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 މަދު ސަލީމް{ އަޙް ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ށިހޯރަފު؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ކެވުން:އް  ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

ފަށަނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނު`  ބިލު ޕެސްޓިސައިޑާ  ންކުރާދަނޑުވެރިކަމުަގިއ  ދިރާސާކުރުމުެގ ބެހޭ   

ންބަރުންނަށް  މެޒަތްތެރި ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ިއއް  ނު ޖޮއިންޓު ލެވުއިތް. ިމޮގތުން އެކުލަވަ ކަމަސައް

  ސްޓަމްސް ސަރވިސް ލްޑިވްސް ކަމޯ،  މެން ހިމަނާފައި މިވަނީއަޅުަގނޑު  ންޑާގައިއެޖެދުެގ  މިއަ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.

ބިލާ ބޭފުޅުން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  އެބޭ  އާއި  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ޮގތެްއެގ  ދެކިަވޑައިަގންނަވާ  ފުޅުންނާއި މެދުަގއި 

މި  .ކުރުންބައްދަލު ެއބޭދެން  އެބަތިއްބެވި  ވަޑަިއެގން  މާޖަލްސާ  ންފުޅުހާރު  ބޭލަމުެގކުރާ  އެހެންވީމަ،    ަގއި.ރު 

ެއބޭފުޅުންނަށް ަގސްދުކުރަނީ  ދައުވަ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  ވަޑައިަގތުމަށް  ދިނުމަށް.  ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވާލަދެއްވާ ތު 

ވަ ައޅުަގނޑުމެންބައްދަލުވު  ކޮމިޓީ  އާދެ!ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )  ޑައިަގތުމަށް. އެބޭފުޅުންނަށް  ެގންދާނަން. ރިކު  ން  އަށް 

އަވެސް  ފަށަމުން ޮގތަށް  ޅު  ދެންނެވި  ިމެގންދަނީމިއަދު  ަގނޑު  ކުރިއަށް  ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ  ،  ައޅުަގނޑުމެން 

ހުޒް އެން ފިޝަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް  ބެހޭޮގތުން    ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑާ އެްގރިކަލްޗަރއިން  އޮތް  ހަށަޑް  ޅުްއވާފައި 

ަގިއ މިހިމެނޭ ކީ އަދި މިބިލުދެން މި ބިލަ  ންދަނީ.ށް މިެގރިއަމުެގ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރުކުދިރާސާ،  ބިލަށް

  ން ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އަޅުަގނޑުމެ،  ިގނަ ދާިއރާތަކަކާއި ުގޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީވާހަކަތަކަކީ ވަރަށް  

ކުރިއަށްެގންދަންޚިމަޝްވަރާާއއި   ހޯދަިއެގން  އަޅުަގބޭނު  ޔާލު  ިމއަދު  އެޮގތުން  ބާޑުމެނ ންވަނީ.  މި  ިމ  އްވަނީ  ން 

ބައްދަލުުވން  2ކޮމިޓީެގ   ކް  .ވަނަ  ތިމާެވއްޓާއި  އި ކޮމިޓީއަކީ  އަދި  ޗޭންޖާއި  ުގޅިެގން ލައިމެޓް  ކޮމިޓީ    ޤްތިޞާދީ 

މްސް  ވްސް ކަސްޓަލްޑިެގން މިތިއްބެވީ މޯއެހެންވީމާ، މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައި   ކޮމިޓީއެއް.  އުފައްދާފައި އޮތް ޖޮއިންޓު

ބޭފު ެއމްސަރވިސްެގ  ކަމާޅުންނާިއ  ބޭފުޅުން..އެން.ޑީ.އެފްެގ  މަރުޙަބާ ތިބޭފުޅުން  ބެހޭ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑު  ނަށް 

ބެހޭޮގތުން ތި މުއައްސަސާއިން  ަގިއ ބިލާއް ލަ ޮގތެއަރުވަނީ މި ޖުމުމިރުޞަތު އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ފު ނަވަން.ދަން

ނަމަ އެކަން ޔާލެއް އޮތްޚިވުެމއް ނުވަތަ  ންެގ ކަންބޮޑުށް ތިބޭފުޅުކަައދި ވަކިަވކި މާއްދާތަކަ  ވާ ޮގތަކާއިންނަވަޑަިއަގދެކެ

   ސްއަށް.ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިމަ އައެންމެ ފުރަތަ .ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 

 ކަދެްއކެވުން: ހަމުފީދު ވާهللا ޢުދުސަސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  ސަރވިސަސްެގ ސްކަސްޓަމްމޯލްޑިވްސް 

عليك ސަޢު.  مالّسالم  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  ،މުފީދު هللاދުައޅުަގނޑު  އޮސީ  ،  ސީނިއަރ    ޕަރޭޝަންއިން. ކާޯގ 

  ނޑުމެންގެ އަޅުަގ،  ރުޢަލީ ޒުބައިދެން  ،  އާދަމް ޝަފީޤްދެން    ން.އަރޒްއިއެފެ  ލީަގލްންނަނީ  ފަޔާޒު މިއި  ،އަޅުަގނޑު

ދެތިން ކަމެއް އިންނާނެ    ންމެޅުަގނޑު ދެން އަ  ން.ޝަންޓޭސީ ކާޯގ ޑޮކިުއމަ  އެއީ  އާދަމް ޝަފީޤް.  ޓެރިފް ސެކްޝަން

ލިޔުމުން   .ފާހަަގކޮށްލާފަ އިން  ދެން  ފޮނުވާލާފަވެސް  މައިނާނެ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން.  ޮގތެއްަގިއ  ބަލާފައި  ަގނޑު   
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.  ތައްތައްބެހޭޮގތުންހުރި ފާހަަގކުރެވޭ ކަން  ކާތައްތަަގނޑުމެންެގ ސަިއޑުން ކުރަންޖެހޭ ކަންަގިއ އަޅު ރ އިންނާނީ އެ ބޯޑަ

    ންދަވާނެ.އަށް ެގތައް ފަޔާޒު ކުރިކަންތައްން އެދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޟް ޔާފައިބްރާހީމް  އުސްތާޛުއަލްސްޕްރިންޓެންޑެންޓް  ސަރވިސަސްެގ ސްކަސްޓަމްމޯލްޑިވްސް 

  ރިުގޅުންހުޓާއި  މްޕޯޓް އެކްސްޕޯމި ާގނޫނުެގ އި،  އިރުލާލިށް ބަލު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮމުޅި ބިއަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  

ޑިފައިންކޮށްފައި   އޭރިާއެގ އިހަމައެކަ  ހުރިއިރު  ކުށް  އެކްސްޕޯޓްމްނި  ނުވަތަ  ބޮޑަ  ،ޕޯޓްކުރުންކުރުން  މާޒީެގ މި  ށް 

ބޭއެޣާސީ އެހެންނަ  ނުންކޮށްފައިއް  ާގނޫނަ،  މަވެސްހުރީ.  ބަލާލަކަސްޓަމްސް  އެ  އިފިއްޔާށް  ސިނޭގވެސް  ން  އްރުނެ 

ުއޅުން ކުަގިއ އެކްސްޕޯޓު ލަތުޙާމިއިން ކަމެއްަގއި ބަިއވެރިވާ  ވަތަ  ަގއި ނު ލަތުޙާމިސާލަކަށް އެތެރެކުރަން އުޅޭ   ރަން 

އިމްޕޯޓު މިއީނުވަތަ  އުޅުން  ތެރޭކުރަން  ކުށުެގ  ޑެވެސް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން    ފިނިޝަންސްަގިއ  ހިމަނަން  ތެރެއަށް 

ދެ ކޮށްފަސަޖެސްޓްއިންނާނެ   ނުކުތާއަކަށް  ވަ.  އުފައްދާ  ނަ  ބިލުން  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެްއ  ރެ  ެގސްކަސްޓަމް   ބޯޑުަގއި މި 

އެހެންނަމަވެސް ރެ،  ނެތް.  ވަރަށްލޭޓު ގިއުިމ  އޭރިއާތަ ިގކުރާ  ކަސްޓަމްސްެގނަ  އިމް  ކުަގއި  ނުވަތަ  ޕޯޓް  ވާހަކަ 

ލަފާ އަރުވާ    ޓަރަށްހުރި ޮގތުން މިނިސްކަމާއި ުގޅުންކާއި އަދި މިަގވާއިދުތަ  ލުތަކާއިރު ހަދަންޖެހޭ ުއސޫވާއިއެކްސްޕޯޓު 

ޮގތުަގބޯޑެްއެގ  ެގއް ކޮމިޓީއެ އޮ  އި   ބޯޑުަގއި  މި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން  ކަސްޓަމްެގ  އޮންނައިރު  ކަމަށް ންބޯޑު  ނަންޖެހޭ 

ފާހަަގކުރަންކަސްޓަމްސްއި ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ޭއެގ  ދެން  ާގނޫނުގަ .  ިމ  ޕެސްޓިސައިން  ޑް  އި 

ުއފެރި ކޮށްފައިހު  ޑިފައިން ުގދޭ  ޮގތުން  ސައިޑު  ޑުމެންެގއަޅުަގނ   ތުން ޅޭޮގސުވާލުތަކާއި  އިތުރަށް  ޓެރިފް  ޒުބައިރު  ން 

   ލުކޮށްދެއްވާނެ.ޞީތަފު

 

 ޒުބައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޟިލް އަލްފާ ފިސަރޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮސްޓަމްސް ސަރވިސަސްެގ ވްސް ކަމޯލްޑި

ވާނެ ޔާންކުރަންބަށުން  އިދެްއެގ ދަވާމި ހަދާ ަގވޭ އެްއޗިހި  ކުރެ ޕެސްޓިސައިޑް އެ ކޮންޓްރޯލްމި ާގނޫނުަގއި މި ބުނަނީ  

އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ލެވެލް   ކަމަށް.  މި  ކަސްޓަމް  އެ  ޕެސްޓިސައިޑް  ާގނޫނުަގިއ  އަދި  މިަވުގތު    ވަކިވަކިންަގއި 

އެްއޗެއް  ބަޔާންކޮ މުހިއްމު  ވަރަށް  އޮޕަރޭޝަނަލީ  މި  ކަުމަގިއިވޔަސް  ނެތް  ޮގތުށްފައި  ބެޕެސްޓިސައިޑްެގ    ލެނީަގއި 

ނީ.  ހެމިބަލަންޖެންޏެއް ނޫން  ަގނޑުމެން ހަމަެއކަނި ހުއްދަދެވޭ ބާވަތްތަްއ ެއކައަޅު   އެ،  ޗެއްތޯ ބެލެނީ ކޯއް ނު  ޗެއްތޯކޯއް 

ޕެހުއްދަނުދެ ެއީއ  ބާވަތްތައް  ކަނޑައެ ވޭ  މިހާރުވެސްޓިސައިޑެއްތޯ  އެބައާދޭ.  ދަތިތަކެއް  ޓަމްސްެގ  ކަސް  ސްޅުމުެގ 

ވެސް ހުއްދަ ބޭނުންވާ ެއއްޗިއްސާއި ނުާވ    ތެރެއިން  މިކަލްެގ ކެހެންން އެހެނިތުިއ ހުންނަ ޮގބަްއޓަންވެފަ  މަސައްކަތް

ދަކަނޑައެ  އްސާ އެްއޗި ޕެސްޓިސަިއޑް  ޅުުމަގިއ  ދެން  އެބަހުރި.  ބަލާއިފުލަތިތަކެއް  ާމނައަށް  ވެސް    ރުގައިޒީ 

  ސައިޑް ސެކްޓިމިސާލަކަށް އިން.  ދާނެ އެއްޗެއްނަކުރެވި މާސައިޑަކީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ވަރަށް ހަނިކޮށްވެސްޕެސްޓި

ހާބިސައިޑް  ހި ރިެގއުލޭޓަރ؟ ހިމެނޭނެތޯމެނޭނެތޯ،  ްގރޯތް  ހިމެނޭޕްލާންޓް  ބްއެ ؟ ނެތޯސް  ވަރަށް  ރޯޑްކޮށް ޮގތަށް 
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ކަސްޓަ  މިއިންނަނީ. ކްލެސިފައިދެން  މުދާ  ޮގތެްއަގއި  އާންމު    ަގއި ިއޒްކުރާއިރުޓަެގރަކެ  ނޫނީކުރާއިރު  މްސްއިން 

އަށްވުރެ ިގނަ    200ސްޓަމް. ެއއީ ދުނިޔޭަގއި  ސި   ންކުރާ ހާަމނައިޒްމިބޭނު  އިންމިއްޔާކަސްޓަްމ ޖަނީ ދުނިޔޭެގ  މިބަލަ

ބޭނުންކުރާެވސް    ޤައުމުަގއި ސިސްޓަމް.މި  ބަލާއިރުއެޮގ    އިންސެކްޓިތުން  ތް  ުގރޯ  ،އި ޕެސްޓިސަިއޑާ،  ސަިއޑާއި  

  އަވަހަށް މާަގއި  ޗާއި ަގހުކެއް ން ސޫފިތައް މަރާ ތަިއ އެހެޗެއްސާ  އެއް ދާ މަރާމީ،  ރޮޑެންޓިސަިއޑާއި  ،ިގއުލޭޓަރއާއި ރެ

ދާދި   އުލޭޓަރއާރެގި ޭމވާ ައޅުވަން ެއކަހަލަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ  ނޫނީ އަވަހަށް، ޓަންށް ާމވަ ށްހައަވަނޫނީ   ވަންޅުއަ

ކޮށް  އި އެބަލާ އެްއޗިހި ވަރަށް ސާފުޓިސައިޑުެގ ޮގތުގަ އެ ޕެސް،  ރު އެހެންކަމަށްވާއި  ަގރަިއޒްަވނީ.ްއޮގތަކަށް މި ކެޓަ އެ

އެއެ ޮގތެދެން    ޖެހޭ.ނެގންބަ  އިންޓަރނޭޝަނަލީއާންމު  އެކުރާ   ްއަގއި  ޓެކްނިކަލީ  ައދި  ޕެސްޓިސަިއޑް  އިރު  ވެސް 

ބޮޑަށް   ރިޭއަގއި  ވަރަށް  މާއްދާތަކަށް  މިޔަޢާހިމެނޭ  ކެމިކަލްއެ  ކުރެވެނީ.ތްކޮށްެގން  ހަމަ  އޭެގ  މިސާލަކަށް    އޯ ފި އް 

ހުންނައިރުަގއި ޕެކްކުރެ   ފޯމުަގއި  އެ  ހުންވިފައިެވސް  ޮގތު  ޕެސްޓިސައި ނަ  ބޭނުންކުރެޑަން  ންޏާ  ވެކަށް 

ކެޓަަގރަިއޒްޕެސްޓިސައިޑެ  މި  ޮގތުަގއި  ބަލާއިރުވަނީ  ްއެގ  ެއޮގތުން  ވަ.  ޮގތުަގިއ  ަގއި  ކަމެއްެގ  ުމހިއްމު  ރަށް 

  ރަށްތެރޭަގއި އެ ޕެސްޓިސައިޑަކީ ކޮބަިއކަން ވަ  ދުހެދޭ ަގާވއިކަސްޓަމްސްއިން ދެކޭ މި މީެގ ތެރެއިން ޚާއްސަކޮށް  

އިނު  ސާފުކޮށް އިންނަ  ން.ޑިފައިންވެފައި  އެހާ    މިހާރު  އޭޑަބޮޮގތުން  އެހާކަށް  އަދި  ކަ  ތި  ސާފުނުވާ  މަށް  ބޮޑަށް 

   ނީ.ވުފާހަަގކުރެ

 

 ޅަކަށްފަހު(  )ވަުގތުކޮ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޮގތެއްަގއި  ލައިން ޖުމުންނެވި ބީދަނޭގތޯ. ހަމަ މިދެއި  .އެން.ޑީ.އެފްއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަންއަޅުަގނޑު އެމްމިހާރު  

މެންޓެއް އޮތްނަމަ އެކަންެވސް  ކަށް ކޮޕެސިފިކްކޮށް ވަކި މާއްދާއަތައްތަކާއި އަދި ސްަގކުރެއްވޭ ކަންތިބޭފުޅުންނަށް ފާހަ

  .ަގކޮށްދެްއވުންފާހަ

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ ޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސް ބްރިޭގޑިވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ

ފަޔަރުަގއި އަޅުަގނ،  ަގނޑުމެންޅު އަ  އިނޭގތޯ.ޝުކުރިއްޔާ   މި  މިހާރު  ދެން  ެއއްކޮށް  ދެން ،  ޑާއި  ފަޔަރު 

މިހާރުަގނޑުއަޅު އެތެރެ  މެން  ރާއްޖެއަށް  ކެމިކަލްތައް  މި  ޑީވެސް  ޭއެގ  ބަލަކުރުމުަގއި    އިޓެއިލްސްތައް 

އެ  އިކޮންޓްރޯލްކުރުމާ މިކަންތައްތައް  ،  އެ ޗެކްކުރުމާއި  އެކީންޓައްޑިޕާރޓްމަކުރާ  ފަޔަހެންވީމާ.  ންޓުެގ  ރޓްމަޑިޕާ  ރ، 

ކޮމާންޑަރަކަށް  ޑެ މިނިސްޓްރީަގއި   ހުންނެވިޕިއުޓީ  ޑިފެންސް  ދެން  ކަ  ެވސް  ނަދީމް.  ިމ  ންތައްތަކުަގއި  ކެިމކަލް 

  ންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓީމުަގިއ މި ދެބޭފުޅުން މިތިއްބެވީ.އެހެ.  ނާ މުޙައްމަދުފުޅެްއ މި ޒިދުތްތެރިވާ އެްއ ބޭރަކާޙަ
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މީ ންވީހެއެ ހުމަ،  އަޅުަގނޑުރި  ަގއި  ކަންތައްތަކަށް  ދެން  ބަެއއް  ހަމަ  ބޭނުން  ންވީމައެހެ  ވެސް  ހިއްސާކޮށްލަން   ،

އިމީޑިއެ އޮތީ  އެއީމިވަުގތު  އެތެޓްލީ.  ކެމިކަލް  މިރެކުރުުމަގއި    އެމް.އެން.ޑީއެފްޑިފެންސް  އަދި  ެގ  ނިސްޓްރީެގ 

ހުރިހާ  އެއްސޭއިންގ ކެމިކަލްވައްތަރެއް  ކުރީަގިއވެއްޖެްއޔާ  އެބަހުރޭ. އި  ގަ އް އެެގ  މިފަހަރު ،  އެހެންނަމަވެސް  ެވސް 

މިހި ހަމަ    ،  ރަމިބިލުަގއި  ހެއްދުމާ  ހިމެނޭ.މިކަލް  ކެިމވެސް  ަގސް  ތެރޭަގިއ  ހުންމީެގ    ކެމިކަލްތަކު   ނަބެހޭޮގތުން 

 އެކަމަކު  މަވީ. އެހެންރޭބައެއްކަހަލަ އެްއޗިހިވެސް އެބަހު  ލަބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަހައަށް  ތެރޭަގއި އެބަހުރޭ މި ޕޮއިޒަން 

ރޯލް މީގައި ކަށް ކޮންޓްމާލަ އެހެން ދި ޓްރީއަށާއި ޑިފެންސަށްވުރެ ބޮޑަށްމިނިސް،  ލްަގއި މިއޮތީ ކޮންޓްރޯމިފަހަރުަގއި މީ

ޮގތަކަށް.އޮ ކަހަލަ  މިނިސްޓްރީ  ންނަ  މެން  ެގޑިފެންސް  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ނޫނިއްޔާމު  ބަރެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގިއ  ،  ހެންނަމަވެސް އެ  އިންނަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މީަގއި އެބައޮތް.  އް ރެެގ މެންބައެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އެްއކަމަކަށް.ހަަގމިފާ ފާހަަގކުރެވޭ  އެބައި  ދެ   ކުރެވުނީ  ތިބި  ދެން  ޑީޓެއިލް  ިއތުރު  މީގަ   ބޭފުޅުން  ދެން  ިއ  ވެސް 

   ހިއްސާކޮށްލަން.

 

 ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  )

 

 މަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނާ މުޙައްޒިދު ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް  ފް ޑިފެންސްެގއޮ މިނިސްޓްރީ

ެގން މިދިޔައީ. ދެން ޭއެގ  އެްއކަމެއް މިހާރު ފާހަަގކުރެވި ލަން ބޭނުންވާ  ަގކޮށްހަނޑު ފާމި އަޅުގަ .  ޔާއާދެ! ޝުކުރިއް 

ގިއުލޭޝަންަގިއ  ރެއެ  . ދެން  ރު މިވަނީކުރެވިފައި މިހާގިއުލޭޝަން ގެޒެޓު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކެމިކަލް ރެއިތުރަށް

އިމްޕޯޓު ކެިމކަލް  މި  ބޭނުންެގން ކޮށް  ބުނާޮގތުންވެއްޖެއްޔާ  އެބަހުރި    އި ހިފަ،  ކުރުމުަގއި ުގޅުާމއި  ެގންުގޅުުމެގ 

ވަކުޓްރާންސްޕޯޓުދެން    ކަންތައްތަކެއް. ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  ހަމަތަކެއް ރުމުަގއި  އެބަ  ކި  ލޭބަލްކުރުމާއި    ހުރި.ެވސް 

  ނީ. ންވަނުަގކޮށްލަން ބޭފާހަ  ހިމެނިެގން އަންނާތީވެ އެކަންމީަގއި    ތަކުެގ ބަެއްއވެސްތައްކަންން މިދެ  ތައް.މިކަންތައް

   .ލަންނީ. އެހެންވީމަ، އެބައި ފާހަަގކޮށްވެސް މިހުންނަ  ލްވާ ކެމިކަލްތަކެއް ީމގައިވެސް ހަމަ ފޯ  ރެިގއުލޭޝަންެގ އެ

 

 ވުން: ދެްއކެކަވާހަ އްރަޙީމް ޔާ ޢަބްދުސް ބްރިޭގޑިވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ

ޭވ  ށްފައި އެބައޮ ކޮލިސްޓުމ  ތީެގ ތެރޭަގއި ހުންނަ ބައެއްކެ ން މަނާތަން މިދެންނެވިހެން މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުދެ

ރުން  ކެމިކަލްތަކާއި ެއއްޗިހި އެތެރެކު  ވޭ މިކަހަލަންސް މިނިސްޓްރީެގ ބައެްއެގ ޮގތުަގއި. އެހެންވީމަ، ޭއަގއި އެބައޮ ޑިފެ

ތެރޭގައިއެއްޗިހީެގ  ނާމަ ެގންނަވަންޖެހޭނެައޅުަގނޑަ  އެހެންވީމަ،  .ލިސްޓުކުރެވިފަ    ބަދަލެއް  އެއަށް  ހީވަނީ  ހެން ށް 

   ޮގތަށް ބަދަލުވެެގންދާއިރުަގއި.މިބައި މި
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 ކެވުން: ހަކަދެއްވާ ނަދީމްފާޟިލް އަލް ޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރންޓުެގ ޑެރޓްމަޑިޕާ  ރފަޔަެގ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ަގއި  ކުރުމުކަލް އެތެރެރާއްޖެއަށް މި ކެމި މިހާރު، ނުންވަނީނޑުވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ ޅުަގ. އަعليكم   مالسال !އާދެ

ާގނޫނުެގ އެބަ  އަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެއްޗާދިވެހިރާއްޖެ  4/ 75 ޭއެގފާހަަގކުރޭ  ބެހޭ  ެއއީ    ނުރަްއކާތެރި ކެމިކަލް 

ދެން    .ކުމެފަެވސް މިއޮތީ ނި  މަށް މިހާރު މި ގަވާއިދެއްރު ކުޛުފީތަންއެ އެ  . ދެންޗެްއެގ ޮގތަށްނޭ އެއް މެތެރޭަގއި ހި

މިއީ މީަގއި  ކެމިކަލް  ބުރޯޑްކޮށް  ވަރަށް  ިމއީ.  ެއްއޗެއް  އޮތް  ބެލެވިފަިއ  އެހެންވީމަ،ދެން  އަސްލު  ކޮންޓްރޯލް      މި 

މިނިސް މިއޮ ޑިފެންސް  ތެރެއިޓްރީންނަނީ  ތެމީން  ދެ  ،ެވސްއެހެންނަމަ  .ވިފަނެ ެގަގއި  މީ  ސްލުއަން  ެގ   ގައިރޭެގ 

.  ވެސް ނޫންއް  ލެކެމިކަދި  އަހާ  މިބެލެވެނީ. ހުރިތަށް ބޮޑަށް  ކީ ައސްލު މީެގ ސަބްސެޓެްއެގ ޮގޕެސްޓިސައިޑަމިހިމެނޭ  

ެގ  ން އިދާރާތަކުށް އެހެރާއަކުރާ އިދާޛުތަންފީ  ތި  ބުނޭއި އެބަގަ މީ،  އެހެންނަމަވެސް  އީ. ބަެއއް މިތެރެއިން ވަކިމީެގ  

ން އަޅުަގނޑުމެން މިއީދެއެހެންވީމަ،    ރި.ންނަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ބިލުަގއި އެބަހުައށް އަމީތި ކުރިކީ  ވާހަކައަ  މައްޗަށް

ކަންތައްތަކެ  މިއީ.ވިސްނާލަންޖެހޭ  ބޮޑަދެ،  މިއަދި  ލްަގއި  އެލެވެ  ްއ  މީަގއި  ޑީން  މީެގ  ބޮޑަށް  ސްތައް  ލިންގ ށް 

މީެގ  މިއަންނަ ހަދާނީ  ތެރޭގައިއް ަގާވއިދެ  ދަށުން  ވެސްޕެސިމީތި    ެގ  މިހުރީ. ެގންފައި  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަމަށް  ދާނެ 

 ވަރަށް  އަށް އޮތްތަނުަގއި މީތި ދާނީދެން ކުރި.  މީތިހޭ  ޖެވިސްނާލަން  ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު  ިމއީ،  ސްވެއެހެންނަމަ

  އިޅޭނެ ކަމާވެސް ކަނޑައެ  ންސްޕެކްޓަރުންޓަކައި އި  ކުރުމަށްޛު ތަންފީމީެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި މިކަމަށް މީތި،  ބޮޑަށް

ސެކްޓަރެގ ތެރެއަށޭ މީތި ދާނީ   މި ސިވިލްށް ޮއތްތަނުަގއި  ، ޭއެގ މާނަައކީ ކުރިއައެހެންވީމަ   މި ޮގތަށް އެބަހުރި.

ިމޮގތަށް ޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮންޓެކްސްޓް މިއޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި  ންޓްރީ އައަ ކަ  ވަރަށް ބޮޑަށް. އެހެންވީމަ، ޭއޒް

ނެގ. މިސާލަކަށް  ޅު ކަެމއް ކަންނޭއެއީ ރަނަގިވސްނާލުން  މިއަށް  އަދި  ންކޮށް  ޅެއް ފުންކޮމި ތަ،  އިރުަގއި ރާމިކަންކު

ވިސްނުމަކީއެދެން  ،  މިޮގތަށް ޖެނެ،  އް  ވަރަށް  ިމއޮތީ  މިހާރު  ޮގ  ހަމަ  ރަލްކޮށްކެމިކަލް  ެއކަތި   .ށްތަބޮޑު 

ވައްތަރުެގ،  ނަމަވެސްންހެއެ ތަފާތު  ިގނަ  ވަރަށް  ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި  ފާމަކަލްސްތަކެމި  މީެގ    ލްސްސޫޓިކައް. 

އެބަހުރި ެއއްޗިހި  ބޭނުންކުރާ  އަސްލު  އެކިެއކި    .ތެރޭަގއި  މި  ދާއިރާތަކަށް  ބޮޑަށް  ބެހިެގންދާއެއްޗެްއ  ވަރަށް 

ން ކުރުޛުތައް ތަންފީޕެސިފަިއެވ މިބައިމިބައިތައް ވަކިވަކިން ސް  އެއްޮގތަކީ  މީތިަގއި ކެމިކަލްއަކީ. އެހެންވީމަ،  ތުޙަޤީޤަ

ވަ ންޏާވަ  ކަމަށް  އެއީ އެ   ެއ  ސްޕެސިފިކަލީ    ، ނަަމވެސް  މަސަްއކަތްކުރެވިދާނެ.  އިސްކަންދެވިެގން   އްޗިއްސަށްކިން 

ފަރުމާެވެގން   ލުމީތި އަސް  ން ނުދާކަހަލަ ޮގތަކަށްެގއްލިެގ  ެގ އޯވަރޯލް ކޮންޓްރޯލް މީއިރު ވެސް ިމޮގތަށް ކުރާ   މިކަން

މީ ހެދިެގދަށުެގ  އަދި  ގަވާއިދުން  އަންނަ  އައުތައް  ން  މުހިހެދިެގން  ވަރަށް  ެއއީ  ކަމަށް ން  ކަމެއް    އްމު 

  ަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ.އަޅު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން
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އަޅުަގނޑު  އާދެ! އެ  މިހާރު  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ފާހަިއްއޒަތްތެރި  އެ  ނުކުތާ ބޭފުޅުން  ަގކުރެްއވި 

ެގ މި މާއްދާާއއި ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެންއި މި  ކަތްތަކާ ޅުންެގ މަސައްފުމިހާރު އެބޭއެހެންނޫނަސް  އަދި  ބެހޭޮގތުން.  ތަކާ

ންބަރު ފުރުޞަތަކަށް މެރި  އިރާެގ ިއއްޒަތްތެން މާމިިގލީ ދާދެ،  ޔާ ތިބޭފުޅުން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ސުވާލެއް އޮތިއް

   .މަެގންފައި އޮތީއެދިަވޑައި 

 

 ދެއްކެުވން:ކަވާހަހިމް ރާމް އިބްސިރު ޤާމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަ

މުޤައްރިރު. އާދެ!   ދަންނަ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުންވަނީއަޅުަގނޑު  އެދެްއވި  ،  ވާލަން  ފަރާތްޕުޅުން  އެމް.އެން.ޑީ.ެއފްެގ  މި 

ުގޅިެގން   މީެގމަޢުލޫމާތާއި  މިއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  ަގ  ، ހިތަށް  ކަމި  ިގނަ  މިފަދަ  އަދި  ތަންާވއިދަކަށް  އްތަކެއް 

ކަންތައް ހިމެނުރައްކާތެރި  އޮތުންތޯއޭ  ތަކެއް  ދޫކޮށްލާފައި  ކަމެއް  ދެކިަވޑަިއަގނިދާނެ  ތިބޭފުޅުން  ންނަާވ  ރަނަގޅުވާނީ 

ާގނޫނުެގ  .  ޮގތުަގއި އައުންތޯއޭ. ނުވަތަ  ޝާމިލުވެެގން  އެބައި  ފަސޭހައިން    ތެރޭަގއި  ވަރަށް  ތަފާތު ަގވާއިދަކީ 

ބަދަލުކު އެހެންނަމަވެސް  ރެވިދާނެޮގތްޮގތަށް  އެބަހުރި  ެގ  ތަކުކަލްކެމިއި  މީަގ،  އެްއޗެއް.  ނުރައްކާތެރި  ތެރޭަގއި 

ނައިރު  ންއަ  ސް.ވެ  ޗިހިއް ވަތުެގ އެހެދިދާނެ ކަހަލަ ބާވަތް ބާ  ނުވަތަ ވެޕަންސް އެްއޗިހިއަދި  ބޭހުެގ ކަންތައްތައް  ބަޑި

ނުރަ ހުރި  ސަލާމަތަށް  ބޮޑައްކަލަޤައުމީ  އެކަންތައް  ދެކާއި  އަޅު ށް  ޮގތުަގއި   ނޑުގަ ނެަގނެވޭނީ    ަގބޫލުކުރާ 

ިއ  ދޫކުރުމާ އި ެއއްޗިހި  ށް އޮންނަނީ އިމްޕޯޓްކުރުމާކަތަކަާވ މަސައްށް. ދެން ކަސްޓަމްެގ ދާއިރާއިން ކުރައްތިބޭފުޅުންނަ

ހުންނައިރު ރައް އެ  އަދި   އަނެއްހެން  ،  ުމެގ ޒިންާމ އެބޭފުޅުންބެލެހެއްޓު  މާއިއެކުތެރިކަ ކާކަސްޓަުމެގ ސަރަހަްއދުަގއި 

އެބަ އެޒިންމާއަ  ލާލާއިރު  އިން.ޑީ.އެއެމް.ށްވުރެ  ޒިންމާސްތަފްެގ  އޮންނަ  ފެންނާތީ  ބޮޑު   ށިފުޅުަގއި  ކަމަށް  ދެން   

ަގާވިއދަކަށް    އަޅުަގނޑު އެރީ  ދޫކޮ ހުރިއެހިތަށް  ެއއްޗިހި  ނުވަތަ    ލާފައިށްހާ  ކޮންޓްރޯލްބޭްއވުންތޯއޭ  ،  ވަކިވަރެްއެގ 

ރޭަގއި ހިމެނިެގން ދިއުންތޯ ެގ ތެާގނޫނުއް މި  ތައްތަންންތައްތަކެއް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެންމެ މުހިއްމު ކަކަ

އަޅުަގނޑު  ަގޅުވާނީ.ރަނ އި.  ނީށްލާހަމަކޮ  އެސުވާލު  އަޅުަގނޑުެގދެން  ނެތް  ކަމެއް    އާދެ!.  އިނޭގތޯ  ތުރު 

  ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ ޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސް ބްރިޭގޑިވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ

ލުަގއި ބޮޑަށް  ން އަސްންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ ާގނޫނުލާ  ށްވެނީ މި ާގނޫނަ ކުރެ ނޑަށް ަގބޫލުޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގ

އަޅުަގނޑުބާރުވެރިކަން   ފަދައިން  ތިފާހަަގކުރެއްވި  ގަވާިއދަކީ  އަވަ މި ހަމަ  މެންނަށް  މިލިބެނީ.  ވަރަށް   ސްައވަހަށްއީ 

ޮގތަކަށް އެ  ވެސް   ކަހަލަ  ހީވަނީ ލާންަގާވއިދަށް    ެއހެންވީމަ،  ނަކަެމއް.ންއޮ  ބަދަލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ޖެހެނީ 

ެގދަށުން ކޮންމެހެނެއް އޭ އެހެންވީަމ،  ހަރަށް ވާކަމަކަށެއް ނުވޭ.  ިގނަ ފަ  ެއއީޔުމަކީ  އެްއޗެއް ިމ ލި  ރިހާހު  ާގނޫނުަގއި

ަގވާއިދުތަކެއް  ސްވިޔަ ާގނޫނަ  ވެސް  އެކަަމކު  ޖެހޭ.  އެބަހެދެން  އެހެންވީވެސް  ލިބިދޭ.  ބާރު  އެންމެ  ީމަގއި  ،  މަކީ 
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މިންވަރެއް  ވެންހުރި ވަރަކަށް ހިމެނެންހުރި ހުރިއި ލެ ކަމެއްގަ މިކަހަލަ ކީ މުހިއްމު ކަެމއް  ނުއްވުމަނުަގއި ހިމެ ނޫާގހާ 

 ބޫލުކުރަން. ަގވެސް   ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާތުެގ އަލީަގިއ ައޅުަގނޑު ޢުލޫތިދެްއވި މަ  ވި ނުކުތާއާިއ އަދި ހެޅުއް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަ  މާމިިގލީ

 އި އޮންނަން ތިބޭފުޅުން އުރު މި ބިލުަގފްެގ ދަހާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެމި   ބޭނުންވޭ.ންތަންކޮޅެއް އަދި ސާފުކޮށްލަ  ށްމިއަ

އޮންނާނެ   ން.ޑީ.އެފްެގ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްއުފައްދާ ބޯޑުަގއި އެމް.އެ  ރު މީެގ ދަށުންިމހާ  .ތި ހުށަހަޅުއްވަނީ އިނޭގތޯ

އެބައޮވޭ  ކަ އެހެންނަމަށް  އޮންނަން  އެއަށްވުރެ  ،މަވެސްބިލުަގއި.  ކަބޮޑަށް  ވިދާޅުވުޖެހޭނެ  ެއއްމަށް  އެއީ  .  ޮގތް  ން 

ތި   ހަމަ  ޮގތަކީ  ވި  ދެވަނަ  ތި  ޕެސްޓިސައިޑަ ބޭފުޅުން  ކޯޗެްއކަދާޅުވަނީ  ރަނަގޅަށް  ކީ  އަދި  ން  ޑިފައިންކުރެވި 

ކެމިޮގތުަގއި    ޕެސްޓިސައިޑު އެ  ލްކަބެލެވޭ  ނަޮގތުގަ   އްއެސް ކްނެ މީެގ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  އެ ،  ވެސް މައި   ނޫނީ 

ރުެގ މިހާ  ރެވިދާނެތޯއޭ ތި ބޭފުޅުންެގކުޑްެއކްސްކްލޫ   ތިޏާ އޭންނަ ކަމަށް ވަންއަވެސް   ލިސްޓެްއަގއި ނަމަކުރާއިޢުލާނު

ކެމިކަލް ތަކެތީމައެތެރެކުރުން  އްޖެއަށް  ރާ  ،ތި  ބޭރަނާ  މެންޑޭޓުެގ  ކުރެ ެގ  ެއއީ  ކޮންެމވެސް    .ޮގތެއް  ނެވިދާ ށް. 

 މިހާރު ހުއްދަ ހޯދާ ވާފަިއ ކޮންމެ ކެމިކަލްއެއްމީތި ބާއްހަމަ  މިހާރު ޖެނެރަލްކޮށް    ދެއްތޯ.   އިންނާނީއި އެްއޮގތެއް ީމަގ

އެމް.އެން.ޮގ މީހުށަ  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ  ށް އަޑީ.އެފްތަށް  ބުނެވިދާނެހަޅަން  ޕެސް.  ަގިއ  ޮގތުަގއި    ސަިއޑުޓިނޫނީ 

ެއްގރީއަޅުަގނޑުމެ މި  ެގނެސް  އިމީގަ   އްއެ ނެކްސްއެާވ  ން  ެއްގރިކަލްޗަރ  މިކަމާބެހޭ ނިެއއަށް  ނޫނީ  ސްޓްރީން 

ޮގތަށްމުއައްސަސާއަކުން   ދެްއވާ  ދެޮގތުން ކުރެ މި،  ހުއްދަ  ބޭފުޅުން    ތި  ބާރުއަ ބޮޑަން  އެދިަވޑައި ށް  ަގންނަާވ  ޅުއްވާ 

 ސާފުވުން މުހިއްމުވާނެ ކަންނޭނެގ. މެންނަށްަގނޑުޅު ޮގތެއް އަ

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ ޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސް ބްރިޭގޑިސް ފޯއޮފް ޑިފެން ވައިސް ޗީފް

ރެްއވި  ދީމް ވެސް އެ ފާހަަގކުޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ ނަ ވެސް އަ  ނީ މިހާރު ވަށް ހީ. އަޅުަގނޑަ އިނޭގތޯޝުކުރިއްޔާ

ވަރަށް ހަމަ    ކޮށް އޮތީމަކްރި ރަށް ޖެނެވަ  އި ހަމަގަ ކަލް އަސްލުކެމި. އެއީ  ންނަނީހުކްކޮށް މި ޖެނެރިޅެއްތަންކޮ  ފަދައިން

އެްއޗެހިއާ އެ   ދަިއެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގބަހުރިެވސް  ދަށުން  ކޮންޓްރޯލު    ެއއްޗެކަހަނުެގނެވޭ ނޫނިްއޔާމު  ެގ  .  ހި ލަ 

ތީ ސަލާމަ  ެއއްކެމިކަލްތަކަކީ ެއއީައކީކަހަލަ  ިމެގންނަ ބައެއް ޓަކައި  ކަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްމިސާލަ  ،ކަމަކު އެހެނެއް

އަޮގތު ޭއެގ  ަގނޑުމެންޅު ން  ވަރުެގކޮންސަރނެެގ  ނުޖެހޭ  އޮންނަން  ހުބަެއއްކަހަލަ    އް  ވެސް  ހަމަ ރޭ.  ކެމިކަލް 

 ކެމިކަލް  ލްެގލެވެއޮންނަ  ރން  ޮގތުން ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ވެސް އޭެގ ކޮންސަރިޓީ  އު ކިެގ ސެ ލް ލެވެއެ،  އެހެންމެ

  ، އެއްޗެހި އެކި ކަހަލަ    ަގއި އުފަްއދާނައިރުެގން އަން ތަރަްއޤީވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ދުނިޔެހުރޭބަވެސް އެ

އެްއޗެއް  ަގ  ދުޖޫވު  މިހާރު އާ  އަޅު   ެއއަށް  މުވެއްޖިްއޔާހެންއެފާނެ.  އުފައްދަވެސް  ނެތް  ނަށް  ަގނޑުމެންވެސް 
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އަޅުަގނ ކަމަށް  އޮންނަންޖެހޭނެ  ޮގތެއް  އެހެންވީަގބޫލުކުރަ  ޑުކޭޓަރކުރެވޭނެ  މި  މާން.  މި  ނުގައިޤާނޫ،   ހިރަވެސް 

އެްއޗެ ސްހިބައެއްކަހަލަ  ވަރަށް  ކުރަްއވަތައް  ކަމަޕެސިފިކް  ވަންޏާމު  އިފި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަކި   އޭތިށް  ކޮށްލާފައި 

ނެިވއްޖެ ކަމަށް  މިއަށް ެގިވެގން  ލާޙެއް ެގނެސްއިޔަށް ވެސް  ރަ ބަމިހި  ގައިމިހާރު އެތެރެކުރުން މަނާ ޤާނޫނުެގ ތެރޭ

 ތޯ. ށް އިނޭގރަނަގޅުވާނެ ކަމަހަމަ ވަރަށް   މިވޭނީލުކުރެަގބޫ ށްަގނޑަމު އަޅުވަންޏާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ށްމެންބަރަރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ ނޫގފާރުއުވަނީ އަރު މިހރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ދުވަޙީ ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ދާއިރާެގ ނޫގފާރުއު

ފާއްރިރު  ޤަމު  ފަށަމުން.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ފަދައިންހަަގކުވެސް  އެންމެ  އި  މީަގ،  ރެްއވި  ދިމާވި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މައްސަލަ އެއް  ވަ،  ައކީބޮޑު  ދެކިމެންޑޭޓު  މިނިސްޓްރީތަކަށް  މިހުކުރެވިފައި  މީތި  ވިފައި  މީެގތެރެއިން  ންނަނީ. 

އެްގރި ހުށަ ދެންހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ  ބޭފުޅުން   ޓްމަން ންވަޔަރަ މިސާލަކަށް އެންކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން.  މިނިސްޓްރީެގ 

ވިދާ އެބަ  އެބަހުއްވެސް  މީަގއި  އަސްލުަގއި  ބޭފުޅުންެގޓޭ  ޅުވޭ  ހަމަ  ަގއި  މެންޑޭޓު  އެ  ދެން  ކަމެއް.  ކިތަންމެ  ހުރި 

ހިނާގ ކަންކަން   ެގ މެންޑޭޓުޓްރީމިނިސްންސް  ޑިފެހަމަ  އިނޭގ މީެގތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ

މާ،  ާގ ކަންކަން ެވސް އެބަ ވަދޭ. އެހެންވީހިނ  މެންޑޭޓުސްޓްރީެގ  ނިމިކް މިރީެގ ައދި އިކޮނޮޓްނިސްހެލްތް މިވެސް  

ބޭނު އަހާލަން  ބޭފުޅުންންއަޅުަގނޑު  ތި  އެމިތާ،  ަވނީ  ދެން  މިންންަވޔަރަކު  މިއާ  ނިމަންޓް  ދެ  ސްޓްރީން  ހިފާ 

ށް  ކޮ މިކަން އެންމެ ރައްކާތެރި،  ނަންޖެހޭނީންއި މިކަން އޮަގއި އަސްލުގަ ެގ ވިސްނުމުޅުންތި ބޭފު  . ރީއެއް ނެތްމިނިސްޓް

ރީއާިއ  މިނިސްޓް  ފެންސްޑި އަދި  އީ ބާރުތަކާއިދިފާ،  ތޯކަަމށް  ށްކޮން މިނިސްޓްރީއަކަނީ  ޓޭނަގޅަށް ބެލެހެއްރަ  އެންމެ

ކަސްޓަމްސް   ތިއްބެވީންބޭފުޅުއަދި  ތި  ބޭފުޅުން.  ދެކެވަޑަ   ދެން    މީަގސާމި،  ކަމަކީއް  އަނެއިަގންނަވަނީ.  ިއ  ލަކަށް 

ބޭފުޅުން  މް.އެން.ޑީ.އެއެ  ދެންމެގައި ކެމިކަލްސްފާހަަގކުރަްއވަފް  ތެރެއިއިފި  ވަކި  ން  ެގ  އެ  ޕެސްޓިސައިޑްސްއަކީ 

މިސާލަކަށް  އްޖޭަގއި  ރާ  ކު. ެއކަމަ ނެޭގ އެްއޗެކޭއިއަކީ ވަރަށް ފުޅާ މާނައެްއަގލްސްކަނި ކެމިހަމައެކަެގ  ކޭ. އޭ ބާވަތެ

މިނިމަންންރައެންވަޔަ  މިހާތަނަށް ބޭފުޅުން  އެބަ  ޅުން  ބޭފުސްޓްރީ  ޓް  އެ  ބާވަވިދާޅުވޭ  ހުރިހާ  ެގ  ތެއް ބަލަހައްޓަވާ 

ބެލެހެއްޓުން.   އޭއެބަދެ  ށްމިނިސްޓްރީެގ ދަށަށުން އެބަ އެްގރިކަލްޗަރ  ވެސް މިބިލުެގ ދަ  ހަދާތައްބެހޭ މުއާކަލްސްއާމިކެ

މިހާމަހަ  ނެއްކާދެން އަ ކުރަމުން އަންނަ ކަމިނިސްޓްރީ  ޓްމަންންރަޔައެންވަ  ތަނަށްެއއާެއކީަގިއ މިސާލަކަށް    ، ކޭމެން 

ެއއްޗެހި   ޭވސްޓަށޭޔަރއެކްސްޕަ ވެސް  ޕެސްޓިސައިޑް  ކެމިކަލް  ނުރައްކާތެރި  ބަދަލުވަނީ  ެއ    ވީމަ  ބަދަލުވަނީ.  މި 

މިއޮންނަނީ   ވެސް  މިނިސްޓްރީމަންންރައެންަވޔަބެލެހެއްޓުން  ބޭފުޅުން  .ަގއިދަށު  ެގޓް  ތި  ެގ ކަމު  މި  އެހެންވީމާ، 

ރީެގ  މިނިސްޓްޮގތުަގއި މި ހަމަ އެްގރިކަލްޗަރ  ނަކީ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރަްއވާރުން ތި ބޭފުޅުންޖުރިބާކާތަ
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އޮންނަން ކަމެއް ދަށުަގއި  އެންވަނުވަ؟ ތޯޖެހޭ  ކަންއޮަގއި  ށުދަންޓް  މަންޔަރަތަ  އެނުމެއްތޯ  ނަންޖެހޭ  ހެން  ވަތަ 

  ށް ތަވެސް އެބަހުރި އިންސާނުންެގ ސިއްޙަބިލުަގއި  ަގއި މިއެއީ މީ  ؟ހޭ ކަމެއްތޯދަށުަގއި ޮއންނަންޖެ  އެްއެގރީމިނިސްޓް

  ތަކުގެ ހައުލަށް ކުރާ އަސަރުމުޅި މާ،  އިމޫދަށާ،  ބިމަށް ކުރާ އަސަރުެގ ާވހަކައާއި ،  ރުެގ ވާހަކަާއއިއަސަ  މިއިން ކުރާ

 .  ހަކަވާ

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ ޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސް ބްރިޭގޑިވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ

ޝު އިނކުވަރަށް  އިްއޒަތްތެރިޭގރިއްޔާ  މެންތޯ  ތަން  ައޅުަގނޑަށް  އަސްލުގައިބަރު.  ދަތި    ކޮޅެއް  ކޮން  ވެސް 

ންނަވާލަން  ދައަޅުަގނޑު    ަމކުލަން. އެކަޖެހޭނީ އެހެން ސްޕެސިފިކްކޮށް ދަންނަވާ  އޮންނަން  ތޯ މިއިމިނިސްޓްރީއެްއަގ

ހަމަ އެއީ ލާފައި  ންކޮށްފްޒު ބޭނު މި ހަމަ މި ލަނުރައްކާތެރި،  ތޯރި އިނޭގކާތެއްއި ނުރަމީަގ،  ށް ހަމަ ބޭނުންވަނީބޮޑަ

ސަ ނުލާޤައުމީ  މިއަރައްކާތެރިމަތަށް  ބޮޑަށް  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  ންނަނީކަމުެގ   ހަލަެއކަ. 

ވަންޏާނުރަކަމަކަށް   ކަމަށް  އެްއޗެއް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  މުއްކާތެރި  ކޮންމެ  ންެގމެއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަށް    ވެސްރޯލް 

ދައެްއެގ  ނިސްޓްރީ މިން  ހެއެ  އަދި.  އޮންނަންޖެހޭނެޭއަގއި  ށް  ވަރަކަ ހުރި  ބެލުމުެގ  ވެސް    މަށްކަށުަގއި  ވިޔަސް 

 ރަނަގޅުވާނެހެން. ަގނޑަށް ހީވަނީ ޅު ޮގތަށް ެވއްޖިއްޔާ އަ އް އޭަގިއ އޮންނަެގ ރޯލެންއަޅުަގނޑުމެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވެ ތި    ށްސައްކަތަކޮމިޓީެގ މަ  . ެއކަމަކުވޭ ތިވިދާޅުވާ ެއއްޗެއްދޭހަހަމަ    އެބަ  ނަށްންމެއަޅުަގނޑު

ހަމަ ސް ހިމެ މީަގއި  ން  އަޅުަގނޑުމެ  އެ ރޯލުޖެހޭ ކިހިނެއްތޯ  ންދެއްވަ އެ  ،  ލެންގުއޭޖު  ޕެސިފިކްނުން ރަނަގޅީ. އެ 

މާންނައޮ ކޮން  ޮގތް  އެ ޮގތަކަށްކޮންިއ  ްއދާއެްއަގންވީ  ެގންތޯ  އެނަންބައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ްއޖިއްޔާހެންވެ ވީ. 

ތިފަސޭހަވާނެން  ދާއަށްކުރި ފަހުމުއެތިޅުވާ  ވިދާ.  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ތަން  އެއަށްވުރެން  އެކަމަކު  ކޮޅެްއ  ވޭ. 

 ކޮށްލަދެްއވާ. ކްސްޕެސިފި

 

 ކެވުން: ހަކަދެއްވާ ނަދީމްފާޟިލް އަލް ޕިއުޓީ ކޮމާންޑަރންޓުެގ ޑެރޓްމަޑިޕާ  ރފަޔަެގ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

މި  ޑަނ ަގއަޅު ކެމިވިސްނެނީ ށް  މިހާރު  ފާހަ  އަޅުަގނޑު  ކުރިންވެސް  ފަދަކަލްއަކީ  ވަރަަގކުރި  ިގނަ  އިން  ށް 

ުގޅި މުއައް އަ ސަސާތަކެއް  މެނޭޖުެގން  ެއއްޗެއް ސްލު  ހުރިހާ.  ކުރެވޭނެ  ދިމާލަކުން  ލްކޮށް  ޯއވަރޯކެމިކަލްެއއް    އެންމެ 

 ،ިއ އޮތް ކަމެްއ. އެހެންވީމާ ތަކުން ުގޅިފަ ށް ިގނަ މުއައްސަސާކަމެއް ނޫން. މިއީ ވަރަ  ލަހަކަ  ެގންދެވޭ  ެގނެއްނަަގއި 

ވިސްނެނީ މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް  ޕެސްޓިހުށަހެޅި  މިއޮތީދެން    މީަގއި  ޤާނޫނެއްއިޑާސަފައި  ބަދަލުަގއި  ެގ  އޭ.  ބެހޭ 

ޤާނޫނެއްކެ އަރޯއޯވަ ،  މިކަލްއާބެހޭ  ޤާނޫނެއް  ބޮޑު  އޯ  އްސައިލްކޮށް  ކޮލްވަރޯމީތި  ދިންކޮށް  އެއް  ކުން މާލަމެވެސް 
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ހެދެ،  އިފަބެލެހެއްޓި ދަށުން  ގަވާއިމީެގ  މިންޖެހޭ  ކޮންސަރންާވ  އެކިއެކި  އޭތި  ދުތަކެްއ  ނިސްޓްރީތަކުން 

  ކްޗަރ ވެސް ލިބި ޕިލް  ޖިްއޔާ ިމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ އޯަވރޯއްމުން ެގންދެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެގނެވި ރަކުޛުތަންފީ

އެްއކަ ދެންމެ  އަދި  ޗީފް  ހަމަ  ލަ  ކޮންޓްރޯއެ  ވެސް  ވައިސް  ކޮންމެހެން  ފަދައިން  ނުޖެހޭ  ފާހަަގކުރެއްވި  ލްކުރަން 

މީގައިމިެއ  ފަސޭހައިން  ހަމަ  ޗެހި  އް އެ ދިމަދިމާލުން  ކޮންސަރންވާ  އަ،  ނިސްޓްރީތަކުން  ޤާނޫނީ ޅުދެން  ަގނޑަކީ 

ުއއަކުން މީތީަގއި އަދި ޕޮއިންޓް އޮފް ވިޤާނޫނީ    ހަކަ ވާދައްކާ   މި  ަގނޑުޅު އަ  އަދިމީަގއި    ވީމަކާން. އެހެންމީހެއް ނޫ

ންވަނީ އޯވަރޯލްކޮށް  ނުބޭމީތީަގއި މި    ށް ވިސްނެނީަގނޑަމަވެސް، އަޅުނެ. އެހެންނަހުރެދާއްޕެއް ނުފަހަރެއްަގއި އުރަ 

.  ންޖެހޭކުރެވެ  ބަކޮންޓްރޯލް އެމި  ތެރި ކެިމކަލް މި އެއްޗެހި އެބަ  ރެވޭ ނުރައްކާޖެއަށް އެތެރެކުއްމި ރާ،  ެގކަލްމި ކެމި

މޮ އިނެގންޖެހޭކުރެވެންނިޓަރއެބަ  އެބަ  ކޯޗެްއކަން  މިއަންނަނީ    އި ކަމާެއކީގަ ފަސޭހަ  ަގއިހަމަެއއާެއކީއަދި  .  ޖެހޭ، 

ކޮންޓްރޯލްކޮށްެގން    ކަލައެއް ހުރިހާ ެއއްޗެއް  ، އެވސް ލިބިެގންދާ ކަހަލަޮގތަކަށް  މީެގން ޚިދުމަތްތައް  ރައްޔިތުންނަށް

ވެސް  އުޅުނީމަ ދެކޮއަސްލު  އެބަ  މީަގިއ  ެގއްލުން  އެބަ  މީަގިއ  ވެސް  ޮގތަކަށް  ޅަށް  އެކަހަލަ  އެބައާދޭ.  މީތި ތަކެއް 

 ތޯ.  ޗަކަށް ވެދާނެހެން އިނޭގކައް  ަގޅު އަނެއްމި ރަނ ވަނީ މީގައިހީ  ޖިއްޔާ އަޅުަގނޑަށްއްެގނެވި 

 

 : ންކަދެއްކެވުމަދު ވާހަނާ މުޙައްޒިދު ޓެކްނޮލޮޖިސްޓްފް ޑިފެންސްެގ  އޮ މިނިސްޓްރީ

މަންޓް މިނިސްޓްރީން  ންއެންަވޔަރަ  ކުންންތަކަކޮންވެންޝައެ  މިހާރު މި  ،  ންވަނީއާދެ! އަޅުަގނޑު އެޑްކޮށްލަން ބޭނު

މިދަނީ.   ބަލަހައްޓަމުން  އެހެންވީމަ،  މި  ވެސް  ކޮންެވންޝަންތަދެން  ުގޅޭޕެސް ކުން  ށް  ދާއިރާއަ  ޓިސައިޑާ 

އެ މިނިސްޓްރީއަކުން  ލުކުބަދަ ކަންތައް  ރެވިޖިއްޔާ  މީަގިއ    ބާއޭ. އެހެން ނޫން ކަމަށްބެލެހެއްޓިދާނެ ނޫންއެ  ވާނަމަ 

ޕެސްޓިސައިޑް މިމައެކަނިހަ،  އެބަހުރި  އެްގރިބިލަ  އެްއޗަޕެސްޓިސައިޑަ  ލްކަލްޗަރަ ކީ  އިންނަ  ވެފައި ށް  އެހެން ،  ކަށް 

ޕެސްޓިސަކަ ޕެސް  ތައްއިޑުހަލަ  ބޭނުންކުލްކުކޮންޓްރޯ  ޓުެވސް  ެއ    ށްޑަޕެސްޓިސައި  ޑްލްހޯ  ސްއުހަ  ރާރުމަށް  ވެސް 

އައި ޝަންކޮންވެ ފަހަރެްއގަ   އްސަ ންތަކުން  އެންަވޔަރަހަ އި  އިންނާތީވެ  ާއއި  ސްޓްރީނިމި،  މިނިސްޓްރީންޓް  މަންންމަ 

 .  އޭމިދާނެެވސް ޮގތެއް ނިންމެފައި ކޮންކަށް ބަލާންތަމާ، ކޮންވެންޝައެހެންވީ .ދޭއެބަވެެގން ވެސް  ރިލޭޓު މިބޮޑަށް 

 

 ދެްއކެވުން:ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެދު  މާފަންނު  މި  ޅުަގނޑު. މިފަހަރު އަމަޢުލޫމާތު  ދެއްވާ. ވަރަށް ރަނަގޅު ތިފުވޭ އިނޭގތޯޒަރު ސާންމިހާރު އެބަ މަ

 ށް ފުރުޞަތު މި ދެނީ.  މެންބަރަތްތެރި އިްއޒަ ެގދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު ހީމްރާއިބް މެންބަރު ެގދާއިރާ މެދު މާފަންނު
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ފަހުެގ   މި  އްޖޭަގއިރާަގއި  ރު އިބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރާސްޓިސައިޑާޕެ  ރުހާމި  ން ބޭނުންވަނީސާފުކޮށްލަ  ޑުނއާދެ! އަޅުަގ

ދެއްތޯ  އީއެ  ހާދިޘާ އަޅުަގނ  . ކެިމކަލް  މިހާރު  ކެމިކަލެްއެގއެއީ  އެ  ަގބޫލުކުރަން  އަލިފާން  ޑުމެން  ސަބަބުން   

ދެން   ކަން.ވާެގއްލުން   އަށްނަފުރާ،  ރައްކާތި ނުށް ބޮޑެމުންނައާންތަށް ނުވަތަ  ސިއްޙަ  އްމު އާން. ރޯެވެގން  ނެކަދާރޯވެ

ސާފުކޮށްއަ ބޭނުންޅުަގނޑު  ކެމި  ލަން  ނު،  ކަލްމިސާލަކަށް  އަދި  އިނޭގތޯ  ބަޔޮލޮޖިކަލް   ،ސްނާވިބަޔޮލޮޖިކަލް 

ރައްއާ   އިގަ ޘާއެއްހާދި ސިއްތުޔި އްމު  ފުރާނައާއި  އިނޭގތޯ.  ށް  ތަ ޙަންެގ  ދަނީ  ދަރަޖައަށް  ޔޭެގ  ނިދުނުރައްކާވާ 

ދައްކާ.  ކަ ވެސް އެބަ  ހަކެމިކަލް އެޓޭކް ވާ  .ަގ ވެސްޔާނެ ދެއްތޯ ހަނުގރާަމއިެވސް ކި  ހަކަ ޓޭކް ވާލް އެޔޮލޮޖިކަބަ

މިންަގނޑު އެ  މީގަ މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭގަ ޖެހޭފާހަަގކުރަން  އިން  ޕެސްޓިސައިޑް  މީެގ  އެ  ނުވަތަ  އެބަ    އިތޯއޭ 

 ވާނުލެވޭނެނިންލިފާން ހިފައިފިއްޔާ  ސް އަވެ  ބަހުރި މިހާރުފައި ެވސް އެދި މާލަޭގއި ުގދަންކޮށްއަ.  މިކަލްތައްހިމެނޭ ކެ

.  ހި މާލޭގައިެއއްޗެ އިޔާ ޒްނުކޮށް އެބަހުރި ެގރިުގއިލަތުރަށް ސްޓެރެއިއަދި ޭއގެ . ދަންކޮށްފަަގިއ ުގބައިވަރު އެބަހުރި މާލޭ

  ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޖޭގެ   ތި  ސުވާލަކީ   ޅުަގނޑުެގރޭ. ދެން އަޑް މައުތް ޑިޒީސަސް އެބަ ފެތުންއޭެގ ސަބަބުން ފުޓް އެ

ަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ދެން އަޅު  .ތައްރެއް އަދާކުރާ ފަރާތްއުމެ ބޮޑަށް ދައެން ތެރޭަގއި  ުމެގސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ

އަދާކުރަން ހިނގައިއެންމެ    ޝުކުރު  އެ  ހާ  ދިޔަފަހުން  އަޅުަގނޑު  ދިޘާަގއަލިފާނުެގ  މަތީ އި  ވަރަށް  ަގބޫލުކުރަން 

ބޭފުޖައަދަރަ ތި  އެކަމުކަށް  އެހީޅުން  ބަިއވެރިވެ  ތަންތަނެއްަގިއ  ަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  އެއީ  އޮތީ.  ދެއްވާފައި  ތެރިވެ 

އަ ނޫން.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ަގބޫލުކުރަން  ނަމަ  ބޭފުޅުންނަކީޅުަގނޑު  ތި  ބައެއް  ޤާބިލު  އޭެގން   .ވަރަށް 

،  ޓިލައިޒާރޅުަގނޑުމެން މި ފާދިމާވަނީ އިނޭގތޯ. އަ  އްލައެ ލް މައްސަބަޔަލޮޖިކަ  ދެން މިނު.  ފާހަަގކުރެވު  ށްއަޅުަގނޑަ

.  ކަން ދެނެަގތުމަށްކުރަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަކީ ކޮބައިމަތިން މި  ރަނީ ޤާނޫނަކުސާކުމި ދިރާބެހޭ ބިލު  ޕެސްޓިސައިޑާ

ކަެމއް ކަމަށް  ންޖެހޭ  އްވަިއ ބާތެރޭަގ  ސްޞާތިޚްއިތި ބޭފުޅުންެގ    އެވަންޏާ    ށްކަމަ  ާގއެފަދަ ހާދިޘާއެްއ ޭއަގިއ ހިނ

ކަމަށްލޮބަޔޮ؟ ންތޯވަވަޑަިއަގންނަދެކެ ދިމާވާ  މީެގ ސަބަބުން  ފުރާ،  ވަންޏާ  ޖިކަލް  ނުރައްޔިތުންެގ  ާވ ނައަށް  ރައްކާ 

 . ވަންޏާކަމަށް

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ ޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސް ބްރިޭގޑިވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ

މައްސަލޮޖިކަޔޮބަ ހީން  ދެ  ލުަގއިއަސްިއ  އެްއގަ ލަލް  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުވަމި  ސީދާ  ފުރަތަމައިނުން  ެގ  ަގނޑުމެންނީ 

ދެންމެ ތިވިދާޅުިވ   .ލްެއކި ލެވެއިނޭގތޯ    ވެސް އެބަހުރި  މީގައި  . އެކަމަކުރޯލެއް ނޫން ކަންނޭނެގ މީަގއި އަންނާނީކީ

ޅިން އެހެން   އެދަނީ މުތިއޭ   ވަންޏާ  ށްދާ ކަމަށް  ލްއަކަލެވެ މިކަހަލަ  ،  ފެއަރ ވޯކެމިކަލްނޫނީ  އަރ  ފެވޯލޮޖިކަލް  ޔޮބަ

ބޭމިހާރު  ،  ެއކަމަކު.  ލްއަކަށްވެލެ ރާއެކިއެކި  އެތެރެކޮށްފައި  ށްޖެއައް ނުންތަކަށް  ކެމިމި  މި  މިކަހަލަ  ،  ކަލްހުންނަ 

ތިއެއް  ފާހަަގކުޗިއްސަކީ  ވޯފަދަ  ރެްއވި  އެކަނިއްނޫފެއަރެއްއަގއި  ކެމިކަލް  ކަމެއްަގއިޔާމު  ކަހަލަބޭނުންކު  ހަލަ   ރެވޭ 

ވުއެްއޗިއްސަ ލެވެށް  އެހެން  އެްއޗެއެ ލްރެން  މީއްެގ  މިހިރީގަ ހި  ބަ .  އި  ވެސް  ނޫނިއްޔާމު  ޔޮއެކަމަކު  ކަމެއް  ލޮޖިކަލް 
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ބަމެޑި އަޅުަގދިމާޔަކަށް  ކަލީ  ކަމެއްަގއި  ފުރަތަނޑަށްވާ  އެންމެ  ހީވަނީ  މަސައް  އިނީޝިއަލީ  ންޖެހޭ ކުރަކަތްމަ 

ނުފަރާތްތަ އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކަށް  ޤައުކު  ވެދާނެ.  ދިވެސް  ބޮޑުކަމެމަށް  ކޮންމެ  ކޮންމެ ްއަގމާވާ  އެ  އި 

.  ވޭއަބަދުވެސް އޮންެގ ރޯލު ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެއްސަސާއަކުން މަސަްއކަތްކުރެްއވި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އޭެގ ހަމަ  މުއަ

އޮތް ކުރިއަށް  ތަނުގައިއޮންނާނެ  މުއަޅުަގނޑުމެއަ  .ވެސް    ކޮންމެ  ހަމަ    ިވޔަސް   މަށްކަކުރެއްވި    ން ކުއްސަސާއަން 

އަޅު އެހީވެސް  ައޅުަގނޑުޙާކޮށްދޭންޖެހޭ  ފޯރު  ރޯލުމުެގ  ކަތެރި ަގނޑުމެން  ރޯލަތެއްަގއި  ެއހީތެރިކަމުެގ  ހަމަ މެން  ލަށް 

.  ރޯލު އަދާކުރޭލަތްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ އިސް  ޙާވިޔަސް ވެސް. ބަެއްއ  އް ކަމަށް  ކަމެނެ ކޮންމެ  ނިކުންނަންޖެހޭ

ިއ  ކެމިކަލްަގމާ، މީަގއި ވެސް މިދެންނެވިހެން މި  ކުރާނީ. ެއހެންވީ  ކަމުެގ ރޯލު ތެރިހީިއ ހަމަ އެލަތްތަކުަގޙާ  ބައި އަނެއް

 .ދީމްމަ ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ނައި ހަ މީގަ ވަލްއަށްލަތްތަކުަގއި އެކި ލެޙާ ވެސް ެއކި

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވަނީ.އަރު ތު މިޅުަގނޑު ފުރުޞައަ ށްމެންބަރަ ތްތެރިްއޒަ އި  ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

މުޝުކު އަޤަރިއްޔާ  ބޭނުންވިއްރިރު.  ފާހަަގކޮށްލަން  އެ  އްބައެ   ޅުަގނޑު  ެއ  ނަެގ  .އެފްޑީމް.ެއން.ނުކުތާތައް  ދީމް 

މިއިބިލުަގ  މިއަސްލު    .ފާހަަގކޮށްލީ ދަނޑުވެރިކަމު ސާފުކޮށް  ށްވަރަހަމަ  ނީ  ންނައި  ބުނެފައި  ނުންކުރާ  ބޭ  ގައި 

ލަތަކަށް މި އެއްޗެހި  ޙާވެސް އެހެން  މެކޮންމީެގ  ކަލް މިައންނަނީ  މީެގތެރެއަށް ކެމި  ދެން  .ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ބިލޭ

ެއ     ބަލާނީިމ ބިލު  ނީވައްފާހަަގކުރަ އެ ބޭފުޅުން އެ  ީވމާ،  އެހެން   ނީ.އެ އިންނަ  އެްއޗެއް ކަމަކަށް  ނަޮގސްެގން އަން

އަޅުަގނޑު  ްއޗެހި ލާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް.  ށް ހަދާފައި ޭއެގ ތެރެއަށް މި އެލެއްެގ ތެރެއަބި  ބޭފުޅުން އެބުނާ ކެމިކަލް ވަކި 

އެހެމީގައި ހަމަ    މިބިލު  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ބޭނުންކުކަދަނޑުވެރިޚާއްޞަކޮށް  ން  ވަކިން  އެްއޗެމަށް  ތުަގިއ  ޮގ  ހީެގރާ 

ށް  ކަލަތަޙާވެ ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން  ރ ޔަން ެއ ެއްއޗެހި ެއކްސްޕައިވީމާ، އޭެގތެރެ . އެހެންފަފާހަަގކުރެވިމިއިންނަނީ  

ބަދަލުވެެގން ކެމިކަލަށް  އެ  ޮގތަދާޮގސްެގން  އެހެންނޫންތޯއެ  ކަންނޭނެގ  ށް ނެ  އެކަހަލަ  މާއެހެންވީ ؟ފާހަަގކުރަނީ.   ،

އްމު ބަދަލެއްެގ  މުހި  ރަށްވަބިލަށް ެގންނަންޖެހޭ  ަގއި މިސާކުރުމުދިރާ  ނޑުމެންއަޅުަގ  ލުން މިބިމެލަތެއްަގއި އަޅުަގނޑުޙާ

ެގ ޮގތުަގއި ލެއްބި  ކެމިކަލްބިލެްއެގ ބަދަލުަގއި    އިޑުޕެސްޓިސަ  .ަގކުރަްއވަނީ ބޭފުޅުން އެ ފާހަވާހަކަ ކަންނޭނެގ އެ

ށްފައި  ޒްކޮއި ޓަަގރަނޫނީ ކެ  ށް ސަބޭނުންކުރާ އެއްޗިއްށް މި ދަނޑުވެރިކަމަށް  ެގ ފަހަތަމެއް ކިޔާފައި އޭނޫނީ އެހެން ނަ

މުކަންނޭނެގެގނަުއންއި  ށްލާފަކޮސްޕެސިފައި މީެގ  އެއެ  .ހިއްމީ  ކަންނޭނެގ  ފާ  އީ  އެ  ،  ލައިފި ހަަގކޮށްބޭފުޅުން 

 ޅުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ން އުފާހަަގކުރަަގނޑު ޑަށް ވުރެން ކުރިން ައޅުއަޅުަގނ 
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

  8މެން މަސަްއކަތް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނެ  ނޑުަގންނަވާއިރު. އަޅުަގވަޑައި  ރަށް ބޭ އިނޭގތޯއަށް ބައްލަވަްއޗޭކޯރަމް

މެންބަރު ތެރި އިްއޒަތްއިރާެގ  ދާންދޫ ދާ . ދެންތޯށްފިން އިނޭގކޮނޑު ފާހަގަ އަޅުަގތާ ވެސް  ތިވިދާޅުވި ނުކުރުން. މެންބަ

 ެގންފައި އޮތީމަ. ކަށް އެދިވަޑައި ފުރުޞަތަ هللاޢަބްދުޔަޢުޤޫބު 

 

 ދެްއކެވުން: ވާހަކަ هللاޢަބްދުޤޫބު އު ރާެގ މެންބަރު ޔައިދާންދޫ ދާ

މު މި ރިރުއްޤަޝުކުރިއްޔާ  ހިތަށް  ހާރު.  މި  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ައރަނީ  ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ހާރު 

ވާ،  ންދާއިރުކުރަމުސް ޑިސްކަ ކޮންސަރނީކިހިނެއްތޯއޭ  ހު  އަދި  އްތަޝަންސްސްޓިޓިއު އިންރިހާ  ން  ވަކި  ، 

ވިޔަސް  އޮފީ  އަދިވިޔަސް  ފަރުދެއް ފަރާތްތަކާހެްއ  ބިލުަގ  ްއކޮށްއެ  ހުރިހާ  ރަނމާ  މިހުރިއި  މި  ހަމަ  ޅަށް ަގއްދާތައް 

އެއަށް  ފަހުކުރުމަށްރާސާދި އިންސްޓި،  ެގންނަންޖެުއޝަނަޓިއެ  ލިޔުފެ ން  ެގންނަ،  ހޭކުން  ބަދަލެއް  މުން  ންނަ 

މިތަނަ ައއިެގނެސްެގން  އެއަ  ްއސަށް  ތަންކޮޅެްއ  ހީށް  ަގނޑަައޅުއޭރުން    .ރަންސްކަސްކުޑި   ށްދެން  ވަނީ 

އަފަސޭހާ ިއންސްޓިަގނޑުމެންޅުވާނެހެން  އެއް  ހުރެދާނެ  ފަހަރެއްަގިއ  އޭަގއި  ދެން  ކުރިއަށްދާން.  އަނެްއ  ޓިއުޝަނާ   

އެއިންސްޓިޓިއުޝަން  ތަންތަކްޓްންފްލިކޮ  ްއކަލަެގ  ެއަވުގތުވެސް.  ންކޮޅު  ވާ  ޖައޭރުން  އެއް  ލްސާއެްއަގިއ   

ހީވަނީ ޙައްލުައޅުަގނޑަ  ެއކަން  ންސްެގގޮ   ކުރިއަށް  ށްނަންއަޅުަގނޑުމެ ޕް  ސްޕީޑްއަ  މިއަށްވުރެން  .ނެހެންކޮށްލެވިދާށް 

ެވެގން  ކޮށްލަންސަ، ެއކަން ޙިއްްއޔާ. އެހެންވިމާމިކަން ކުރެވިޖިމިޮގތަށް  ހީވާޮގތުން  ށް  ނޑަ އަޅުަގ  ނެ ކަންނޭނެގވެދާ

  ބޭނުންކުރީ. ެގތުފުރުޞަ

 

 ން:ކަދެްއކެވުން ވާހަރިޔާސަތު

 .މެންބަރުތެރި އިްއޒަތް މިިގލީމާ

 

 :ންވާހަކަދެއްކެވު  މްރާހީއިބް ޤާސިމް މެންބަރު ރާެގދާއި މާމިިގލި

ވައާ ބޮޑަދެ!  ައޅުޤަމުޝުކުރިއްޔާ  ށް  ރަށް  މެންބައިއްޒަތްަގނޑު  އްރިރު.  ޔަތެރި  ވާޤޫއު ރު  ދެއްކެވި  ހަކަފުޅަށް ބު 

ބޮއަޅުަގ ވަރަށް  ތާއީޑަނޑު  ވާހަކަފުޅުރާތްފަ  ެގ.އެފް ން.ޑީއެމް.އެ  އަދި  ދުކުރަން.ށް    މަެވސް ހާ،  ދެއްކެވިޕުޅުން 

މިހިރީ ސްނުން  ތެއް ިވޔަސް އަޅުަގނޑުެގ ވިކޮންމެޮގ  ން،. އެކަ އި ެގންނަވާފަެގ ޮގތުަގލެއް ކަލްެގ ބިކެމިކުރަްއވައިފި  

ޮއެވެގން     ޮގތަކަށްވޭނެރެކުނެތި އެއްެވސް ދިމާއަކުން އެކަން  އް  އެ ން.ޑީ.އެފްެގ ސޭމް.އެއެ ،  އިރުބާވަތުެގ ެއއްޗެހި ލާމި

ކެމިކަލް  ،އުމަކީދި ެއއް  ވާޮގތަކީމި   ތައްމި  ަވއްތަރުެގ  އެބައާދޭ  ޗެެއކި  އެްއކުރީމަ  އެްއޗެއް  ދެ  ެއއްކޮށްެގން  ހި 

ހެޑިބަ އެބަ  އެ   އަދި  ދޭބޭހަށް ވެސް  ވެސް  ކަންތައްތައް  އެހެން  ނޫން  އެ  ކުރެވޭނުރައްކާތެރި  މިބަ  އެހެންވީމާ،   .  
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 ނުވަތަ   ޖެހޭލްވެެގން ދާން ނުއި އިންވޯބޭފުޅުން އޭެގތެރޭގަ   ފްެގ.ޑީ.އެމް.އެންއެ،  އިރުންދާގެ ވެ ވެރި މެދު  ތެއްޙާލަބާވަތުެގ  

މިޝަން ރނެތި އެ ބޭފުޅުން ޕަރިޓީެގ ބަހެއްއުސެކި  ނޭޝަނަލް  ނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑްމި،  ގެ ޓްރީއެ މިނިސް

އެްއވެސް  ރެވޭނެ ޮގތަކަށް  އެތެރެކު ެއއްޗެއް    ސްއެއްވެ ން  ނެތި މިއި ންނަވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންެގ ހުއްދައެހެން ޮގތަކަށް ދަ

ވީމާ، ހެންއެކަމެއް ނޫންހެން.    ތެރިކާ ޤައުމަށް ރައްެމންެގހީވަނީ އަޅުަގނޑުށް  ތުމަކީ ައޅުަގނޑަމިނިސްޓްރީއަކަށް އޮ

 ދެްއވި ދަ  ެގ ހުއްކުރުމުތެރެއެއެްއޗެހި  ކާއި އެހެން ތަފާތު  ރީތަން މިނިސްޓްަގއި އަދި އެހެއެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ިމކަމު

އަނަމަ ނަތީޖާއަކަށް ވިސްނާފައި  ނިކުމެދާނެ  ޭއެގ ސަބަބުން  މިދަވެސް  އެހެންވީމާ، ޔަ ންނަޅުަގނޑު  ެއ  އުވަނީ.  ޤޫބު 

ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  އްވި ޮގތަށް އެކަން އައުން އެންމެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅު  ،ވި ޮގތަށްއްހުށަހެޅު

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރިރަށް ހުށަހަޅާލީ.އްޤަ މު ހަކަވާއެ  ސް ފެންނާތީވެ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާރިޔާސަތު

  ރުން ކަންނޭނގެ އޭ.  ނެ ކަންނޭނެގޖެހޭބަލަން  ކުރެވޭތޯ އަޅުަގނޑު  ޒްސަމަރައި  ތައްކަފުޅުޅުން ތިވިދާޅުވާ ވާހަބޭފު  ތި

ކުރި ދަތުރު  ދެއްކައަށް  މި  މިނޑާނީ  ވާހަދެ  މި ހާރު  ތޯ.  ެއއްދުވަކެވޭ  ޕެސްޓިސަކަތަކީ  ދުވަހު ހު  އަނެއް  އިޑެއް 

ވެދާނޭހާބި ހާބި ސައިޑަކަށް  އަނެއް.  ފަންސައިޑެއް  ވެސްޖިދުވަހު  ވެދާނޭސައިޑަކަށް  އަ   ރެިގއުލޭމެންޅުަގނޑު.  މި   ޓު 

އަނެއްކާ ެގނެވިދާނެ.    ޗެއް ހަމައް ަގއި މަނާކުރި އެއެއް ނަމުަގއި ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ލޭބަލްެގ  ޑު އިކުރަނީ ޕެސްޓިސަ

ޮގޖުމުއްޔާ  އެހެންވެއްޖެ  ކޮންޓްރޯލުލަ  ކެމިކަލް  ކަމަށް  ތެއްަގއި  އަތުެވއްޖެ  ބިލެއް  ދަށުން   ކުރާ  ޭއެގ  ވަންޏާ 

ނަންނަނަށް  މެންަގނޑުއަޅު ކިއެކި  ބާވަން  ކޮންޓްރޯލުޔާ  ެގންގު ތްތަކުެގ  އަޅު   ންޅެ  ކަމަށް  ިމ  ފަސޭހަވާނެ  ަގނޑަށް 

ްއވުން އެދެން.  ރަށް ރަނަގޅު ވެސް ކޮށްދެތު އިއްޔާ އަދިމި ވިސްނޭޮގތް ރަނަގޅު ނޫނި  ށްޑަޅުަގނ އަދެން  ވިސްނެނީ.

ކުރި ބަހުސް  ދިޔައިރުއަދެން  ވެސް  ހުމަޖިލީ،  ށް  ތަޅުމުަގިއ  މިހާރު އެވާހަމަ  ެގ  ދެކެވުނު.  އެޮގތަށް  ހަކަތައް 

ބިލެއް ހަދާނީތޯ. ދެން މިހެން ޮގސް   ށްސައިޑަންޖިމާދަން ފަ،  ދާފައި ށް ބިލެއް ހަސްޓިސައިޑަޕެއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  

ދެން    ށްސަިއޑަޓިޑެންރޯ ހަދާނީތޯ.  ބިލު  ވަމިހެން  އަނެއް  އެބަހުރޭއްވަރަށްިގނަ  ކެމިކަލްތައް  އެކި    ތަރުތަކުެގ 

ާއްއމު ނަމުަގއި  ނަންނަމުަގއި.   މިައންނަނީމިއަންނަނީ  ފަހުންނަމެަގނޑުށް އަޅު. މިސާލަކަކެމިކަލްތައް  ން ށް ވަރަށް 

ހާދު ރައުންމަނިޔޭަގިއ  ދެއްތޯ ޑަވެެގންދިޔަ  ބޭނުން  ޕް  އާ ކުދަނޑުވެރިކަމުެގ  ކެރާ  ނަމުެގ  ފަހުން .  އްއެމިކަލް އްމު 

އިންސާ މިއީ  ބޭނުން  ނުއެނުގނީ  ވެން  އެއްޮގތަކަށް  ހެޔޮާވވަރުެގ  ކުރަން  ނޫންކަސް  އިެއްއޗެއް  ންނޭ  ންސާނުން. 

ޝާމި  ންސާނުންއި،  މިދެންނެވީ ބޭނުންކުލުވާޮގޭއެގ  ހެތަށް  އެވަޔޮވާރަން  ދުރުެގ  މުޅި  ކަމަށް.  ނޫން  ނިޔޭެގ  ްއޗެއް 

  އި އަނެއް ދުވަހު ޯގސްާވ ކަންތައްތައް ވެސް މީަގއި، ެއއް ދުވަހު ރަނަގޅަށް އޮވެފަ މާކުރި. އެހެންވީ ންވެސް އޭތި ބޭ

މައްހިމުވަރަށް    އެހެންވީމާ،  .އާދޭ އަޅުމު  ކަމަށް  ަގބޫއްސަލައެއް  މި  ތިަގނޑަށް  ތިދައްކަބޭފުޅުލުކުރެެވނީ  ވާ ން 

ޮގތުގަ ،  ލަކީ ، ސުވާއެހެންވީމާވާހަކަފުޅުތަކުން.   ލެއްެގ   ބިނީ ކެމިކަލްތޯ ނޫެގންދިޔުން  އި މިޕެސްޓިސަިއޑް ބިލެއްެގ 
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ެގ ކެމިކަލްތަްއ  ނަވާ ބާވަތު ސަބްޖެކްޓް ތަކުެގ ޮގތުަގއި މިދަން ޮގތުަގއި މި ބައްޓަން ކުރެިވެގން އޭެގ ދަށުން އަންނަ  

މިނިގިއުލޭޓު ރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފު.  ވާލުކުރާނީތޯޙަ  ތަކާސްޓްރީކުރަން  ދެރަތަމަ  ވާމި  ން  ރވަަގމީތި    ހަކައަކީކެވޭ 

ޮގތެއް.   މި  ކިހިކުރާނެ  ކިރވަަގނެއްތޯ  ކުރާނީ.  ބަކު  ޓަރއެޑްމިނިސްމި  ހިނެއްތޯ  ން  ަގއި  ޖޭރާއް.  ލަހައްޓާނީރާނީ. 

  ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ   ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބުނީމާ. އެރަން ހުއްދަ ދޭނީ ކު ޮގތެއްަގއި ބޭނުންކޮށް ޒިންމާދާރުކޮންޓްރޯލު

ވެެގންދާން  ބިލު ެއހެންވީމާބައްޓަން  ވާ،  .  ހީވަނީ  މިދެކެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މީގައި ހަމަ  ހަކަތަްއ  ދެން  ރަނަގޅުހެން. 

ފާބުއުޤޫޔަ ނުކުތާ  ވިދާހަަގކުރެއްވި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން  އެއެބޭފު،  ތީއޮ  ޅުވެފައިަގއި  ވަކި  ލިޔުމުން  އްޗެްއ  ޅުން 

ވާހަކަށްވުރެ  މަވިދާޅުވު ަވޑަިއެގން  ކަސްޓަމްސްިއން  މިތަނަށް  ރަނަގޅީ.  ދެްއކެުވމޭ  އެބަހުރި  ފުޅު  ލިޔުމުން 

ކޮމެންޓުއަޅުަގ މަފޮނު  ނޑުމެންނަށް  ތިބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނޑު  ެއކަން  ޓަކައި  މާތަޢުލޫއްވާފައި.  ދެފާށް  ން ހަަގކޮށްލީ. 

 ންބަރު.ތެރި މެިއއްޒަތްދާއިރާެގ  ށީ އުތުރު ދުއްފުއަރުވަނީ ކުޅުޞަތު މިރުމިހާރު ފު

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ދުލްލަތީފު ވާރު ޔާސިރު ޢަބްެމންބަ އުތުރު ދާއިރާެގ ކުޅުދުއްފުށީ

މުޤައްޝުކުރިއް އަޅު ޔާ  ހަ  ނޑުަގރިރު.  ފާވެސް  އަމަ  މިހާރު  ފައްޓަިއެގންހަަގކޮށްލަން  ދެކެވުނު   ޅުަގނޑުމެން 

ތަމަ ހަމަ ބަލާލަން  ފުރަޅުަގނޑު  ަގއި އަތަކަށް ބަލާއިރު އިންޓުކުރަްއވާފަިއވާ ޕޮ ަގހަިއން ފާސާ މުައއްސަ  2ހަކަތަކުން  ވާ

މި،  ބޭނުންވަނީ އެމްކޮންޓްރޯލު  މިހާރު  ހުކުރެވިފައި  ލިބި.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ކުރުމުަގއި އްދަ  ޗެކް  މުދާ  މިައންނަ  ެގން 

އަޅު  ޕްރޮސީޖަރ  ކިޔާލަދެމިއޮންނަ  އޭއްއެކޮންބަ ؟ފާނަންތޯްއވަަގނޑުމެންނަށް  ޭއެގ  ާއ،  ޗެކްކުރަނީތި  ތޯ 

ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރާއިރުަގއި   ؟ނި ދެނީކައެދަތޯ ހަމަ ާއއި ނޫނީ ހުއް ޮއވޭތޯެމންޓެއް  ވޯލްއިން ެގ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ޭއަގއެމް ބައިވެރި .އެން.ޑީ.އެފްއިން  ކިޔާލަދެ،  ވޭތޯިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއީއ   ؟ނަންތޯއްވަފާއެކަންތަްއތައް 

ހިމެނުން  އިފާހަަގކުރަްއވަ ހަމަ  ެވސް  ބޯޑުަގއި  ބަހެއް ހަމަ  ފި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަންތައްތަކަށް  ކަމަށް.  ފެންނަ 

 . މުވަންޏާ  ގައިއްޖެ ކަމު ސާފުވެ ކަންނޭނެގ އެ އިންވޯލްމެންޓް އޮންނަ ޮގތް ހަވާނެސޭކިޔަން ފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޟްހީމް ފަޔާއިބްރާތާޛު ސްއަލްއު ންޓެންޑެންޓް ޕްރިސްެގ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް 

ކޯޑުަގއި،  ޮގތަކީ  ކުރަމުންދާ  މަލުޢަމިހާރު   ިމ  ެއޗް.އެސް  ކޯ،  ކެހާމަނައިޒް  ވަންޑުަގއި  ތަކަށް  މިކަލް  ޗެޕްޓަރ  ނަ 

އެއީ  ކަލް ކެމި،  ނައަން ވަދެއްޖިއްޔާ  އެްއޗެއް އެއް  ނަަގންޖެހޭ  ޮގތަހުއްދަ  ނުށްެގ  ބަލާފައިތޯ  ނޫންތޯ  ހުއްދަ ،  ވަތަ 

ކެމިކަލް  ނަަގންޖެހޭ އެމް.އެން.ޒާތުެގ  ެވއްޖިްއޔާ  އޮތްތޯ  ެއއް  ހުއްދަ  ކުރޭ  ސްޓަމްސްއިން  ކަޑީ.ެއފްެގ  ކަށަވަރު 

  ރޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ހަމައެކަނި ބަލަނީ ލަވެެގން ޑިކްން ހުއްދަ އޮޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމަށް. ދެ 

އެ ކެމިކަލް  ދެވިފައިހުރި  ހުއްދަ  އެއެ  މި  ކުރެވެނީ.ތެމިންވަރަށްތޯ  އެހެންވީމަ  ރެ  ޗެދާމު  ކަސްޓަމްސްއިން  ކްކުރާ   

ސްަގއި އިންނަ  އިންޮވއި  ށް އެދަިއެގ އިންނަ އަދަދައްހުއޮންނަ  މި ބަލަމުންދަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ދީފަިއ    ަގޑީަގއި 
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އެތެރެ މި  އެޮގތަށްތޯ  މިންވަރަށްތޯ  އެ  ހުއް  އަދަދަށް  ދެން  ކެމިކަދަކުރެވެމުންދަނީ.  ދިނުމުަގއި  ތަކަށް   ލް  ޗެޕްޓަރ 

ާގނޫނުަގއި އެބަ ރުން މަނާ  ރެކުކުރިހެން ރާއްޖެ އެތެަގއި އުޅޭ ދަތިތަކެއް އުޅެނީ. ކުރިން ވެސް ފާހަަގމިހާރު ވަނުމު

ކެމި ނުރައްކާތެރި  ނަގައިެގބުނޭ  ހުްއދަ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން  ެއއީ  ެގންނަންޖެކަލް  ދެ  ހޭން  ޮގތުަގިއ.  ން މުދަލެއްެގ 

ކެމި  ބަލާނުރައްކާތެރި  ކޮބައިތޯ  ދަތި ކަލްއަކީ  ުއޅޭ  ޖަވާބުދިނުމުަގިއ  ެއސުވާލަށް  އުޅޭ  އިރުަގއި  ވެސް  މިހާރު  ތަކެއް 

ންސްައށް ބަލާއިރުަގއި މާމިިގލި  މަކު މުޅި ކްލިއަރެދެން އެކަ  ހަމަ.  ތައް ފާހަގަވޭ. ެއ ދަތިގައިކްލިއަރެންސް މަރުޙަލާ

އި މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިބްރާހީްއޒަތްތެރި  އަދިކުރެއްވިހެން  ހަަގފާމް  ޤާސިމް  ވެއްޖިއްޔާ  އެހެން  ކެިމކަލްެއއް   

ިވޔަސްމިނިސް ކަމުަގިއ  ޖެހުނު  ނަަގން  ހުއްދަ  އެމް،  ޓްރީއެްއެގ  ހުއްދަ  .އެން. ހަމަ  އޮންނަ  ނަާގފައި  ޑީ.އެފްއިން 

ހުއްދައޮނަަގން  އަށް  ކެމިކަލް ނަުގ  ންނަ  ވެސް  މިސާލަވާމިހާރު  އެންަވޔަ.   ރާ ކޮންޓްރޯލުކު  ންޓުންމަންރަ ކަށް 

ބެހޭ މާތް ކުރުމާޔަޙިތިމާވެށި    ބައުޅޭ.ހުއްދަ ނަަގން ޖައްސުވާ ކެމިކަލްތަކެއް އެހަމަ  ކެމިކަލްތަކެއް އެބަުއޅޭ. ަވކިން  

 . އެހެންވީމަ، މިހުއްދަ ނަާގ  ންވާން ނަަގއިހަމަ އެ ކެމިކަލްތަކަށް ވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ،ތުން. އެހެންނަމަވެސްޮގ

ންނަ ހުއްދަ މިހާރު ވެސް  .އެން.ޑީ.އެފްއިން ނަަގން އޮ ެއމްހަމަ  ސް  ށުން ވެބިލުެގ ދަޔަސް މި ކަމުަގއި ވިބިލު އައި

ބެހޭ ދާއިރާއިން ހުއްދަ ނަަގން ވަކިން ދަނޑުވެރިކަމާން  މިއި ބޫލުކުރެވެނީ.  ައޅުަގނޑަށް ަގނަަގންޖެހޭ ކަމަށް    އެހަމަ  

މި ދެން  އެކަ  ޖެހުނަސް.  ދަނބިލުަގއި  ބޭނުޚާއްސަމަށް  ޑުވެރިކަމަކު  ކެމިންކޮށް  ެއއްބައި  ކަލްކުރާ  އޭރިޔާަގިއ  އެއް 

މާ،  ވާހަކަދަްއކާފައި ކަސްޓަކޮށްދޭ  ނަޕެސްޓިސަިއޑް  ދަތިވާ މްސްއަދިނުމުަގއި  ދަތިައޅުަގނޑު،  ށް  ވެދާނޭ މެންނަށް 

ނަކޮށްފައި އިން ސައިޑް ހަމަ މިހާރު މާއިންނަ ޕެސްޓިވެސް  ން ޮގތަކަށް   ބޭނުންކުރާ އެްއޗެއް ނޫގައިނޑުވެރިކަމު ދަ

، މަދިރި މަރަން  ދަނޑިރި ދުން. މިސާލަކަށް މަދިގަވާހިންއާދައިެގ މިސާލެއް ނަަގމާ    ޖިްއޔާ. ދެން ވަރަށްށް ވަދެއްޮގތަ

ރި ދުންދަނޑި ކެމިކަލްއަށް މަދި އުޅޭ   ކޮންޓްރޯލް ކުރަންހި ެއއީ. ެއކަމަކު ދަނޑުވެރިކަުމެގ މިހާރުބޭނުންކުރާ އެްއޗެ

އެހެ އިނަސްނުވެދާނެ.  މާނަކޮށްފައި  ކަސްނަން  ޮގތުން  މަދިރި މާއެ  ޓަމްސްއަށް    ެގންުގޅޭ  ހަމަ  ކުރެވިދާނެ  ނަ 

ސައިޑް  ހި ެވސް މިއީ ހަމަ ޕެސްޓިމިޒާތުެގ ެއއްޗެ  އާ،ސްޕްރޭ ސް  ޕްބޮރަފި މަރަން ޖަހާ  ކުަގއި   އާއި ގޭ ދުންދަނޑި

ކުރަ ބޭނުންކޮންޓްރޯލް  ކެން  އެއެ،  މިކަލްކުރާ  ވަދެ  އީ  ޗެފާކޯޑިންގ  ެއ  ެއޗް.އެސްއަށް ޕްޓަރ ނެ  ކޯޑިންގ. ،     

ދަށުން ނައިރުަގއި  ވަން ކެމިކަކޮންޓްރޯލު  މީެގ  އޭތިކުރާ  އެހެންވީ  ލްައކަށް  މުހިވާނެތޯ.  ވަރަށް  ކަމެއް އްމަ،  މު 

ކްމްސްކަސްޓަެގ  ކަންނޭނ ފަސޭހަލި  ެއޑެކްސް   އަރެންސް  ޓަކައި  ކޮން،  އެއް ކުރުމަށް  މިއުޅޭ ޓްމިހާރު  ކުރަން    ރޯލް 

  ޓްރޯލް ކުރަން އްސަ ކެމިކަލް މިހާރު ކޮންނޫނީ އެއަށް ޚާ،  ބޭނުންކުރާ ޒާތުގެ   އާަގއިއެ އޭރިހަމަ    ހޭބެދަނޑުވެރިކަމާ

ލިސްަގސްދުކުމި   ކެމިކަލް  އެނެކް  ޓްއަުއޓުރާ  އެޮގތުގަ   ސްއެއްކޮށްފައި  ކެމިކަލްއަކީ  އެ  ބާްއވާފައި  މިއި  ބިލުެގ  އީ 

ނަަގންޖެހޭ ން  ދަށު ނަަގދާރާގެ އި  ހުއްދަތައް  ހުއްދަ  ދަށުން  ޮގތު   އެްއޗެއް  އޮވެފައިންޖެހޭ  ޕޭރެންޓަލް  ،  ަގއި  ހަމަ 

ން. މުން ދިޔުކުރަވެސް ނަަގން ކޮންޓްރޯލް  ނަ ހުްއދަ ހަމަ އަދިނަަގން އޮން  .ޑީ.އެފްއިންން.އެންނަ އެމްތުަގއި ެއއޮޮގ

ކަންނޭނ ޮގތަކަށްއެއީ  ރަނަގޅު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތު  ވާނީ  ެގ  އޮންނަ  ފާހަމިހާރު  އަދި  ދެން  ށްލަން ަގކޮން. 
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ުގޅޭ  އާ  ންޓްމަންއްކުނުހެން އެންަވޔަރަވާހަކަދެރިން ވެސް  ކުހަމަ  އި  ސައިޑްގަ ސްޓިޕެމިހާރު.    ތް އެބައޮއެހެން ކަމެއް

މާއްދާއެްއ.   4ޑުެގ  ސްޓިސައިކޮންވެންޝަނުަގިއ އެބަ ދައްކާ ހަމަ ޕެސްޓޮކް ހޯމް  ،  ވަރަށް ބްރޯޑް އޭރިޔާެއއް އުޅޭ 

  ކަލް އެބައުޅޭ ހަމަ މިޒާތުެގ ކެމި ތެރެއިން  ކަލްގެ ކެމި  36ވެސް އެބަދަްއކާ    ންނުހަމަ އެޮގތަށް ރޮތަލު ކޮންވެންޝަ

އެތަ އަޅު ކޮންޓްރޯލުކެމިކަލްތައް    ކެއް.  ފަސޭހަވާނޭ  ަގނޑަކުރަން  ލަފާކުރެވެނީ  އެންވަޔަރމެށް  ންޓަށް ެމންޑޭޓު 

ޔޫ.އެން.އީ.ޕީ އެއީ  ހުރޭ  އިަގ.އޭ ދީފިއްޔާ.  އި،  ވެސް  ދުނިޔޭެގ  ބޮޑު  އޮ ޝަނަ ންޓަރނޭވަރަށް  ނެޓްވޯރކެއް  ެއ  ވޭ  ލް 

ިއ އުޅޭ  ކުރުުމަގ  ިމކަންތައް،  އުމަށް ބަދަލުކޮށް ަގަގއުމު އަނެއް    އެއް  ،ކޮށް ރސްޓޯ  އިއުފައްދަ ރުމުަގއި.  ކޮންޓްރޯލް ކު

އޮންނަ  .ޕީން.އީ.އެޔޫ އަށް  ނެޓްވޯ.ޭއ  އެ  ަގއުމު،  ކުެގނެޓްވޯރކެއް.  ކޮމްޕި  މިސާލަކަށް  ހުންނަ  ންޓް ޓެތަކުަގިއ 

ގައުމުތަކުިގނަ  ށްައކަރިޓީއޮތޯ އެންވަޔަކަނޑައަޅާފައި  ން    ެއހެންވެއްޖިންޓްމަންރަހުންނަނީ  މަޢުލޫމާތު  ްއޔާ  . 

މިހުކުރުދަލުބަ ކަމެއް މާއި  ތެރެ  ގައިރިހާ  ނެޓްވޯރކް  އެ  ކައިެވސް  އެހެން ހިނާގނީ  ނެގންނޭން  ރާއްޖޭެގ  އޭތި   .

  ންވީމަ،  އެޒާތުެގ ެއއްޗެހި. އެހެާގނެވާ ޮގތުަގއި ނުހިްއޔާ ފަހަރެއްަގއި އެންމެ އެކަށީެގންނިސްޓްރީއަކަށް ބަދަލުެވއްޖިމި

ބޭނުން ޔޫޒަރ  ޮގއެންޑް  ބިކުރާ  މަްއޗަށް  ކަންނޭތެްއެގ  ކޮންދާއިނާކޮށް  ކެމިކަލް  އެދާއިރާެއްއެގ  ރާައކުންތޯ ނެގ 

ހުއްދަ    ނޫނެްއ ައިއސް ކަސްޓަމްސްއަށް ާގކަސްޓަމްސްެގ ެމންޑޭޓަކީ ހަމަ  ރަން ކަނޑައަޅަން ފެންނާނީ.ކު  އުލޭޓުިގރެ

ޖެ ހުއްދައްސީނަަގން  އެތެރެ   އާމަ  ޔަޤީންކުރުއެްއޮގތަށްތޯ  އަޅު ންވަނީ  އި  މެންެގނޑުަގ.  އެހެން އެހެންވީމަ،  ތުރު 

މިނިސްޓްރީއަކުންތޯމައްސަ ކޮން  ނޫން،  ނަަގންލަެއއް  ހުއްދަ  މާބޮޑު ޖައް    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީކީ  ސާނީ. 

  .އް ނޫންނެރކޮންސަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ދުލްލަތީފު ވާޢަބް ރު ޔާސިރުެމންބަ ރާެގއުތުރު ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ

އަޅުަގނޑު   ކަމަކަށް  ބޭނުންވަނީދެވަނަ  ސާފުކޮށްލަން  އިންވޯ،  ހަމަ  ކަސްޓަމްސްެގ  ހިބޯޑުެގ  މެނުމަށް ލްމެންޓް 

 ؟ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ހަމަ ޑީޓެއިލްކޮށްލަ ދެއްވަފާނަންތޯ އެބަ ލަފާއަރުވާ. އެ ތިބޭފުޅުން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޟްއިބްރާހީމް ފަޔާތާޛު ސްއަލްއު ންޓެންޑެންޓް ޕްރިސްެގ ސަރވިސަސް ލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް މޯ

ނޫން.  މެޓީރިއަލް    އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ގައުމެްއ  އުފައްދާ  ެއއްޗެހި  ކެމިކަލް  ދިވެހިރާއްޖެައކީ އެްއޗެހި، 

ޕޯޓް  ، އިމްވީމާހެންަގުއމެއް. އެ އޮންނަ   ބިނާވެފައިށްކްސްޕޯޓައިމްޕޯޓް އެ އްެގ ވެސް  މެރިހާ ކަހު  99%   ާގތްަގނޑަކަށް

ކަ ސްއެކް ކްލިއަރެންސް  ެގންުގޕޯޓް  މި  އެތައް ހަމަތަކާިއ  ވާމީ  އަޤްބައިނަލްޅޭ  ސްޓަމްސްއިން  ތަފާތު  ޚިލާފަށް 

އެތަ  ތަފާތު  މި އިދާރާއަކުން  ޓްރޭޑިންގެގ  ޖައްސައިފިއްޔާ  ކްލިއަރެންސް  ސްޓޭޖެއްެގ  ނޫނީ ހުންނަ  އް  ފަސޭހަތައް 

ކްކަސްޓަ ވަރަށްބޮޑުލިއަރެންމްސް  ެވދާނެ  ވެދާނެ.    ބެރިއަރ  ނޮމިކްިއކޮ،  ައކަށްރ  ބެރިއަ  ސް  އެހެންވީމަ،  ައކަށް 

ިމކައިންވޯލް   ސްޕޯޓުެއކް  އިމްޕޯޓު ކަެމއްަގއި  ރެގިއުލޭޓު ވާ  ވަރަށްބޮންކަން  ހީވަނީ  ވަމުންދާއިރުަގިއ  އަޅުަގނޑަށް  ޑަށް 
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އިޤުތިމު ކްލިައރެސާދަށާއިޅި  އެކަން ފަސޭހަވަރަށްބޮޑަށް    ވެސްށް  ންސަ،  ބޭފުޅަކު  ކަސްޓަމްސްެގ  އެ    ވެެގންދާނެ 

ްއ  އެ އާ ރި މިކަހަލަ ކޮންމެ ބިލެއްަގއި ވެސް ޮއވޭ ވަރަށްބޮޑު އޭ  ެއއީދެއްޖިއްޔާ.  ނކުރާ ބޮޑީެއއްަގއި ނޫނީ އިގިއުލޭޓު ރެ

އެހެންވީމަުގޅޭ  ސްޕޯޓާއެކް  އިމްޕޯޓު އެބޭ.  ޓަކައި،  އެނުމަށް  ވަ.  އުހެންނޫނީ  ެއ  ރަށްިގނަ  އާދޭ  ނދަޫގތަކެއް 

ޮގތަކަށް ކަހަލަ  ށުއަރާ  . ަވރަށްިގނަ ދަތިތަކެއް އާދޭ. ކަސްޓަމްސްެގ ހުންނަ އުސޫލުތަކާއި ފުކްލިއަރެންސް މަރުޙަލާަގއި 

ެއްއޗެ ތަކާއި  ހުއްދަ  އެ  ދިނުމުަގނޫނީ  ކުރު،  ާއއި  ހި  އެމުބައްޓަން  ކުރެިވއްހުންނަ    ަގއި  ޖިއްޔާ.  ކަންތައްތައް 

އޮންނަ ޮގތުން ވަރަށް   އެކްސްޕޯޓު  މްޕޯޓު މާހައުލު އިށް ހީވަނީ މިރާއްޖޭެގަގނޑަމަށް ޓަކަިއ އަޅުނުއެބޭ  ންވީމަ،އެހެ

 ކު އިނުން. މޭ ކަސްޓަމްސްެގ ބޭފުޅައްމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިވަޑަ  ފުރުޞަތަށް  ތެރެއިން  ތިއްބެފައި  ިއެގންމިހާރު  ބޭފުޅުންެގ  ސުވާލަކަވި  ކުރެްއވި  ސާށްކުރިން  ފުކޮށްލުމުެގ   

 . ންދަވާކުރިޔަށް ެގްއވަން ބޭނުންފުޅުވޭ.  ންބަރު ސުވާލެއް ކޮށްލައިްއޒަތްތެރި މެއިރާެގ މާފަންނު މެދު ދާ ޮގތުން

 

 ކަދެއްކެވުން: ދު ވާހަމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީ އިރާެގމާފަންނު މެދު ދާ

އަޅު ސާފުކޮށްލަންއާދެ!  އެމް.އެން.ޑީ.މި  ،ބޭނުން  ަގނޑު  ސަފައެހާރު  ހިމެނޭތެ  ެގދުމަތުޚި  މަތީލާކީ  ، ރޭަގއި 

ބައަސާޤާނޫނު ޚިދުމަތް  ންކުރަ ޔާސީަގއި  ސަލާމަތީ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ސިފައިންނޭ  ފުލުހުންނާއި  ޚިދުމަތް  ސަލާމަތީ  ނީ 

ރައްޔިތުންެގ   މާނަކުރަނީ  މި  ކަމު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ރައްކާތެރި  އި  ެގސަލާމަތާއި  ެއއީހެން ނޭގޚިދުމަތެއް  ތޯ. 

ހީވަަގއަޅު ަގބޫ  ނީނޑަށް  ސުވާލު.  ކުރަްއވާލުތިބޭފުޅުން  މި  އަޅުަގނޑު  ދަނޑުވެރިކުރަނީ މި  ދެން  މިހާރު  ކަމުަގިއ   

ކެމިކަލްޕެސްޓި  ބޭނުންކުރާ ާއއި  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  ސައިޑް  ހައްދަން   ށްސައިޑަޕެސްޓި.  ދަނޑު  ބޭނުންކުރަނީ  މި 

ބޭނުންކުރާ   ވާހައަޅުަގނޑުމެން  އެބާ ތަކެތީެގ  އެކަމަކު  އެކެިމކަލް  ތަކަކީވަތްކަ.  ހުންނަ ކި ތަކެއް  އުފެދިފައި  ވެެގން 

ސަލާމަތީ  އެްއޗެ މީަގއި  ދެން  އަޅުހި.  ިމހާރު  ޑަށްަގނ ޚިދުމަތްތަކުން  ޔަޤީންކޮށްދެއްވަންވީ  ކުރާ އެތެރެ  ހެންމި 

ަގސްކާނާ ޮގތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރޯ އަލި،  ެގ  ތަކެފާން  ވެވާ  އެބަތި  ތެރޭސް  ޭއެގ  މިެގންުގޅޭ  ތޯއިނޭގ  ަގއިހުރި   .

ން  އް ނޫސައިޑެ ޕެސްޓިނަނީ  ަގިއ މިއޮންނޫނު ާގ،  ބެހޭ  އާސައިޑް ކެިމކަލްސްޓިނުވަތަ ޕެށް  .އެފަ.އެން.ޑީކެއްޗަކީ އެމްތަ

ެގންނަމިހާރު ޚިޔާލަށް  ޕެސްޓިސައިޑާ ވާ.  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މިސާލަކަށް  ބިކަލްކެމިއި  .  ޮގތަށް  އެ ،  ލުެގ 

ސައިޑް  ދެން ޕެސްޓި.  އެއީ ކެމިކަލް ޭއަގއި ހިމެނޭ ؟ތޯާވނެނަން ފަސޭހަންވިސްނަިއަގންނަށް  ޖައްސަަވއިފިްއޔާ ތިބޭފުޅު

ކަލް  ަގއި އެބަހުރޭ ވަރަށްބައިވަރު ކެމިަގސްކާނާެގ ތެރޭ  އެކަމަކު   ނީ ަގސްކާނާ ކަމަށް.ވެ  އަޅުަގނޑު މި މާނަކުރެކީމަ

ތެރޭަގއި  ދާތައްމާއް ޭއެގ  ވެޔޮބަ .  މާއްދާތައް  ދުނިޔޭެގލޮޖިކަލް  އެބަހުރި.  ކޮ އެހެ  ސް  ވެސް  ންވެންޝަންތަކުގަ ން  އި 

. ތުންނަށްށްދޭންޖެހޭ ރައްޔިކުރާއިރުަގއި ވެސް އެީއ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ރާއްކާތެރިކޮލުމަޢައެހެން    ޔޭެގއެބަހުރި ދުނި
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   އެތެރެ . ރާއްޖެމިހާރުެގ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯއޭެގ ތެރެއިން  ،  ށްނަބޭފުޅުންއެހެންވީމަ، އެމާނަިއަގއި ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ތި

ންނަށް  ޢުލޫމާތު ތިބޭފުޅުން ެއމަކަސްޓަމުމިހާރު. ނުވަތަ    ންތޯށް ބައްލަވަެއއްވެސް ވަރަކަ.  ކުެގތަނާމި ަގސްކާވޭ  ކުރެ

 އެއީ ސުވާލަކީ. ؟ އޮވޭތޯ   އޭެގ ާގނޫނެއް ؟ތޯއަރުވާ

 

 މަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނާ މުޙައްޒިދު ޓެކްނޮލޮޖިސްޓްފް ޑިފެންސްެގ  އޮ މިނިސްޓްރީ

ޕެސް މިހާރު  ފޯލްޓިއާދެ!  މި  ވެސް  ކެމިސަިއޑް  ބާވަތްތަކު ވަނީ  ތެރެއަށް ކަލް  އެހެންވީމާ  ެގ  ،  އިނޭގތޯ. 

ައއިޑެންޓިފައި ކުޕެސްޓިސައިޑެ  ވެސް ރާ ފަރާތުން  ެއތެރެ ކު،  މްސްއިން ނަމަވެސްކަސްޓަޖިްއޔާ  ރެިވއްްއެގ ޮގތުަގއި 

ތައް ބެލުމަށްފަހުަގިއ  ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް  ދެން.  ތޯޭގދައަށް އިނންނަށް މިނިސްޓްރަީގއި މިއެދެނީ ޭއެގ ހުއްމެަގނޑުއަޅު

މިދެނީ.  އަޅުަގނޑު ހުއްދަ  އާދެަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު)މެން  އަޅުަގނޑުމެން  (  ދިނުމުެގ  ނިސްޓްރީމި!  ހުއްދަ  ރޭަގއި  ތެން 

ކަމެ ކުރަބަލާ  ުގދަން  އިނޭގތޯ  ކޮންއް  ބަލަނީ  އެތަން  ެއހެންވީމަ،  ހުއްދަ  ޗެކްކުރުމަށްފަހު  އިތަނެއްގައިތޯ.  މި  ަގއި 

އިތުރަށް ބައެއް ކެމިކަލްތަކަކީ އެކި  ެގ ލޫމާތެއް ހުންނާނެ. ދެން އޭެގ ެއ ހުރިހާ މަޢު، މިނިސްޓްރީމާދޫކުރަނީ. އެހެންވީ

ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކެމިކަލް  ިމ  ސީތަކެއް ވެސް  ޖެންއެ ހުރިހާ އެ،  ވެ ކަށްވާތީ ކުރާ ކެމިކަލްތަކަލުރޯތަކުން ކޮންޓްއެޖެންސީ

ށް  އަމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއްދަ ދިނުހުްއކޮށް  އެ  އާލެޓަރޖެކްޝަން  އޮބް  އެބޭފުޅުންެގ ނޯ  ލްެވެގންޕްރޮސެސްަގއި އިންވޯ

 ނީ. ދަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ޔާސަތުން ވާރި

 . ވާންބަރު ކުރިޔަށް ެގންދަަގއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ، މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި މިއޮތީ

 

 ން: ވުޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެ  ރު އަޙްމަދުގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ެގން އެްގރިކަލްޗަރ  ރ އަށް ޚާއްސަ ކުރެވި ޗަލް އެްގރިކަ  ލު.ބިސައިޑް  ސްލު ޕެސްޓިއަމިބިލަކީ  ރު.  ރިޤައްޝުކުރިއްޔާ މު

ްގރިކަލްޗަރ  ހަމަ އެވެސް ނޫން.    އްއްތަރެއްެގ ޕެސްޓިސައިޑެ ހުރިހާ ވަ  އަށް ހަމަ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ބިލެއް.

ފަ ކަމާކޮށްރުއަށް  ބިލެއް  އޮތް  އަޅުަގނފައި  ަގބޫލުކުރަނީމަށް  މީޑު  ދެން  ތެރެައށް .  މީެގ  ކެމިކަލްއެއް  ހުރިހާ    ަގއި 

  ޝަންއަކީ މިބިލަކީ ސީދާ ސް . އަޅުަގނޑުެގ ސަޖެދާނެ ކަމަށްެގން ހިނަގއިސަދު ބޭނުން ކެނޑިޤުބިލުެގ މަމި  ނީމަ  ވަ

އްސަ   ބިލެއް އަދި މިތަނަށް ައއިކަލްކެމި  ރަލްއި ޖެނެވާފަބާއް ސްޓިސައިޑް ބިލެްއެގ ޮގތުަގއި  ލް ޕެރަރިކަލްޗަްގހަމަ އެ

ޝަން. ދެން ސް ަގނޑުެގ ސަޖެ. އަޅު އްޮގތެ   ވާ ރީނޑު ެއްގގަ  އަޅުރުމަކީކުބިލެއް އަދި ފާސް ބެހޭ  އާރަލް ކެމިކަލްއެ ޖެނެ

ެއކި މިނިސްޓްރީތަކުން،  ވުޒާރާތަކުން  އެކި  އެމް.އެން.މިސާ  އޮފް  ،  .އެފްޑީލަކަށް  ، ސްފެންޑިމިނިސްޓްރީ 

އެޗަރއެްގރިކަލް ހުމިބިލު،  ންޓްމަން ންވަޔަރަ،  އެކި ަގިއ  ތަންފީޛުއްތަ ކަންތަ  ންނަ  ފަންކް  ންރަކުއް  ޝަން  އެކި 
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މިނިސްޓްރީ  އިސައިންކޮށްފައެ އެކި  ދަންނަވާހުންނާނެ  މިސާލަކަށް  ޕެސް  ކަމަށް  ތަކާިއ.  ކޮން  ،  ޓިސައިޑުވަންޏާ 

ރު ެއ  ދޭއިހުއްދަކަމަކު ން. އެޗަރ މިނިސްޓްރީކަލްޖެހިދާނެ ެއްގރި  ދޭން. ހުއްދަެގނެވޭނީ  ރާއްޖެޕެސްޓިސައިޑުތަކެއްތޯ 

ކޮންޕޮއިޑު ސްޓިސަޕެ ކެމިކަލްތަކެއްތޯ  ކީޒިޝަނަަގއި  ރާއްޖެ؟ ކޮން  ކެމިކަލްތަކަކީ  ބޭނުންާވ   އެ  އެތެރެކުރަން 

ދޭ؟ ކެމިކަލްތަކެއްތޯ ހުއްދަ  އެންއެ  ޖެހިދާނެ  އެހެންވީމާމް.އެން.ޑީ.އެ  ހުފްއަށް.  ެއ  މިއަންނަނީ   އްދަތައް، 

ޮގތުޝަނެއްކޮމްބިނޭ ަގބޫލުކުރަނީ. އެއީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ަގއިެގ  ހޯދަން ކޮންމެހެން  އިން ހުއްދަ    ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ސް ވިޔަސް އަދި ޑަސް ިވޔަސް އަދި ފަޔަރ ހެޒެޑަޒެ މިސާލަކަށް ހެލްތް ހެއެއީ.  ދެކެނީށް އަޅުަގނޑު މި ރު ކަމަމަޖުބޫ

  ތައް ދޭން އެ މޮނިޓަރއެ ހުއްދަ  އިޔަސް އެ ިމންަގނޑެއް ކަނޑައަޅަޑަސް ކަމަށް ވި ހެޒެލްކަޖިޔޮލޮބަ ،  ކޮންމެޮގތަކަށް

މަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން ވަކި ހުރިހާ ކޮންޓްރޯލެއް އެއްތަނަކަށް އޮންނާނެ  އިން ކަފްން.ޑީ.އެކުރާނީ އެމް.އެ

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާކަމަކަށް  ަގބޫލެްއނުކުރަން.  ތިބޭފުޅުންެގ    ކަންބޮޑުވު ،  މިތިބުނުްއވާ  އަސްލު  ަގއި  ބިލު  ން 

ނިމިެގންދާއިރު ފަރުމާ އޮންނާނެ ،  ވެެގން  ކަންބޮޑުވުން  އަޅުަގނކަކަމަ  އެ  ވެސް  ނުޑު  ށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ދެކެން. 

ހު ކެމިކަލެއް  ަގބޫލުކުރަން  ވައްތަރެްއެގ  ބައްލަވަންޖެފް އެން.ޑީ.އެއެމް.ރިހާ  އޭއިން  ރާއްހޭނެ.  ކެމިކަލެއް  ހުރިހާ  ޖެ ެގ 

ެއ  ؟ ކަލްތަކެއްތޯެގ ކެމިއެއީ ކިހާވަރެއް؟ ނޫނިއްޔާ ަގބޫލުކުރާ ކެމިކަލްތަކެއްތޯ ؟ތަކަށްތޯ މިންަގނޑުއެތެރެކުރެވެނީ އެ

ރެއިން ލުެގ ތެވީމަ، އެ ޕަވަރ މި ބިފަރާތުަގއި ެގ  ފްއެން.ޑީ.އެއެމް.ނަނީ  އި އޮންޒިންމާ ާގނޫނީ ޮގތުން ވެސް އެޅިފަ

ލިބެންޖެފްއެން.ޑީ.އެއެމް. އަޅުަގނޑުހޭއަށް  ކަމަށް  ަގބޫލުކުރަންނެ  ވެސް  ޙަ  އެކަމަކު  ބިލުޤީޤަ.  މި  މުޅި  ،  ތުަގއި 

އެތެ ޕެސްޓިސައިޑު ހަމައެކަނި  ެއކަންޏެއްނޫންރެކުރެވޭ  އިންނާނީ.      ޮގބޭ  އެމީަގއި  ަގާވއިދުނުންކުރާނެ  ެވސް    ތުެގ 

ވާއިދުތަކެއް ވެސް  ހުރިހާ ަގއެ   ކާއިޑުތަނމިންަގއެ ވަރާއި  ،  ޮގތާއި  ނުންކުރާނެބޭ  އެައށް  ހެދެންޖެހޭނެ. އެްގރިކަލްޗަރ 

ކަމަށް ބި  ހެދިެގންދާނެ  މި  ަގބޫލުކުރަނީ  ކޮން  ތެރެއިލުެގ  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ށް  ރާއްޖެއަ  ތޯތަކެއްޕެސްޓިސައިޑުން. 

އަސްލު ،  ރު މިވާރާްއޖޭެގ މިހާ ؟ސައިޑެއްތޯކޮން ޕެސްޓިކަމުދަނީ   ށްރާއްޖޭެގ އެންަވޔަރަންމަންޓަ ؟ނީބޭނުންކުރަންޖެހޭ

އަން  މި ރާއްޖޭ  ނަންޖެހުނުބިލު  އެްއސަބަބަކީ  ޕެސްޓިސައި އެންމެބޮޑު  މިހާރު  ބޭނުންކުރުމުަގއާ ަގއި  ނޫނިްއޔާ  ،  އިޑު 

އެހެން  ފަރޓިލައި ޕެސްޓިސަިއޑު  ެއއްޒަރ  އެ ޗެހި  ބާވަތުެގ  އަވެސް  ބޭނުންކުރުމު ްގރިކަލްޗަރ  ަގިއ  ށް 

  ރާކަށް ބޭނުންކު  ތުންނަށް އަސްލުހާވެސްޓުތައް ރަްއޔި  ފަހަނައަޅާ ޮގސްެގން އެ ކްރޮޕްތަކުެގކަކުން ހައްދުމިންަގނޑުތަ

ކަމަކު  ވައި   ވެސް   އެހާ  ހެލްތް  ކަ  ޒްނުދޭ.  އެހެމަކުނުވެސް  އިޝޫސްތަދޭ.  މިކަހަލަ  އުޅޭންވީމާ،  ބިލު ކެއް  މި  ތީ 

ށް ލީމާ  ިމކަލް ބިލެއް މިތަނަ. އެހެންވީމާ، މީެގ ބަދަލުަގއި މުޅި ކެެގންނަން މިޖެހެނީކޮންމެހެންވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  

މަމީ އަޅުސަޤުސެގ  ކަމަށް  ެގއްލިެގންދާނެ  ވަކި    ެގކަލްކެމިކީ  ޝަނަސްެގ ސަޖެއަޅުަގނޑު   ،ަގބޫލުކުރާތީވެަގނޑު  ދު 

މިތަނަށް އެއި  ފްއެން.ޑީ.އެއެމް.،  ބިލެއް  އަދި  ވިޔަސް  ވިޔަސް    ހެންން  ފޮނުވައި   އްބިލެ  ވަކިފަރާތަކުން  މިތަނަށް 

ޮގތަކަށް އެކަން  ބައްލަވާފައި ތިބޭފުޅުއެކަން  މެން  އަޅުަގނޑުދެއްަވއިފިއްޔާ   ސަްއކަތް ހަމަޖައްސާ އެ މަން ބޭނުންވާ 

   ޝުކުރިްއޔާ. ން.ކޮށްދެއްވާނަ
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 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 . ކަށްދެވަނަ ފުރުޞަތަ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި އުނޫގފާރު

 ހުސެއްަގއިށް މި ބައަޅުަގނޑަ  ނޫނިއްޔާ  ކަެމއް  ން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ސުވާލެއް. އަސްލުަގިއ ދެރިއްޔާޝުކުއާދެ،  

ތި  ށް މީސްޓިސަިއޑަްއސަލައަކަށްެވެގން ިމއުޅެނީ ހަމަެއކަނި ޕެކަމެއް. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ީމަގއި ހަމަ މަނީބައިވެރިެވވެ

މީެގތެރެއަށް   އޮތަސް  ނަމުަގއި  އެބަކެމިކަލްއެ  އެއްޗެއް  އާސްކެމިކަލް  ވަދޭ. ސް  ކޮންމެ  މިސާލަކަށް  ،  ބެހޭ 

ބޭ ކޮންކުރައްަވއިފި  ަގފާހަ  މެދެން  ފުޅަކުކަސްޓަމްސްެގ  ވެސް  ރޮންޑަމް  ޔޫ.އެންެގ  ހަމަ  ެއއީވެސް  ވެންޝަން. 

ތެަވޔައެން އެްއޗެއްރޭރަންމަންޓް  އޮންނަ  ެއއީ.ަގއި  އަނެްއކަމަކީ    އަނެއްކާ  ދަނޑިވަޅު،  ދެން   މެން އަޅުަގނޑު  ިމ 

ދަނެއްަގއި  ކުރާ ުގހު ކެިމކަލް ރައްކާވާނެ އިހަކަށްދުވަލައިެގން ނުތާއަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން ނައް  ހަކަ ދަްއކާއިރުވާމި

ހަމަ އަބަދު  ެގ ކެމިކަލްސް   އަބަދު ބަލައިެގން ނުވާނެ ކަންނޭނސާ އިނޭގތޯ. ައނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެންއެހިނިގ ހާދި

އެއްކަލަ ތުރު ބާވަތްތަކޭ. ހަމަ އިވަތްތަކެރު މިެގންނަ އެއް ބާރާއްޖެއަށް އަންނާނީ މިހާ އް ވެސް އަންނާނެ. މިހާރު 

ޮގތުަގއި  ރުޔާހަތި ނުރައްކާތެރި  ބުނާހެން  ެއއްކަލަ  ެގ  އެބަ ވެސްދޭންލާތައް  ހަމައެއްކަލަ  ޓެރަރިސްޓު  މި  ވަރަށް   

ޭއެގވެޓިސައިޑަނި ޕެސްހަމައެކަ  ދެންއަކީ.  ސްކަލް މިނުންކުރާ އެއްޗެއް ކެބޭ އަދި ކިތަންމެ ބާވަތެްއ    ސްށް ބެއްޔަސް 

ެއއްޗެހިއަ ބާރުަގދަ  މިހާރަށްވުރެ  އަދި  ހުންނާނެ.  ނައިސްެވސް  އަދި  އަލަށް  މިސާލަކަށް  ދި  ހުންނާނެ.  ެވސް   

ހާ ބޭހުން ކަރާ އެބަ ފަޅައިެގންދޭ. އިރުަގއި ކަރަައކަށް ޖަމެން ރަށުަގއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ަގނޑުދަންނަވާފާނަން އަޅު

ބޮޑުވަމުން   އެބަދޭމުންޮގބޮޑުވައެ  ފަޅައިެގން  ާގތްަގނޑަ   ސް  ދޮޅު    1ކަށް  އަސްލުަގއި.  ފަށަެގ  ފޫޓުފޫޓު  ލަ ފެން 

ހިނދިެގންމި ބޭސް  އެޖަހާ  ހަމަ  ޖެހިެގން  އޮންނަނީ.  އެއާއި  ދެން  ކަންނޭނެގ.  ތެރެއަށް  ފަށަލައިެގ  ފެން  އެ  ދާނީ 

ފެންނަަގ ވަޅުން  ކުއި އިންނަ  ނުވަތަ  ފެންވަރާނީ.  ބޯނީޑަކުދިން  ެގން  ކަންނޭނެގ  ފެން  ފެން  އެ  ހަމަ  . ވެސް 

އަސްލު   މެންއަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ،   އެމިދައްކަނީ  އެްއޗެކޭ.  ދެްއކިދާނެ  ވާހަކަ  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  މާ،  ހެންވީަގއި 

ޕަރސަނައަޅުަގނޑު ަގބޫލު   އަސްލުލީ  އެމް.އެން.ޑީކުރަން  ޮގތަށް.އެފް  ފާހަަގކުރެްއވި  ނަދީމް  ން  އަޅުަގނޑުމެ،  އިން 

އޮގަ އިރު ކަންކަންކުރާ ތަރުންނަންޖެހޭއި  ތަރުތީބެއް. އިސްކަންދޭ  ކެމިކަލްސްއާނެ  މާ  ތީބެއް.  ޭއެގ  ނެތި  ާގނޫނެއް  ބެހޭ 

 އެބައޮތޭ. އަނެްއކާ  ޞަތު ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނުމުެގ ފުރު ކަލްސްެގއެއްޗަކަށް ާގނޫނެއް ހެދީމާ މީެގތެރެއިން ކެމި  ހަނި

ހައިމިކަންކުރާ އަޅު ޤަތުޙަޤީ މަ  ރުަގއި  ވެސް  ކޮންސަރނަކީގެ ަގނޑު ަގއި  މީގަ ސްޓްރީމިނިެއްގރިކަލްޗަރ      ިއ  ަގިއ 

ލިބޯ އެއްބޭފުޅަކު  މިނިސްޓްރީތަކުން  ުގޅުންހުރި  ެއކަމާ  ކޮންމެ  މިނިސްޓްރީ،  ޔަސްޑެްއަގއި  ކެމުޅި  އެ  ޕޭސިޓީ  ަގއި 



22 

 

ރަނގަ  ރާއްޖޭަގއި  މުޅި  މިކަން  ބެހުންނާނެތޯ  ރެލެހެއްޓޭޅަށް  ނޫނީ  ހުންނާނެކެޕޭސިެއ    ނެލޭޓުކުރެވޭއުިގނެ  ؟ ތޯޓީ 

 . އެހެންވީމަ ނޫން ކަލް މީހުންނެއް ޓެކްނިމެންނަކީއަޅުަގނޑުދެން ެގ ލަފައެއް ބޭނުން. ފުޅުންަގއި ތިބޭމިއަށް އަސްލު

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވާނެ ތޯ ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުޅުވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް އެބަޮއތްދާބަރުން އެވިދެއްކެވި ދެ މެން  ހަކަފުޅުފަހުން ވާއެންމެ،  ދެންމެ

ކުރިއަށް  ނީނޫ ؟އެްއޗެއް އެބަ ؟ ކިހިނެއްތޯ؟ ދާންވީތޯއަޅުަގނޑު  އެދިވަޑަިއެގންފައި  ފުރުޞަތަށް  ންދޫ ކެއޮތް  މިހާރު 

 ރު. ބަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ކުރު ދަންނަވަން. ދެންމެ އަޅުަގނޑުެގ  ނެވީާމ ވެސް ހަމަ ޝުިއެގންވަޑަބޭފުޅުން  ހަމަ ތިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  

ވެސް  އައިމާ  ދެއްކެވި ވާހަކަާއއި ެވސް ވަރަށް ުގޅުންހުރި ކަމެއް. ފުރަތަމަ ބިލު އެކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ދެ ބޭފުޅުން  

  ބޭފުޅުން ދައްކަވާތިދެން    އްސަނަށް އައިދެން މިތަ؟ ވާން މިއުޅެނީއަސްލު ކިހިނެއްބާއޭ     ހަމަހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު

މިތަނުަގއި  ،  ާއއިވާހަކަ ޓީނެތަސް  ދެން  ކޮންމެ   ން .ވީއަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީ  ބަލާވެސް  ދެން  ފައި  ވެސްވަރަކަށް  މިައއީ. 

ާވހަކައަށްމިތަ އަރަނީ މިހާރު  މި  ލީމާ އަޅުަގނޑު ހިތަށްބަލާ އަދި މި ބިލުެވސް މިހެން ބަލާ  ނަށް އައިއްސަ ދައްކާ 

ޔޭ  ހެއްޓެއް ނަަގިއެގން މިކަންކުރުން އެއީކޮށް ހަމައެކަނި ކުޑަކުޑަ ކޮމްޕޯނަން ނުލޭޓުއުތި ރެިގއޭ  މް،ކަލް ރެޖީ ކެމިމުޅި

ޮގތަކީއެންމެ މިކޮޅުގަ ؟ ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑަށްދެން  ޓެކްނޮލޮ  އި  ފެނޭ  އެބަ  އްސްޓެޖިއެބަ  ދެއްތޯ  ެވސް  ؟ އިންނެވި 

ޓެކްނި  ދެއްއެހެންވީމާ،  މިވާހަކަ  ވެސް  ތިއްބެކަލީ  ބޭފުޅުން  ދަނޑު   .ވީމަކޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ެވރިކަމުަގއި 

  ޕެސްޓިސައިޑަކީ އެ ޕެސްޓްއަސް  އް ނޫން. މިސާލަކަށް ބަހުެގ ޮގތުން ބެލިކުރަނީކީ ޕެސްޓިސައިޑެ ހަމައެކަނި ބޭނުން  

ހަނުވަތަ  ންޓްރޯލުކުރަން  ކޮ ބަލި  އެއްޗައަޅާ  ބޭނުންކުރާ  ނައްތާލަން  މިކިޔަނީ  މައެކަނި  .  މިކިޔަނީ   ޑޭޕެސްޓިސައިށް 

ފަރޓިކޮބައި އަޅާ  ެއއަށް  ކާނާ އެ ،  ސް ލައިޒަރތޯ  ައޅާ  ޭއެގ ނޑުމެންނަށްަގައޅު ؟ތޯކޮބައި  އަށް  ހަމަ  އެނޭގ  އެބަ   

އެ ހައްދަން ައޅާ  ،  ައޅާ ކާނާ  މަށް އެބި،  ނާ. އެ އަޅާ ކާޑަކުންނެއް ނޫންެގއްލުން މިލިބެނީ ހަމައެކަނި ޕެސްޓިސައި

ބޭނުންކޮށްެގން  ޕްސް  ނޫނީ ޖެނެޓިކަލީ މޮޑިފަިއޑް ކްރޮ،  ރޮޕްސްކް  އެމްމަ އެާއއެކީަގިއ ޖީ.ސަބަބުން އަދި ހަެގ  ކާނާ

ހެއްދީމާ  އޮއެ  ތަ  ވަނު އެ  ބޭނުންކޮށްެގން  އެނުވަތަށް  ެގއްލުންތަ  ކެއިމަ    ލިބޭ  މިހުރިހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް    ކާއި 

ރިޢާޔަތްކޮށްފަ މި،  އި ކަމަކަށް  މިދާ  ދުނިޔެ  ބަލާފައިމިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންސްރާބަށް  ހީވަނީ  ަގނޑަށް  އަޅު   ، 

ނޭނގޭ އަޅުަގނޑަ ޓެކް،  ކަށް  ލަފަނިއެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ކަލް  އަހާލީ.އަކަށް  މި  ހީވަނީ    ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް 

ބޮޑަށް  ވުރެ  ހަކައަކަށް ޅެވެނީ. އެހެންވީމާ، ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުުމެގ ވާތުަގއޭ މިއުޑުމެންނަށް މާ ފަހައަޅުަގނ 

ފުމެން  އަޅުަގނޑު ހަމަ  ޙަޤީންމިރފާކް  ަގނި ލީ އޯމުޅިން  ކަންނޭނެގ  މިހާރު އަށް ދާ ވާހަކަ  ައޅުަގނޑުމެން  ޤަތުަގއި 
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ސްޓިސަިއޑް   ޕެ ނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން އަދިވެސްވަ  2019ަގރުނުަގއި  ެއކާވީސް ވަނަ  ދައްކަންވީ. އެހެންވީމާ، މި  

ެގ ިމ  ންެގ ރަށްތަކުމެއަޅުަގނޑު؟ ތޯށް ހިންދަން ކޮންތާކަޑް މިތަނަށް ެގނެސްެގން ކޮށްެގން އެ ޕެސްޓިސައިކޮންޓްރޯލު

 ންހައްދައިެގނާ  ްއޔާ މި ޕެސްޓިސައިޑް އަޅައިެގން ވިހަ ކާނޫނި  ތޯރު އެބަހުރިވަމި  ނުވަތަ ބިމުގައިއި  ފެން ފަށަލައިަގ

ރަނަގޅުވާނެތޯ އީއެ ކެ  ހަމަ  ނާޅާމަ  ވިހަ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ނޫ  ހުރި  .  ކާލަިއެގން  މަސްކޮޅެއް  ފަތްކޮޅެްއ  ނިހަމަ  އްޔާ 

ލަކޮށް މު. އެހެންވީމަ، ޖުވާލުތައް އިނޭގތޯހިތުަގއި އުފެދޭ ސުމިއީ ހަމަ    ،ށްވުރެ ރަނަގޅުތޯން މިއަޅުއު  ންެގއި ކާލަ

މިއީތޯ   މި  މެން  އަޅުަގނޑުދަންނަވާފާނަންތޯ  ރެޖީމް  ވާހަކަައކީ  ކެމިކަލް  ކޮންޓްައޅުަގނޑުމުޅި  ިއ ގަ ކުރާއިރު ރޯލުމެން 

ޕެސްޓިސައި  ވެސް  މު ކަވެރިދަނޑުިމ  ،  ޑްހަމައެކަނި  ކޮމްޕޯނަންޓެއް  ަގއި  އެންމެ  މި   އަޅުަގނޑުމެންނަށްހިމެނޭ 

ާގނޫނުނީ  ނަފެން ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ  ންމި  ކަުމަގިއ  އް ޮގތެޅުޅުން ޓެކްނިކަލީ ކޮބައިތޯ އެންމެ ރަނަގފު، ތި ބޭމި 

ރަނަގޅުއަޅުަގނޑަހަމަ  ކީަގއި  އާއެ ހަމައެއަދި  .  ނީނަވަވަޑަިއަގންނެދެ ދެއްވު  ށް  މިހާރު ،  އި ަގމު ޖަވާބު  ދުނިޔެ 

،  ޓެއްގައިޓޭސްޑު  ފަހުން ބޮ  ވަރަށްޑިާއަގއި ވެސް  ންމެންނަށް އެބައިނޭގ އިއަޅުަގނޑު  ށް، ދުނިޔެ ބަތުރުކުރާ މިސްރާދަ

ނިންމާފައިދްރަޕްރަދޭޝްއަން ދާ  2023އެމީހުން    އޮތީ  ަގއި  ހިސާބަށް  އަންދްރަޕްރްދޭޝްންވާާއއި  ުމޅި  ަގއި އިރަށް 

ފުލީ  މޭވާއަކީ  އި ތަރުކާރީއާ  ހުރިހާ  ދާއުފައް ބަދަލުވަނީ. އޯަގނި   100%  ،ޯއަގނިކް   އެމީހުން  ެއއްޗެއްސަށް  ކް 

%އެ ބަދަލުވާއިރު    100މީހުން  ކޮންޓްރޯއަޅުަގނޑުޯއަގނިކްއަށް  ޕެސްޓިސައިޑް  އަދި  ދައްކަން.  ލުމެން  ވާހަކަ  ކުރާ 

ެގންނާނީޕެ ކޯއްޗެއްތޯ  އެއްޗެހި  ،  ސްޓިސައިޑް  ޕެސްޓިސައިރޮމޯޓްކުރަޕްއެ  އަދި   ނީންނާެގކޯއްޗެއްތޯ    ޑްން. 

ެގންނާަވއްތަރު އިތުރު    ،ނުެގންނާނީ ނުނަތައް  ތަންއަޅުަގނޑަ ؟ންެގންނާނަންތޯ  އުނދަޫގވާތީ  ށް  ައޅުަގނޑު  ކޮޅެއް 

  އަހާލާނަމޭ.  ލުވާމި ސު ހިތަށްއެރީ ހަމަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

އި ދާއިރާެގ  މެންބަރު  ކެންދޫ  ވާ ދެ  ތިްއޒަތްތެރި  ކުރެަގހަކަފުޅުއްކެވި  ސުވާލު އް އި  ސުވާލުތައް  ވި  ހަމަ  ތަކަށް 

، ކޮށްލަން ބޭނުންވޭަގފާހަައޅުަގނޑު  އާެއކީަގއި  އެއަދި  ތޯ. ދެން  އިނޭގ  އްވައިފިދެ ޖަވާބު ެވސް  އަށް އެންވަމުއް ކުރަ

ދި ވާލު އަސުށް ފެނޭ  އަޅުަގނޑަ   ބަދަލުަގއިްއވުމުެގވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސުާވލުކުރެތިއްބެ  އަށް ަވޑަިއެގންމިއަދު ކޮމިޓީ

ެއްގރިކަލްޗަރއި އެބަ  ކޮށްލަން.  ޑްންޕޯޓްސްޕޯ ވެސްަވޑަިއަގންނަވާ  ވެސްޓުަވޔަރަންމަންއެން  ،ން    ން އެޗް.ޕީ.އޭއި  ،ން 

ތި ައޅުަގނޑު  ަގއި  ެއކީނައާެގ ިއޒުބަރުމެން، އިްއޒަތްތެރި  ތޯ. އެހެންވީމާއިނޭގ  ވެސް މިތަނަށް  ނޑުވެރިންދަ،  ސްވެ

ޖަސުވާލަ ބޭށް  އެ  ދިނުމަށް  ބަދަލަުގއި  ރުފުނަކަށް  ންޅުފުވާބު  އޭެގ  ދެން  ނާރުވާނަން.  އަލިފުށި ައޅުަގނޑު  ޞަތެއް 

 ތު މި ދެނީ.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަެގ އިރާދާއި

 

 ކެުވން:ހަކަދެއްއްމަދު ރަޝީދު ވާއަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ



24 

 

މުޤައްރިރު.   ވަ .އެން.ޑީ.އެމްމަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ  ތިއެފް  ކަސްޓަމްވިބެ އްޑަިއެގން  އަދި  ބޭފުޅުން  ޓީމަށް  ސް   ެގ 

ޅުން  ފުތި ބޭ ތޯ  ތެރެއިންމައެްއެގ  ހަކޮން  ލްސް ކޮން ާގނޫނެއްެގ  ނީ މިހާރު ކެމިކަރަށްއަމި ހިތައަޅުަގނޑު  ނޭގތޯ.  އި

ިއ  ގަ ތުދެކޭޮގ  އަޅުަގނޑު؟ ން ެގންދަވަނީއި ޢަމަލުތައް ކުރަްއވަމުގަ ާމއި އޭތި ބޭނުންކުރުމުރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރު  މިހާރު

ރާ ކަނޑުވެރިދައެއްހަަމއެްއަގިއ    މަސްވެރިކަމާ މިހާރު  މިއޮތީ  އްޖޭން  އެްއޗެްއސަށް ހަަގއި  އުފައްދާ  މަގައިމުެވސް 

، ދަނޑުވެރިކަމަށް  ވީމަންމިއޮތީ. ެއހެ  އްސަށް އައި އައިރު ދާދި ހަމަހަމަލާައޅާބަ މިންަގނޑާ  އާމްދަނީ ހޯދޭ،  ބަލާއިރު

ޕެސްކުރެވިެގންސަޚާއް ބޭނުންވާ  ބާވަތްތަޓިސައި  ުގޅޭ  އެކަމާ  ނޫނީ  މިހާރުން ުގޅޭޮގތު  ކާޑް  ހަދަނީ  މި  ާގނޫނެއް    ން 

ެއއަށް  ސަރުކާރަށްމިހާރަށް ވެސް   ައވަ  ނިންމަން  އޮސް ޮގތެއް  ކަމަށް  ތީވެފައި  އިއަޅުަގނޑު  މަ  ދެކެނީ  ނޭގތޯ.  މި 

ލެ ޕޮލިސީ  ނިންމުންތަކެއްދެން  ވާވެލްެގ  ޮގތެއް ެގ  މައިަގނޑު  ދެމިށް  މެންނަޑުއަޅުަގނއި  ގަ ހަކަ  ކެމިކަލް   ކެނީއް 

ހަދާފައި މިހާރުން  ،  ާގނޫނެއްތޯ  ނޫނީ  އަންނާނީ.  ާގނޫނެއް  ހިމެނޭ  މާއްދާތައް  ބެހޭ  ކާނާާއއި  ަގސް  ދަށުންތޯ  ޭއެގ 

ކެމިށްނޑުވެރިކަމަދަ  ށްމިހާރަ ބޭނުންވާ  ުގލްކަ  އެާއއި  ނޫނީ  ބާވަތްތަކާއި  ޅޭތައް  މިހާރު  ުގޅޭ    ހާރަށް މި  ންާގނޫނެއް 

ދެންއެ؟ ހަދާނީތޯ ނިލިޕޮ  ދެކެނީ  ައޅުަގނޑު  އީ  ލެވެލްެގ  އެހެންނަމަވެސް،  މުންސީ  ކަމަށް.    ތި ފުޅުން  ބޭ  ތިޔަމެއް 

ރި މެންބަރުން ތެތްމެން އިްއޒައަޅުަގނޑުތަކުން  ލިބޭ މަޢުލުމާތު  އަށް ކޮމިޓީހަމަ ޔަޤީން މިދެއްވާ މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި  

ވިސްނަ  ދޭތެރެ  އެކަމާ  ުގޅުއެކަމާއި،  ވެސް  ކުރިއަ ފަރާތްތަ  ރިހުން  މަޝްވަރާކޮށް  ޕޮލިސީ  ށްދެކާއި  ޮގތެއް  ވޭނެ 

ޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި  މި ހިތަށްައރަނީ  އަޅުަގނޑު  ތްކުރާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް،  ންމަން ަމސައްކަަގއި ވެސް ނިލެވެލް

ނިން މިހާރުންއެކަން  ދޫކޮށްލިޔަސް  ެއ  ހެ  ޅޭޮގތުންުގނޑުވެރިކަާމއި  ދަމިހާރަށް    މަން  ާގނޫނުމި  އެއަދޭ    ށް ަގއި 

ުގޅޭ ންވާ  ބޭނު އެ  ނޫނީ  ހަދަން  ޕެސްޓިސައިޑް  ނޫނީ    ، ބާވަތްތައް  ބޭއެއުފައްދަން  ަގާވއިދުތަްއ  ނުތެރެކުރުމަށް  ންވާ 

ހަދަ  ދުމަށްހެ ާގނޫނުމި  އުޅޭ  ލިސްޓުމެއަޅުަގނޑުަގއި  ން  ހެދެމުންދާއިރު  ،  ކުރަންންނަށް  ަގާވއިދުތައް  އެ  ާގނޫނުން 

ދަށުން ލް ޮއންނާނީ މި ާގނޫނުެގ  ންޓްރޯއޭ ހަމަ ސީދާ އެ ކޮރެވިދާނެ ކުންވާ ސާމާނު އެ ލިސްޓުނުކަމަށް ބޭޑުވެރިދަނ

މިނިސްޓް ދަށުަގިއ    . ރީއަކަށޭމިވެނި  މިނިސްޓްރީެގ  ވީއޮތްއެ  އެ  ުގކަމުަގއި  އެހެން  ޅުންނަމަވެސް  ހުރި 

ުގޅުއެމް.އެން.ޑީ،  ތަކަށްމިނިސްޓްރީ ބާވަތެން.އެފްާއއި  ހުންނަ  ކައެތެރެ  އް  އެތެރެކޮށް  ދި  އަ  ވަންޏާމުމަށް  ކުރާ 

މިހާރު    މައެ ދައުރު ޮއންނަ ޮގތަށް ހަ،  ޏާ ވަންކީ ކަސްޓަމްސް ކަމަށް ާވކަމަށްބޭރުކުރުމުެގ ޒިންމާ އޮންނަ ފަރާތަ

ދެޭވނެ ޮގތެއް ވެސް ހަމަ ެއއީ  ށްއަތިއްބަަވއިެގން ކުރިން  ޅު ތި ބޭފުޓީެއއް ވެސް އެ ކޮމިޓީަގއި  މިއޮތް އަދި ނެޭގ ކޮމި

ނޭގތޯ.  އި  މެން ކޮމިޓީން ވެސް ދެން ޮގތެއް ނިންމަވާނެއަޅުަގނޑު މަ، އެކަމުަގއި  ެއހެންވީ.  އެކޭ އޮތް ޮގތެކޭމައޮތް ހަ

މިހާ  ައޅުަގނޑުނިންމެވިޔަސް   ބޭނުންވޭ  ސާފުކޮށްލަން  ާގނޫިމހާރު  ޮއެވެގންތާއޭރު  ވަރަކަށް  ވެ ކޮންމެ  ނެއް  ސް 

ށް   މިހާރަށް ކުއްލިއަކަ މިހާރުންއް އެބަހުރިތޯރާ ދަތިތަކެޢަމަލުކު  ަގއި. އެކުރުމުރެއެތެޢަމަލުކުރާނީ ކެމިކަލްތައް ރާއްޖެ  

ާގނޫ ނުކެމިކަލް  އިތުރަށް  އޮނެއް  ސަބަހަދާ  ރާއްތުމުެގ  ބޭފުޅުން  ތި  ސާމާނު  ބުން  އެތެރެކުރާ  މި  ޖެއަށް 

ށް ޚާއްޞަ  މަކަރަނީ ދަނޑުވެރިމި ހިތަށްއަ  އަޅުަގނޑުހެންވީަމ،  ެއއީ ެއއް ސުވާލަކީ އިނޭގތޯ. އެ؟ އެތެރެކުރުމުަގއި



25 

 

މިާގނޫނެއް އެން  ފިޝަރީޒް  ވެސް  މިހާރަށް  މިނިސްޓްހާރުން  ެއްގރިކަލްޗަރ  ުމހިއްމުވެެގންޑް  ުއޅެނީ   މި  ރީއަށް 

ހަމަގައިމުދަ އެހެންވީމަ،  ެވސް    ތިތަކެއް  އިނޭގތޯ.  ބޭހުރީމައޭ  ޖުމުޅުން  ފުއެ  ާގނޫނެްއ  މުޅި  ކެމިކަލް  ލަކޮށް 

ނަ ހެދެން ާގނޫނު  މި  ބޭއްވުންތޯދެން  ބޭފުޅުންތި  ހަދާ  ދެ ؟ންނަވަނީއާަގއި ޑަ ދެކެވަ    ދެން  ސުވާލު  އެ  އިަގނޑު މަ 

 ؟ ނީވަކެވަޑަިއަގންނަދެ  ފް ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯއެމް.އެން.ޑީ.އެ ޓަމާިއ،. ކަސްިއނޭގތޯ  މިއޮތީއަޅުަގނޑު ޮގތެްއަގއި  

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ ޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސް ބްރިޭގޑިވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯ

މިހާރުެވސް ،  ފާހަަގކުރި ފަދައިންރަށް ދެންމެ ތި  ށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރުން މިހާނޑައަޅުގަ އްޔާ އިނޭގތޯ.  ޝުކުރި

ރާއްޖެއަނަމެންއަޅުަގނޑު އެތެރެށް  މަނާ،  ާގނޫނުެގށް  ތަކެތީެގ  މަނާ  ލިސްޓުދަ  ކުރުން  އަސްލުަގއި  ށުން  ކުރެިވެގން 

ލީ ތި  ޓްއެމީޑިއެށް  މިހާރުން މިހާރަކަމަކަށެއް  އެ ،  މާވީދަނީ. އެހެންހާރު ބަލަހައްޓަމުން އެ  މި  މެންއަޅުަގނޑުކެމިކަލް  

ންދަމު. މިހާރުވެސް ހަމަ  ެގމެން މިހާރުވެސް އެ މެނޭޖްކުރަމުން އެބަ  އަޅުަގނޑު ާގނޫނެއް ނެހެދިޔަސް  ލަވި ކަހަވިދާޅު

ތެރެ  އެ  އަޅުަގނޑުމުން  ކަސްޓަ  އްދަދީހުމި  ޅުަގނޑުެމން  އައިން  އޭެގ  ެއއްޗެހި    ކޮށްއެއް އްދަާއއި  ހުމެންެގ 

ވެސް   ނައިކަމަށްިވޔަސް  ތަށް އެ ާގނޫނުހެންވީމަ، ަވުގތުން ަވުގދަވަނީ. އެންއެ ކުރިއަށް ެގތެރެކުރުމުެގ ކަންތަްއ  އެ

އެކަން އެބަ ކުރެވޭ. ދެން ހަމަެއއާެއކީަގިއ    ދަށުން ައޅުަގނޑުމެންނަށްެގ މިއޮތް ާގނޫނުެގ  މެން އަޅުަގނޑުވެސް  ރުހާމި

ވެރިކަާމއި ބެހޭޮގތުން ދަނޑުބެހޭ ާގނޫނެއް.  އާސްޒްސްޓިސައިޑް އުޅެނީ މި ޕެ މި މުހިއްމުެވެގންވަރަށް   މިހާރަށްންރުމިހާ

އެއް އެތެރެ ާގނޫނެއް.  ކުރާ  ބެހޭ  ހެދުމަކަށެޤަކަށް  އަޅުަގނޑަ ޗެއްސާ  ާގނޫނު  މި  ނުކުރެވޭ    ގެ މެންއަޅުަގނޑުއް  ބޫލެއް 

މެންބަރު ތި   ރިއިްއޒަތްތެއި ދެންމެ  އް. ހަމައެހެންމެ މީަގ އޮތް ކަމަކަށެ ސްކަމެއްނަވަނުތަ   ނެއްންއެްއވެސް އަނެއްހެ

ފަދައިފާ ަވކި  ހަަގކުރެްއވި  ކަނޑައެޅިެގން  ލިސްޓުކުރެވި ން  މީަގއި  އެއިން  ޏާވަން  ކަމަށްޖެ  އްމާއްދާތަކެްއ  މު 

އި އަޅުަގނޑު ވެސް  ސީދާނމެންނަށް  ނޫނިގަ ދައާެއކީއްހުމެންެގ  ައޅުަގނޑު  ޭގނެ  އެތެރެނުކުއް އި    ރުގެ ވަރެވޭނެ ޔާމު 

ޭއގަ  އެބައިންތޯމާއްދާއެއް  އެއި  ނެތްތޯ.  އެ އަޅުަގނޑަހެންވީމަ،    ވެސް  ެއްއޮގތަކަށް  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  ކަށެއް  އަކަށް 

 ހުރަހެއް އޮތް ކަމަކަށެއް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޟް ޔާފައިބްރާހީމް  ޛުއަލްއުސްތާ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް  ސަރވިސަސްެގ ސްކަސްޓަމްމޯލްޑިވްސް 

ވާ އަދި  ތެރެއެެގ މަތިން ރާއްޖެ  ންކޮށްފަިއވާ ޮގތު ބަޔާ  ންދަނީ ކަސްޓަމްސް ާގނޫނުގައިމި ޢަމަލުކުރަމު  އިންސްކަސްޓަމް

ތަކެ ަގާވިއދުތަކުގައިބޭރުވާ  ާގނޫނާއި  ޮގތަށްފަިއވާބަޔާންކޮށް  ތި  އެޮގތުންތޯ    ބޭރުވަނީ.  އެތެރެވެ  ެގ    4/ 75  މި  މި 

ވިްއޔާ އަދި  އެއީ ކެމިކަލް ކަމުަގއި   ،ޗެހިއެއް  ންޖެހޭތެރެކުރަން އެއެއް ނަަގިއެގދައްހު  ދަށުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ގ މަރުޙަލާަގއި ންކިޗެ އެ  ޔާ  އް ވެއްޖެއްއްދައެްއ ނަަގއިެގން އެތެރެކުރަންޖެހޭ އެއްޗެ ހުސް  ވިޔައެހެން ެއއްޗެއްކަުމަގއި 

ބަލަ ހުއެ   އޮތްތޯ  އެ  އްދަ  ކަށަވަރުކޮށްފައި  ނޫނިއްޔާ  ހުއި  ފަރާތަކަށް  އޮންނަ  ނުކުރާނެ.  އްދަ  ކުރިން ދެންދުލެްއ   
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ކަސްޓަމް ވެސް ސުވާލުކުރައްަވއިފި  މެންބަރަކު  ާގނޫއެހެން  މި  ކިހިނެއްެވެގންތޯ  ބޯޑުަގިއ  ސް  އުފައްދާ  ދަށުން  ނުެގ 

ށޭ. މީަގއި  އްވާށްދެކޮލުޞީއިތުރަށް ތަފު  ަގއިތޯއްވަނީ ކޮން ބޭނުމެޝަން އޮންނަން ބޭނުންޒެންޓޭރެޕްރެެގ  ސްސްޓަމްކަ

އިދުަގއި ވަރަށް ަގވާވާލެވުނު  ފަހުން އެކުލައެންމެތުން  ފަތާއި ުގޅޭޮގދުން  ،ަގކޮށްލާނީފާހަ  ައޅުަގނޑުތުން  ެގ ޮގމިސާލެއް

ތަފު ކަސްޓަްމސްޞީިގނަ  މަރު  އެ  އިންލުތައް  ބަލަންޖެހޭ   ޙަލާގައިޗެކިން  ުގޅޭޮގތުން  ލޭބަލްއާ  ޭއެގ  އެތެރެވާއިރު 

ކަސްޓަމްކަންތައް އަދި  ކޮންޓްރޯލުތަކެއް.  ދަށުސް  ބޮންޑެ  ަގއިެގ  ވަކިކަހަލަ ޓާބަހައް  އި ހައުސްަގރެވއަ  ޑް އޮންނަ   

ހުރިޙަ މަރު  ކުރީެގ  ވުމުގެ އިމްޕޯޓު ކޮން  އިގަ މުދާތަކެއް  ލާަގއި  ،  އިރުލީ ކަށްއިދުތަވާގަ ޝަންސްތަކެއް  ޑިހުންނަންޖެހޭ 

. ހުރީިއ  ޔެފަދުަގއި ލިއިަގވާ   ނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކޭޛުތަންފީ  ެގ މާނަައކީއޭ   ،އިންޕޮސިބިލިޓީ  ކުރަންޛުފީއިދު ތަންަގވާ 

އެ މިހަމަ  ދަށު  ޮގތަށް  ަގާވއިބިލުެގ  އަންނަ  ވެސް  ެއއީ  ން  އެތެރެވާރާދުތަކުަގއި  ިމ ނުވަތަ  ކެމިކަލް    އްޖެ 

ޮގތު ޑު އިސަޕެސްޓި ކް ެގ  ެއީއ  ލެސިފައިކުަގއި  ތަކެތި  ޝަރުރެވޭ  ބުނާ  އެ  ހަމަޠުާގނޫނުަގއި  އެއްޗެްއ  ތައް  ނުވާ 

ކަސްޓަމްވެ އެ  އަނބުރާ  ކޮއްޖިއްޔާ  ދަށުަގއި  ންޓްރޯލު  ގައުމައެ  އަނބުރާ    ފައި،ހިފަހައްޓާެގ  އަނބުރާ  ައންނަ  ކަށް 

ވާހަކަ   ބިާގނޫނުގައިވެސް    ވާހަކަތައް ފޮނުވާލުމުެގ  މިހާރު  ޑްލުަގ  އެބަހުރިތް އޮ  އި ފަށްކޮރާފްޓްއި  ެއ  ޮގތަށް  އަދި   .

ކަސްޓަމް ވެސް  ދަށުަގއިލުކޮންޓްރޯ  ސްހުންނާނީ  ުގޅޭެގ  ެއކަމާ  ހުންނައިރުަގއި  ހީވަ  .  ނީ ަގާވއިދުތަކެއް 

ަގވާ ،  އިރުހެދިެގންދާ ތަފުއިދު އެ  އެލުޞީތަކުެގ  ކަންނޭނެގ.  އަންނަންޖެހޭނެ  އަންނައިރުޞީތަފު  އީ ތައް    ލުތައް 

ޙަލާއެއްަގިއ  ނެއްކާ ފަހުެގ މަރުޮގއްސިއްޔާ އަ  ންެއކުލެިވެގ  ދުތައްއިތަކަށް އެ ަގވާ ޮގ  ވޭނުކުރެ ޛުތަންފީކަސްޓަމްސްއަށް  

ބިލުަގއި ެވސް  މި    ،ވީމާއަިއއްސަ. އެހެން  ރިބަހުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތު އެލާޙު އެ ނުެވެގން އެ އިޞް  ކުރަންއުޅެޛުތަންފީ

 ލުކޮށްލީ.ޞީފުއެ ތަ ނޑުމެންތީ އަޅުގަ ވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާދުވެރި  ޮގތަށް މެއެ އެކަން ހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަމަރައި ކުޑަ  އާދެ!  މި  މިކޮށް  އިނޭގތޯ.  ރު ހާޒްކޮށްލާނަން 

ަގބޫލުކުރެވެނީ މަނާތަކެތީއަށް  އްޖެރާ   އަޅުަގނޑަށް  ތަންފީއެތެރެކުރުން  ާގނޫނު  އަށް  ރާއްޖެ  މިހާރުމުަގއި  އްވު ޒުކުރެ ެގ 

ދެން އަޅުަގނޑަށް  ހުރިހާ ކެމިކަލްއަކަށް ކްލިއަރެންސް އެބަދެްއވާ ކަމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އިނޭގތޯ. އެއީ    ެގންނަ

ކުރުން މަނާ ތަކެތީެގ  ރާއްޖެއަށް އެތެރެ،  މަކީ އިން އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމިއަދުެގ މި މަޝްވަރާ.  ކުތާނުނު ެއއް ނު ވިސް

އެބަ އަޅު  ާގނޫނުން  ހުބޭރުވޭ  އެްއޗެއް.  އްަގނޑުމެން  ހުރިހާ  މި ކަނޑައަޅަމެން  އަޅުަގނޑުލަކަށް  މިސާދަކުރާ  މާތޯ 

ެގ  އީ މަޝްވަރާތަކެއް ތޯ. އެކަމަށް އިނޭގ  ޖެހޭނެރެންޖިސްޓްރީެއއް ނެރަ،  ެގ ލިސްޓެއްޑުއި ސަޕެސްޓި  ބިލުަގއި އެބަބުނޭ

އެހެންވީ ތި  މަތިން.  އެހިސާބުން  ޕެސްޓިވިމާ،  މި  ާގނޫނުން  ބޭރު ދާޅުވި  ކަމަށް  ސަިއޑް  މި ައޅުީވ  ަގނޑަށް 

ލިއަރެންސް  ެގ ކްން އެމް.ެއން.ޑީ.އެފްކުރުމުެގ ކުރިޒެޓު މާނަކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ ެގ

ބަ މީަގއި  ކަމަށް  ވަންޔާންކޮށްހޯދަންޖެހޭނެ  ކަމަށް  ބޭފި  ތި  ކޮންސަޏާ  މީރފުޅުންެގ  ކަމަށް ަގން  އެޑްރެސްވެދާނެ  ިއ 
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ށް ޑީ.އެފަމް.އެން.ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ޭއރުން ދެން ޖުމުލަކޮށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެ ޕެސްޓި ސަިއޑަކަށް އެއަޅުަގ

ނުޖެހިރރިފަ އަޅުަގނ  ކުރާކަށް  ހަމަޖަްއސަޑުމެންނަމިކަން  ނުކުތާއަކީއިށް  އެ  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ދެން،  ލެވިދާނެ.   .

ށް ވެެގންދާއިރު އެންމެން ކަމި ބިލަކީ. ާގނޫނަ  ބިލެއް  ެގން އުފައްދާ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ުގޅި  ންއަޅުަގނޑު އެދެ

މި  ތި ބޭފުޅުން  މިޓީެގ ފަރާތުން އަދި އެއްފަހަރު   ކޮއަޅުަގނޑު ެއދެން  .ނެ މި ާގނޫނު ވާންޖެހޭކަށްރާ ާގނޫނަަގބޫލު

ބައްލަވާލައް  ޚާއްޞަބިލު  އެތެރެކުރުމު  ތެްއަގއިޮގވަން.  މިންަގނޑުތަކާމި  ބަލަންޖެހޭނެ  މި  ސްޓޯަގއި  ިއ  ަގކުރުމު ރއި 

ތޯ.  ސްކުރޭފުރިހަމައަށް އެޑްރެ  މި ބިލު  ޑުތަކަށްނެ މިަގނކުރުމުަގއި ބަލަންޖެހޭބޭނުން،  ތަކާއިބަލަންޖެހޭނެ މިންަގނޑު

ކަންކަން ެއ  އެޑްރެސްނުކުރާނަމަ  ހުއަދި  ބޭފުޅުން  ތި  ޮގތުން  ރަނަގޅުކުރުމުެގ  ތަކަކީ  ށަހެޅުްއވުންހުށަހަޅުއްވާ   

އެހެންވެ  ކަމަކޮބައިތޯ.  ވައްޖެ  އަޅުަގނށް  ބިންޏާ  ފުޑުމެންނަށް  ފަހުން  ލު  ބަލައިަގތުން  ބިލު  އަދި  ރިހަމަވުމާއި 

ވެސް  ށްނަމެއެން އެހެންފަސޭހަވާ  އެދިވަޑައި  އްޒަތްތެރިއި   ނެ.  ފުރުޞަތަކަށް  ނެތުމާއެކުަގިއ    އި ެގންފަމެންބަރަކު 

މި   މިބައްދަލުވުންމިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާހާހިސާބުން  ޝުކުރު    ބޮޑަށް  ވަރަށް   ން ދަންނަވަނިންމާލާނީ. 

އެމް.އެންކަސްޓަމް އަދި  ވެރިންނަށާއި  ަވޑައިެގންތިއް.ޑީ.އެފުސްެގ  އޮފިޝަލުންނަށްން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބެވި  ދެން   .

ދަންނަވާނަން.    މެއްބައްދަލުވު ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފަހުން  ތާރީޚެއް  އޮބާްއވާނެ  ދެން  މަޝްވަރާތައް  ތް  ހަމަ 

   .السالم عليكم وރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަ. ބައްދަލުވުމުަގއި ެވސް ކުރިއަށްދާނީ
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