަނަގޅަށް  ކަމަށް.  ދާނެ  ވަދެެގން  ީމެގތެރެއަށް  މިކަ  މާރާމުތަކެއް  ކުރެވިއްޖެއްޔާ  ެއްއކޮށް  ން 

ފެންނަލެއް ކުޑަ.  ެއކަމަކު މި  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ރަނަގޅޭ މި ބިލު. ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ބައި  

 . ޝުކުރިއްޔާ 
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عليكم  އއ.ތޮއްޑޫ.    .السالم  ޖަމީލު،  މޫސާ  ވަރަށް ައޅުަގނޑު  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ބިލު  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

އެއްކޮށް މިތަނަށް މިއައީ ލިބުނު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ަގޑިކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި. މި ބިލު ރަނަގޅޭ މިދެންނެވީ   ޝައުޤުވެރިކަމާ

 އެއްެވސްވަރަކަށް.  ތި ހުށަހެޅީމަ. މިނިސްޓްރީ އިން ހުށަހެޅިނަމަކާ އަޅުަގނޑަކަށް މި ބިލު ކަމަކުނުދާނެ ކޮމިޓީން މީމި

ދުވަ ކުޑަ  އެންމެ  ހަމަ  ތެރޭަގއި  ހުއްސުރެއަޅުަގނޑަކީ  މަސައްކަތުެގ  އެ    ައށް ތޮްއޑޫ  ،ދަނޑުވެރިކަމުެގ ޝައުޤުަގއި 

ފެށި އެތެރެކުރަން  ކެމިކަލް  އެފުރަތަމަ  މައަޅުަގނ  ކަކީ  އެ  ޖެހުނީ ޑު.  ނިކުންނަން  އަޅުަގނޑު  ސައްކަތަށް 

ައޅުަގނޑު މައިަގ ިގނައިން އުޅުނު ދުވަސްވަރެއް.  އެދުވަސްވަރަކީ   ޮގތެއްަގއި ރާއްޖެިއން ބޭރުަގިއ ވަރަށް    3ނޑު 

އެއްޮގތަކަށް ތޮއްޑޫއިން  ޖެހިޖެހިެގން  ބޮޑުފަ  އަހަރު  ނުލިބުނީ.  ކަރާ  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  އެއްވެސް  ކިޔާ  ޗެްއ  ނި 

ކާ އެއްކޮށް  ހަމަ  އެ  ފަންޏެއް.  ދުވާ  ދަށުަގއި  ހަފަތްތަކުެގ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ވިސްނާލާނީ.  ވިސްނާ  އެކަމާ  ފަިއ  މަ 
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ރަ އަޅުަގނޑުެގ  ހުރި  ކޮއިންބަތޫރުަގއި  ޮގސް  ކިހިނެއްތޯ  އް އަޅުަގނޑު  ބެލީ  މި  ދެން  މެދުވެރިކޮށް  ތި  މީޓެއްސެއް 

އެމީހުން ދެން  ބޭ ކޮންޓްރޯލުކުރާނީ.  ވަކި  ކިޔަނީ.  ވެސް  ޓަކަިއ  ެއ  ސްތަކެްއ  ތަޖުރިބާކުރުމަށް  ައއިސް  އަޅުަގނޑު 

އެ އެކަމަކު    .މިވާޮގތަކީ މައިތިރިވޭ  ވެސްއިރު  ަގނޑު އަމިއްލައަށް ޮގސް އެ ތަޖުރިބާ ކުރިރައްޔިތުން އަތަށް ނުދީ އަޅު

ހިތަށްއެރީ އަމިއްލައަށް ޭއެގ    ން އަޅުަގނޑުފަނި ދުވަނީ އެ ދުލީެގ އެތެރެއިން ކަމަށްވާތީ، ކޮންޓްރޯލެްއ ނުކުރެވޭ. ދެ

ދެ ަވްއތަރެއް ުގޅުވާފައި ޖެއްސީ.    ޕޯސްއާޓޮރޮކްމޮނޮ،  . ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިކަަމކީދެން  ންޓު ހަދާނީއޭއެކްސްޕެރިމެ

އިސް ލާފައި ފަނި ދުވަމުންދާ އޭރިޔާަގއި ރޮނެގއް އަޅާލަނީ. ދެން އޭތި ހައިކުރަމުން ހައިކުރަމުން އަ  އިކަފަބުރެއްގަ 

ޖަހާށޭ   ންކިޔައިފިކަށް ހައިކުރީމަ ދެން އެހިސާބުން އެ ހުއްޓުނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ބޭބެ ކައިރީ އަޅުަގނޑު  ވަކިވަރަ

މިވީޮގތަކީ   ނުލާ. ކައިރީަގއި ހުރި   އަޅުަގނޑު ބޭބެ ވެޔޮ ހަމައެކަނި މިއޮތީ ފަނިކައިމިޮގތަށް މިކްސްކޮށްފަ. ޖެހީމަ 

ބުރުަގިއ އަޅުަގނޑު ސީދާ މިނިސްޓްރީ އަށް  ބޭރު ތޮށިަގނޑު. ހަމަ އެ އް ވެސް ކާލީ ކާލީ. ކަރާތަ ހުރިހާ ވެޔޮތަްއ ފަނި

ބޭފުޅުން މިދެންނެވިހެން    މި  ކެމިކަލަކީ ހަމަ ކުރީ،  ސްވެރިން ޮގވަިއެގން. ެއއީ ސަބަބަކަށް ާވކަމަކީއި  ެގތޮްއޑޫ  ންއައި

އެްއޗެއް. ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  އެްއޗެްއ  ނުރައްކާތެރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭެގޒާތުަގއި   ވަރަށް  ެއ  

ން ކަހަލަކަމެއް. އަޅުަގނޑު ެއ އެްއޗެހިތައް ރަްއޔިތުން  ބޭނުންކުރަން ނޭގިއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ އެއީ ޒަހަރު ބުއި 

ދޫނުކޮށް   ެގންުގޅުނި   އަހަރު ދުވަހު  4އަތަށް  މީހުންނަށް  ންލިމިޓުކޮށްެގން  މިހެންވާ  ހަމަ    4ދެނީެވސް.    ިގރާފައި. 

ރަށުތެރެއަށް  ފަހުން    ވީރުދުވަސް އަހަ އެ  ދިޔައީ.ދެން  ތަ  ސްޕްރެޑްެވެގން  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ކުރާރުކޮށް  އެހެންވީމާ، 

އޭެގކުރީަގއި އޮތް ރަށު  ،  ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުަގނޑަށް ތޮއްޑޫެގ މިހާރުެގ ކައުންސިލާއި އަދި ކުރީެގ ކައުންސިލާއި

ން މި ހައްދަވާޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައިާމ   މިނިސްޓްރީރީަގއި. ދެންލުެގ ބަެއއް ބޭފުޅުން ޮގަވއިެގން މިނިސްޓްލެވެ

މީހުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ    99ތޮްއޑޫައކީ % ، ނޑުމެންނަށް ވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީބޮޑު ޖޯކަކަށް ދެން އަޅުަގ

ލި ބަލާކަށް. ކިރިޔާ  ފައި ހުރި ބަރަށެއް. ތޮްއޑޫައކަށް ނުޖެހޭނެ ކޮންމެހެން ސައިންޓިސްޓަކު ެގންދާކަށް އެ ަގހަށް ޖެހި

 ކޮންޓްރޯލުކުރާނީ މިވެނި ކެމިކަލެއް ޖެހީމަކަން. ވާއިރު އެނޭގނެ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް ެވސް މީތިފަތަށް ހެން ހީ

އަޅުަގނޑު ހަނދާން ؟ އެކަމަކު މުޅި ތިޔަރީ އެމީހުންނަށް ނޭނެގންޏާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީހައްދާ ަގސްަގހަކަށް.  އެމީހުން  

ހަމައެކައެބަހު ބަކެޓުެގ  ރި  ޕްލާސްޓިކް  މިހިރަ  ދަނޑަކުން  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ިގތެޔޮމި  45ނި  ރުސް ބަކެޓު 

ކިހިނެއްތޯ ބިނީ  ހަނދާން.  ހުރި   4؟ ބިނދެލި  ލާފައި  ވެސް  އަށިަގނޑުތަކަށް  ހަރުަގނޑު  އަޅުަގނޑު  އަރައިެގން. 

ތޮްއޑޫަގއި މިއަދު  އެކަމަކު  އުޅުނިން.  ބިންނަން  ިގއޭެގތެރޭަގއި  ނެހެދޭނެ  މީހަކުނެތް.    އެނޭގ  ވާނުވާ  ތެޔޮމިރުހެއް. 

އޮކްސިޖަން ހުންނަ  ބިންަގނޑުަގއި  ވަނީ.  މިވާޮގތަކީ  ވިހަަގނޑަކަށް  ތަތްވަނީ.  ހުސްވަނީ.  އެހެންޮގސް  ހަމަ   

ފަހާ ދިވެހި  އިންސެ ؟ދެއްތޯެގރިުގޔާއި    އިބޭނުންކުރަނީ  ުއފެދެނީ  މި  ތެރޭަގއި  ބިމު  ސަބަބުން  .  ޑްސައި ޓިކްޭއެގ 

ކެމިމަ ޖަހަިއަގއްޗަށް  އެކަލް  މިއީ.  ޙަޤީޤަތަކީ  ފަންަގސަިއޑު.  އުފެދެނީ  މި  މަތީަގއި  ދިވެހިތީމާ  ރާއްޖޭެގ  އްކަލަ 

% ހިއްސާކުރާ    45މިހާތަނަށް  ސާމާނު  ރެޔަކުރަށަކީ  ފަލަމަޑީެގ  ކޮންމެ  މިހާރުވެސް  ދުވަހަކު  ،  ތޮއްޑޫ.  ކޮންމެ 
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އި މާލެ ބަނދަރަށް އަޅާ ތަރުކާރީެގ  ތްކޮށްލާފަޑި އައިސް ާގޑި ދެ އޮ ފޫޓުެގ ެއއް އޮ  85ފޫޓު    95ަގއި  5:30ހެނދުނު  

ތޮއްޑޫ  ބަޔަކީ  އައިއިރު   އެތެރެކުރާއިން  ބޮޑު  ހިސާބަށް  ިމހާ  ކީއްވެތޯ  މި ،  އެްއޗެހި.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސުާވލު 

ށް މިނިސްޓްރީ އައަޅުަގނޑުމެން  ތޮްއޑޫއިން  އަޅުަގނޑުެގ އަމިއްލަ ޒާތުަގއި މީހުން ޮގވަިއެގން  ؟ އުފެދެނީ މިކަމުގައި

މިފަ ހަމައެކަނި  ބޮޑުއައިމޭ.  ކަރަ ރަމަ،  ދަ  މަހުެގ  ެގނަޟާން  ރަށްރަށުން  ބައެއް  މިހާރު  މައިަގނޑު    ޔަސްލަކީ 

ލީލުކޮށްލާނެ ފެންވަރު ޙުތަ  ްއޔެއް. ކީއްވެތޯ އެތާނަގިއ އެޓްލީސްޓު މިޖެހޭ ބައް ޮގތެްއަގިއ ތޮްއޑޫ އިން ެގންނަ އެްއޗެ

ޕްރޮުގރާމެއް ؟ނެތީ ޮގވަ   ،ހިންާގފައި  މިތަނުން  އޭނަ  ެގނެސް  މިތަނަށް  މީހާ  ކަްއކާ  އުޅޭ  އިެގން  ކައުންސިލުަގިއ 

ޚަރަދުކޮށްލާފައި    3މިލިއަން    2އިންޑިޔާަގއި   ދަނޑުވެރިންނަކަށް އޭެގ އަސަރެއް ނުކުރެޭއ  އައިމަ  މިލިއަން ރުފިޔާ 

ދީެގން  އިއިެގން އޭނައަށް ލަ ހާ ހިފަހައްޓަސް މެންބަރުން. ނުކުރާނޭ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ދަނޑުވެރި މީއިްއޒަތްތެރި މަޖިލި

ތޮ،  ދެއްތޯ ބަންދުކޮށްލީމާ  އަޅުަގނޑުމެން    ންއްޑޫކެމިކަލް  ފުވައްމުލަކު،  އިނޭގތޯ.  ނާންނާނެ  ެވސް  ބިލެތެއް 

އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައި އެހުރި   ޓުއުއަޅުަގނޑު ހަމަ ސެލިއިހަކަށްދުވަހު ޒިޔާރަތްކުރިން ގއ.ވިލިނިގއްޔަށް.  

ޅު ޖަހާލައިެގން. ކޮބައިތޯ  ފޮ  ކަޅުދަނީ  މުޅި މަުގތައް މަތީަގއި އެއޮތީ އަނބު ިއންދާފައި. އެހެރަ  ކަތްތަކަށް.  މަސައް

މިނިސްޓްރީ؟ ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީަގ؟ ކޮބައިތޯ  އޮތްކޮބައިތޯ  ފެންނަނީ  ؟ ބަޖެޓު  ިއ  ެއއޮއް  ފޫޓުން    5ތޮއްޑޫަގއި 

ޯގްއޗެްއަގ  50ފެށިެގން   ކޮންމެ  ދޭތެރޭަގއި  ހަފޫޓާއި  ބިލެތް.  ކަޅުިއ  ވެހިލީ  ވިއްސާރަ  ޖަހަިއަގނެެގން    ޅުފޮ  މަ 

ކޮ ޮގސް  ކޮބައިތޯ  އެދާޮގތަށް  ހަލާކުވެެގން.  އެދަނީ  ބިލެތް  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން  އެތައް  ނެއްޓިެގން  ންޓްރޯލުން 

 ކެމިކަލް  އެހެންވީާމ، ޖޫރިމަނާއެއް ނޫން ކަންނޭނެގ ކުރަންވީ. އަދި؟ ކޮބައިތޯ ކޮށްދެުވނު ދިރާސާއެއް؟ މިނިސްޓްރީ

އެްއޗެހު ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހުްއޓާލަިއެގން  ކެމިކަލް  މާނައަކީ  އްޓާލާ،  ޭއެގ  ދެން  ދިޔައީ.  ،  ލްނާޑޫއަށްޓެމިއް 

އަށް ހުއްޓާލަންވީކީ  ،  އޮސްޓްރޭލިޔާ  ކެމިކަލް  ެއީއ.  މަންފާއެއް  ވަރަށްބޮޑު  ލިބޭ  ސްޓޭޓުތަކަށް  އެހެނިހެން  ކެރެލާެގ 

 ދެން ކުރާ މީހުންނަށް މީތި ކިޔައިދޭންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ބުނަންވީލް ބޭނުންމި ކެމިކަ  އިނޫން. ކެމިކަލް ލިމިޓުކޮށްފަ

ކެމިކަލް ނުރަްއކާތެރި  ވަރަށް  ެއބަހުއްޓޭ  މެޑިސިންަގއި  އަލޯޕަތީ  ތެރޭަގއި  ބޭހުެގ  ޑޮކްޓަރު  އެހެންވީމާ،  ތައްމިހާރު   .

ބޯ ާގނަިއެގން  އޮޑިހަނުަގއި  ކަރަންފޫ  ހުއްޓާލަންީވއޭ.  ެއއެއް  ންފަށަންވީއޭއަލޯޕަތީ  މިހާރަކު  އުސޫލެއްނޫން.  އެީއކީ   .

ކެިމކަލާ އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ   އިނުލަ  ނުހިނާގނެ.  ކެމިކަލް  ނުކުރެވޭނެ.  ދެން  ދަނޑުވެރިކަމެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އްކަން. ިމ އެ ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް އެނެގންވީ މިއީ ކީްއކުރާ ކޮންފަދަ ވިހައެ،  ބޭނުންކުރަން. ކޮންމެވެސް މިނަްގނޑެއް

ކިހާދުވަބޭ ޖެހޭނީ  ކާންދޭން  އިންސާނާއަށް  މީތި  ވިްއޔާ  ވަނީ  ކަމަށް  އޭތި ނުންކޮށްފި  ކަން.  ކޮށްފައި  ހެއް 

ނަަގން ކަމަށް    މިއުޅެނީ ޖޫރިމަނާ،  ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާ،  އެ ެއއްޗެހިތަްއ ކިޔަަވއިދީ މިއިން ކަމަކު  ނުލެވެނީ.ބަލައި

ފާސްކުރައްވާނެކަމެ  ބިލު  ިވއްޔާ  މަޖިވަނީ  ނެތް  މަޖިލީއް  ސިފައިންނާިއ    ހުެގލީހަކުން.  އަންަގވަންވީ  މެންބަރުން 

އްލެއް ނޫން.  އި ޙަ ހުރިހާ ޭގެގައކުން ޖޫރިމަނާ ނަަގން. މި ޖޫރިމަނާއަކީ މީގަ   އިެގ ރަށްތަކަށް އަރަފުލުހުންނަށް ރާއްޖޭ

ހަރަކު ރަށެއްަގއި ނަމަވެސް  ތެރެއިން އަ  އްލަކީ ދިވެހި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައި މިނިސްޓްރީ ައށް ލާ ބަޖެޓުެގޙަމީެގ  
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ނަމަވެސް  1އަހަރުން    5ނޫނީ   ކުރާ،  ރަށުަގއި  މަސައްކަތް  އިންތިޒާމެްއ    މި  ދެވޭނެ  ޓްރެއިނިންގ  މީހުންނަށް 

އެއްޮގތަކަށްވެސް  ހަމަ  މިހާރު  މީތި،  ޮގތެއްަގއި  އެނޫން  ބަރާބަރަށް.  އެހެރީ  ވަރަށް ،  ރާވަވަންވީ.  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

  ނެތޭ  . ހިތާމަކުރަން މިއަދު ހަމަ ތޮއްޑޫަގއިނޑަކީ ހަމަ އަރައިފީމުން މުޅި ރަށް ބަލާ މީހެއްރަން. އަޅުަގހިތާމަވެސްކު

ތޮއްޑޫައކު.   ނެތޭ  މިރުހެއް  ިގތެޔޮ  ިގތެޔޮމިރުސްމިރުހެއް.  ފިއްތި  މީރު ،  ޒަމާނުަގއި  އެއީ  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އެްއޗަކުން   ކޮންމެ  އަންނަ  ހަމަ  އޮތްއިރު  މިރުސް    10ސް،  ހާ  8ހާސް،    7މިރުސް  ކިލޯ  ބަނދަރަށް  މި  ހާސް 

ޟާން  މިދިޔަ ރަމަ،  މިދޭތެރެއިން ؟އްޗެްއތޯ ެގއްލިެގން މިދަނީއަޅުަގނޑުމެން ގައުމަށް ކިހާބޮޑު އެ  އެީއ.  ކޭއަޅާލިތަނެ

ސަރުކާރުން ދެތިން ރަށަކުން މިރުސް ެގނައިމާ ީވޮގތް. އެންމެފަހުން    ،ސްމަހު އެނިގލަްއވާނެ އެންމެ ރަށަކުން މިރު

ފިޔާއަށް މިރުސް ހާސް ރު  2 ، ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް 18 ،ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް  16ސް ެއކަމަށް ފާޑުކިޔާ ހިސާބަށްދިޔަ. ވެ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ެއ  ؟ ކިލޯއެއް އަރަިއެގންދިޔައިމާ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އެކަން ވިސްނީ ކޮންބައެއްތޯ

ން ހުރި ރަށްރަށުަގއި މިކަންތައްތައް ކްރިއޭޓުކުރެވޭނެ ޮގތް ސަރުކާރުން  އްތޯ އެ ހެދެވިސްނުން ހުރެެގން އެބަޖެހޭ ދެ

ހަމަޖައްސަ ެއްގރިކަލްޗަރ   އިފެސިލިޓީސް  ޒާތުަގއި  އަިމއްލަ  އަޅުަގނޑުެގ  މިދެންނެވީ  ައޅުަގނޑު  ދެއްވަން. 

ގޮވަިއެގން   މީހުން  އަޅުަގނޑު  ތޮއްޑޫ  އެރީމޭމިނިސްޓްރީއަށް  މިހާރުެއންމެފަހު  .އަށްކިތަންމެފަހަރަކު   އޮތް އެ  ން 

ުއފައްދާ ރަށަށް އެތާކު ނެތޭ    ފަލަމަޑި  45ކައުންސިލު ޮގވަިއެގންެވސް ައޅުަގނޑު އެރިން. އެކަމަކު ދިެވހިރާއްޖޭެގ % 

ވެސް    ވެސް. ަގހަށް ފެން ޖަހާލާނެ ނަރުދަމާ ަގނޑެއް  ކުޑަމިނުން ސަރުކާރުެގ ފެންދޭ ނަރުދަމާ ަގނޑެއް  ހަމަ އެންމެ

ކޯހެއް  އެތަނަކަށް ބާްއވާފަނެތޭ.  އިންދައިެގންއެމީހުން  އި    ތޮރާ  ރަށެްއަގއި  ފަޅު  ބަދަލުަގިއ  .  ކޮންމެވެސް  އޭެގ 

މިތަނުން ކޮންމެވެސް ެއއްބޭފުޅެއް ވިދާޅުެވއްޖެ ވަރަށް ަމޝްހޫރު ރަށެއްެގ ވާހަކަ.  ،  މިސާލަކަށް ފުވައްމުލަކު ކަހަލަ 

ދުކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. ވަރަށް  ކޮށްެގން ހަމަ ވަރަށް މަ އިންވެސްޓުބިމުަގިއ ބާރުހުރި ތަންތަނަށް،  މިކަހަލަ ބިން ބޮޑެތި

މަދުކުރެވޭނެ ބޭރުން ެގންނަ. ވަރަށް ބައިވަރު ެއއްޗެއްސަކީ ރާއްޖޭަގއި އުފެއްދޭނެ އެްއޗެހި. އަޅުަގނޑު ކޮއްކޮ އެބަ  

އެތަ ދިޔައިން  އަޅުަގނޑު  ފަޅުރަށެއް.  އެތަ  ންހިންާގ  ދޭން  މަޝްވަރާ  ޓަކައި  މިހާރުއާލާކުރުމަށް  އެތަނަކީ   ނަށް. 

އެ  އެއީ.  އެންމެިގނަ  އަންހެންފުށި  ބ.އަތޮޅު  ރަށް  ނަާގ  ފައިދާ  އެތަން   25އް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރުދުވަހަށް 

ބަިއތިއްބަިއެގން މުަވއްޒަފުން  އެތާނަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެތާ،  ލިބިެގން  ކޮއްކޮ  ެއ    އަޅުަގނޑު  ހުރެެގން 

ނައަކީ ސައިންޓިސްޓެއް. އޭެގ ބަދަލުަގއި ހުސް ެގ އޭބޭނުމެއްނުާވނެ.  ންޓިސްޓެއް  މަސައްކަތްކުރަނީ. އެތަނަކަށް ސައި

ފޮނުވީމާ،   މީހުން  މިނިސްޓްރީއަކުން  ދައުލަތުެގ  ދޭން  ޓްރެއިނިންގ  ަގހަކަށް  ކޮޕީ  ޖަހާ  މަުގމަތީަގއި  ރަށެްއެގ  އޮތް 

 .ފަނައްތާލާ  ންމި ހަނދާ  އި ލަނުލާ ދޫކޮށްޖޯކަކަށޭ. މި މަސައްކަތްކުރާހާ ބޮޑެތި ރަށްރަށާއި އަޅާއެ  އަޅުަގނޑަށް ވަނީ  

ވެސް މިއޮތީ މި ބިލުަގިއ    މިހާރު؟ މިހެން މިކަންތައް ކުރީމާ ދެން ހައްތަހާވެސް ރަްއޔިތު މީހާ ދެއްތޯ މި ނުބަިއވަނީ

ވެސް.    ޖޫރިމަނާެގ ވާހަކަ ައއިްއސަ ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ މީހުން، ކެިމކަލް ޖަހާ މީހުން، ކެމިކަލް ޭގަގއި ބެހެްއޓި މީހާ

 ، އެރަށްރަށުެގ މީހުން ދަމާހަލާ ެގނެސްެގން،  ން ެގންދަންވީއްލަކީ މިނިސްޓްރީޙަމީެގ  ؟ ލުއްޙަ ކޮބައިތޯ މީެގ    ،ތޯކޮބައި



16 

 

ނިންގ  ނޫނިއްޔާ ބޭރުން ޓްރެއި؟ ން ދައުލަތުން މުސާރަދީފައި ތިބި މީހުން ދެއްތޯމިނިސްޓްރީވަންޏާ  ކަމަށް    ނުެގނެވޭ

ެގނެސްެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ؟ ޓްރެއިނިންގ ކުރަންވީ ނޫންތޯށް ެގންޮގސް މީހުން  އެ ރަށްރަށަ  ކުރާ ކަހަލަ މީހުން 

އޮތީ ފައިދާ  މީެގ  ދެއްތޯ  މިތަނުން؟ ގައުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގއި  ލިބެން  ،  ޭއެގ  އެްއޗެހިތައް    ހުރިޤައުމުން 

ތޯ މި ޖެހެނީ. ނަތީޖާ އިއްގަ މަ ކޮން ތަނެ ޤައުމުތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކުޑަ ޑޮލަރުކޮޅު ދީފައި ެގނައި،  ބޭރުވެ

އެހެންވީމާހޭޯގ ބިލަކާ.  މިފަދަ  މަޖިލީހުން  މި  އުފާވެއްޖެ  ވަރަށް  މިތަނަށް ަގއި  މެދު،  އަޅުަގނޑުމެން  ބަހުސްކޮށްލަން 

ތޮްއޑޫ ރައްޔިތުންެގ ނަމުގައިހަމަ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލު   ެގނައީތީ ެވސް. އަޅުަގނޑު ާއއި  މަޖިލީހަށް   ެގ ނަމުަގއި    މި 

 ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ރުޞަތަށްޝުކުރުދަންނަވަން. ދެއްވި ފުފަށްފަށުން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމ  ޮގިއދޫ،  ރުޞަތު އަރުވަނީފުމި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޖަީމލް އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑު 

ބަިއވެރިެވަވޑަިއަގން އިލްޔާބައްދަލުވުމުަގއި  ބޭނުންވޭ ނަވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އަދި  އިބްރާހީމަށް.  ސް 

ކަމަށް  ކުންފުންޏެއްެގ ހަމަވާނެ  ަވުގތު  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ބަިއވެރިވެަވޑައިަގންނަވާ.  އެބަ  ވެސް  މަންދޫބަކު    ދެ 

ފެންނަނީ   މި  ެގން  5:15އަޅުަގނޑަށް  މި  ހިންަގމުން  ނަޒަރު  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ަވުގތަށް  އެހެންަގއި.  ވީމާ،  ދަނީ. 

ފުރުޞަތަ ދެއްކެވީމަށް  ތިބޭފުޅާއަށް  ވާހަކަފުޅު  ބޭފުޅަކު  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ކުންފުނިން  ދެން  ފަހުަގއި    ، އެރުވުމަށް 

ޓު މެންބަރުންެގ ބައެއް ސުވާލުތައް ތިބޭފުޅުންނަށް ކުރައްވަން ަވުގތު  ވަރަކަށް މިނިދިހަ  ކުރަން ދުދެން ަގސް  އަޅުަގނޑު

 އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. އެހެންވީމަ، އިލްޔާސް ކުރިއަށް ެގންދަާވ.  ށް. ެއޮގތަށް ކޮޅެއް ލިބޭނެ ކަމަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިލްޔާސް އިބްރާހީމްލް އަލްފާޟި

ާގތްަގނޑަކަށް    !އާދެ ދާއިރާަގއި  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ވެސް  އަޅުަގނޑަކީ  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

މިހަދި އަހަރު  ތެރޭަގވަރަކަށް  ވަރަށް  ޢައި  ކަމުެގ  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  ހަމަ  ރާއްޖޭަގއި  ދެން  ުއޅެިވްއޖެ.  މަލީޮގތުން 

ތަކުަގއި   ސަރަޙައްދު  ބޭޢަބޮޑެތި  އެ  ޮގތުން  ބަލާލުމުެގ  މަލީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކުރާތަން  މަސައްކަތް  ފުޅުން 

ބައިވެރިވުމުެގ ފުރުޞަތު    ައޅުަގނޑަށް   ން ހިންާގ ވަރަށް ިގނަ ޓްރޭނިންގ ތަކުަގއި ެވސްމިނިސްޓްރީ،  ފުރުޞަތާއި

 ޓްރޭނިންގ އަޅުަގނޑު  ބެހޭ ޮގތުން ހަނިމާދޫަގއި ބޭއްވިއާކެމިކަލް ން ބޭއްވި ބަޔޯރީލިބިއްޖެ. އެންމެ ފަހުން މިނިސްޓް

  މާަގއި ވެސް ބަިއވަރު ޓްރޭނިންގ ތަކެއްަގބެހޭ ޮގތުން ލަންކާެގ ވެލި އާދެން ރާއްޖޭަގިއ ކޮމްޕޯސްޓިން  ހަދާފައި ހުރީ.

ހުރީ.ހައަޅުަގނޑު   ރާއްޖެއަށް    ދާފައި  ހަމަ  ކޮމްޕޯސްޓިންގ  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ދެން 

ތައްޔާ ހަމަބޭނުންވާވަރަށް  ކުރެވިދާނެ  ފާ.  ރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޓިލައިޒަރ ޯއަގނިކް  އެއީ  ކުރެވިދާނެ.  ތައްޔާރު  ރ 

ކުންޏާއި އުފެދޭ  ކޮ  ، ރަށްފުށުަގއި  ބޭނުން  ކާނާ  ހަމަ  ބަދިެގ  އަދަށްެގން  ބޮޑު  ހަމަ  ބޭނުންވާ  ރަށަކަށް  ދެއްެގ އެ 
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ހަމަޓް  ކޮމްޕޯސް ރަށްތަކަކީ  ިގނަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ކުރެވިދާނެ.  ފަތް  ތައްޔާރު  ލައްާގ    ހުއި  ޮގނޑުދޮށަށް 

  މި ބުނީ ހަމަ    ތަންތަން. ހުއި ފަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ބުނާ ކާނާތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ެއކިެއކި ކަންކަމަށް

ވަބިން އެއް  ކުރެވިދާނެ  ބޭނުން  ހަމަ  ރަނަގޅުކުރުމުަގއި  ބިންތައް  ދަނޑުެގ  ކުރުާމއި،  މުއްސަނދި  ލަތް.  ޞީަގނޑު 

ބޭރުން ވެސް އެބަހުރި ހަމަ އޯަގނިކް އެއްޗެހި  ހަމަ ގައިމު ވެސް މީެގ ކުރީަގއި ވެސް  ،   ބޭނުންކޮށްެގންހުއި ފަތް

ެމކްސް   ެއއްޗެއް    ކްރޮޕްެގނެއްސަ.  ހުިއ  ފެންނާނެ އަޅުގަ ކިޔާ  ހަމަ  އެއީ  ނޑުމެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރި އިރުަގއި. 

ެގ ޮގތުަގއި  ެއއް ޗެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބަޔޯ ކެމިކަލްހުރި އެއް  ފައިފަތުެގ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ހަދާ

ހިތި ހިތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަިއވަރު،  ރާއްޖޭަގއި  ހަމަ  އެްއޗެއް.  ފަތަކީ  ނީމް   އޮތް  ކޮށްެގން  ބޭނުން  ފަތް  ހިތި 

ަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  ހަމަ ބޭރުން އެބަ އެތެރެކުރޭ ނީމް އޮއިލް ކިޔާ އެްއޗެއް. ހިތި ފަތް ބޭނުން ކޮށްެގން އަޅު،  އޮއިލް

ބޭނުންކޮށްެގން މާހިރުން  އެކަމުެގ  ވަރަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ފަކްސާ،  ރާއްޖޭަގއި  ފަނި  ުއފެދޭ  މި  ހަމަ    ރާއްޖޭަގއި 

ކެމިކަލް   ،. ެއެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްނެޓަކައި ހަމަ ބޭނުން ކުރެވޭ  ށްނައްތާލުމަ

އަޅުަގނޑު  ،   އޭެގ ސަބަބުން. ދެން އަޅުަގނޑު މި ބުނާ ިގނަ ރަށްތަކަށް ހަމަ ދިޔައިރުބޭނުން ކުރުން މަދުކުރެވޭނެ

މެން ހަމަ ނަހަމަ ޮގތުަގއި ކެމިކަލް ހަމަ މި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމަ  އަޅުަގނޑު  .ރަންވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަ ކުހަމަ  ވެސް  

އޮ މިކިޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  މިންވަރަށް.  މި  ށް އިސްރާފުކުރާ  ކޮމްޕްލެކްސް،  ކާނާއޭ  ހައިޑްރޯ  އެތި  ކިޔާ 

އިންނަ ވަރަށް އޭތި     އަކަފޫޓެްއ އެހައިޑްރޯ ކޮމްޕްލެކްސްެގ އެންެމ އޮށަކީ ވެސް ާގތްަގނޑަކަށް އެއް ފޫޓު އެއް ފޫޓު

ައޅުަގނޑުމެން މި އަޅަނީ މު . މި އުކާލަނީ ހަމަ  ޖަހާފަ  ށް ބާރު. އެންމެ އޮށެއް ވައްޓާލިޔަސް އޭެގ ބާރު. އެކަަމކު 

ަގނޑަކަށް ބަސްތާއެއް އެބަ އުކާލާ ދަނޑުތެރެއަށް. ޭއެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަނޑުތަކަށް އެ ލިބޭ ވަުގތީ  ާގތް

ބޮޑެތި  އަށް ވުރެން އަފައިދާ ެގއްލުން މާ ބޮޑޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ މި  ޅުަގނޑުެގ ބިން ަގނޑަށް އެވާ 

ނުހެދޭ މިހާރަކު އެއްޗެހި  ިގނަ  ހަމަ  ހަމަރަށްތަކުން  އަޅުަގނޑު  އިނީމަ  ބޭފުޅަކު  ތޮއްޑޫ  ހަމަ ،  .  ވެސް  ތޮއްޑޫަގއި 

ނުފެނޭ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ޮގހަމަ  މިހާރު  ބަޓާނާ  ރަނަގޅު  ކިއުކަތުަގއި  ނުހެދޭ.  ވެސް  މްއެއްޗެއްސެއް  ބާެއއް 

ސަބަ އެކަމުެގ  ހަމަ  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ނުހެދޭ.  މިހާރަކު  މައްޗަކު  ބިން   ، ބުންޙަޤީޤަތުަގއި 

ދެ ެގއްލުންތައް.  ހުރި  ލިބިފަިއ  ބިންަގނޑަށް  ހަމަ  ސަބަބުން  ކެމިކަލްެގ  ކުރާ  އިސްރާފު  މި  ން އަޅުަގނޑުމެން 

ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއަކު އެ ވަރުެގ ދިރާސާތަކެއް ނުކުރެޭވ. ންނަކީ ރިސާރޗްތަކެއް ހަދާ ބައެއް ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެ

މި ބިންތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުކުރެވޭ    ތީހާރު މިއޮޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޙާދަނޑުވެރިކަން  އެކަމާއި  ލަތުަގއި. 

ޖެހޭ. ންއްލުތަކެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަ ެގންނަޙަ ވަރަށް އަަވސް     ވިސްނަންޖެހޭ.ވަރަށް ސީރިއަސް ވިސްނުންތަކެއް އެބަ

، ޗެހި ހަމަ ނުހެއްދޭމިހާރު މީެގ ކުރީަގއި މި ހެދެމުން އައި ހަމަ ިގނަ އެއް،  އަޅުަގނޑުމެން ގޮއިދޫ އަށް ބަލާލިޔަސް

މިނިސްޓްރީ ާވޮގތެއް.  ނޭނެގ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ބޭފުއުނދަޫގ.  ވެސް  ައޅުން  ިމ ޅުންތަކެއް  ަގނޑުމެން 

ދޭތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ެގންދިޔައިން. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ވެސް ދާއިމީޮގތުން އެކަމަކަށް ކުރެވޭނެ އެްއވެސް  
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އު ހަމަ  ނެތް.  ކިހިނެތް ކަމެއް  ވަކި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ވީމަ.  ތިހެން  ބުނަނީ  ބޭފުޅުން  އެ  އެއްލާލާށޭ  ފުރާ 

ެގ މޮޅެތި ބޭފުޅުން މި ުގޅައިެގން މި ެގންދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑު  މިނިސްޓްރީ  .ވާނީއޭެގއިން  

ވެސް ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ    ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި،  އެޑްވައިސްއަކީ އަޅުަގނޑު ބުނާނީ

ޗަށް އެ މީހުން ޮގސްެގން ނުވާނެ އަސްލު ނޫނީ ދަނޑު މައް  ޓްރޭނިންގ ތަކެއް ހަދައިެގން  ސަދަނޑުވެރިކަުމެގ ޚާއް

އެބައި  ބޭނުންކުރަނީ.  މި  މިވެނިހެންނޭ  ބޭހެއް  މިވެނި  ތިމަންނަ  ބުނީތީ  މީހަކު  މިސާލަކަށް  ެއޮގތަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި. 

މިކަންތުަގއި އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފުޙަޤީޤަ ދޫކޮށްލަން. އެހެން ނޫނީ  ޙަޤީޤަތުަގއި   ސަށް ވެސް އޭތި 

ކަމަކަށެއަ އެޅިެގންދާނެ  ހަމައަކަށް  މިކަން  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  ދާނީ    އް.ޅުަގނޑު  ެގއްލުންތައް  އެވާ  ީމެގ ސަބަބުން 

ޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އެބަ ތިބި ދެން އަޅުަގނދުވަހުން ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން.  

ކޮންމެ ރަށަކަށް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވެސް ،  ވެސް ހަމަ ރަށްރަށަުގއި   ކައުންސިލަރުން  މިސާލަކަށް، ސްޕޯޓްސް

ކޮށް ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ސަޚާއް  ،ުމެގނޑުވެރިކަދަފަދައިން  އްޔަނުކުރާޢަކޮށްފި. ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ އެޮގތަށް މީހުން  އްޔަނުޢަ

ހާސިލުކޮށެްގން ދަނޑުތަކަށް އެޖެހޭ   ލީމުއިން މަތީ ތަޢުއެކަމުެގ ދާއިރާ  ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ެވސް އެބަ ހުންނަށް ޖެހޭ

ޚާއް ޙައެްއޗެހި    މައްސަލަތަކާއި ބޭފުޅަކު  ވަރުެގ  ފަރާތުން. އެހެން ސައްލުކުރެވޭ  ހުންނަށްޖެހޭ ސަރުކާރުެގ  ކޮށް އެބަ 

ނީ  ން ވެސް ހަމަ ދާހަމަ ދެ  .ރަށްފުށުގައި  އްލުކުރާނީޙަނޫނިއްޔާ ކިހިނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް  

ޯގހަށް ހެދިޔަސް  ޯގހުން  ާގނޫނުތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ެވސް.  ވެސް ،  އަނެއްކާ  މީެގކުރީަގއި  ިމސާލަކަށް 

ތެ ރާއްޖެ  ާގނޫނުތަކެއް  ބަިއވަރު  ދުންފަތާ،  ރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ވެސްމިސާލަކަށް  ާގނޫނެއް  ހަދާފަިއ  ހެދީ  ބެހޭ   .

މަލުކުރަނީ ޢަނިންގ އެއް ހިއްޕާފައި އޮންނަ ތަން. އޭެގން  ރ ޑެއްެގ ވޯން ދެކެން އެ ފާކޮންމެ ކެފޭއެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެ

ލަކަށް ނަމެއްަގއި ާގނޫނެްއ  ެވެގންނެއް ނުދޭ. ެއކަމަކު މިޮގތަށް ވެސް މިސާކާކު މިސާލަކަށް. ެއވެސް ހަަމ ތަންފީޛު

މަރު ތަންފީޛީ  ކުރަންޙަހެދިޔަސް  ހަރުދަނާ  ތަންކޮޅެއް  ޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި.    ލާ  ވެސް  އެއީ 

މުހި ފަރާތުން އްފާހަަގކޮށްލާ  ދަނޑުވެރިންެގ  ވާހަކަތަކެްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ޮގތެއްަގއި  މަިއަގނޑު  ދެން  ޕޮއިންޓެއް.  މު 

ހަމަ ކެމިކަލް ހަމަ މަދުކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސް އިންތިޒާމެއް  ަގއި. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ  ދައްކައިފި ޙަޤީޤަތު

 ންެގ ތެރޭަގިއ ހަމަ ގާއިމުކުރެވެން އެބަޖެހެޭއ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  މަ އަޅުަގނޑުމެހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުވެރިންެގ ވާހަކަތަްއ އަޅުަގނޑުމެން އަޑު އެހުމަށް މިދަންނަވާހެން ހަމަ ވީހާ ވެސް ިގނަ ވަުގތެއް ދެވޭތޯ  ހަމަ ދަ

މި ކުއަޅުަގނޑު  މަސައްކަތް  އެކަމަކު    މިދަނީ.  ހަމަ  ރަނީ.  ކުޑަތަންވަމުން  ވެސް  ަވުގތު  ބައްދަލުވުމުެގ  ވަރަށް 

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ަގޑިއަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެދި ެގ ފަރާތުން ައޅުަގ،  ސް ފްރެޝް ދެއްތޯހެބިޓައެހެންވީމާ،  

މު ސުވާލުތައް ކުރަްއވަން  އްިވ ވަރަށް މުހިސް އެބަ ތިއްބެައޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުން ވެ އަދި  ޖެހޭ. އެއީ  ދަންނަވަން
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ތިއްބަވާނެ ތެރޭަގިއ  މީެގ  ބޭފުޅުން  ިގނަ.  ބޭނުންފުޅުވާނެ  ވުރެން  މިނެޓަށް  ދެ  ނުކުއެހެންވީމަ،  ރަްއވައިފިއްޔާ  އިރު 

 ވަރަށް ރަނަގޅު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިސްމާޢީލް ޝުކުރީރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ ޑިސް ފްރެޝްެގ ހެބިޓަ

ޑީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން . ސް ފްރެޝްެގ އެމްސްމާޢީލް ޝުކުރީ، ހެބިޓައަޅުަގނޑަކީ އި

ފާރމިންގ  ބޭފުޅުން  އިންޑޯ  އަޅުަގނޑުމެ  2016  ،ފެށި  ބޭނުން   ންނަކީަގއި.  ޕެސްޓިސައިޑް  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް 

ދަނޑުވެރި ފެށި  ހެއްދޭތީ،  ނުކުރަން  އިންޑޯަގއި  ދެން   ށްައޅުަގނޑުމެންނަން.  ލިބޭތީ.  ބެނެފިޓްސްތައް  އެ 

ފެއްޓެވީ މަސައްކަތް  މި  ެއއްކޮށް  ތަޖުރިބާތަކާއި  ބައިވަރު  ިމ ޓްރައިލިން އެރަ،  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  އާިއ    ރހަމަ 

ދަނޑުވެރިން  އެްއކޮށް. ތިބި  މުހި،  މިތާނަގއި  ވަރަށް  ދެއްކެީވ  މި  ދަނޑުެވރިންނަށް  ޕޮއިންޓުތަކެ އްއަސްލު  ްއ  މު 

ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން އެ  މިއަދަކު  ނެތް  ަވުގތެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެްއޗެްއ  ހުރިހާ  އޭެގ  ޤަބޫލުކުރަން.  ވެސް   

ކޮޅު ލިބުނީމަ. ތަކެްއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މިވަުގތު ޕޮއިންޓުދައްކާކަން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ މަދު

ތްވީމަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ޙައް ސި ދަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޞަޤް އިަގނޑު މަބިލުެގ މަތުން،  ބެހޭ ޮގ ބިލާ.  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

މި ހުރިހާ   ،ނިއުޓްރިޝަންސް،  ސް ފާޓިލައިޒެ  ،ސައިޑްސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އެހެންވީމަ، ޕެސްޓިސައިޑްސް ާއއި ހާބި

ބަލަންޖެހޭ ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން    އެްއޗެްއ  ހައިސި  ޤަބޫލުކުރަނީކަމަށް  އަންނަބިލެއްެގ    އިރުއްޔަތުން 

މުހި ކަމެއްއްވަރަށް  ޕެސްޓިސައިޑް  މު  ދެން  ކުރާއިރު ،  އިރުންކުރާބޭ   ކަމަށް.  މަދު  ޕެސްޓިސައިޑްސް  ،  ނޫނީ 

ފެންނައަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން  ނަށް  ޮގތަށް  ހޯލެއްެގ  ސީޑްސް    ނަށްލޫޕް  ސީޑްސް.  ޖީ.އެމް.އޯ  ފެންނަނީ  މި 

ސީޑްސް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް  ޖީ.އެމް.ޯއ    ނީ ނޮންމި ބޭނުން ކުރަ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

ެއއީ ރަނަގޅު ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑުމެން  ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ބޭސް ޖަހައިެގން އަޅުަގނޑުމެން ކާ ެއްއޗެހި ިވއް ކަން 

ސައިޑްސް މިހެން ކުއްލިއަކަށް ބޭން  ޓީ. ދެން ޕެސްޓިއަމިއްލައަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފެއް

ދޮރެކޭ  ހުޅުވޭ  އެއީ  އޭެގން   ކޮށްފިއްޔާ  ހިސާބުން  އެ  އެތެރެކުރުން.  ރާއްޖެއަށް  ސީޑްސް  ެގއްލުމާޖީ.އެމް.އޯ  އި،  ވާ 

ައޅުަގނޑަ ހުރިކަަމކަށް  ކުރެވިފަކާއެއް  ދިރާސާ  ވަރަށްށް  އްޗެހިތަްއ  އެީއ  އެހެންީވމަ،  ނުކުރެވޭ.  ުމ  އްމުހި  ޤަބޫލެއް 

އެކަމަކު ަވުގތަށް  ،  ޓެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ. ޭއެގ އިތުރަށް ވެސް އެބަހުރި ބަިއވަރު ޕޮިއންޓުތައްޕޮއިން

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ނިންމާލާނަންއިހަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދެން   މިއަދުެގ    ތިބޭފުޅުންޭގތޯ  އިނ އަޅުަގނޑު  ލިޔުމުން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނެތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މިހާތަނަށް 

ވާލާ ދެއްވާފަިއ، އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތްޮގތުން ލިޔުމުން މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ބައެއް ކަންކަން  ޙަ ބައްދަލުވުމާއި  



20 

 

ފާޅުކުރައްފައްވާހުށަހަޅު މިއަދު  ވެސް  އިތުރުން  ޭއެގ  ބޭނުން.  ެއ ،  ނަމަވެސްއެހެން،  ފުޅުވިވަން  ހުރިޮގތުން  ަވުގތު 

ފޮނުއްވިދާނެ.    އިނޭގތޯ.  ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައި ނުެގންނެވި ކަމެއް ޮއެވއްޖިއްޔާ އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނަން 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ނުޖެންނަށް  މިހާރު  ދަންނަވާކަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  އަރުވަނީ.  ފުރުޞަތު  މި  ހޭނެ އަޅުަގނޑު 

ކު ކުރަ ވަރަށް  ނުވަތަ  ޚިޔާލެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާޅުކުރަްއވަން  ޕޮިއންޓަށް  ވަރަށް  ސުވާލެްއ    އްވަންރުކޮށް  ބޭނުންވާ 

 އިތަމް އަށް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދޭނަން.  ޚަކޮށްލެއްވުމަށް. މި ކިހިނެތްތޯ ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިެގންފައި...  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

މު ވެސްޤަޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  ދެންމެއަކު  .  އްރިރު.  ވާހަކަ މިހާރު  ދިޔަ  ިއަގއި  ދެކެވިެގން 

ކަމަކީ   އަސްލުއަޅުަގނޑަށް   ފާހަަގވި  ައޅުަގނޑުމެންނަށްބޮޑަށް  ކުރިންެވއްޖިއްޔާ  ހަމަ  ،  ،  ގައިުމވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ތުން ވެއްޖިްއޔާ އެހެންނޫނީ ހީވެފައި އޮންނަ ޮގތުން ވެއްޖިއްޔާ ިގނަ ދަނޑުވެރިންނަކަށް އެނިގެއްއ  އެނިގފައި އޮތްޮގ

ހާބިސައިޑްސް  ޕެސްޓިސަިއޑްސް،  މި  އަސްލު،  ނުލައްވާ  ެގއްލުމެއް  އެްއޗެހިތަކުެގ  ހުރިހާ  އެ  .  ެއއްފަންިގސަިއޑް 

އެްއޗެހިތަ އެ  އެވަރަށް  އެ  އެހެންވެެގންނޭ  ދެއް  ޕްރޮޕަބޭނުންކުރަނީ.  ައސްލު  އޭެގ  ހަމަ  ބުނަންޏާ  ޮގތަކަށް  ރ ން 

މަ،  ލޫމާތުޢުމަ ޭއެގ  ވަރަށް  ލިބެންވާ  ވެއްޖިްއޔާ  ޢުއެހެންނޫނީ  އެހެންވެއްޖެކަުމަގއި  އެބަހުރޭ.  ނުލިބިހުރެ  ލޫމާތުތައް 

ބޭނުންކު  ވިދާޅުވިހެން  ތި  ދެންމެއަކު  އަދަދެއް،  ބޭނުންކުރަންވާ  އޭެގ  ނޭނެގ  ރަންވާމިސާލަކަށް  ޭއ.  އަދަދެއް 

އެކަމަކު އެންޑް އޮފް ދަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެއްބައި މީހުން ިގނައިން އެބަ ބޭނުންކުރޭ. މަދުން އެބަ ބޭނުންކުރޭ.  

ން މަސައްކަތް  ދޭހަމަ މި ކުރާކަމަކީ އެ ބޭނުންވާ ކާނާއިން ކޮންެމވެސް މީހެްއެގ ޭމޒު މަްއޗަށް ެގންޮގސްޑޭ މީަގއި  

ކުކުރާއިރު    މިކުރަނީ. ުމއްދަތު  ބޮޑަށް ޭއެގ  އެންމެ  މީަގއި  ެއކަމަކު  އެބަ.  ކޮށްލާ  ވެސް  ދިުގ  އެބަ.  ރުކޮށްލާ 

ެއއްކަމަކީ  ފަރާތުން،  ފާހަަގކުރެޭވ  ސަރުކާރުެގ  ެއީއ  ވާހަކައިން  ލިބިފައެއް    ތިބޭފުޅުންެގ  ސަޕޯޓެއް  ނެތޭ 

ބޭނުންވާ އެ  ެއވެއަ  ވަރުތިބޭފުޅުންނަކަށް.  ނުލިބެއޭ.  ޕްރޮްގރާރސަޕޯޓެއް  ހިންަގނަސް  ނޫނޭ. މުތަކެއް  އެއް  ނީކީ 

ކަރުބުލޮކް ވެސް    އެހެންކަމައް ކުރެވެނީކީ ެއއް ނޫނޭ. ދެން ތިބޭފުޅުން އެއިރު އެއްކުރެވުނު ެއއްޗެއް ެއއްކޮށްލައިެގން

ޮގތަކަށް އެކަހަލަ  ބަލަނީއޭ.  ކުރެވޭތޯ  އެްއކޮށްލަިއެގން  ނޫނީ  ދެން.  އެްއކުރެވެންޏާ  އެހެން  ޖެނެޖީ.އެމް.އޯ  ޓިކަލީ  

ޑް އަޕްައކީ ވެސް  ންމިހާރު ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖެއަށް ައއިސްސަ ހުރީ. އެޮގތުން ރައު،  ތަްއ ައއުން ފައިޑް އެްއޗެހިމޮޑި

އެްއޗެހި އެބަހުރި  ،ެގ އެްއޗެހިންޓޯމޮންސަ  މޮންސަންޓޯެގ އެއްޗެއް.  ހަމަ މީ.  ރާއްޖޭގައި  އެ  ހަތަރު   ެގއަޅުަގނޑަށް 

ވެސް ފެނިފައި  ތައް  އެ އެްއޗެހި.  ހުވެސް ޮގސް ބަލައިފިންެގ އިހަކަށް ދުވަ ނިފައި ހުރީ. އަދި މީއަހަރު ވަރު ކުރިން ފެ

މީގައި ދެން  އޮތްޮގތުންނާއި   ހުރީ.  ވެސް  ކަމަކީ  ވަުގތު  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  ފާހަަގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ،  ެއއްކޮށް 

އެއް ނޫނޭ    ޕެސްޓިސައިޑްސްޮގތުަގިއ    ނަންޓެއްއްރިރު އަސްލު މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ ކޮންމެހެން ަވކި ކޮމްޕޯޤަމު

ާގނޫނެކޭ ބޮޑު  އެވަރުެގ  ހަމަ  ޮގތަށް  އައި  ވޯރކް  ފްރޭމް  މަސްވެރިކަުމެގ  ހަމަ  ވީކީއެއް.  އެ ،  ެގންނަށް    އް ޭއެގ 
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ބޭނުންފުޅުވަނީ.   އެްއޗެކޭ  ފުލް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ވަކިން ނަަގއިެގންނޭ. އެހެނެއް ނޫނޭ.  މި އުޅެނީ  ކޮމްޕޯނަންޓު 

އެ ނޫންޮގތަކަށް ވާހަކައަކީ މިކަން ކުރަން  .  ހާ އެްއޗެއް ހިމެނޭއެ ހުރިއާ  ސް އި، ޕެސްޓިސައިޑްދަނޑުވެރިކަމާ  އިގަ އޭ

ވެއްޖިއްޔާމު  ކަމުަގއި  ބޭފުޅުން    އުޅެއްޖެ  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ނޫނޭ  އެއީކީެއއް  ދަމަން  ހިފަިއެގން  އެތިކޮޅު  ވަކިަވކި 

 ޑަށް.  ބޭނުންވާ ޮގތަކީ. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮ

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

، މެންބަރުތެރި  ިއއްޒަތްއަލިފުށި ދާއިރާެގ  ،  ިމހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފައި އެބަވޭ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  ،  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާއިރާެގ   ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ 

މެންބަރު ނައިފަރުއިްއޒަތްތެރި  އަދި  އަޅުަގނޑު  .  ހިސާބުން  އެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ލިސްޓު   މި 

އެކަމަކު މި ދެންނެވި އިއްޒަތްތެރި  ިވޔަސް ނެތް.  ބަންދުކޮށްލަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަުގތެއް ދެން ކޮންމެ ޮގތެއް

  ވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްލެވޭނީ. މިހާރު   ނޭެގ މި ލިސްޓުމެންބަރުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވިްއޔާ ކަން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަލިފުށި 

 

 ން: ާވހަކަދެއްކެވު ޙުސައިން ޝީދުރަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ލިފުށިއަ

، ދަނޑުވެރިޔަކަށް  އް ނޫނަސްއެ ދެން ދަނޑުވެރި  ޝުކުރިްއޔާ. މެހެމާނުންނަށް މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް  !އާދެ

މަ ވަރަށް  ތިބޭފުޅުންޢުވާ  ދެއްަވއިފި  މިއުޅެނީ   ޓަކައި  އެކަމަށް.  ލޫމާތު  މިހާރު  ިއނޭގތޯ.  ޝުކުރުއަދާކުރަން 

ކަމަށް    ޖެހޭާގނޫނެއް އޮންނަށް  ސަުގޅޭޮގތުން ައިއސް އޮތް ބިލެއް. ދެން ޤަބޫލުކުރަން މިކަމަށް ޚާއް   ޕެސްޓިސައިޑާ 

ށް މިހެން ބިލުތައް  ހަމަޖިލީއަންނާނެ. މީެގ ކުރީަގއި  .  ވަރަށް ައވަހަށް  ކުރެއްިވއްޔާ އާދޭ ިއރާދައެބަ ޭގތޯ. ާގނޫނެްއ  އިނ

ދައުވަތެއް ނާހެދެމުން ހުރި ބޭފުޅުންނަކަށް  ތަޖުރިބާ  ރުވާ. އެކަމަކު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ  ދާއިރު ފަންނީ 

ސާސްތައް ައޑު އަހާފައި ިމ ޙުެއއްކޮށް އި  ޅުންެގ ބައިވެރިވުމާތިބޭފު،  ރު ވެސް ކޮންމެ ބިލެއް ފަރުމާ ކުރެވެުމން ދާއި

ޮގތެްއވޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިއަދު ތި ދެއްކެވި މައިަގނޑު ިގނަ ވާހަކަތައް އަންނާނީ   އަށް ެގންދެވޭކުރި

ޚާއް މިދަނީ ވަކި  މިހާރު  ތެރެއަށް އިނޭގތޯ.  ބިލުެގ  ުގޅޭ  ބައެއް،  ޞަދަނޑުވެރިކަމާއި  ދެން އެހެންނަމަވެސް    އޭެގ 

މަ ހަމަ  ސުވާލަކަ  ލޫމާތަށްޢުއަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލަން  ވުރެ ށްޓަކައި  ބޭނުންވީ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ    ،ބޮޑަށް 

ކަންތައްތަްއ ފުރިހަމަވެެގން ތި ބޭފުޅުންެގ  ،  . ތި ދެންނެވި ހުރިހާ ބައިތައްދަނޑުވެރިކަމާިއ، ުގޅޭ ބިލެއް އެބަ އާދެއޭ

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. އެ ަގއޭ  ެއކުވެރިވުމާއި ބައި ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ަވޑަިއެގން  ބޭފުޅުން  ތި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅުވީނެއާދެ!  އަދި  ވަރަށްތީ.  ނުހުޅެވޭ  ލޯ  ހަމަ  ،  ަގނޑުމެން 

ުގޅޭޮގތުން އަދި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ުގޅޭޮގތުން ވާހަކަފުޅު    ކަމާމިނަށް ލޯ ހުޅުވޭވަރަށް ތި ބޭފުޅުން ދަނޑުވެރިތަން

އަހާލައިފިން  ދައްކަަވއިފި. އަޅު  ،  ފުޅެއްތޯ ވެސްކޮން ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭއަނެއްހެން  ަގނޑު ހަމަ މި ތަނުން 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ހީވަނީ ބައެއް ފަހަރަށް ހީވޭ  ހަމަ  ށް  ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ބަލާލައިފިން. އަޅުަގނޑަ  އެކި

ވާހަކަދަ އެޮގތަށް  ހަމަ  އަސްލު  ވެސް  އިނދެވޭހެން  މުހިފްލޯަގއި  ަވރަށް  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  މައުލޫމާތު  އްއްކަާވ.  މު 

ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ައހާލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ،     ހަމަ ައހާލަންދެއްަވއިފި. އަޅުަގނޑު

 ެއޅީމަ،  ިއނޭގ ޕެސްޓިސަިއޑްސުާވލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައެ  އެންމެ ސުވާލެއް އަހާލަން ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  

ެއްއޗެްއ    ނޭގ މި އެޅީމަ ައޅާއެއެބަ  އްކޮށްމަެއއާއެ ބިންަގނޑު ަމރުވޭ. ހަކެމިކަލް ެއޅީމަ ބިންަގނޑު ެއބަ މަރުވާކަން.  

ކެއީމަ ކެންސަރު ވެސް އެބަ ޖެހޭކަން. ބަލިތައް އެބަ ޖެހޭކަން. އަލުން ބިމުަގއި ެއްއޗެހި ހައްދަން އުނދަޫގވާކަން  

އަހަރެްއަގ އަންނަ  ދެން  އެވެސް.  ހަމަ  ނުހެއްދޭކަން.  އަލުން  ފެންނަކަން.  އެބަ  ފަނިފަކުސާތައް  އިތުރު  ޮގތަށް އި 

ފަރމިންއަށް ކުއްލިައކަށް ޮގއްސިއްޔާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި އުފައްދާ މިންވަރު ނުއުފެއްދޭކަން ވެސް އެބަ    ނިކްއޯަގ

  ން. ެގންނަ އެއްޗެހި އެތަކެްއ ުގނައަކަށް އިތުރުވުއިނޭގ. އަދި ޭއެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެެގން މިދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން  

ހު ހައްދާފަިއ  އެއްޗެހި  އެ  ކިހިދެން  އަދި  އެހެންވީާމ، ންނަނީ  އިނޭގ.  ނުވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ނެއް 

ކިޔާފައި   ތިނެއް  ދޭއް،  އެކެްއ،  ދަންނަވާލަދެްއވަފާނަންތޯ  ފަރާތަކުންކުރުކޮށް  އެހެން  އަދި  ިވޔަސް   ސަރުކާރުން 

ޅުން ަގބޫލުފުޅު ތަކެއް. ތި ބޭފުނިކް ފަރމިންއަށް ދިޔުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނީ ކޮން ކަންތައްަގވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން އޯ

ނިކްކޮށް އަދި ޕެސްޓިސަިއޑް  ޯއަގ  ވެސް  ވާހަކައަކީ ަގހު ކާނާ، ވާހަކައަކީ   މި  ކުރަްއވާ ޮގތުަގއި މިހާރު މިއޮތް ޮގތަށް

  ހަކަ ހަމަ ދައްކަވައިފި. ައޅުަގނޑު ވެސް އަޑުއަހާފައި ޮއތް ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ،ނިކްކޮށް، ހިތި ފަތުެގ ވާވެސް އޯަގ

ދަނޑުވެރި އޯަގމުޅި  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކަން  ކޮން  ކިހިނަކުންތޯ.  ކުރަންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޏާމުން  ނިކްކޮށް 

. މިހާރު މި ކުރާ  ކޮން ކަންތަކެއްތޯ ކޮށްދޭންވީސަރުކާރުން ކޮށްދޭންީވ. އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން  

 ރަކުރުމަށް ޓަކައި.  ރމިންއަށް ހިޖުނިކް ފައިން އޯަގ 100ދަނޑުވެރިކަމުން % 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު ރަހީމް އަލްފާޟިލް އިބް

އިނޭގތޯ ދަންނަަވމުން  ޕޮއިންޓަކުން  ފަހަރަކު  ދާނަން  އަޅުަގނޑު  ިއނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ޯއަގވަރަށް  ނިކް  . 

ކޮށްފައި ކޮންމެ ރަށެއްެގ  ން ވޭސްޓު ައޅުަގނޑުމެ،  ކީފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަ  އެންމެ  ފަރމިންއަށް ދާން އަޅުަގނޑުެމން
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މެނޭޖު ކުނި  ކުނި،  އުކާލާ  މި  ތަންތަނުން  ޭގ  ތިމާވެށި  ބަދިގެއިންނާއި  އޯަގޙިކުރަންވީ.  ވެސް  ކުރަން  ނިކް  މާޔަތް 

ހާ  ކޮށް ހުރިއ.އަތޮޅު އުކުޅަސް ކައުންސިލަށް ލިބޭ އެވްރެޖު  ކުޅަސް.ދާން ވެސް. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ އު  ންގ ފަރމި

ކަ މަހަކު    ކޮމްޕޯސްޓުނޑާފައި  ޚަރަދެއް  އުކުޅަހުން  4ލައްކަ،    3ވިއްކަިއެގން  އ.އަތޮޅު  ރުފިޔާ.  ކުނި  ،  ލައްކަ 

ދެކެ، އަތުން  ން  ކޮށްެގން. އެ މީހުން ރަށުން ބޭރުން ވެސް ކުނި ެގންދޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ިމއީ އެތާ ލޮލުމެނޭޖު

އެ މަސައްކަތް ދަސްކުރަން   ،ހަފްތާ ވަންދެން  1  ންދިެގން އެތާ ހުރިހިފި މީހެއް. އެވަރުން ވެސް އަޅުަގނޑަށް ނުފު

ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދަންނަވަން ކެރެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކީްއވެތޯ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ  

މެނޭޖު ޕްރޮކުނި  ހުރިކުރުމުެގ  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އަދި  ނުހިންަގންވީ.  އެކްްގރާމް  ބަލިތައް  ސްޕޯޓް  ހާ 

ެއއްޗެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދަންނަހާ ކަންތައް އެތެރެކުރަން  ޔުނިްގރޯާއއި  ކުރަން ެގރި ުގޔާއި  

ެގންދަންވީ. ފުދޭވަރަށް    ކުރިއަށް  ރާއްޖެއަށް  ކޮމްޕޯސްޓުއަޅުަގއަޅުަގނޑުމެން  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ    ނޑުމެން 

ުގޔާއި  އަޅުަގނޑުމެން  އުފައްދަިއެގން  އުފައްދަންވީ.   ެގނައުން ޔުނިްގރޯއާއި  ެގރި  ެއއްޗެހި  ޑައިނަރްގރޯއާއި 

ހުންނާނެ ފައިސާ  ހުންނަ  ަގންނަން  ެއއްޗެހި  އެ  އޭރުން  އަޅުަގނޑުމެން    ހުއްޓާލަންވީ.  ރަްއޔިތުންނަށް މާދަން 

ޅުަގނޑުމެންެގ ލަނޑުދަނޑިތަްއ  ތައް ކުރުމަކީ އަމު ކަންތައްއްބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި މުހި

، އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ފްރޭމްވޯކެއް ހަދާފަިއ، އެ ފްރޭމްވޯކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިކަމަށް ކަނޑައަޅަ 

އަމާޒު  ކަނޑައަޅާ،  ދަނޑުދަނޑީެގ  ތާރީޚު  ވާސިލުވާނެ  އޮންނަންެވއްޖެއަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  ފައި  މެން އިނޭގތޯ. 

މައްސަލަ ކަމަށްވާ ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު  ،  ކަމަކީ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޓަކައާއި ކުރަންވީ  

  ، ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކުަގއި   -2އުފައްދަންވީ.    ކުރުމަށް ކޮމްޕޯސްޓުކުނި މެނޭޖު،  މާޔަތް ކުރުމަށްތިމާވެށީެގ މައްސަލަ ޙި

އިލް ފަދަ ކިތަންމެ ކެމިކަލް ނޫން ބަޔޯ މެޑިކަލް ބޭސް  މް އޮއެބަ ހުރި ނީ، އިންޑިާއަގއި  ޖެހިެގން އޮންނަ ސްރީލަންކާ 

ައޅުަގނޑުމެން   އެްއޗެހި  އެ  ދަނޑުވެރިައޅު   ެގނެއްސަ އުފައްދާފަ.  ކަމާަގނޑުމެން  ދީ ންނަށް  ތަމްރީނު  ބެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އޭރުން  އަޅުަގހަދަންވެއްޖެ.  ދުވަހަށް  އަނެއް  ދުވަހުން  ފަސްއެއް  ޕީ.ެއޗް  ނޑުމެންެގ  ަގނޑުން 

ކުރެވެމުންދާނެ. މަސައްކަތް  މަޑުމަޑުން    ދަށްކުރުމުެގ  ޮގސްމަޑުމަޑުން  މަޑުމަޑުން  މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ،

ކުރިމަތީަގިއ  ެގ  ނިކް ފަރމިންައށް ޮގސް ނިމިދާނެ. އޭރުން މުޅި ދުނިޔޭނޑުމެންނަށް އޯަގއަޅުަގ  ންާއއި ހަމައި  2023

ފުއްޕާލަ  ޗެމްޕިއަނުންނޭ  ތިމާވެށީެގ މޭ  އޮންނާނެ.  ންކިޔާފައި  ފުރުޞަތު  ކަަމކީ،    3އާދެ!    ދިވެހިންނަށް  ވަނަ 

މުސާރަ   ންނަށް ބުނެދޭން. އަޅުަގނޑުމެންނިކް ފަރމިންއަކީ ކޮބައިކަން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުއަޅުަގނޑުމެން ވެއްޖެ އޯަގ

ތިބޭ ކޮޓަރީަގއި  ފިނި  އަރާދިނީމަ  ނޫން  އަޅުަގނޑުމެފަނީކީ  ދިނީމަ   ން.  ކުރަންޖެހޭނެ.  މުސާރަ  މަސައްކަތް  ެއ  

އެ   ދަންނަވަން މިއުޅެނީ އެ ބޭފުޅުންމަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ަވންޏާ ހުއްޓާލާފައި ގެއަށް ދާންވީ މިހާރު ވެސް.  

މްޯވކެްއ  ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާ ނަންަގވާށޭ. މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ފްރޭމްޯވކެއް ހެއްދެވި ފަދައިން ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ފްރޭ

ހަހައްދަ އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ެގނެސްދެްއވާށޭވާފައި  ެގނައީ.    ! މައަށް  ސަރުކާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައޭ  އެކަމަށް 
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އަހަރުވަންދެން މަުގމަތީަގއި ތިބެެގން ެގނައީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ަގބޫލު   7އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ ަމސައްކަތުން  

ން އޮތް އެއްޗަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ  ކީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެވެން އޮތް އެއްޗައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ  !ކުރަްއވާށޭ

އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ އެ ާގނޫނާއި ަގާވއިދު ހަދަން. .  ާގނޫނާއި ަގާވއިދުެގ ތެރެއިން  ކަންތައްތައް ފުއްދައި ދިނުން

ކަ  417 ިއއްޒަތްޑައްތުމޭލު  ތިޔަ  ވާހަކަ  މި  އަީއ  މި  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން  ކޮށްފަިއ  ދަންނަވަން.  ތެރި  އަރިހުަގއި 

ކުރިމަތީަގއި  ނި ބޭފުޅުންެގ  ތި  ޝުޢޫރުތައް  މި  އައީ  މި  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންނާއި  ތި  ދަނޑުވެރިޔާ  ކަމެތި 

 ބަންޑުންކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރުވުުމެގ  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެ އެކި ޕާޓީތަކުެގއެކި ، މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ލިސްޓު ތަންކޮޅެއް ދިުގ. އެހެންނަމަވެސް 

ބޭފުޅުންެގ  ޮގތުން   ތި  އިނޭގތޯ  ކޮށްލާނަން  ކެންސަލް  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންެގ  ެއމް.ޑީ.ޕީ  ބަެއއް  އަޅުަގނޑު 

 ފަރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި އަރުވަނީ.ނައާއެކީަގއި. ފަހު ފުރުޞަތު ނައިއިޒު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމް ައޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށް 

މަ އަޅުަގނޑުމެން  ޢުިގނަ  ދެއްވީ.  ތި  ނުކުރާހަމަ  ލޫމާތުތަކެއް  މަ  ހާހީވެސް  ވެސް  ޢު ިގނަ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ލޫމާތު 

 މި ސުވާލާއި އެކީަގއި އޮތީ އަސްލު އިނޭގތޯ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ ހާޒިރުަގިއ   އަޅުަގނޑު ހަމަދެއްަވއިފި. ދެން

ދަންނަވާލަ މި  އެއްޗެއް  ދެންދަންނަވާލަންޖެހޭ  މި  އަޅުަގނޑު  މުހި.  ވަރަށް  މައުލޫމާތުތަކެްއ  އްންނެވީ  މު 

މިކަމުަގ ހަމަ  ބޭފުޅުން،  ފަންނީ  ބޭހިއްސާކުރަްއަވއިފި.  އުޅުއްވާ  ބޭފުޅުންއި  ތި  ފާހަަގިވ  ނަކީ.  ފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް 

ފާހަަގ   ތަފާތު ކުރުންތައް ެގންުގޅޭކަން ތި ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށްަގއި  ނާޢަތްތަކުެގ ތެރޭސިއެއް ކަމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  

ންތައް، ތި ތަފާތު ކުރުިއ  ނާޢަތްތަކުެގ ތެރޭގަ ސިމި  ،  ދަނޑުވެރިކަމާއި ،  މަސްވެރިކަާމއި،  ކުރަްއވައިފި. ޓުއަރިޒަމާއި 

މިތަނުން މަސްވެރިކަމުެގ ފްރޭމްވޯކެއް ވެސް  ބޭފުޅުން ތަންކޮޅެއް ނިކަމެތިކޮށް އޮތް ކަމަށް ތި ވިދާޅުވަމުން ެގންދެވީ.  

ދިޔައީ.   އެ  ނާދޭ  ،ނަމަވެސްއެހެންނިމިެގން  ކުރާ   .ދަނޑުވެރިކަމެއް  ތަރައްޤީ  ހައުސް  ެގސްޓް  ޓުއަރިޒަމް،  ދެން 

ފެން   ބޮޑަށްމާެގ ޚިދުމަތް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމު ދަނޑުވެރިކަން މިއީ އެއަށްވުރެ މާފެނާއި ނަރުދަ   ކަމަށް ވަންޏާމު

ނުދެވޭ.   ސަމާލުކަމެއް  އެކަަމކަށް  ކަމެކޭ.  އިނޭގތޯބޭނުންވާ  ދަންނަވާލާނަން  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު   ނަށް،ތި 

ެވސް ބިލުަގިއ  މަސްވެރިކަުމެގ  ކުރީަގިއ  މީެގ  ކޮމި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ އިޤުތިޞާދީ  ކުރިއިރުަގއި  ަމސައްކަތް  ޓީން 

ސްޓޭ ިގނަ  ހޯލްޑަރޒްކްވަރަށް  ތެރޭަގިއ  ާއއި    އެކަމުެގ  ބޭފުޅުން  ޙަހަމަ  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ރަކާތްތެރިވާ 

ވަ ވަޑަިއެގން  މަކޮމިޓީއަށް  ިގނަ  އަޢުރަށް  އިނޭގތޯ.  ދެއްވި  ލަން  ދަންނަވާހަމަ  މުޤައްރިރަށްޅުަގނޑު  ލޫމާތުތައް 
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އި އަޅުަގނޑުމެންބޭނުންވޭ  ހަމަ  ނޭގތޯ  ިގނަ    ވަރަށް  ވަރަށް  ދެއްވި  ބޭފުޅުން  އެ  ކުރިން  ހިތާމަ  ަވރަށް  ދެރަވި، 

ބިލުަގޢުމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިޔައިރުަގއި  ނިންމާފައި  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  ނުހިމެނުނުކަން. ލޫމާތުތައް   އި 

ބޮ،  އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް  ދެންމެަގއި  ޔަީގންކަމެއްމުޤައްރިރު  ބޭފުޅުންގެ   ޑު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  މި  ދެއްަވއިފި 

ައޅުަގނޑުމެން ކަމަށް.  ެގޚިޔާލުތައް  އަންނާނެ  ނިމިެގންދާއިރުަގއި  ސުވާލަކީ  ބިލު  ބޭފުޅުންނަށް  ،  އަޅުަގނޑު  ތި 

ޚިޔާލުއިނ ދެއްވާ  ތި  މިތަނަށް ވަޑައިެގން  އަދި  ލިޔުމުންނާއި  ޚިޔާލުތައް  ދެއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  މީަގިއ  ޭގތޯ،  ތައް 

 ؟ހިމެނިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯއޭ ދެން ތި ބޭފުޅުން ހައްދަވާނީނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޮގތެއްަގއި ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އިނޭގތޯ. ލަ ކޮންމެވެސް ެއއްބޭފުޅަކު ދެން ޖުމު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢަބްދުއްރަޙްމާންއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

މި ބޭފުޅާ ކުރެއްވި ސުވާލާއި ދެ ސުވާލުެގ ޖަވާބު ވެސް ދެވޭތޯ  ،  ސުވާލާއިްއވި  އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި މި ބޭފުޅާ ކުރެ

ސުާވލުގައި ކުރެްއވި  ބޭފުޅާ  އެ  ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ނަންބަރު  ބަލާނަން  ކޮންމެ   -1  ތަމްރީނުތައް  ބެހޭ  ކަމާ 

ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް  އުދާއިރާއަކުން  ބަޔަކު  ދޭނެ  އަދި    ފެއްދުން.  ކަމެއް.  ކޮށްދޭންވީ  ރަްއޔިތުންެގ  ސަރުކާރުން 

ބާރުއަ މިކަމަށް  ވެސް  ދަނޑުވެރިންނަށް  ޅަިއެގންމަޖިލީހުން  ކަމެއް  ކޮށްދޭންވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  . ސަރުކާރުން 

މި  ޙަކޮންމެ    -2ނަންބަރު   ތިބިޙަރަކާތެއްަގއި ވެސް  ލިބިފައި  ތަމްރީނު  މީހުން،  ދާއިރާަގއި އަރަކާތްތަކުެގ  ދެ  ދި 

ނިކް ފަރމްއަށް ދިޔުމަށް  ގަ އޯ   -3ތިން މީހުން ތިބި ކަމުަގިއ ީވނަމަވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް ފައިދާކުރާނެ. ނަންބަރު  

އޯަގ އުފަ ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރމް  ރާއްޖެތެރޭެގ  ނިކް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑީއެއް  ދޭނެ  ތަމްރީނު  މިކަމަށް  އްދަން 

ނައިފަރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލަށް،  އެކަެމއްނުވާނެ. ދެން  ބެެގން ނޫނީ  ްއަގއި ވެސް ތިހުރިހާ ދާއިރާއެ

ލު ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިީއ  ލޫމާތުތައް މި ބިލުަގިއ ނުހިމެނުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫޢުއަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ މަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.މީހުން ކަމަށް އިންޑަސްޓްރީެގ މެތިދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ނިކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު މި އަދާކުރަނީ ވަރަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  

ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ދުރުން  ވަޑަިއެގން  ކޮޅަށް  ދެއްމި  ބޭނުތި  އަުގހުރި  މަވި  ލޫމާތަށް  ޢުންތެރި 

ތި ދިުގ ދަތުރުކުރެއްވީ ހަމަ މި ބިލު ރަނަގޅު ކުރެްއވުމަށް ތި ބޭފުޅުންެގ  . އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ކުރަނީ  އިނޭގތޯ  ޓަކައި

ން. އަޑުއަހާ، ރެކޯޑުކޮށް، ނޯޓުކޮށްފި  ހިތްޕުޅުަގއި އޮތް ޝައުޤުވެރިކަމެއްެގ ސަބަބުންނޭ. ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަނުލާ
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މަ ބިލުެގ  ޚިޔާލުމި  ފާޅުކުރެްއވި  ތި  ޮގތުެގމަތީން  އެްއޮގތްވާ  އިްއޒަތްތެރި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ތައް  ޤުޞަދުތަކާއި 

ހުރިހާ   ހުރި  ކުރެވެން  ހަމަ  ހިމެނުމަށް  މާއްދާތަކުަގއި  ބެހޭ  ކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާއާެއކުަގއި  މެންބަރުންެގ 

ލަނީ. އަދި ލޫމާތަށް ޓަކައި މި ދަންނަވާޢު. ތި ބޭފުޅުންެގ މަޓުމިނި  20އޮތީ    މަސައްކަތެއް ކުރާނަން. ކޮމިޓީެގ ބާކީ

ބޭފުޅުން    މި،  މިނެޓުެގ ތެރޭަގއި. އެހެންނަނަމަވެސް  20ޖެހޭ ބައްދަލުކޮށްލަން  އެއް ކުންފުންޏަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ޝައުޤުވެރި ވާހަކަތަްއ    ތި ދައްކަވާ  ންތިބެ ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މުޅި ރޭ ދުވާލު ވެސް    ،ނިކުމެވަޑައިަގތުމަށް

އެހެންނަމަވެސް ބޭ،  އަޑުއަހަން.  ތި  އެހެންވީމާ،  މިެގންދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ސެޝަންއަކަށް  މިހާރު  ފުޅުންނަދެ  ށް 

ބޮޑަށް    ެގވަޑައިަގތުމު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  އޮންނާނެ  ވެސް  ސައިފޮދު  ބޭރުަގިއ  އަރުވަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު 

ތެރޭ  މިނި  5  ޝުކުރިއްޔާ. އަލުން އަނބުރާ.  ޓު  އިނޭގތޯ  ފަށާނަން  ( ފަހު)ވަުގތުކޮޅަކަށްޓު.  ނިމި  5އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮމިޓީ   މައަލުން  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަށް  ޕެސްޓިސައިޑް  މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުަގއި.  ކުޑަ  މިެގންދަނީ  ލޫމާތު  ޢުކުރިއަށް 

ހޯދު މަނުވަ  މަށްއަޅުަގނޑުމެން  ވަ ޢުތަ  ދެއްވުމަށް  ފަރާތް  ރަށްލޫމާތު  ހުށަހެޅިން.   ކަށްކަތަިގނަ  ައޅުަގނޑުމެން 

ދަނޑުވެރިންނާިއ   ތެރެއިން    ދެން.  އޮފީސްތަކާކުންފުނިތަކާއި  އޭެގތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުންފުނިތަކުެގ 

ފަރާތުން.   މޯލްޑިވްސްެގ  އަލިިވދާ  ވަނީ  ވިދާޅުވެފައި  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ތި    އަށްކޮމިޓީެއހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރަން 

ކޮމޓީެގ    ބާ ދަންނަވަން. ދެން ބިލު ބައްލަވާލަްއވާފައި އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލު ކުރަނީ.ންނަށް މަރުޙަބޭފުޅު

  އޭެގތެރެއިން ބައެއް ނުކުތާތައް   ދެން  ފޮނުއްވާފައި އިނޭގތޯ.  ހުރި ބައެއް ކޮމެންޓުރެކޯޑަށް ޓަކައި ލިޔުމުން ވެސް އެބަ

ފާހަަގވެސް   ވެސް  އެމިއަދު  އޮތީ  އަޅު،  ހެންނަމަވެސްކުރެއްވޭނެ.  ިމ  ވަުގތު  ޓު  މިނި  ިވއްސަކަށްަގނޑުމެންނަށް 

މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތުން  ،  ކޮމިޓީެގ ބާކީ. ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުން މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ

ޅު އެއްޗެއް ސް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުުގޅޭ ޮގތުން ވެ   މާއްދާތަކާއި  ވަކި  ލަކޮށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި އަދި ވަކިޖުމު

 ! . ކުރިއަށް ެގންދަވާންފާހަަގކުރައްވައެކަން އޮެވއްޖިްއޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަރޫޝާ އައިިމނަތުއިން  އަލިވިދާ މޯލްޑިވްސް

ދުވަހަކު   އަދި  އަޅުަގނޑު  ވެ ނާންނަން  އާދެ!  މަޢާފުކުރަްއވާތި.  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯޝާއަރޫ ސް.  ވިދާ އަލި   ، 

އިން.މޯލް ކޮމެންޓު  ޑިވްސް  އިތުރަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޭއެގ  އަދި    އަސްލުަގއި  މައިނީފާހަަގކޮށްލާފައި  ށް  ފޮނުވާލާފައި 

ެއޑްކުރާ  ައއީ.  އަށްގ މީޓިން ކޮމެންޓެއް  ބިލެއް.  ބަޓް،  ނޫން.  ކަށް  އިތުރަށް  ރަނަގޅު    ން  2008ފާހަަގކޮށްލަން 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެފެށިެގން  އެްގރިކަލްފިޝަރީޒް  އިން  ންޑް  އިޗަރ  ކުރައްވާފައި  އުފާކުރަން ފަރުމާ  ބިލެއް.    ން 

މީަގއި ެއކަމަކު ލެކްާވ  ކުރަްއވަން ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރަްއވާތީވެ. ދެން  އަސްލުަގއި މި ބިލު މިހާރު ތަޞްދީޤު

ބޭނުންކުރާ    އެކުރާ މީހުން    ޙަޤީޤަތުަގއި މި ދަނޑުވެރިން ބޭނުން މި ކުރަނީ. ސޯ، ބޭނުން. ެއއީ  ފާހަަގވިބައެއް  

ބޭފުޅުން   އެ  މަޔޫސޭޖާއި  އެއްކަލަ  މުހިލޫމާތުތައް  ޢުބަހައްޓަންޖެހޭ  ބައި  އެ  ބުނީ  މި  ކަމަށް  އްހިމަނާލުން،  މު 
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މު އްމުހި  ކަށް މާބޮޑުކުރިއިރުަގއި ެވސް ފާހަަގވޭ ދަނޑުެވރިންނަމިނިސްޓްރީަގއި ޯވކް  އެއީ  ޑޭޓާ ބޭސް.  ،  ފާހަަގވާތީ

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބަ އިނޭގތޯ    ހުރިހާ  ،އިރުަގއި މިހާރުސޯ، ބޭސް ޖަހާ   މެއް.އްޓުފާސްހިސާބު ބެހެކަމަކަށް ނުވޭ ތަ

އެކަމަކު ބުނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަނަގބަހުން  ިގނަކަން.  ކުރާލެއް  ބޭނުން  ބޭސް  ވެސް  ޙަޤީ  ދެއްތޯ  ޤަތުަގއި 

ފެކްޓެއް ކަމަށް    ސައިޓިފިކް  އެއްވެ  އެްގޒެކްޓްލީ  ވެއްޖިްއޔާމުންދައްކާ  ބުނީ  ނެތޭ  ސް  މި  ހަދާފައެއް  ރިސަރޗެއް 

 ެގޕް ސާމްޕަލް ނަާގފަ. ދެން    އަދި  ދެން ަގހުން ވެސްޓެސްޓިންގ އެއް ރާއްޖެއަކުއެއް.    ރމިހާތަނަކަށް ސޮއިލް ވޯޓަ

  ނުއިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވު  ޭއތި  ެގންކުރެވި ތަޢާރަފު  އިމި މިންަގނޑު މިނިސްޓްރީަގ  (ސްުގޑް ެއްގރިކަލްޗަރ ޕްރެކްޓިސަ)

. ސޯ، ވާހަކަައކީ ބޭނުންކުރެވޭ ކޮޅަށް ވެސް އަސްލު  ންތަންތަނުރަށް މަދު ސާމްޕަލްތަކެއް ނެުގނު ބަެއއް  ވައިރުަގއި  

ބިލުަގއި  ހައިލައިޓު މި  ވާހަކައްމުހިކުރަން  ފާހަަގކުރެވޭ  މު  ކޮޅަށް  އެމި  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ  އޭތި  ބޭފުޅުން  ސްޕްރޭ     

ހުރި  ހިމަނާލާފައި އެބަ  އެކަންކަން ައސްލުގައިދިނުމާއި  ތަމްރީނުޕްރޮޕަރ  ންޖެހޭ  އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ  .ކުރަްއވަނީ

ސްޓިލް ބަޓް  ވަރަކަށް.  ޔޫސޭ  ކޮންމެވެސް  ބޭނުންކުރައްވާ  ޖާއިއޭތީެގ  ބޭފުޅުން  ދެއްތޯ  ެއ  ބޭސް    ޑޭޓާތައް  އެ 

މުހި.  ނުންކުރައްާވއިރުަގއިބޭ ފަރާއްއެބަިއ  ކައުންސިލުެގ  އަދި  ފާހަަގކުރެވޭ.  އެ  މުކަން  އެ  ެއްއޗެހިތުން    ބޭފުޅުން  

މިނިސްޓްރީން ހޯއްދަވަިއެގން  މުހި  އަތުން  ބެއްލެވުން  ޑޭޓާ  ކަމަށް  އްއެ  ކަމަކަށް  ފާހަގަވޭމު  ބޮޑު  އެންމެ  ދެން   .

ހަިއލައިޓު ތަންކޮޅު  ެއއް  ދެއްތޯ  ނަންލާކޮށް  ފާހަގަވީ،  ބޯޑެއް  ިއންނަ  ކޮމިޓީަގއި  ބޭފުޅެްއ  ކަސްޓަްމސްެގ  ިމ  . 

މުވާތީ  އްއެ ކަސްޓަމްސްެގ ޑޭޓާ މުހި.  ކޮޅުންމި    ފާހަަގކޮށްލީ  ނަންއިން  ، އޭަގއިބެހޭ ބޯޑެއް. ސޯ ބިލާޕެސްޓިސައިޑު

ހުންނަނީ   މި  އިންސްޕެކްޝަންަގއި  ބޭފުޅުން  ފާހަަގކުރިން.  އެ  މިކޮޅުން  ެއކަން  ސޯ،  ތާނަގއި.  ހުރިހާ  އެ  ދެން 

ކޮމެންޓްބޭފުޅުން ވެސް  ދެން  ންނާނީހު ކަންނޭނެގ  ފެނިފައި  ސް  ނަށް  ބޭފުޅުންތި.  ދެއްތޯނި  ތާ   އެ    ންމަވާނީ 

މު ކިހާ  ބިލަށް.  އްހިކޮމެންޓްސް  ފާހަަގވީ    ،ޔެސްމުތޯ  މިކޮޅަށް  އެބަޅަހުށަހައެއްކަލަ  ދެން  ދެއްތޯ  ން  ޖެހޭ 

ޕެސްޓިސައިޑެ  އަުއ  ެވއްޖިއްޔާ. ލިޔެކިޔުންތަކެއް  ކަމަށް  ކުރާ  ރެޖިސްޓަރ  އެބަ  އް  ބޮޑެތި  އެތާނަގިއ  ވަރަށް  ހުރި 

ރެޖިސްޓަރ ކުރާއިރުަގިއ    ކަށްސައިޑެއް، އެ ޕެސްޓިއަލަށް ޕެސްޓި  ކުންފުނިތަކުން  ެއ ބޭރުތުަގއި.  ޙަޤީޤަރިސަރޗްތައް  

ރިސަރޗު ކުރަްއވާ  ބޭފުޅުން  ޙަޤީޤަތުަގއިއެ  ސޯ،  ތައް  ބޭފުޅުން   ެއއީ.  އެ  ނުވޭ  ކްލިައރއެއް  އަސްލު  މީެގން 

ތި  ރާއްޖޭަގިއ އޭވަނީ، ނޫނީ   ބޭނުންރިސަރޗްތޯއެ  އުފައްދާިއރުަގއި  މިސާލަކަށް އެ ކުންފުނިން ދެއްތޯ ފުރަތަމަ އޭތި  

އެވެސް  ޓެސްޓު ސޯ،  ބޭނުންވަނީ.  ރިސަރޗްތޯ  އެ  ފެނޭ ކްލިއަރ އަސްލުަގއި    ކުރަްއަވއިެގން  ރަނަގޅުކަމަށް  ާވން 

ނުވާނެ އިމްޕޮސިބަލްއެއް  ހޯދިދާނެ.  ދެން  މަޢުލޫމާތު  ެއ  އާދެ!  އިނޭގތޯ.  ހޯދޭނެތާ    .ބިލުަގއި   10ވާހަކަައކީ 

ރިސަރޗް  ސްއަހަރުންވިޔަ ހަދަިއެގންިވޔަސް  އަދި  ދެއްތޯ  ރާއްޖޭަގއި  ކުރެވިދާނެޭއ  މިކޮޅުން  ؟އެކަން  ދެން 

ޕެސްޓިސަިއޑްތަކެްއ  ހަފާ ނުވޭ  ބޭނުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެހެން  ޮގތުން  ކުންފުންޏެއްެގ  ބޭނުން  ަގކޮށްލަން 

ރާތުން ޓްރެއިނިންގ ވެސް  މިނިސްޓްރީެގ ފަ ވީ އާ ފައިން ިއނޭގތޯ. ހަމަ    ސޯ   މިބުނީ ރާއްޖެއަކަށް.  އް ޑަމްޕްކުރާކަށެ

 އަސްލު ދަނޑުވެރިން މިހާތަނަށް ވެސް ށްތަކަމިނިސްޓްރީން އެ ބުނާ ޮގ  ންަގނީ ރަށްރަށުަގއި. އެހެންވެއްޖެްއޔާމި ހި
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ވެސް  ޢަމަލުކުރަމުން އަހަރެްއަގިއ  ހުރިހާ  ވޭތުވެދިޔަ  އަންނަނީ.  ޓު    އެ،  މި  ޓުވެންޓީ  ާގތްަގނޑަކަށް  އަހަރެްއަގއި 

އެ ބޭފުޅުން ހަމަ  ،  ލަިއެގން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާއިރުަގއި ހާބަ  ރެއިނިންގސް އެކި ރަށްރަށަށްޓްފަިއވް    ވެންޓީޓު

ތަށް  ވެރިންނަށް ލަފާދޭޮގލޮޖިކަލް އެހެން މެތަޑްސްތައް ބޭނުންކުރަްއވަން ހަމަ ދަނޑުޔޮބަޔޯ ޕެސްޓިސަިއޑްސް ނޫނީ ބަ

އްަގއި ކުންފުނީެގ އަާމޒެްއ  ރާނަމޭ އިނޭގތޯ. އެްއވެސް ޙާލެކު  ހަމަ މާކެޓުެގނެސްެގންެވސް ހި އެ އެްއޗެ ންމިކޮޅު ހަމަ

އެއީކީއެއް.    ގައިއަސްލު  ންނޫ ބޭނުންކުރުން  ަގދަޔަށް  އެހާ  މިނިސްޓްރީަގިއ    ފާހަަގވި ދެން  ޕެސްޓިސަިއޑް  އަސްލު 

އަ  ފްލައި  ފްލައި ފެނިެގން، ފުރުޓު  ރުަގއި ެއއްފަހަރަކު ފުރުޓުރިއިރކްކުވޯ ފެނުނީ    ެއއީ.  ކުގައިނބު ަގހުން ފީވަމި 

އަހަރު  2015 ެއފަވަނަ  ތަޖުރިބާއަރު  ހަަގއި.  ފަރާތުން    ،މިއްލަ  ޮގރިޕްރެޒެންޓުމިނިސްޓްރީެގ  އެ    ްއސަކުރަން 

ފީވަކު ކައުންސިލަށް މި އެންީގ އެްއވެސް ވަރަކަށް އަނބު  ފެނިެގން    ފްލައި  އެފަހަރު ދެން މި ފުރުޓު،  ބޭފުޅުންނަށް

އެ ކޮވަދުބޭރުނުކުރަން  ފެނު،  ޓްރޯލްވަންދެން. ސޯންސްކޮޅުަގިއ  މަހުަގއި  ިމ  އޭޕްރިލް  މެއިމަހުެގ2015ނީ  ދެން    ެގ. 

ޭއަގއި މި ހުންނަނީ އަންހެން މެހީގެ    ،މޯން ޓްރެޕެއްހަމަ ޓްރެޕެއް ހިފައިެގން މި ދިޔައީ. ފެރޮهللا އިންޝާ ތެރޭަގއި  

ށް ނޫނީ އޮފިަގނޑަށް   ަގހުެގ ފަތަމި ޖެހެނީޖޭަގއި  އަބަދުވެސް ިގނަ ބަލިތަްއ ރާއްއެހެންޏާ  ވަސް. މިާވޮގތަކީ ކުރިން  

ކޮށްލަނީ. ނައިންޓީ ޓު  މި    ހަލާކު   ިމބުނީ އެ ސީދާ ފުރުޓު  ،ނޫނީ މުލަށް. މިފަހަރު މި ފެނުނީ ބައްޔެއް ިވޗް ކޯޒް

ޕަ އެްއކޮށް  ންޓް  ސެރހަންޑްރެޑް  ފަރާތުޕްޓްރެމި  ެއފަހަރު  ،  ހަލާކުކޮށްލާ. ސޯހަމަ  ެގނެސްެގން މިނިސްޓްރީެގ  ން   

ެވސް ވަރ  ދިޔައިމަ  ދޭ  ވޯ  ތީތި  ރުޅިއައި ޔޭއްރްކުރާނެހެލަިއކް  ފުރަތަމަ  ކަރަންޓީންކުރީމައްސަ  .  އެއީހުރީ  ެއ    . 

އެއީ  މާކެޓް    ޕްރޮޑަކްޓް  ބޭފުޅުންެގ ސޯނުކުރެވުނީމަ  ތެރޭަގިއވީމަ.  ރުޅިއައި ،  މޫސުން  ފުރަތަމަ   އްސަވަރަށް 

ޤަބޫގ މީޓިން ލައިކް  ބުނީ  ވާހަކަދެްއކީމަ  ެވސް  ނުކުރަމޭ  ަގއި  ތިދޯލެއް  ހެދިއޭފުބޭ    ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ޅުންނާއި 

އި އެ ޓްރެޕްތަްއ  ފައެ ޓްރެއިނިންގ ދީ  މައެކަމަކު އެންމެ ފުރަތަ،  ެވސް މި ބަންދުވީއޭ. ސޯ   ރިލާއެްއކަލަ ކޮރޮޕްތަްއ  

ޮގފަހި ޮގ  ްއސައިެގން  ހެނދުނު  ދުވަހު  ނަާގލަން  އެ  އްސައަނެއް  ފެރޮމޯ  ވެެގންޓްރެޕް  އޭެގ  ޕެކެޓް ައސްލު  ން 

 ދުވަިއެގން މެހި. ޖެއްސިއިރަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބުނެފި އާނ ސްއިރަށް ެއއަށް އައިސްފި އަސްލުަގއި މި ވަލިކަނޑާ

ޭގގައޭ ބަހައްޓާނީ. ސޯ  ތިމަންނަ  ތި  ޭގަގއޭ  ތިމަންނަ  ބަހައްޓާނީ  މާކެޓު ،  ތި  ވެއްޖެްއޔާމު  ވާހަކައަކީ  ކަމަށް  ކުރެވޭ 

ޙަޤީޤަ   ނިސްޓްރީމި ޤަތުފަރާތުންނޭ  އެ  ހޯދައިދެވޭނީ ރެ ބޫލުކުަގއި  ފަރާތުން  ދަނޑުވެރިންެގ  އެކްސެޕްޓެންސް  އެ  ވެން 

ޅުންެގ ހަމަ ތި ޚިޔާލު ހުރި ޮގތަށް ކޮންމެވެސް  ފުވީ އާ ވިތް ދެޓްއޭ. ތި ބޭ  ،ފުންޏަކަށްވުރެ ބޮޑަށް. ސޯންއިނޭގތޯ ކު

ެއއް  ނޫހުންނާއި  ފެންނާތީއާޗެހިވަރަކަށް  ސޯ    ން  ެއޮގ  ޔިއައެކީަގއި.  ކުރިހަމަ  ދާން،  ހަަމ  ތަށް  ވެސް  އަށްދާން 

 އްޔާރޭ އިނޭގތޯ.  ތަ

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން
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ކުރަްއވާނެ    ށްވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަރު ތު މި އަނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަރުންންބަމެްއޒަތްތެރި  އިމައިކް ނިްއވަލަދެްއވާ!  

 ރު.  ސުވާލެއް އޮތިްއޔާ. ވަޙީދު، ުއނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނޫގފާރު

ޕެސްޓިސައިޕެސްޓިސައިޑް    .ޝުކުރިްއޔާއާދެ!   ރާއްޖޭަގއި  ދެން  އެބަހުރި  ބިލުަގއި  ތަންކޮޅެްއ  ެގންުގޅެ   ޑް މި  ވޭނެ 

ޭއެގ ލޭބަލްކުރުާމިއ    . ދެން އަނެއްކާ ންޖެހޭނެ ކަމަށްޅެ. ވަކި ޮގތަކަށް އޭތި ެގންުގހަރުކަށި ކަންތައްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފަ

ބޭނުންވަނީތަކަންތައް  ކަހަލަމި އަހާލަން  އަޅުަގނޑު  އެބަހުރި.  އެއް ،  ކެްއ  އެ  ބަދަލުތަކާއެކީަގއި  ައަގށް  ހީޗެއެ  ެގ 

އަ ބަދަލެއް  ކިހާކިހާވަރެްއެގ  ދަނޑުވެރިންނަށް  ސަބަބުން  އެކަމުެގ  އަދި  ކާިއ  ފަތަކުލީ  ވަރެްއެގންނާނެތޯ 

 ؟ތޯކުރިމަތިވެދާނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދު އަރޫޝް   އަލްފާޟިލް

ެގން އި މިހާރު އިންނަނީ ގަވާއިދުަގއި ބުނާޮގތުން ވެއްޖެއްޔާ އިނިގރޭސި ލޭބަލް ނޫނީ ދިވެހި ލޭބަލް ލައްވަ  އެްއކަލަ

އެއީ .  ެގންނަން އަންނައިރުތޯ  މިސާ  މިކޮޅަށް  އެއީފުޅިކޮންމެ    ލަކަށް،ނޫނީ  ވަކިންތޯ  ކޭސް ؟އެްއަގއި  ެއއްތޯ  ނޫނީ 

މިސާލަކަށް، ފުޅިއެްއަގއިތޯ އިނީ.   ؟ވެސް ދޯ  އިތީަގއި ނެތް ކަންނޭނެގ އެހެން މެންޝަންކޮށްލާފަ؟ އިންނަނީއެހެން  

އްހެން ބުނެފިއްޔަކާ އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުޭވ މާބޮޑު ކޮސްޓެއް  ދެން މިސާލަކަށް، އަނެ ؟ދޯ  އިނީ  މެންޝަންކޮށްލާފައި

ކުރަން ތިކަން  އުކުއެކަމަ.  ދާނެހެން  ތަންކޮޅެއް  ވާޮގތަކީދަނ،  ވާނީ.  ކަންނޭނެގ  އެއްޗެހި   ލަކަށްމިސާ،  ޫގ  މި 

އަ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ެގންނައިރުަގއި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ެގންނަނީ  މި  މިސާލަކަށް  ބަލާ  ކަމަށް  ޅުަގނޑުމެން ބެންކޮކުން 

ހަދައިެގން. ދެން    ނޫނީ ލޭބަލް،  ށްންނަކައެ ބޭފުޅު  ދޭން އަސްލު ޮގތަކަށް ބުނެފިއްޔާ.ށްޖެހޭނެ ލޭބަލްތައް ޕްރޮވައިޑްކޮ 

ދާ-ރީ  އަނެއްކާ އެކަމަކު،ލޭބަލްއަކަށް  ވެދާނެ.  ތަކުލީފު  ތަންކޮޅެއް  ދެން  ރަ  އަސްލު  ންޖެހޭނީ.  ޮގތެއް.  ތިއީ  ނަގޅު 

ދޯ. ދެން   ފައިޔެލި   އޭަގއި  ނުހުރޭ  ންނަށް އިނޭގވަރަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެ  ،މިވާޮގތަކީ ިގނަ ެއއްޗެހީަގިއ ހަމަ ނޫޅޭ

ބޭނުންއަމުއަދި   އެ  އަޅުަގނޑުދުން  ެއކަމަކު،  ނޭނޭގނެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ެގންދާ  ެއއްމެ ކުރަން  އެާއއި  ދިވެހި ކޮން  ށް 

ޕްރޮވަިއޑްކޮށް ކޮ ލިޔުން  މިދެން.  ހަމަވާޮގށްދިނަސް  ތިބެނީ  މި  ބޭނުންކުރަން  މި  ިގނަފަހަރު  ދެން  ،  ބޭރު  ތަކީ 

އޭތި  ންނަށް ބޮޑަށް  ހުމީެއ    ހެން އެއްކަލަންކުރަން. މިބުނާނީ ބޭނުހުންނައަނެއްހެން ބުނެފިއްޔާ ބަންާގޅު ބޭފުޅުން މި  

ެއ   ނޭންަގނޑުމެންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހުދޯ. ބޮޑަށް އަޅު   މީހުން ބޮލަށާއި ެއއްކޮށް ވެސް އެބަޖަހައޭ ބޭސް އެކިޔާލީމަ  

ބޮ  ވަރަށް  އެހެންވީމަ،  ދޯ.  ވާނީ  ވެސް  އެމީހުންނަށް  ޑައެކްސްޕޯޒް  ެވސް  މިނިސްޓްރީން  އަސްލު  ތަމްރީނުދީ ށް 

  މި ފަހަރަށް އަންިގ ވެސް ނުލަްއވާނެ. މާސްކެއް ެވސް ނާޅާނެ.  މުހިއްމޭ. ދެން ިގނަވަރަށް  ހަލަ ކަންތައް ކުރުން  ކައެ

ހުންނާނެ.  ކޯޓު   ިގނަފައެެއއްޗެހި ވެސް ލާން  ހަމަ  ބޭނުންފެރު  ހަކަމަކު،  ެއޮގދޯ  ތަންރާވެސް ނުކު  ނޭ  މިތަ.   ށް 
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ހިއެއްނު .  ބުނީ އަޅުަގނޑަކަށް  ކޮސްދެން  އިތުރު  ކުރާކަށް. ،  ޓެއްވޭ  ތިކަން  ދާނެހެނެއް  ތިައކަށް  ކޮސްޓެއް  މާބޮޑު 

  ؟ދޯ ތި އަހާލީ އެހެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! ކީކޭތޯ ވިދާޅުވީ.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙުސައިންދާއިރާެގ މެންބަރު ކެންދޫ 

ްގލަދޭޝްެގ އެްއކަލަ މި ބަނ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީަގއި  ޮގތު  މައްސަލައެއްެގ  ނިޒާމީއެއްކަލަ  އަޅުަގނޑު ހަމަ  

 ޑެރޮޭގޓަރީ ސް ތަންކޮޅެއް  ދެންމެ ތި ބޭނުންކުރެއްވި ބައެ  މީހުންެގ ވާހަކަދައްކާއިރުަގއި އާއްމުކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

އެމީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވެނީ.  ޮގތުަގއި  ބޭ  ޓަރމްއެްއެގ  އެހެންނުދެރަކޮށްލަން  މީކުރާ.  ބަންްގލަދޭޝް  ންނޭ  ހުންވީމަ، 

 އިނޭގތޯ.   އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަނީހަމަ ން ކިޔުްއވު
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަްއޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މްއަޙްމަދު ޚައިތަދާއިރާެގ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު 

މުޤައްރިރު.   އޯލަޓަރނޭޝުކުރިއްޔާ  ނޫން  ޕެސްޓިސައިޑްސް  ވިދާޅުެވއްޖެ  ދެންމެއަކު  އިނޭގތޯ.  ޓިވް ަމރުޙަބާ 

އޯލަޓަރނޭއޮޕް އެކަހަލަ  ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ  ޕާސްޓުަގއި  މި  އެހެންވީމަ،  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  ޔޫސްކުރަްއވާ  ޓިްވ  ޝަންސް 

ޔޫ ހުފަސްކުރެވި އޮޕްޝަންސްތައް  ކިހިނެ؟ ރީއި  އެކަހަލަ  އެހެންނޫނީ  ފަރާތުން  ފަރމަސްއިންެގ  ައސްލު  އްތޯއޭ 

 ޝުކުރިްއޔާ. ؟ ނިސްބަތުން ކިހާވަރެއްތޯއޭ އޭަގއި އޮތީ ވާހަކަައކީ؟ ކަންކަމަށް ސަޕޯޓް އަންނަނީ

 

 އާމިނަތު އަރޫޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލިވިދާ މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން 

ކުންފު އިނޭގތޯފަރާތުން  ނީެގ  ޙަޤީޤަތަކީ  ޕެސްޓިސައިޑްސް  ބަޔޯ  ެގނައި  އެްއޗެހި   ވެސް  ކަހަލަ  އެހެން  ައދި  ނީމް 

ވެސް. ެއކަމަކު، އެ އެްއޗެހި މާކެޓެއް ނުވޭ މީހުންނަކަށެއް. އެންމެފަހުން ހަމަ ސްޓޮކް ިގނަވެެގން ުއކާނުލަންެވެގން 



31 

 

އެއީ އަސްލުަގއި މިހާރު    ސޯ   .ކިޔާފަ  ކުރާނެއޭކް  ވަރމި ޤަބޫލުކުރާށޭ މީތި.  މިބުނީ އޭތި ބެހީ އަސްލު ބޭފުޅުންނަށް

 ތިބި ފަރމަސް ލެވެލް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރޫޝްއައަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

މިނިސްޓްރީން   އެއްކަލަ  މިބުނާހެންދެން  .  ދޯ  ކެމިކަލް  ހަމަ   އިންނަނީ  މައިންޑް ސެޓްވެފައި މިއެމީހުންނަށް ބޮޑަށް  

އެކަން  ވަރަށް ރަނަގކޮށްދީފިއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެމީހުންމި  ޅުވާނެ.ޔާ  ނޫނީ  ކެމިކަލް  ހަމަ  ނުވޭ. ބޭނުމެއް  ބުނާހެން 

މި   ޅަން. ބޮޑުވާންޖެހޭ ދެ ދުވަހުން. ދެން ހަމަ ހަދާ އެއްޗަކީދެ ދުވަހުން ޖެހޭ އަިގނފަހަރު މި ޖެހެނީ ކަރާ ވެސް  

ހަމަ ވެސް  ބިންަގނޑު  ބުނީމަ  ނަހަދާށޭ  އެހެން  ވެސް.  ބިމަށް  ހަމަ  އަސްވާ  އުކާލަނީ  ހަލާކު  ބުނެފިއްނީ  ޔާ.  ލު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވާޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ހަމަ ދޯ.    ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ  ރުހައެކަމަކު، ހަމަ ބުނީމަ ވެސް ިގނަފަ

ންވީމަ، ބޮޑަށް މިނިސްޓްރީން ރަށްރަށަށް ޮގސް ފުޅުން ބޭނުންކުރާނީ ބޮޑަށް ދޯ. އެހެތިބޭ ބޭފުޅުން. އެ ބޭ  ކަންވިއް 

 އޮންނާނެއެންނު ދޯ.   ކަުއންސިލުތައް ވެސް އޮންނާނެތާ. އެކަން ބެލޭނެ ޮގތެއް ވެސްރު ބައްލަވާށޭ. މިހާއެކަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޭގތޯ މި ެގންދަނީ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ނވަރަށް ައވަސްކޮށްލާފައި އި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ހީމް ނާޒިލްއިބްރާދާއިރާެގ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު 

ބޭނުންވީ މި  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  .  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް މި  ީމަގިއ  ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  ބިލުަގިއ 

އެބަޮއތް.   ބާރުއަޅުއްވާފައި  އެއްޗެއް  މީެގ  ބޮޑަށް  ެގންދާއިރާ  ،އިރާިވއްކޭ ހުރިހާ  ތަނަށް  އަނެްއ  ތަނުން  މި  ،  ެއއް 

ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ލް ކުޑަ މިންވަރެއް ވިްއކާލަންޖެހުނަސް އޭަގިއ ލޭބަމެކުރެވި ކިތަންްއަގއި މި ލޭބަލްހުރިހާ އެއްޗެ

ބަ އެނޭގ  މީހުންނަށް  ބޭނުންކުރާ  މި  މީަގއި  އެބަޖެހޭ  ވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޭތި  ބޭފުޅުން  ތި   ،ހުރުވައެހެންވީމަ، 

ވަޑަިއެގންނެ  ދެންމެ  ބޭފުޅުވިމިތަނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ެވސް    ދަން  ވެސް  ހަމަ  ބަނ ނޑުވެރިން  ްގލަދޭޝް  ވިދާޅުވެއްޖެ 

  ސް ވެ  ރޭސި ބަހާއި، ބަންްގލަދޭޝް ބަސްހި ބަހާއި، އިނިގވެމީތި. އެހެންވީމަ، ެއޮގތަށް ދިއޭ  ބަހުން ވެސް އެބަޖެހެ

ފޯރުކޮށްއަހަމަ އެ ބޮޑަށް  މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް  ބޭފުޅުންނަށް އެ  ލާފަިއ އެ  ެއޮގތަށް ވެސް  ކަހަލަ ށް ލެވެންޏާ  ދެވޭ 

  ތަކަށް ެއކަން ކުރަން އަސްލު. ޝުކުރިއްޔާ. ޮގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ރުވަން ކަމަށް. ަގއްދޫ  އަތު  ައޅުަގނޑު އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަ  ނޫނީ،  ންވައް ބޭނުންފުޅުތޯ އެއަށް ކޮމެންޓެްއ ކުރަ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޒާހިރުދާއިރާެގ މެންބަރު ގައްދޫ 

ސްއާއި  ރމަހާރު ތި ބޭފުޅުން ފާ މިައޅުަގނޑުެގ މައިަގނޑު އެއް ސުވާލެއް އަސްލު މި އިނީ.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ޕްރޮޑަކްސްޓްތައް ޕުޝްކުރާއިރު މިނިސްޓްރީން ކޮންކަހަލަ ރޯލެއްތޯ ޭއަގިއ    ބޭފުޅުންެގތި    ސްއަށްރމަވާއިރު ފާއެންޭގޖު 

ނޫނިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް  ؟ ސްޓްރީން އެްއވެސް ކަހަލަ ރެގިއުލޭޓްރީ ކަންތައްތަކެއް އިނދޭތޯ ނޫނިއްޔާ މިނިކުޅެނީ

އިންސްޓްރަކްޝަންއިއަންަގވާފައިތޯ   ސުވާލަކީ.  ؟ މަސްޓެއްތޯ؟ ދޭން  ސްންނަނީ  މައިަގނޑު  އަޅުަގނޑުެގ  މި ެއއީ 

ޔޫ އޭތި  ޕާސްކުރުމާއި  ނޮލެޖް  ބެހޭ  ޮގތް  ސް ބޭހާއި  މިކުރާނެ  ޮގތަކަށްތޯ ކިޔައިދިނުން  މެންޑޭޓްރީ  ނިސްޓްރީން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ނީޅެ ކުތެރޭަގއި ކޮންކަހަލަ ރޯލެއްތޯ މިނިސްޓްރީން ތި ބޭފުޅުންެގ ވިޔަފާރީެގ ؟އިންނަނީ

 

 މިނަތު އަރޫޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އާއަލިވިދާ މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން 

މިނިސްޓްރީ އެއްކަލަ  މިހާރު  އިނޭގތޯ  އެތެރެކުރާޕެސްޓިސަން  ހުށަހަޅަިއޑް  އެބަ  އެމް.އެސް.ޓީ.އެސް.  ޖެހޭ  ންއިރުަގއި 

ނޯޭވ  އެްއކަލަ މި ބިލު އަސްލު މުހިއްުމވަނީ އެހެންެވެގން.  ، ނިސްޓްރީންޝީޓެއް. ދެން މި  ސޭފްޓީ ޑޭޓާ ސްމެޓީރިއަލް

ޮގތަކަށެއް ތިބުނާ  ކުރާކަށް  މެންޑޭޓަރީ  މިނިސްޓްރީއަކަށް ސީދާ  އަދި  ބާރެއް  ާގނޫނީ  މިއަސްލު  ނުކުރިޔަސް  ބުނީ . 

މޯލްޑިވްސްގެ  ޙަޤީޤަތަކީ އަލިިވދާ  ބަޓް  ނޯވޭ.  ފިޔަވަޅެއް  ތަންތަނު  ިގނަފަހަރު،  އަނެއްހެން އެޅޭނެ   ސް ވެންއެހެން 

ިމކޮޅަށް    އިނޭގތޯ ބޭސް ބައްލަވަިއެގން ހަމަ އެއްކަލަ އަލިވިދާ މޯލްޑިްވސްެގ ލޭބަލްކޮޅު މި އޮންނަނީ ލިޔުންކޮޅު. ސޯ

ބުނާނެ   ބޭުގޅާފައި  ަގތް  ކޮންމެމިއީ.  ހެކޭ  ތިކޮޅުން  ހަދަނީ.  ކަމެއްވެކިހިނެއްހޭ  ސޯ،    ެގންނޭވެ  ސް  ުގޅާލީ.  މި 

ެއއްކަލަ ސައިބޯނި ލައިެގން އަތް    .ދެމުންދަނީތު ފޯރުކޮށްމާލޫޢުދުވެސް މަ އަޅުަގނޑުމެން އަބަ ހަމަ އޭަގއި ހިމެނޭނެ 

  ނިސްޓްރީއަށް މިެއކަމަކު، ޙަޤީޤަތަކީއްކަތްކުރެވޭ.  ގިއަރސް ބޭނުންކުރާށޭ. ސޯ އެޮގތަށް ހަމަ މަސަ  ،ދޮންނާށޭ މިވެނި

 އްވާ ކުރުަވން. ލަބުނާހެން މެންޑޭޓަރީކޮށް އެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ތި ލު މުހިއްމުވަނީ މި ބި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ައޅުަގނޑު   އަލައަފޮލޯއަޕްއަކަށް  ެއރުންނާނަން  ފުރުޞަތު  ތިއްބެވި  އެދިވަޑައިެގންފައި  ނައިފަރު  ވުމަށްފަހުގައިށް   .

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް
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ބޮޑަށް   ވަރަށް  ހަމަ އަޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!  ައޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީއިނޭގތޯ.  ބޭފުޅުންެގ އިތު،  ހާލަން    ރުން ވެސްތި 

ތި   ބައޮތްތޯއް ވެސް ުއޅޭނެ ދެއްތޯ. އަނެއްހެން އަންދާޒާކުރެވިފައި އެކުންފުނިތަ  ހެންމީެގ ތެރޭަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެ

ޕެސްޓިސަިއޑުަގއިމާކެ  ބޭފުޅުންެގ މޯލްޑިވްސްެގ  އަލިވިދާ  ކިހާވަރެއްތޯ  މާކެޓް، ؟ ޓް ޝެއަރއަކީ  ކިހާ  ދެންނެވީ  މި 

އަދި  ؟ ބަ ކޮށްދެްއވަންތޯއެކޭޓަރ    ވަރެއްން ކިހާޅުކުރާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ތެރެއިން ތި ބޭފުބޭނުންމުޅި ދަނޑުވެރިން  

އިނޭގތޯ ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  ހިސާބުތަ  އަޅުަގނޑު  އަންދާސީ  ބޭފުޅުންމި  ތި  އަސްލުަގއި  ށް ނައް 

ދެންނެހޭނިގވަޑައިަގންނަވަންޖެއެ މި  މިހެން  އި  ވީ.  މީަގއި  ބޮޑަށްޞާތިޤްއަސްލުަގއި  ނަފާއަށްވުރެ  ވިޔަފާރީެގ   ދީ 

ށް އެބަ އެނިގވަޑައިަގންނަވާ މީަގއި  ނަމަ ތި ބޭފުޅުންހަބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ  ލު އަޅުަގނޑު ޤަސްއެކޭ ެއއްވަރަށް އަނަފާ

ނުރައް މިީއ  މި،  ކާތެރިކަމާހުރި  އެ މި  ހަމަ    އީ ކެމިކަލްސްކަާމއި  މި  އުފައްދަންކަމާ  ިމ  ކާބޯތަކެތި  އްޗެހި 

ނަފާ  ކުބޭނުން އެ  އެހެންވީަމ،  ޮގމިބޭ  ލިރެވެނީ.  ިއޖުތިމާޢީ  ހީވަތުން  ންވަރަށް  ކަންކަން އަޅުަގނޑަށް  މިކަހަލަ  ނީ 

އުލޭޓްރީ ބޮޑީައކަށް މި އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ.  މީެގ ރެިގ،  ން އަސްލު މިނިސްޓްރީއަށްޅު އަސްލު ދިރާސާކޮށް ތި ބޭފު

ވާހަކަދައްކަވާ މި ،  މިނިސްޓްރީއާއި  ެގންނަާވ  ސަމާލުކަމަށް  މިނިސްޓްރީެގ  ކަންތައްތަްއ  ެއ  މިނިސްޓްރީއާިއ  ނޫނީ 

  މި ޕްރޮޑްކްސްޓްތަކުެގ،  ންނަނީއްކާ އެކި ދާއިރާތަކުން މި އިންނޭނެގ ކުރަްއވަން. ދެން އަނެ  އެބަޖެހޭ ކައް ތަކަންތައް

ވަރަށް   ދެނެަގތުން  ެވސް  ކަންތައް  އެކަހަލަ  ކިހިނެއްތޯ  ޮގތް  އަންނަ  މި  ދާއިރާތަކުން  އެކި  އްމު. މުހި ތެރޭަގއި 

ޕެސްޓިސަިއޑު އާއްމުކޮށް  ފުަވއްމުލަކުން  ބާވަތް  ވަދިހަނޫނީ    6.  ވަތްތަކޭބާ  މިޮގތުަގއި    ެގމިސާލަކަށް،  ރަކަށް 

ެގންުގމިސާ އަބަދުޅެލަކަށް  އެއްކަލަ  ނީ.  ސީދާ  އަޅު ،  ހަމަ  މައްސަލައަށް  މިހިރަ  ސޮއިލްަގއި  މި  ަގނޑުމެންެގ 

ބޭފުނުއެޑްރެސް ތި  ދީެގން  ޅުކޮށް  ޕެސްޓިސައިޑެއް  އިމްޕޯޓްކުރަްއވާ  ކުރުމަކުންއަން  މިކަން    ށް ކައަޅުަގނޑަ  ނެއްދި 

ރަނަގހިއެއްނުވޭ އެންމެ  ީމަގިއ  ދެންނެޅަ  މި  ކުރެޭވނެހެނެއް.  މިކަން  ިވޔަފާރީކަށް  ލިބިދާނެ.   ެގވީ  ނަފާ 

ްއ  ންތައްތައްޙީ ކަސި.  ވެސް  ން ކަހަލަ ކަންތައްތައްހެށް ބައިވަރު އެރަވަހުރޭ  އެބަ  އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ުގޅިފައި

ވަރަށްއެބަހުރޭ އަނެއްކާ  ބަލި  .  ތެރެނުރައްކާތެރި  މީެގ  އެހެންވީމަ، ތައް  ދެން  އެބައާދޭ.  ދަންނަވާހެން  މި  އިން 

ިއ  އާ މިނިސްޓްރީ  ށްކަނީ. އެހެންވީމަ، ކިހާވަރަރަޓީ ވެސް އޮންނަކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުއިޖުތިމާޢީ ރެސްޕޮންސިބިލި

 ؟ ކުަގއި މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ތި ކުންފުންޏަށްއްތަ އި އެކަހަލަ ކަންތަަގއެކީ 

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު ރިޔާސަތުން

ރަްއވާތީ. އާދެ!  ކުެއއްެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގމޯލްޑިވްސްއަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުެގ ކުރިން ނިޒާމީ މައްސަލަ  ދާއާދެ! އަލިވި

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  . ވޭ ޅުވިދާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ފުނީެގ  ންްއވައިފި އެ ކުލުަގއި ފާހަަގކުރަވާރި މެންބަރު ސުތްތެ އިއްޒަމިހާރު  ،  ށްލީކޮޞަތުެގ ބޭނުންފުރުއަޅުަގނޑު މި  

ތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކުން. ދެން    ންނަނީއޮލޫމާތުެގ ވާހަކަ. ދެން ކޮމިޓީަގިއ މި  ޢުއަރއާއި އެާއއި ބެހޭ މަމާކެޓް ޝެ

ެއއީ މިސާއަ ނުފެނޭ ކުންފުނީެގ މާކެޓް ޝެށްއެކަމަކު، އަޅުަގނޑަކަ އްޞާކުރަން  ޙި  އީލަކަށް، ކުންފުނިން އެރއަކީ 

ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ޞާ އްޙިލޫމާތު  ޢުބޭފުޅުންެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ދެކޭނަމަ އެ މަ  ނުވާ އެ ން  ބޭނު

އަ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  އެޮގތަށް  ފުރުޞަތު  ެއ  އެހެންވީމަ،  ނޫނޭ.  ެއ  ކަމެއް  ޅުަގނޑު 

 ސަލަ ހައިލައިޓްކޮށްލީ. މައް
 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ލޫމާތު ވެސް  ޢުމިންަވރަކަށް އެ މަޅު  ތި ވިދާޅުވި ނުކުތާ އަޅުަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ. އަލިވިލާ މޯލްޑިވްސްއިން ބޭނުންފު

 ނޫން އެއީ. ސް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެއްވޭނެ. ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ވެ އަދި ޭއެގ އިތުރަށް 

 

 މިނަތު އަރޫޝާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އާލިވިދާ މޯލްޑިވްސްެގ ފަރާތުން އަ

ތި ނެތް  ބަލައިލެވިފަެއއް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އިބު  އަސްލު  ޑޭޓާެއއް  އަސްލުނުްއވި  އަޅުަގނޑުމެން   ންއަނެއްހެ  ނޭގތޯ. 

ކަންތަްއ  ހިސާބު  މި  އި  ތުަގޏެއް ޙަޤީޤަދިޔަ ކުންފުންންލްކޮށް ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް ހިނަގމުވެނައިޏާމު ވަރަށް ޖުންބުނަ

ކަންތަްއ. ބޮ މި    ބެލެހެއްޓުމާއި  އިނޭގތޯ  އައިފަހުން  ރަނަގޅުވެެގންދިޔައީ.ޑަމީރާ  ކަންކަން  އަދި    ށް  ތިޮގތަށް  ސޯ 

 ބަލާލެވިފައެއް ނެތް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރޫޝް  

އަމު މިސާއަދި  ޮގތަށް  ޝީޓެއް  ޑާޓާ  މިބުނީ  އެހެދުން  ދޯ  ބުނާނަމަ  ލަކަށް،  މިސާލަކަށް  ސައިކޮމެތަރިން ން 

ބަލާފަކަށްތޯ  ރަހާވަކި އެހެން  ހުރީ  ިވކިފައި  އެކައެމިމަހުަގއި  ނެތް.  ބަލާލައިފިްއޔާމަްއ  އަނެއްހެން  މިސާލަކަށް   ކު، 

މި  ތުަގއި  ންމަ  އެއިނޭގނެ   މިިމސާލަކަށް،  ލީކެމިކަލް  ވިކިފަ  ޓަރުެވނިވަރަކަށް  ެއޮގތައެބަހުރިހޭ  ވާހަކަައކީ  .  ށް 

އެނެގން.   އެކަމަކު، މިބުނާހެން މިހެން ނޯޓުކޮށްފައެއް ނުހުންނާނެއޭ. އެކަމަކު، މިސާލަކަށް ހުންނާނެ ސިސްޓަމުން 

މިސާ ެވސް  އެ  ޖަހައިލީމަ  ސައިކޮމެތަރިންމަސް    ލައިޖުލަކަށް  ސިސްޓަމުަގިއ  ލީޓަރުކަން  ކިތައް  މަހު   އަންނާނެ 

 ހުންނާނެއޭ. ފައި ހުރީ. އެޮގތަށް އެނެގން ވިކި
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޔާސަތުން ރި

ފުރުޞަވައެދި،  ޝިޔާމްމިހާރު   ޖަ ޑަިއެގންނެވި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  ތުަގއި  މި  ދޭން  ވާބު 

ކޮމިޓީގައި ނެތް.  ވެސް  ވަުގތެއް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަަގއި  އެރުވީ.  އިތުރަށް ެގވޯޓެއް  ދެން  ނޫނިއްޔާ  ން 

އެހެންވީ  ކުރިއަކަށް  ަގނޑުމެންނަކަށްއަޅު އެކަނުެގންދެވޭނެ.  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ިމ  މަ،  ށީެގންާވވަރަށް 

ވާންކު އެކީަގއި  ފުރުޞަތަށް  ފުންޏާ  ދެން  ލިބިއްޖެހެން.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުރުޞަތު  ހަކަދައްކާލުމުެގ 

އެކަން ވެސް  މެންބަރުން  ެއހެން  ތިއްބެިވ  އުއްމީދުކުރަން.  ޤަބޫލުކުރައްވާ  އެދިަވޑަިއެގންފައި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނެ 

ލޫމާތަށް ޓަކައި. ދެން ބިލު  ޢުެގން ތި ދެއްވި މައި ށް ޝުކުރިއްޔާ ައލިވިލާ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮމިޓީައށް ވަޑަޑަވަރަށް ބޮ

  ށްނުންވެއްޖެ ކަމަަގއި އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު 

ލާދީ  ވާމަ އެބައޮތް މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުމާ ޙަހައަދި ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް    ންނަށް ދަންނަވާލާނަން.ޅުވަންޏާ ތި ބޭފު

ޒަތްތެރި މެންބަރުން އްދޮރު ބަންދެއް ވެސް ނުވޭ. އި  ވެސް އަދިވެސް އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން. އެހެންވީމަ، އެ

އެއްބާރުލެއްުވމަށް  އަދިވެރިކަމާިއ  ޝައުޤުބަހައްޓަވާ   ދަންނަވަން.   ދެއްވާ  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

  11:00މިހިސާބުން މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނީ. މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުެމއް އޮންނާނެ. އެއީ    އެހެންވީމަ،

 ަގއި އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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