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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނޑުވެރިކަުމަގިއ  ދަން  ޅުމުރަްއޔިތުން މަޖިލީހުެގ ތަ،  މަކީވު ޓީ ބައްދަލުވުން ބޭްއވޭ ކޮމިމިއަދު މި ބައްދަލު `.  

އާ  ޓީކޮމި  ޓް ޗޭންޖުޑް ކްލައިމެއެން   ންޓުމެންރަޔަިއ އެންވައާ  ތިޞާދީ ކޮމިޓީޤުބެހޭ ބިލު އ  ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ

ކާއި  އްރިރަޤަ ކޮމިޓީެގ މު  މުެގ ކުރިންރުކުމަސައްކަތް  ފޮނުވާފަިއވާތީ އެ    ކަތްކުރުމަށް މިޓީ ެއކުަގއި ބިލުެގ ަމސައްކޮ  2

މާއްދާ    އެ  ދުގައިއިަގވާމަޖިލީހެުގ  ޅުަގނޑު މި  . ދެން، އަވުމެއްރެއް ހޮވުމުެގ ޮގތުން ބާއްވާ ބައްދަލުއްރިޤަނައިބު މު

ދަންނަވާލަނަން  ރެކޯޑަށް ކޮމިޓީ    ކޮމިޓީއަށްވުރެ  އް އެ  .ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުެއކު ިގނަ    128:  ޅޭ އުސޫލުުގ  މާަގއި 

ކޮ  :މާއްދާވަނަ   ދާއިމީ  މަޖިލީހުެގ  މަސްއޫ މިޓީތަކު)ހ(.  ތެރެއިލިއްޔަތުެގ  އެ  ކޮން  ިގނަ  ކޮމިޓީއަށް  އެއް  އް  މިޓީން 

ކޮ އެ  ހާލަތުަގއި  ެއކުމަސައްކަތެްއކުރާ  ކޮމިޓީމިޓީތައް  އެއް  މަޮގ  އެއް ަގއި  )ްއކަތްކުރެވިދާނެސަތުަގިއ  މި   . (ށެއވެ. 

 އުފައްދާ  އެއި  ކުރާ ހާލަތުަގއި މަސައްކަތްޓީ ެއކުގަ ިގނަ ކޮމި  ތުެގ ަމތިން އެއް ކޮމިޓީއަށްވުރެާވޮގ  ( ަގއި މާއްދާެގ )ހ

މި  .  . )ނ(ވެނެބިއްޔަތުންލަ ންބަރުންެގ އަޣްޅާނީ އެ ކޮމިޓީަގއި މެއްރިރުެގ ނައިބު ކަނޑައަޤަރާއި މުއްރިޤަކޮމިޓީެގ މު

)ހ( މަތި  ގައި  މާއްދާެގ  އެކުާވޮގތުެގ  މަސއްކަތްކުރާނީ  ވާލާލަން  ކޮމިޓީެގ  ަގވާ   ބާބުަގއި    33ދުެގ  އިމި  ވަނަ 

އާފަިއވާބަޔާންކޮށް ދެންން  މަތިންނެވެ.  އުސޫލުެގ  ނަންއަޅުަގ،  މު  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  ދަންނަވާލާނަން ނޑު   ތައް 

 މިވަުގތު،  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. މިލަންދޫ  މުޣުނީމެންބަރު ޢަބްދުލް  ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގޓަކައި. ތި  ރެކޯޑަށް

ވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ހީމް ނާޒިލް. މަތިންބަރު އިބްރާއިރާެގ މެދެކުނު ދާޑައިެގން ނެތް. ހިތަދޫ  ެވވަަގއި ހާޒިރު ކޮމިޓީ

 އިރާެގ މެންބަރު ސައިން. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާޙުދު  ޝީންބަރު މުޙައްމަދު ރަޙަސަން ޒަރީރު. އަލިފުށި ދާިއރާެގ މެ

ރަޝީދު ކޮމިވަުގތު  ،މުޙައްމަދު  ނެތް  ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން  ދާއިރާެގމާފަން.  މިޓީަގއި  މެދު  މެންބަރުނު  އިބްރާހީމް     

އިފަރު  ނަ  އަޙްމަދު.  މާޢީލްދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސް  ަވޑަިއެގން ނެތް.ކޮމިޓީަގިއ ހާޒިރުވެ  މިވަުގތު  ،ރަޝީދު

ސިމް ޤާިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު  ޙްމަދު ސަޢީދު. މާމިމެންބަރު އަ  ރާގެ ވަށު ދާއިޔާމް. މާރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިދާއި

ހާޒިވަ މި  ،އިބްރާހީމް ކޮމިޓީަގއި  ދާވެރު ުގތު  މީދޫ  ނެތް.  އަޙްމަދު  އިރާެގަވޑަިއެގން  މު  މެންބަރު  ، ޙައްމަދުސިޔާމް 

މުޙުސިން ޙަމީދު. ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ ބަރު ޢަބްދުލްމެން  ލަންދޫ ދާއިރާެގނިިއެގން ނެތް.  ޑަމިވަުގތު ކޮމިޓީަގއި ހާޒިރުެވވަ 

، هللاދުޢަބް  ޤޫބުޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ.  ޙްަމދު ޒާހިރުބަރު އަެގ މެންރާ އިމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. ަގއްދޫ ދާ

މައްޗަންޮގމިވަުގތު ނެތް.  ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން  ކޮމިޓީަގއި  ދެ  ދާއިރާކުޅި  މެންބަރުނު  އަޙްމަދު  ެގ  މަޑަވެލި ޚަ  އިތަމް. 

ފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އުނޫގ  .މިވަުގތު ކޮމިޓީަގިއ ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން ނެތް،  އިން ފިރުޝާންެގ މެންބަރު ހުސަރާދާއި

ވަޙީމުޙައްމަ ހާޒިރުވެ  ،ދުދު  ކޮމިޓީަގިއ  ނެތް.މިަވުގތު  ެމންބަރުމަނަފުށިެގ  ަވޑަިއެގން  ދާއިރާެގ  އަ  ސަޙް  ޢީދު. މަދު 

ފަރު  ނައި.  ނެތް  ކޮމިޓީަގއި ހާޒިރުެވވަޑައިެގންމިަވުގތު    ،ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔާސިރު  

އަޙްމަދު    އިރާެގދާ މެކެން  .ސިޔާމްމެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޢަލީ  ދޫ  ކޮމިޓީަގއި    ތުުގމިވަ  ،ސައިންޙުންބަރު 
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ިވލިނިގޒިރުެވވަހާ ނެތް.  ދާއިލިޑައިެގން  ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  ޖުމުލަ  ރާެގ  މުޅި  މެންބަރުން   23. 

، ކޮމިޓީަގއި ވެސް ހިމެނޭތީ  2ޔާމް  ޝިޙްމަދު   މެންބަރު އަމުަގއި ވިޔަސް ނަިއފަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރިހިމެނުނުކަ

ޯވޓު   12މަށް މަދުވެެގން  ވު އްރިރުެގ ނައިބު ހޮޤައްރިރު އަދި މުޤަ މެންބަރުން ހިމެނޭ. ކޮމިޓީެގ މު  22  ޓަލްތު ޓޯ މިވަުގ

ދެކުނު  ފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. ހިތަދޫ  އްރިރުެގ ނަންޤަހުޅުވާލަނީ މުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  ބޭނުންވާނެ އިނޭގތޯ.  

 ެގ މެންބަރު ނާޒިލް. ދާއިރާ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ހީމް ނާޒިލްއިބްރާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތިޞާދީ  އްވުމަށް ައޅުަގނޑުމެން އިޤުބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެ  ސްޓިސައިޑާ ބެނުންކުރާ ޕެއި ަގދަނޑުވެރިކަމު   ޝުކުރިއްޔާ.

ކޮމިޓީއާރަންމަޔައެންވަ   އިއާ  ކޮމިޓީ އުފަ ުގޅިެގ  ންޓް  ކޮމިޓީން  ދާއިރާެގ އްެގއްރިރެޤަމު  ެގްއދާ  ހޯރަފުށި  ޮގތުަގއި   

 ޔާ. ކުރިއް. ޝުންޅައަޅުަގނޑު ނަން ހުށަހަ، އަޙްމަދު ސަލީމްތެރި މެންބަރު ްއޒަތްއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރީމޭޒުންދާއި

 ސަން ޒަރީރު.ޙަ ރު މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ޙަސަން ޒަރީރުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަ

ދެކުނު ހިތަ  އްޔާ.ޝުކުރި ނާ  ދޫ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ހުށަހެޅު  ޒިލްދާއިރާެގ  ހުށަހެޅުްއިވ  އަޅުަގނޑުއެ    މަށް 

 ކުރަން.  އީދުތާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުންރީމޭދާއި

 ... އްޅެނަންފު  ރުއިތު މިަވުގތު؟ ބައޮތްތޯއެއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނަންފުޅެއް 

 

 ކެވުން: އްވާހަކަދެ  ރު ހަސަން ޒަރީރުެގ މެންބަ ދާއިރާމަތިވެރި

މެންބަރު  އިއްވާފަ ހަޅުހުށަ.  ޔާއް ޝުކުރިއާދެ!   ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ނާޒިލް  އިބްވަނީ   ހުށަހެޅުއްވި ރާހީމް 

 ރަން. ަގނޑު ތާީއދުކުވުމަށް އަޅު ހުށަހެޅުއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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  ރިރުއްޤަކޮމިޓީެގ މު  ނީވަހުށަހެޅިފައި  މެއްމިވަުގތު ައޅުަގނޑު ދެންމެ ހުށަހެޅު ؟ނެތް ؟އެބައޮތްތޯ  ޅެއްއިތުރު ނަންފު

އިބްރާހީހިތަދޫ  އްވާފައިވަނީ  ށަހަޅުހު  .ކަމަށް މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނާޒިލްދެކުނު    މަތިވެރި   އިވަނީ ތާީއދުކުރައްވާފަ   .މް 

މެންބަރު   ޒަރީރުޙަދާއިރާެގ  ހުށަހަޤަމު.  ސަން  ކަމަށް  ނަންފުޅަކީޅުއްވާފައިވާއްރިރު  މެ،    ދާއިރާެގ  ންބަރު  ހޯރަފުށި 

ސަލީމްޙްއަ ޮގަގންނަ ފެނިވަޑައި  .މަދު  ވޯޓުވާ  އެތަށް  ކޮމި(  )ވޯޓުދެްއވުން   ދެން.ދެްއވުން  ޓީަގއި މިވަުގތު 

މެންބަރު   އްރިރު ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާެގޤަން ކޮމިޓީެގ މުޤުތިފާެގ އިއްފުޅުންޑައިެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭެވވަރުޒިހާ

ޅުމަށް.  ނަންފުޅު ހުށަހެނައިބު ކަމަށް  ެގއްރިރުޤައަޅުަގނޑު މި ހުޅުވާލަނީ މު، ދެން ދު ސަލީމް ހޮވިަވޑަިއެގންފި.މަޙްއަ

 އިތަމް.ބަރު އަޙްމަދު ޚަމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާ

ދަ ޕެސްޓިސަ  ޑުވެރިކަުމގެ ނޝުކުރިއްޔާ.  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބެހޭ  އިޑާ ބޭނުންކުރާ  ކޮމިޓީ  ބިލު    ، ހޮވިފައިވާ 

ކޮމިޓީތިޤުއި އެންވަ  ޞާދީ  ނަމަންރަޔައާއި  ކޮމިޓީެގ  ހުށަހަޅަނީ  ރުއްރިޤަމު  ިއބުންޓް  އަޅުަގނޑު  ދު  މުޙައްމަ ،  ކަމަށް 

 އްޔާ. ކުރި. ޝުތެރި މެންބަރުްއޒަތްއި  ލިފުށި ދާއިރާެގއަ، ޙުސައިންދު ރަޝީ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް އިދާރީމޭޒުން

 . މެންބަރުެގ ރާނައިފަރު ދާއި، ޔާމްއަޙްމަދު ޝި

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވުމަދު ޝިޔާމް ޙްއަ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ފަރުއިނަ

ބޮ  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާއާދެ!  ފުރުޞަތަ  .ޑަށް  މި  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު  ދެކުނު  ަމއްޗަންޮގޅި  ދެންމެަގއި  އެދުނީ  ކަށް 

 . ެގންލަންވެއީދުކޮށްަގނޑު ތާޅުމަށް އަ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވު މްމަދު ޚައިތަޙްއަ ތެރި މެންބަރުޒަތްއް އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކަމަށް އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު    އްރިރުޤައިބު މުަގނޑު މިަވުގތު ނައަޅު   ،ހުށަހެޅިފައި ނުވުމާއެކުންފުޅެއް  އިތުރު ނަ

ރަޝީމަމުޙައް ހުށަ  ދުދު  ނަންފުޅު  ދާ ޗަމައް ،  ޚައިތަމްއަޙްމަދު  ،  ަވނީހަޅުއްވާފައި ޙުސައިންެގ  ދެކުނު  ރާެގ  އިންޮގޅި 

ދާ  މެންބަރު. ނައިފަރު  މުޙައްތާއީދުކުރައްވާފަިއަވނީ  މެންބަރު  ޝިޔާމް.  އިރާެގ    ށް ަގންނަވާޮގތަޑައިފެނިވަމަދު 

އެ މުޤުިއއްތިފާ!  އާދެ  )ވޯޓުދެއްވުން(  ދެން.ވޯޓުދެްއވުން  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ދާއިރާެގ  ކަމައްރިރު  ޤަ ން  އަލިފުށި  ށް 

ޙަބާ. އަޅުަގނޑު  މަރުށް ބޮޑަށް  ވަރަ  ފުޅުންނަށް ވެސްބޭ  2ފި.  ވިަވޑަިއެގންހޮޙުސައިން  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  

 .  ށްލީމަޙްމަދު ސަެގ މެންބަރު އަހޯރަފުށި ދާއިރާ ،އްރިރުޤަެގ މުޓީކޮމިލަނީ ލުކޮށްމިހާރު މި ރިޔާސަތު ހަވާ
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 ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{  އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެްނބަރު   ށިފުހޯރަ؛ ޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ސަތުންޔާރި

َعلَْيُكمْ  ންޓް  ންމަރަޔަބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރަން އެންވަ  ސައިޑާ ސްޓިރާ ޕެ ކުނުންމި ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ ބޭ  !އާދެ  . السَّالَُم 

  ހޮއްެވވި   އްޓަން އަޅުަގނޑުމިޓީެގ ރިޔާސަތު ބަލަހަ ކޮ  ންޓު ޖޮއި އުފެއްދި ުގޅިެގން މިތިޞާދީ ކޮމިޓީ ޤުކޮމިޓީއައި އި

ބޭ ހުރިހާ  ޓަކައި  ޝުކުރުދަންނަވަން  ނަށްފުޅުންކަމަށް  ބޮޑަށް  ކުރެވަރަށް  ތި  އިތުބާރަށްއް.  ވަރަށް  ވި    އަޅުަގނޑު 

ކަން  އްސަލަެއއްލް މަލަައކީ ވަރަށް ޓެކްނިކަަގއި މިކަމުެގ މި މައްސަތުޙަޤީޤަކީ  ވަން. މައްސަލައަ ންނަބޮޑަށް ޝުކުރުދަ

ފާހަަގއަ ެވސް  އެންމެން  އެންޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު  ީމަގިއ  އެދޭޮގތެއްއެބަކުރަން.  މި  މެ  ެއީއ  އަވީ   ނޫން  ކީ. 

މީޤަމު އިންނަ  ބޮޑަކަހާއްރިރަކަށް  އެހާ  ނުައށް  ވާހަކަެއއް  އަ ދެއްކޭށް  ވި.    ށް ވަރަހަމަ  ހުރީ  ސްނައިެގން  ޅުަގނޑު 

  ތު ތަންކޮޅެއް ޞައެ ފުރު  ، ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ންބިލު ދިރާސާކުރާއިރު ހުށަހަޅަ  މު ބިލާއި ުގޅޭ ވާހަކަތަކެއްންމުހި

މިކަމުވެެގހަނި އެކީަގއި  ެވސް  ހިތާމައާ  ހަވާލުވަނީންދިޔަ  ިމ  އެނއަޅުަގސް،  އެހެންނަމަވެ.  ަގއި  ވީ   ންމެ ޑަށް 

މި ބޭ  ރަނަގޅަކަށް  ތި  އެކުގައިމަސައްކަތް  ައވަހަފުޅުންނާ  ެގންޮގސް  ކުރިައށް  ބޭނިން  ށް  މިނުންވޭމާލަން   އަދުެގ . 

  . އެހެންނަމަވެސް، ނުންމާލަން ެވސް ބޭައވަހަށް އަޅުަގނޑު ނިން  އެޖެންޑާ ވަރަށް ކުރުކޮށް މިޮއތީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް

ބޭތި ޚިޔާ  އަޅުަގނޑުލުފުފުޅުންެގ  ހުރިޮގތް  ެގންދާނެމަސައްކަތް  ބޭނުންލަން  ބަލާ  ޅު  ޮގތަކާކުރިއަށް   ޮގތުން.ބެހޭ   

މި މަސައްކަތް ނިންމާނެ ޑެޑްލައިނެއް ކަނޑަ އްޞަޚާ ބޭކޮށް  ޖަލްނުން މިއަދުއަޅަން އަޅުަގނޑު  މުގެ  ލުމާސާ ނިންެގ 

އާދެކުރިން އިނޭގ.  ނިންމާލާފައި  މީތި  ެއކަމު  .ތޯ!  ޮގތަކީ  އިަގކޮބައިތޯ   ޅަކަށްފަހު(ށް ތުކޮވަުގ؟ )ފެނިވަޑައިަގންނަވާ 

މީަގއި  މިހާ ނޫނީ    އާދެ!ރު  ކުރިން  ދިއުމުެގ  ބަހުސްކުވޯޓަކަށް  އެ  ކަމަކަށް  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ރުމުެގ 

ަގވާ ޮގތެ  ކީދަ އިންާގ ަގވާ ޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ހުށަހަޅާ ހިރަން. ދެން، އައިދެއް ފާސްކުހިންާގ    ަގއިއް މަިއަގނޑު 

ންނާނީ އަދަދުތަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ އޮ  ކަށްތަފާތަ  ހަމައެކަނި،  ންދެ   ޮގތް.ރާލުކުޢަމަ  އި މި ކުަގކޮމިޓީތަ  ހާރު ވެސްމި

ަގވާހަ ވާނީ  ގަވާއިދު  އިޢު  ދަށް.އިމަ  ބޭފުޅުން  ކަމަށްތިރާޟުނުކުރަތި  މި    ްއވާ  ހުށަހަޅަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ވަންޏާ 

އެހެންވީމާފާސްކު  އިދުަގވާ  ޕެދަނޑުވެރިކަމުގަ   ،ރުމަށް.  ބޭނުންކުރާ  ބިލު  ޓިސަިއޑާސްއި  ކޮ  ބެހޭ  މިޓީެގ  ދިރާސާކުރާ 

ަގވާއިދުެގ ޮގތު  ައޅުަގނޑުމެން އާހިންާގ  ޮގތެްއަގިއ ކޮމިޓީތަކުަގއި މި ބޭމުންަގއި  ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމާ   ނުންކުރާ 

ތި ފެނިވަޑައި  ބެހޭޮގތުން  ޮގތެ ބޭފުޅުންނަށް  މި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އް.  ަގންނަވާ  އަޅުަގނޑުމެން  މި ރުހާއެހެންވީމާ،   

އުމަށް. ދެން، ފާސްވުމާެއކުަގއި ދެން  ފާސްކުރީ މި ަގާވއިދުަގއި މިާވޮގތަށް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ެގންދި

  ކާ ރިއަށްެގންދާނެ ޮގތަސުން ަގޑިާއއި އަދި މަސައްކަތް ކު  ކަަމށް މި ދެކެނީ މަސައްކަތުެގ  ށް އަހާލެވިދާނެޑަޅުަގނ އަ

 .ބެހޭޮގތުން
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 އްކެވުން: ާވހަކަދެ ޙުސައިންޝިދު މުޙައްމަދު ރަންބަރު  މެރާެގއިއަލިފުށި ދާ

މުޝުކުރި ނައްރިރަށާޤަ މުތެރި  އްޒަތްއި އާދެ!    ރިރު.އްޤައްޔާ  އަދި  މުިއ    އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި ޮގތު   އްރިރުގެ ޤައިބު 

ެއ  އްރިރު  ޤަ މު  ޔާއްިވއްއިރާދަކުރެކުރުއަދާކުރަން.  ޝުނަށް  ޓަކައި ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުން  ންވައިދިން ކަމަހުން ހޮދެމީ

ެގންދާނީަގކުރެފާހަ މަސަްއކަތް  ބޮ  ހަމަ  ްއވި  އެންމެ  ބޭފުޅުން  މީެގތިޔަ  ލިބޭތެރޭޑަށް  ބައިވެރިވުން  ތި    އަދި  ،ަގއި 

ޗުްއޓީ    ދުމި އެދުނީ ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތީ ބަންކަށް  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަ  ،ަގންނަާވ ޮގތަށް. ދެންބޭފުޅުން އެދިަވޑައި 

ދެ  ވަސްވަރުދު އަންއިނޭގތޯ.  ދެކެ،  މި  އިރާޅުަގނޑުމެން  މާދަމާ  ރިސެސްއަށްދާނެ   ދަކުރެއްިވއްޔާމުނީ  މަޖިލިސް 

ކަމަށް.   ވަސް އެ ޮގތަށް ދާނެން ނޫން އަނެއް ދުވާތީ މާދަ  ށްކަމަ  އެހެން އިޢުލާނުކުރައްާވފައި އޮތީ  ކަމަށް. މިހާރު

ކުެގ ތެރެއަށް  ްއވި ޮގތަށް ވަރަށް ކަންތައްތަރެކުއްރިރު އެ ފާހަަގޤަބިލެއް މު  ފަދަ ަގނޑުެމން މިވާއިރު އަޅު ށްހެންކަމައެ

ދިރާސާ   ރަށްއިތު ބިލަކަށްބިލެކުރަންޖެހޭ  ވިސްނައި  އޮތް  ޮގތުަގއި  ނިންމާލެވުނީ،  ާވއިރުއްެގ  އޭެގ  ތެޅިަގނެެގން  މަ 

ބިހަކަމެއް  ފުރިއެންމެ    ހުންނަ އަޅު   އެހެންވީމާ،.  ލަކަށްނާންނާނެ  ދެއެޮގތުން  ރިސެަގނޑު  ވަުގތު ކެނީ  ސް 

ތިބޭނީނ އަޅުަގ ބޭފުޅު  ބަރންސެޕްޓެ،  ޑުމެން  ިގނަ  އެއްކޮށް  މެންބަރުއްޒަތްއިން  މަހު  ތިއްބަވާނީތެރި  ރަށުން    ން 

ޗު އެ    ވާތީ  ކަމަށް  ބޭރުގައި ހަމަ  އެއީ  ވެއްޓީ ަމސް  ކޮމިޓީ  ޮގތުަގއި  ބާްއވާފައި ެގ    20  ެގހުމަ  ބަރުކްޓޫއޮ،  ސް 

 ބަރު އޮކްޓޫކުރަން   ދުވަސް މަސައްކަތްށްކަވިއްސަބޭނެ  ލިނަށް  ށް އަޅުަގނޑުމެންޅަން. އޭރަަގޑި ކަނޑައަސުން  ށްހިސާބަ

 ތޯ.ން އިނޭގޅަކަނޑައަޅަން ހުށަހަ ޅުަގނޑުކަމުަގއި އަ  20މަހުެގ  ބަރުޮއކްޓޫ. އެހެންވީމާ، ސުން ަގޑިއަކީ މަހުެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ސަތުންޔާރި

ޝުކުރިްއޔާއާ މު  ،ދެ!  ފަށަމުން    އްރިރު.ޤަނައިބު  މުނައިބު  ޙަޤީޤަތުގައިއަޅުަގނޑު  މަރުއްރިރަޤަ   ވެސް   ބާޙަށް 

ތެ  ންވެފައިބޭނު  ދަންނަވަން ވާހަކައިެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔައީއެރެއިން  ހުރީ.  އަރެ   .ކަން  ޓަކައި    ަގނޑުޅު ކޯޑަށް 

މު  ނުންބޭ މަރުއްރިރަޤަނައިބު  ހުމިދަންނަވަން.    ބާޙަށް  އެ  ހުށަހެޅުއްވުށަހެޅުހާރު  އައްވި  ޅުަގނޑުމެންެގ  މަކީ 

ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް  ސްެގރިސެ. ދެން،  ކަަމށް  20މަހުެގ    ބަރުސުންަގޑިައކީ އޮކްޓޫނިންމާ    މަސައްކަތް

މަޑުޖައްސާލާފައި ހުޅުހަމަ  ތަންކޮޅެވޭތަނު  ކުރިއަން  ހަލުވިކޮށް  ެގންށްއް  ނިގަ ބަރުޮއކްޓޫ  20  ޮގސް  ޮގތަށް. ންމާލާއި 

 ނުން ެއނެގން މި ކަމުަގއި.  ބޭޮގތެއް އަޅުަގނޑު  ފުޅު ހުރިންފުޅުންެގ ވިސްނުތިބޭ

 

 ސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙު

އިން  ސަދު ޙުއްރިރު ުމޙައްމަދު ރަޝީޤަމެންެގ ނައިބު މުމިހާރު އަޅުަގނޑުން ައޅުަގނޑު ވެސް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެ

ން ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފާހަަގކޮށްލަހެންނަމަވެސްދުކުރަން. އެހަމަ އަޅުަގނޑު ތާއީެއޮގތަށް     ހުށަހެޅުްއވީމާށްތައެޮގ
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ދުވަސް އޭރުން    8ޮގތުން  ންނައިދު މި އޮ ަގވާ ހުެގހާރު މަޖިލީކަމަށް. ެއއީ މި  ވަނަ ދުވަސް  23އުޅުނީ މިީއ ހަމަ  

ވެއްޖިްއޔާ  މިހާރު    ،މިއީ ބުނާޮގތުން  ވޯކިން  8ަގާވއިދު  މި  ދުަވސް  އޮންނަނީ.  މި  ޮގތުަގއި  މަޑޭސްެގ   ،ޑޭންހާރު 

އޮންނަނީސްވެނިޑި ،  ޒްޑޭއުޓި މި  އެހެންވީމާ،ޑޭ  ބަލައި  23  .  އެއީ  ކަަމށް  ގަވާއިދުން    8ފިއްޔާ  އެ  ފަސް.  ދުަވސް 

  23ބުނަނީ. އެހެންވީމާ،  މިދުވަސް ފަހުން އެހެން    8ންނަ  އްޔާމުން މަޖިލިސް ރިސެސް ނިންމާފައި ދެން އަސި ގޮއް

 ދުވަހެއް ހުރިހާ  މި ުގނަނީއްސަކަށް ދުވަސް  ަގނޑުމެން ވި ހުށަހެޅީމާ އަޅު . އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެޮގތަށްކަމަށް

އެ  މާ،  އެހެންވީތާއީދުކުރަން.  ންވީމާ، އެ ޮގތް ވެސް އަޅުަގނޑު  ހެކަމަށް ައޅުަގނޑަށް މި ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެ  ލައިެގން

 . ކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާރުކު ، ދުކުރާ ވާހަކަ ތާއީހަމަ ޮގތަށް 

 

 ްއކެވުން:ކަދެވާހަ ސަތުންޔާރި

 ދު.ވަޙީއް. އާދެ! ޅެފުއޮތްތޯ ެއހެން ޚިޔާލުއެބަ  ެގފުޅެއްއެހެން ބޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ދުވަޙީދު ފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމައުނޫގ

ރު  މެންބަރި  ިއއްޒަތްތެނޫން އަލިފުށި ދާިއރާެގ  ެއއްކޮޅީރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ދެއްރިޤަތެރި މުްއޒަތްއިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  

ަގނޑަށް ވީ. ައޅުދުވަސް އެ އަދަދު ެގންނެ  20  އެހިނެއްތޯ  ކި  ެއއީދުަވސް    20ކު،  އެކަމަ   ކަމަކަށް.  ކުރެްއވިަގފާހަ

މަސަްއކަ  މީންމުހި  އަށްވުރެ އެ   އަސްލުހީވަނީ   ތާވަލެ އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންމެ ތު  ަވރަކަށްވެއް  ،  ެއކުލަވާލެވިފައި  ސް 

ވަރަށް ފާހަަގކުރެޤަމު  ،މިސާލަކަށް  ޓެކްނިކަލްފަވިއް އްރިރު  ވަރަށް  މިއީ  އެހެން  ދައިން  ުގޅޭ  ކަމެއް.  ކަމާ  ވީމާ، 

މަ  އައްސަސާތަކާމު ައދިައޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭ،  ޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ.  ދިރާސާ  އަޅުަގނޑުމެން  ތަްއ އެހެނިހެން 

އެރުން ފުށު  ންޑޭޓުމިނިސްޓްރީއެްއެގ މެ  2ވެސް ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތްޮގތުންވެއްޖިްއޔާ މިހާރު ވެސް  

ްއ  ވަލެ ޑަށް ހީވަނީ އަސްލުަގއި ތާަގނ އަސްލުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅު އް މިއީބޮޑަށް ވަދެފައި އޮތް ކަމެ  ވެސް ވަރަށް

އޭ  ައއިސް  ކަ ހިފައިެގން  ބަލާފައި  ތާރީޚްތަކެއް  ޮއންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަަގިއ  ނިންސީށް  ންނޭނެގ  ދުވަހެއް  މަން ދާ 

 އެނޭގނީ.  

 

 ދެްއކެވުން:ހަކަވާ ސަތުންޔާރި

 ! ެގންދަވާ ނާޒިލް ކުރިއަށްލް، ނާޒި

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ހީމް ނާޒިލްއިބްރާެގ މެންބަރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
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ސުންއަޅުަގނޑުމެން  .ޝުކުރިއްޔާ  އެ  އެހެނަށް  ކޮށްލެވޭނެ.  ފަސްވެސް  އަޅުަގަގޑި  ހިެއއްނުވޭ ނ ންވީމާ،    ޑަކަށް 

ސާބަށް  އެހާހި  ހަމަ  ނޑުމެންށް އޭތި ނިމޭކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގ  20ނޫން  މަޖުބޫރެއް  ްއޔާ ެއއީތިއޮ  20ކޮންމެހެން  

ބޭއަންނަ އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތެއިރު  ނުލެވިއްޖިްއޔާމުސާ  އްނުންވާ  މިނިސްޓްރީ  ،ފުކޮށް    ނޫނީ   ތަކުންނޫނީ 

މަޢު ކުރެވޭނެ  ނު  ލޫމާތުވުޒާރާތަކުން އެ  ބަދަލުވެސް  އެ  ައޅުަގނކޮމިޓީއަށް. އެހެ މި  ލިބިއްޖިއްޔާ  ފެނޭ  ށްޑަންވީމާ،   

އެ   ދާއަ  ޮގތްޮގތަށްއޮތްހަމަ  މެްއޒަތްއިއިރާެގ  ލިފުށި  ޮގތަށް  ންބަރުތެރި  ބާއްވާފަިއ  ހިސާ  ިވްއސާ  ހުށަހެޅުއްވި  ބަށް 

މަކޮތަން ބާރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،    .ދަންއަށްެގންކުރި  ސަްއކަތްޅެއް  ފަހަތަށް އެހިސާބުން  ވެސް  އަނެއްކާ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  އްސާނީ.ޖަސަންޏާ ޖައް

 

 އްކެވުން: ާވހަކަދެ ސައިންޙުމުޙައްމަދު ރާޝިދު އިރާެގ މެންބަރު އަލިފުށި ދާ

މުޝުކުރި އުނޫގފާރު  ރިރުއްޤައްޔާ  މެންބަރުއްޒަތްއި ދާއިރާެގ  .  ފާހަަގކުރެްއވީ   ތެރި  ކަމެ އެ  ރަނަގޅު  ދެން   އް. 

މަޖިލިސް   1މަހުެގ    ބަރުއޮކްޓޫއީ  ވީކީ. އެދެންނެ  ވިއްސޭ ނޫން    ވަރަކަށް ވިސްނާފައެއް  ނޑު އެްއވެސްަގއަޅު އެއީ 

ދުވަސްހު މަހުދު  20  މވާތީށް ކަމަ  ޅުވޭ  އެ  ލިވަސް  ތާރީޚަން  ހަމަ  ނިންމާބޭތީ  ލިބޭނެ. ވިއްސަ  ލީ ށް  ދުަވސް  ކަށް 

އަޅުަގ  ،ދެން ދުވަހަކީ  ދު ބަޑުމެން  ނ މަސައްކަތު  ހުޅުވޭންދު  ހަމަ  ވެސް   މަސައްކަތްކުރެވޭނެ   ފަހުންވަހެްއަގއި 

މް ނާޒިލް އެ ފާހަަގކުރެއްިވ  ހީއިބްރާ  ތެރި މެންބަރުއްޒަތްއި ނު ދާއިރާެގ  ހިތަދޫ ދެކު،  ދެން .  ބަލާފަ  މަށްވަސްތަްއކަދު

އަޅުަގޮގތަ ަގޑިޑުމެން އަނ ށް  ވަ ފު  ދި ސުން  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ކަނޑަެއޅުމަކީ  ކަނައއިސް  ޙީރަތަމަ  އަޅާ  ޑަ ެގން 

ކަމަށް    މަސައްކަތް ނުނިމޭނެ  ބޭނުންވެއްޖިއްޔާމުން  މެނަށްަގނޑު ޅު . އައެއް އިނޭގތޯޮގތަކުނޫން އޮންނާނީކީ  ތާރީޚެއްެގ

ލަސްބޫލުކުރެވެންަގ މުއްދަތު  ހަމަ  އަޅުސްކުރެވޭނެވެޏާ  އެހެންީވމާ،  އެ.  ހީވަނީ  މައްސަލަެއއް ީއކީ  ަގނޑަށް    މާބޮޑު 

ދެންނޫންހެން އިތިބޭފުޅު  ،.  އޮެވްއޖިއްޔާމުތުން  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހެ  ރު  ދެންޅުއެ  ތި  އަދި  ެއއީ  ނެވި  މަކީ 

  ކުރާނަން. ަގނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސްޅުވަންޏާ އަ މަށްކައް ހެޅުމެހުށައޮތް ކޮށް  ެއއް ވިސްނުންފުޅުތަކާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުންސަޔާރި

އި އަޅުަގނޑަ ސާފުެވއްޖެ  ކުށް  ތިދަން ށްރިއަނޭގތޯ  ޮގތެްއ  ލަފާފު  ވީ  ދެއްިވ  ތި  މިހާރު ޅާއެބޭފުޅުން  ކީަގއި. 

ކަނޑައަޅާސުންޅުަގނޑުމެން  އަ ފެށުަގޑިއެްއ  މަސައްކަތް  ނިންމުފައި  މަސައްކަތް  އެއީ  ހިތްވަރެއް. ން  ލިބޭ  މަށް 

ނަންބަރެއްހަމަ    20  ،އެޮގތުން ،  އެހެންވީމާ މެޖިކް  ހައެއީ  ރަނަގޅު  ވިއްސަށް .  އިނޭގތޯ.  ދާ،  މަ  ން  އެޮގތަށް 

ދާއިރާެގއަ އުނޫގފާރު  މެންބަރުްއޒަތްއި  ޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުއް  ތެރި  ޝެޑިއުލް  އެ  އެޮގތުންއޮންނަންޖެހޭވި  ،  ނެ. 

ން. އަޅުަގނޑު މި ވިސްނަނީ ޔާލެއް ދަންނަވާލަޚިކުޑަ    ތުން ދަންނަވާލުުމެގ ޮގ  އްޗެހަމަ ރިޔާސަތުން އެއް   އަޅުަގނޑު

މަހުެގ    5  ން  1 ުމއަ  5ން    1ށް. އެ  ެއއީ  ހުރިހާ މު  ،ސަސާތަކާއްށް.  ެއ    ބައްދަލުކޮށް   ްއސަސާތަކާއަކަމާބެހޭ 
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  ޑުމެން ައޅުަގނ  ށް  18ން    6ން  ވަހަށްފަހުަގއި ދެދު   5ެއ  ދުވަސް.    5ނެ  ދާަގނޑުމެން ހޯޅުޚިޔާލުތަްއ އަ   ބޭފުޅުންެގ

ރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތެ  ދެ ދުވަސް  ނިންމުން. ދެން،  ދިރާސާކޮށް   ާމއި ބިލުެގެގނައު  ލުތައްބަދަ  ހޭެގންނަންޖެ  ށްބިލަ

ށް ިމ  ޮގތަކަ. ެއކަހަލަ ބްރޯޑް  ންދިނުަގނޑުމެން  ބަރުންނަށް އަޅު ދެން ފައިނަލް ކޮމެންޓަށް މެން  ، އެކުލަވާލުމާއި  ރިޕޯޓު

ކަންނޭއްބަހާލެވި ެއއްޮގތް  ެއއީ  މުއައްސަސާތަކާ  5ން    1  މި،  ދެން  ނެގ.ޖިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ށް 

އޭެގ  ބައްދަލުކުރެވޭ ނޯދު  5ނެ.  އެޮގތަށް  ތަންތަނަށް  އެ  ކުރިން  އެހެންވީމާވަސް  އިދާޓިސްދީެގން.  ރީޮގތުން ، 

ކަންތައް  ދާ ޮގތަކަށް އެ ބޭފުޅުން އެޅައިނުފަހަނައައެ މުއްދަތު    ،ޔަސްއި ކަމަށް ވި ން ރިސެސްތެރޭަގޔަޤީ  އަޅުަގނޑަށް

ތި ބޭފުޅުން   ،، މިދެންނެވި އެ ބޭފުޅުންމާއާދެ! އެހެންވީ ؟ންވާދާޅު އްވާނެ. މުޣުނީ އެބައޮތްތޯ އެްއޗެއް ވިެގންޮގސްދެ 

ތޯ ތަފާތު ބެހޭޮގތުން އެބައޮތް  ޕޯސްކުރި ޝެޑިއުލަށް ދިއުމާަގނޑު މި ޕްރޮށް ައޅުެއއްޮގތަ  ޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅާފާތި  

ނޑު  ޖިއްޔާ އެްއޗެއް ވިދާޅުވުން އެންމެ ރަނަގޅު. އެހެންނޫނީ އަޅުަގ އޮެވއްވިސްނުންފުޅެއް  ތަފާތު ؟ވިސްނުންފުޅެއް

ށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ނިންމަނީ.  މަކަޮގތަށްނީ ދެން މި ޮގތަށް އެންމެ ރަނަގޅުކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ރާަގބޫލުކު

ޕްރޮޕޯސްކުރީ އަޅު މި  ޝެޑިޖެ  ަގނޑު  ޮގސް  ނެރަލް  ނިންމާފައިަގއި    20އުލަށް   ށް ތަރިޔާސަ،  މަސައްކަތް 

އެ  ކުރާޮގތަށް. ލުހަވާ ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ފަދެން،  ސުވާންމެ  ދަންނަވާހު  ބޭނުންވަނީލަކަށް  ބޭފުޅުން،  ލަން    ގެ ތި 

ކޮބައިނުވިސް ޮގތުން    ތޯންފުޅުަގއި  ުގޅޭ  ދަޢުވަތުއަޅުަގނޑުބިލާ  މުއައްސަސާތަ  ެމން    އަޅުަގނޑު ؟ ކަކީދޭންޖެހޭނެ 

 . ރުންެގބަމެން ހުރި ޮގތެއް ބަލައިލަން ޅުޔާލުފު އޭެގ ޚިބޭނުން

 

 ހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ދު ޚައިތަމްއަޙްމަ މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

މުޤައް ހުށަހަޅަނީ  ރިރު.ޝުކުރިއްޔާ  އެންަވޔައަޅުަގނޑު  މިނިސްޓްރީއާ  ފިޝަދެ  .ޕީ.އޭާއއިއީ ،  އިރަންމަންޓް    ރީޒް ން 

 . ޔާ މިނިސްޓްރީ. ޝުކުރިއް 3މިނިސްޓްރީއާ އެ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ހީމް ނާޒިލްއިބްރާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  އަޅުަގނޑު .   ދާއިރާޮގޅި ދެކުނު، މަްއޗަންއަޅުަގނޑު  ަމށްށަހެޅު ދާއިރާެގ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަގލޮޅު ދެކުނު

 ޔާ.  އްކޮށްލަން. ޝުކުރިށް އެޑްރަތުއަށް އިރު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އެއީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ވެސް މީެގތެރެއިތު

 

 :ދެްއކެވުންސަތުން ވާހަކަރިޔާ
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ށް ނުދެންނެވުނަސް ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަށް  ރަބައް ބަރާމެންބަރު. މާފުކުރައްވާ ދާއިރާތަ   ތެރިމާވަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 .  ނީވެެގން މިއުޅެފަރިތަނުއިރު ރަނަގޅަށް ލިޔުްއވާތި. އަދި ހަމަ ވާ އެ ރެކޯޑުަގއި ލިޔުއް 

 

 ޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދު ސަންބަރު މުޙައްމަމެ ެގ ދާއިރާމާވަށު

ެއކުލަވަ ސަށް ހީވަނީ މުައއް އަޅުަގނޑަ.  ންނަށްދެ ބޭފުޅު  ބާ އިނޭގތޯރު. މަރުޙަޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި ލާއިރު  އިސާތައް 

ކަސްޓަފިޝަރީޒް ހެލްތު،  ިއކޮނޮމިކް،  އެންވަޔަރަންމަންޓް،  ހިމަނަންޖެހޭނެހެ  މި  މްސް،  މީެގ  ތަންތަން  އެއީ  ން. 

އެއްޮގތަ ހަމަ  ބިލަކާ  ވިޔަފާރީޓެކްނިކަލް  ދެ ށް  ބިލަކީ.  މި  ބިލެްއ  ވެސް  ކަސްޓަެގ  ކޮބޯޑަމްސްއަކީ  ން  ރޯލް.  ޓްންރ 

 ްއޔާ. ށަހަޅައިލީ. ޝުކުރިހުމެއް ހުށަހެޅު ައޅުަގނޑުންވީމާ، އެހެ

 

 :ދެްއކެވުންސަތުން ވާހަކަރިޔާ

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރު ދާއިތުއާދެ! ތިނަދޫ އު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކަން  ންެގ ތެރޭަގއި މިޅު ބޭފުވާލޫމާތުތައް ހޯދަިއެގން ެގންނަ މަޢު ިމ  ނުންވޭލަން ބޭއިހުށަހަޅަ  ައޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ.  

ބޭނުމި އެ ބޭފުއްޗެހި  ނޫނީ ވިޔަފާރީަގއި އުޅުއްވާ  ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ންކުރަްއވާ  މިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް  ތެރެއިން  ޅުންެގ 

ބޭފުޅުންބައެ  ތިބި އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ތިބި  ދި އް  ފުރުޞަތު  އެ  ވެސް  ކަމަނުމަކީ  ނަށް  ވެދާނެ  ށް ރަނަގޅުކަމަކަށް 

 ހަޅަން. ފެންނާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަ

 

 :ދެްއކެވުންސަތުން ވާހަކަރިޔާ

އި ދާއިރާެގ  އުތުރު  ދެއްތޯ.ތިނަދޫ  ކުންފުނިތައް  ފާހަަގކުރަނީ  ތި  މެންބަރު  އެްއޗެހި  ްއޒަތްތެރި  ެގނެމި  ިވއް    ކާސް 

 .  އްތައެކަން ކުރާ ކުންފުނި

 

 ދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ރު މުޙައްމަފަރު ދާއިރާެގ މެންބަދުވާ

  އަޅުަގނޑު ހޭނެ ކަމަށް  ޖެންނަ ންވި ޮގތަށް އެ މުއައްސަސާތައް ެގރު އެ ހުށަހެޅުއްއްޒަތްތެރި މެންބަެގ އި ރާމާވަށު ދާއި

 . އަށް ތާީއދުކުރަންރަން. އެ ކުބޫލު ަގވެސް 

 

 :ދެްއކެވުންސަތުން ވާހަކަރިޔާ
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 ބަރު.  ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންއަލިފުށި ދާއިރާ

 

 ން: ސައިން ާވހަކަދެއްކެވުދު ޙު ރަޝީންބަރު މުޙައްމަދުމެެގ  ދާއިރާއަލިފުށި

މުޤަ އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ  ތަފާއަޅުަގނޑުއްރިރު.  އިއްޒަ މެން  މެތްތެތު  ފާހަަގކުރިރި  ނަންފުޅުތައް  ތަފާތު  ިއރު  ންބަރުން 

ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާއީށް ތާއަޅުަގނޑަ މެން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުތަނަކީ  ތަން  ދުކުރެވޭ އެ 

 ވަން.  ނަތާއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަން އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް   ން ކަމުެގ ޮގތުަގއި.ތަންތަ

 

 :ދެްއކެވުންސަތުން ވާހަކަރިޔާ

އިނޭގރަވަ ރަނަގޅު  ހަމަ  ށް  ޚިތޯ.  އެންވަޔަރަތުވުމެޔާލުތަފާއެއްެވސް  ނެތް.  އީ.ންްއ  އެ ޕީ.އޭ މަންޓް،  ކަލްޗަރ،  ރިްގ، 

މިނިސްޓްލްހެ އެއީތު  އޮފީހެއް  ހުންނަ  ވަކިން  އަދި  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  އަދި  ހެލްތު  ރީ  ޕަބްލިކް   އަޅުަގނޑު ދެން  . 

ކަސްޓަމްއެޑްކޮށްލާނަން އާދެ!  ސް.  އެޗް.ޕީ.އޭ،  މިނިސްޓްރީިއކޮނޮމި  ،އެއީ  ކުންފުނިތައް  ކް  އިތުއަދި  އޭެގ  ރުން . 

ދަެގއަޅުަގނޑު އިނޭގތޯ  ޚިޔާލެއް  ހަމަ  ޮގއަޅުަގނޑުކާ  ޅަކޮ ންނޑުވެރި  ބައްދަލުކޮށްލެވޭނެ  ނުވާނެމެންނާ  ،  ތޯތެއް 

ތިއްބެ މި  ދަނޑުވެރިމާލޭަގއި  ތެރޭކަމު ވި  ދުވަސްވީެގ  ުއޅުއްވާ   ރައިެވޓުޕް،  ބޭފުޅުންކޮޅެއްއެހެން    ަގއި 

ޮގތަށްޖުއަލްއިންޑިވި އެ  ހަ  އަޅުަގނޑުސް  ވިޔަ   އިން  ހިތަށްައރަނީ  މީމަ  ސަހުންބޭނުންކުރާ  މި  އިޑުންެގ    މުަގއި ކަ 

 ހުރި ޮގތެއް ބަލާލަން. ވިސްނުން

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ  ތަމްއިޚަ މެންބަރު އަޙްމަދު ރާެގޅި ދެކުނު ދާއިޗަންގޮ މައް

  ޅުްއވާ ނޑުވެރިކަމުަގއި މިހާރު މި އު ދައް ެއއީޑަށް ފެންނަ އެއްޗެ ޑަށް ވެސް ވަރަށްބޮރިރު. އަޅުަގނޝުކުރިއްޔާ މުޤައް

ެއީއ  ކުރާ ބަޔަކު އެބަމިންގ  ރފަ  ރބަންމަ މާލޭަގއި އަޮގތުެގމަތިން ހަަގއި. އެހެންވެ އެ ެގ ތެރޭފުޅުން މީބޭ  ތިބި. 

މީހުންނަކީ   އެ  ހަރފްލޯ  3ހެބިޓަސް.  ްގރީަގއި  ާގތްަގނޔޫސް  ސްކަލްކެމި  ންމަ    ރ އަސްކެ   3000ށް  ޑަކަކޮށްެގން 

މިން ފަރރބަން  ކަލީ އަފޮނިކޮށްެގން ހައިޑްރޯޔޫސް  ސްމިކަލްކެ  ންަގއި ްގރީރފްލޯ  3.  އިނދޭ  ފްލޯރ އެބަ  3ެގ  ފީޓު

ބައްހަ އެހެންވެ ދަމުންދާ  ބައެކަހަ  އެއް.  ތެލަ  މީެގ  ކަމުަގއެއް  ހިމެނިއްޖެ  ވަރަށްބޮއި  ރޭަގއި  ވެސް  ޑު  ެވއްޖިއްޔާ 

 ނަނީ.  ނޑަށް ފެންއަޅުގަ  ށްކަމަ ރުމެއް އެހެންނޫނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭނެރިއެކު

 

 ކަދެްއކެވުން:ސަތުން ވާހަރިޔާ

 ންބަރު.ތްތެރި މެލިފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒައަ
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 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްޝު ހިއްސާކޮށްލަންރިރު.  ކުރިއްޔާ  ކަމެްއ  ހަމަ  އަޅު   އަޅުަގނޑު  މަސްވެއިނޭގތޯ.  ބިލު    ުގޅޭ  ރިކަމާަގނޑު 

،  ތުންކުރެވޭތޯ. ެއޮގބައިވެރި   ުގޅުންހުރި ބޭފުޅުން  ރިން މަސްެވރިކަމާން މަސައްކަތް ކުކުރިއިރު އަޅުަގނޑުމެ  ދިރާސާ

ދިމާލަކުން    7ރަށްރަށުން  ،  ޮގތުަގިއ ދެންނެވިން  ޓީން ނިންމި ނިންމުމެއްށް ކޮމިެގ ރައީސައަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް

،  ދޭތެރޭ ދެކެަވޑަިއަގތީ. އެހެންނަމަވެސް   މާށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް އެކަސް ވަރަމަޖިލިސް ރައީ،  . ދެންެގނެވޭނެ ޮގތެއް ވޭތޯ

އެ ބަ  ލޮކޭޓުއެކަމަށް  އޮތް  ނެތުކުރެވިފަިއ  އަޅުޖެޓު  ނުވިކަަގނޑުމެންނަމުން  އެކަމެްއ  ދެންއިނޭގ  ށް  ، ތޯ. 

މަސަްއކަތް އެމް  އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާތަކުެގ  ބައެްއ  ން  ދާއިރާތަކު  އެ   ބޭނުންފުޅުވީިއެގން  އިސްނަންަގވަ   ސް.ޕީކުރީ 

ެއޮގތުން  ބައެއް ޭއަގއި.  ކުރުވަން  ބަިއވެރި  ދާއިރާ،  މަސްވެރިން  އަބައެއް  އެމް.ޕީސް  ޚަތަކުެގ    ރަދުމިއްލައަށް 

މާލެކުރަްއވަިއެގން ބައެ ދެެގނެސް ކޮމިޓީ  އަށްއް މަސްެވރިން  ހިއްސާކޮށްދެއްވި.  މަޢުލޫމާތު  އި  ،ންއަށް  ތުރުން އޭެގ 

 ކަުމަގިއ  ރަށްރަށުން އަދި ނުެގނެވުނު  ހަަގކުރެއްިވ ޮގތަށްއެ ފާ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ނު ދާއިރާެގ   ދެކުމައްޗަންޮގޅި

އެ    . ރަށެްއެގވާ ބޭފުޅެއް ެވސް އިނޭގތޯވާފާނެ އެ ަވުގތު ެއކަމުަގއި އުޅުއް ހަރެްއަގއި ުއޅުއް މާލޭަގއި ފަ  ،ވީނަމަވެސް 

ބޭ ކުރަްއވާ  އެހެންމަސައްކަތް  ވެސް.  އަޅުވަންޏާ  މަށްކަ  ފުޅެްއ  އެ  ަގނޑުމެން    އެމަޢުހަމަ  ބޭފުޅުންެގ   ލޫމާތުތައް 

ލިދަ،  ފަރާތުން ފަރާތުން  ބޭފުޅުންެގ  އުޅުްއވާ  މަސައްކަތުަގއި  އެ  ނޑުވެރިކަންކުރާ  ޮގތަކުން  ކޮންމެވެސް  ބުމަކީ 

ޮގތު ކަމެއްެގ  ދަންނަވާލަބޭނުންތެރި  މަޢުލޫމާތުަގިއ  ވެެގން  ހިއްސާކޮށްލެއްވީން  ވެސް  ހިނާގދި  ކޮޅެއް  ޔަޮގތް  ެއކަން 

  ކުރިން.

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ޔާސަތުރި

ޕޮ މުހިންމު  ފްލޯވަރަށް  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކުރެއްވީ.  ތި  އިބްރއިންޓެއް  ދިޔަ  ބައެއް   ޢީތިދާަގއި  ބަހުސްަގއި 

ވަރަށްބޮޑަށް   ނަން  އިނޭގތޯ. ތޮ   .ައއި  ހަަގެވެގންފާރަށްރަށުެގ  ދަނޑުވެއްޑޫ ތޮްއޑޫ  ލިބެމުން ެގ  މިކަމުން  ދާ  ރިންނަށް 

ވެސް ވަރަެގއްލުންތައް  ފާ  އަޅުަގހަަގށްބޮޑަށް  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  ދިޔަ.  ކުރަންޖެހޭނެ ވެެގން  މަސައްކަތް  ނޑުމެން 

ށް ައޅުަގނޑުމެންނަ  ،ވަރާކޮށްފައިމީހުން މަޝް  ، އެނާއިްއ އެ ދަނޑުވެރިން ެގ ކޮމެންޓެތޮްއޑޫ ކައުންސިލު ކަންނޭނެގ  

ކަމަށްއެ ނެތް  މަެގއް  ދެވޭނެ  އެ ދަނޑުވެވަންޏާ  ހިސާބަށް  އަދި  އާދެ.  މިކޮޅަށް  ކަމަށްރިންނަށް  ނެތް  ޮގތެއް   ވޭނެ 

ދެން  ތިބޭނީ.    ނޑުވެރިންނާަގއި ކަންނޭނެގ ދަރެ މާ ާގތުމެންނަށްވު ނޑު، އަޅުަގމިނުން ކައުންސިލުކުޑަ  އެންމެ  ވަންޏާ

އަޅު  އެހެންވީމާ،  ރަށަކަށް.  އަނެއް  ހިތަަގކާށިދޫ  އާ  ށްނޑަށް  މުހިންމު ނުހަމަ  ވަރަށް  އޭ ދޭ    ބަބުން ެގ ސަކުތާތަކެއް 

ލި ދެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިނގައިދާނެ.  ދެން  އަ  ،ބިެގން  ހުށަހެޅި.  އަޅުަގނޑުމެން  މިނި   އްއެޅުަގނޑު  ސްޓްރީން 

ާގނޫނީ   ،ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ހިމަނަންޖެހޭ ޮގތަކީޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ.  .  ކޮންމެހެން ވެސް މީަގއި ހިމަނަންޖެހޭނެ

ށް  އަރީނިސްޓްނުން ޮއންނަނީ އެ މި ކުރުމުެގ ހުއްދަ ދިއެތެރެ  ކެމިކަލް  ށްއަސް މިނިސްޓްރީމެންޑޭޓެއް އިނދޭ ޑިފެން
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މިއަށް ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ  މިނިސްޓްރީެގ ބަހެއް. އެހެންވީމާ، ޑިފެންސް ހަވާލުކޮށްފަ

މިދެޖުމު  އެހެންވީމާ،ކޮށްލީ.  އިތުރު ޮގތެއްަގއި  އެކި ލަ  މުއައްސަސާތަކާިއ،  ފަރާތްންނެވި  ަގނޑުމެން  އަޅު  ތަކާއެކި 

 ؟ނަވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއަގންނީ ނޫނީ ވަކިވަކިންތޯ ެގންނާނީ އެއަށް ތިތޯ ރާވާ އިއެކީގަ  ބައްދަލުކުރަން

 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްކެވުން: 

ސާލަކަށް މި؛ ތު ހުރި މިނިސްޓްރީޙަދުރުތާ މަސްލަ،  ތު ހުރިޙަމަސްލަރުެގ  ޑަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ ސަރުކާޅުަގނއާދެ! އަ

ދޭންޖެހޭ އެމް.އެންހުއްދަ  ބައެއް  މިނިސްޓްދުންވީމާ،  އެހެ  .އިނޭގތޯ  ޑީ.އެފް.  ުގޅުންހުރި  ނޫރުތާ    ބޭފުޅުންނާ  ނީރީ 

ވިދާނޭ.   ެއްއކޮށް ބައްދަލު ކުރެ ރީއެއްމިނިސްޓް 2ންނަ ތު ހުޙަސްލަ މަހަމަ ސީދާ، . ދެންއޭށް ބައްދަލުކުރެވިދާނެއެްއކޮ

،  ކުރުންބައްދަލު  ަގއި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާމަލީ މަސައްކަތުޢަދާ  ސީކުރުމާއި،  ބައްދަލު  ބޭފުޅުންނާކުރާ  ފާރިވިޔަ،  ދެން

ވަ ކޮންމެވެސް  ބިލުަގއި  ކުރައްވާ  މަސްވެރިކަމުެގ  ިވޔަފާރި  ހެްއދެވި  ދެކޮޅު  މަސްވެރިން   އިނޭގތޯ  ބޭފުޅުންރަކަށް 

   ނީ.ކަމަށް ދެކެ ެގ ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްދެން މިކަމުމާ، މިއީ އެހެންވީތޯ. އިނޭގ ހި ޮގވައިފާނެތީއެްއޗެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އެކަން   މުެގ ތެރޭތި ވިދާޅުވި ވިސްނު  ނޑުމެން ދޫކޮށްލާނަން އިދާރީމޭޒަށްަގއެހެންވީމާ، ކުޑަކޮށް ްގރޫޕްކޮށްލަން އަޅު

 ބަރު ެއްއޗެއް ވިދާޅުވަން.  ތެރި މެންއުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް ނަދޫދަން. ތިެގން

 

 : ނީ ވާހަކަދެއްކެވުންތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޢު

 ެވެގން. ލަން ށް އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ތާއީދުކޮމެންބަރުފުށި ދާއިރާެގ  ޅުަގނޑު އަލިއަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އާދެ! އުނޫގފާރު

 

 ޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:މަދު ވަންބަރު މުޙައްދާއިރާެގ މެއުނޫގފާރު 

ށިދޫ ވާހަކަ  ާއއި ކާ  ލަކަށް ތޮްއޑޫެގ ވާހަކަމިސާ،  ންޅުވި އެްއޗަކުމުޤައްރިރު ވިދާއި  . ދެންމެަގރިރު ޝުކުރިއްޔާ މުޤައް

އޮތީމަވިދާޅުވެ ހިތައަ  ފައި  ހަމައެ  ށްޅުަގނޑު  ދަނޑުވެރިރީ  ބަިއވަކަ  ކުރާ  އެބަން  ރަށްރަށް  ރާއްޖޭެގ.    އޮތްރު 

ކަކަށް ފޭވަރކޮށްފައި ވާހަކަ  ައޅުަގނޑުމެން އަބަދު ަވކި ރަށްތަ  އިންސާފުވެރި ޮގތެއް ނޫނޭ އެީއކީއެހެންވީމާ، އެހާ  

އެއީ  އެހެންވީމާދެއްކުން  އަޅުަގނކީ.  ސީދާ ،  ހީވަނީ  ކޮމިޓީއަށްދަނޑު ރަށްރަށުެގ    އެ  ޑަށް  ޒިރު ހާ އަދި    ވެރިން 
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ައޅު ލާމަރުކަޒީނުކުރެވުނަސް،  ވެސް  ަގނޑުމެން  ޮގތެމަލުޢަ  ކޮމިޓީން  ކަންކަން  ކުރި  ހުރި  ލިޔުމުން  އެއީ  އް 

ކުރާ އޮޅުންފި ދަނޑުވެރިކަން  ޓަކައި  ކަމާލުވުމަށް  މުއައްކަމަށް  ރަޖިސްޓަތަކުގަ ސަސާބެހޭ  ކުރެވިއި  ހުރި ރީ  ފައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. ލުން އިނޭގތޯ. ށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާރަށްރަށަ

 

 ކަދެްއކެވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ

 އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.! ވިލިނިގލި ދާ ދެއާ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން: ދު ޙުސައިވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢު

ލިކް  ަގއި ޕަބްތެރޭ   މިނިސްޓްރީތުހެލް،  ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އެއްކަމަކީ   2އަޅުަގނޑު    ކުރިްއޔާ.އާދެ! ޝު

ފުޑް   ؛ކަންކަންުގޅުންހުރި  އާ  ރީ ސް މިނިސްޓްރު ހުރިހާ ތަނަކުން ވެމިނިސްޓްރީ ެގންނައި  ، ހެލްތުެގ ވާހަކަ އައިމަ

ނެއް ކަމަކީ ދެންމެ ހަމަ އަ،  ށް ފެނޭ. ދެންމަހިންމުކަކޮށް ހިމަނާލުން މުޞަ ޚާއް  ަވކިން  އެ  ތޯރިޓީއޮ  އެންޑް ޑްރަގު 

ރަރެްއވިފާހަަގކު ވަކި  ޮގތަށް  ވާހަކަދެކެވޭ ސްޕެސިފިކް  ކެއްތަށް  ދާއިރާއެރަށް  ވަހަމަ  އިރު  ެވެގން  މި ގައިފުޅާ   

މީ ވެސް  ރަށްތައް  ބަެއއް  ކުރާ  މަެގއިންމަސައްކަތް  ދެއްކޭ   މިހެން  ޖިލިސްތެރޭ  އަތުން ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން  އިރު 

ބޭފުޅުން ދެކޭޮގތް    މަށް އެށް ލަފާ ެގނައު ބިލަ  މިތަކުން މިކަމާއި،  ، ކައުންސިލުއެހެންވީމާ  ން ހިނގައިދާނެ.ެގނެއްޓި

އްވުން ރަނަގޅު ކަމަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އޭރުން ކޮށްލާފައި ބޭއްސުރެ އޯޕަންފާހަަގކޮށްލުމަށް ޓަކައި ހަމަ މިހާރު

ރައްދަނޑުވެރި   އްެގރަށެހުރިހާ   ރަށްތަކުަގއި  ކުރާ  ޙައްޤުަގއި    ،ޔިތުންގެ ކަން   ކައުންސިލުންދަނޑުވެރިންެގ 

ަގބޫލުކުރަން.  އްދަލުކޮބަ  ދަނޑުވެރިންނާ ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އަންނާނެ  ބިލަށް  ދެކޭޮގތް  ބޭފުޅުން  އެ  ށްެގން 

  ހުށަހެޅި. ބޫލުކުރެވޭތީޔާލެއް ކަމަށް ަގ، ެއއީ ރަނަގޅު ޚިއެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 !ޖެ. އާދެށް ވަރަށްބޮޑަށް ސާފުވެއްއަޅުަގނޑަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރުޒަރީޙަސަން މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑަށް   މުޤައްރިރު.  މިަގޝުކުރިއްޔާ  ޮގތުަގިއ  ދާއިރުަގއި ާގވެރިކަމާބެހޭ  ދަނޑު  ބޫލުކުރެވޭ  ހެދިެގން  ،  ނޫނެއް 

ހާ ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އެބަޖެހޭ  ކަމެއް.  ޒިދަނޑުވެރިން  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ހަމަ  އެއީ  ތުަގއި  ޤަޙަޤީރުކުރަން. 

ވާނީ.   މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް މިކޮޅަށް އައިސް ކިޔައިދޭން ފަސޭހަވެސް  އެ  ބޮޑަށް  ރިންނަށް ކަންނޭނެގދަނޑުވެ

ދަނޑުވެރިކަންކުރާ    އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން ތޮްއޑޫ، ކާށިދޫ އަދި އެހެނިހެން ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭެގ
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އަ ރަށްތަކުން  ހުރި  އާދެވެން  ހަމަ  ދެންޅުަގރަށްރަށުން،  އިނޭގތޯ.  ެގންނާނީ  މީހުން    އެއަޅުަގނޑުމެން    ،ނޑުމެން 

ާއދެވެންޏާ މިކޮޅަށް ދަނޑުވެރިން ެގނެސްެގން އެމީހުންެގ  ހަމަ  ތަންތަނުން    އެ  ކުރީމަރިކުއެސްޓު ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  

މުހިންމު ވަރަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އަޑުއަހާލުމަކީ  ސިޓީ  އެއީ.  ކަމެއް  ޝަކުވާތައް  ހުރިހާ   އަކުންހަމައެކަނި 

ނޭނޭގނެ.   އަިއއްސަ  އެއީ  އެްއޗެއް  އަޅުަގނޑުމެންހަމަ  މިކޮޅަށް  އެމީހުން  ދަތިތަްއ    ސީދާ  އެދިާމވާ  ކުރިމަތީަގއި 

  ނޫނެއް ހެދިެގންދާއިރުަގިއ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ    ކިޔައިދިނީމަ

 ބޭނުން. ެއވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ އަޅުަގނޑު  ެގންެގންނަން. އެހެންވެ   އުޝަނެއްމައްސަލަތައް މިބުނީ ސޮލި އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި އަޅުަގނޑުމެން  ފެނޭ.  އެބަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މަެގއް  ދާންވީ  މިހާރު  ދެން  މަސައްކަތްކުރާނެ   އަޅުަގނޑަށް 

ެއްގރިކަލްޗަރއި،  ޮގތަކީ އޮފް  އެ  ންމިނިސްޓްރީ  ކޮބާތޯ  ސާފުކުރާނަން  ދެކެވަޑައިަގންނަވާ   އަޅުަގނޑުެމން  ބޭފުޅުން 

ދެން ރަށްރަށަކީ.  ކުރާ  މިހާރު  ދަނޑުވެރިކަން  ފުޅާދާއިރާަގއި  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން ،  ޮގތުަގއި  ކައުންސިލަށް 

ކޮބަ ތެރެއިން  އޭެގ  ވަޑަ އިދަންނަވާނަން  މިކޮޅަށް  ކޮބަންއިތޯ  ބޭފުޅުންނަކީ.  ލިޔުމުއިނެޭވނެ  އަޅުތޯ  ަގނޑުމެންނަށް ން 

ކޮމެންޓު ދެންއްދެ  މިބިލަށް  ބޭފުޅުންނަކީ.  މި   އެ،  ވޭނެ  ވެސް  ޚަރަދެއް  ދޫކޮށްލާނީ.  އެހެންވީމަ   ބޭފުޅުންނަށް 

ހިނާގނެ.   ބަޖެޓެއް ކަންކަމުަގއި  މާބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަދި  އަޅުަގނޑަކަށް 

ވެސް    ދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތައް ވެސް ލަސްނުވާ ޮގތަކަށް އެކަމަކު ންދެވިލިބިެގން މިކަން ކުރިއަށް ެގ

ކައުންސިލު ފުޅާދާއިރާއެްއަގިއ  ވަޑައިެގންނެވޭނެ    ތަކާވީހާވެސް  މިހެން  އެއްދުވަހުން  ކައިރީަގއި  ުގޅިެގން، 

ތު އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުވާލާފަިއ ޞަރު ފުކަމަށް ވަންޏާ  އެކުަގއި ވަޑައިެގންނެވޭތަކަށް އަދި ދަނޑުވެރިންނާކައުންސިލު

ރަނަގޅެއްނޫންތޯ އެންމެ  އެޮގތް  ދަންނަވާނީ.  ޚުލާޞާޖުމުއެހެންވީމާ،  ؟ އޮތްކަން  އަޅުަގނޑު  އެްއ  ލަޮގތެއްަގއި 

 !އާދެ ؟ކޮށްލާނަން. އެބައޮތްތޯ ެއއްޗެްއ ވިދާޅުވާން

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު ންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެ

އިނޭގތޯ   މި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަަގކުރެިވެގން،  އަޅުަގނޑުމެން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ކަންތައްތަކެއް  ދެން ވަކި 

 ،މީހުންެގ ނަންތައް  ތަކެތި އެތެރެކުރާ މީހުން އެއްވެސް ވަރަކަށް، މި  މި  އިފި.ވެސް ދައްކަ  ދަނޑުވެރިންެގ ވާހަކަ

މިތަކެތި އެތެރެކުރާ  ،  ނޫނީއަށް  ށް ވަރަށް ބަިއވަރު މީހުން އެބައުޅޭ ރާއްޖެ ކޮޞައްޚާ ؟ކޮމިޓީއަށް  ނުެގންނާނެތޯއޭ މި

ފެންނަ   ހަމަ  ވެސް ބަޔަކު ެގންނަށް  މީހުން. އެހެންވީމާ، އެމީހުންެގ ނަން ސްޕެސިފިކްކޮށްފަިއ ނެތީމަ މީެގތެރެއިން

   އިނޭގތޯ. ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންތިއާދެ!   ކުރިތައް  ވިދާޅުވި  ފާހަަގކޮށް ައޅުަގނޑުމެން  އެންމެންނަށް  ފިން.  ން  ހިމެނޭ  އޭެގ   އަދިއަޅުަގނޑުމެން، 

ފުރު އަޅުަގނޑުމެން  މިކަންދޭނަން    ތުޞަނާދެވުނަސް  ފުޅާކޮށް  ައއިސް    އެންމެ  ކޮމިޓީއަށް  މީހުންނަށް  ކުރާ 

ޭއގެއިތުރުން  އަޅުަގނ ޙަޤީޤަ  ،މަސައްކަތްކުރަން.  މީތި  ބްރޯޑުތުަގއި  ކަން ޑުމެންނަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ކަން ކުރެވޭނެ 

އެބަ ެގނޭ.    ޕެސްޓިސައިޑް  ބަިއވަރުކުރާ މޭވާ އާއި ތަކުރާރީއާއެކީަގއި ވެސް  އިމްޕޯޓު  ައށްއެބަހުރި. މިސާލަކަށް ރާއްޖެ

، އުމުތަކުން. ދެންހަމަ ފުދޭ ވަރަކަށް މަތީ ލެވެލްއެްއެގ ރެސިޑިއު އެކުލެވޭ މިންވަރަށް ހަމަ އެބަހުރޭ އަވަށްޓެރި ޤަ

އަޅުަގނޑުމެން އެތެރެކުރުއެހިސާބަށް  މިއެއްޗެހި  އެމީހުން  ފުޅާކުރާނީތޯ،  ިމކަން  މިންަގނޑަމު   ެވސް  ބަލާތޯެގ  . ކަށް 

މި ައޅުަގނޑުމެން    މިސާލަކަށް  ތަރުކާރީަގއި މީތި  ރާއްޖޭަގއި  ެގންނަ މޭވާއާއި  ބޭރުން  މިކޮންޓްރޯލްކުރަނީ، އެކަަމކު 

ތެރެއަށް އެބަދޭ. އެައކަށް ނެތް އެްއވެސް    ގެ ހަމަ ހަށިަގނޑު  ވަންޏާ އެ  ހުންނަ ކަމަށް  ިއޑްހެސްކިޔާފައި ޕެސްޓިސަ

އަޅުަގނޑުެގ   އެވެސް  އެހެންވީާމ،  ހުއްޓުމެއް.  ދެންހަމަ  ކަހަލަ  ވާހަކައެއް.  ތިބޭފުޅުން ،  ހިތަށްއެރި  އެކަމަކު 

 ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެމްބަރު. ދާއިރާ ނައިފަރުބޭނުންފުޅު ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ެގންދާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާ

ދެން އިނޭގތޯ.  ތިވިދާޅުވީ  ތެރެއިން  ވާހަކައިެގ  އުޅުނު  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ރާއްޖޭަގއި ،  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން 

ދެއްތޯ ބާވަތްތަކެއް  މަދު  ވަރަށް  ދެން  ކޭޓަރނުކުރެވޭ.  ހަމަ    ދެންނެވީ  މި ؟މިހައްދަނީ  މާކެޓަށް ވެސް  ޑޮމެސްޓިކް 

އިރު ރާްއޖެއިން ބޭރުން މިއަންނަނީ  ތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ވެސް. އެހެންވީވީ ރިސޯޓުމިދެންނެވީ، ޑޮމެސްޓިކް މިދެންނެ

ކުރޭ އެބަ  ބޭނުން  ވާ ހެއްދުމުަގއި އެތަރުކާރީ އާިއ މޭ  ވިދާޅުވާހެން އެ  ތަރުކާރީ. ައންނައިރުަގިއ ތިާއއި  ިގނަ މޭވާ  

ބާވަތްތައް ކަހަލަ  އެކި  ދެން  ަގދައަށް  ނުވެ  ،ދެން  .ވަރަށް  ދެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެނޭގ.  ައޅުަގނޑުމެން ،  ސް 

ކުރާ،    އެތެރެ  މި،  ޕެސްޓިސައިޑް  މިީމަގއި ބޭނުންކުރާ    ،ދަނޑުހެއްދުމުެގ ބައި ބާއްވާފައި  މި  ހަމައެކަނި  މިއުޅެނީ

އެ ބާވާތްތަކާއި  އެ  ކުރެވޭ  ކަންނޭނެގބާވަތްތައް  އެއީ  ފަރާތްތަކާއި،    މި މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ދެން  ތެރެކުރާ 

އަލިއަޅުވާބިލު މުޅިލަންޖެހޭ  ަގއި  ަވކި    ެއއްކަލަ  ކަމަކީ.  ކަންނޭނެގ.  ނޫން  އިންޑަސްޓްރީއަކަށް    ޚާއްޞަދަނޑުެވރި 

ެއކީަގއި އެބަ   ން ސަރުކާރާދެމި،    ފެނޭ ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ  އެބަ  ންދާއިރާެއއް މީެގ

ބޭރުެގ  ހަމަ   ރާއްޖެއިން  ދެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ންޓުން  ކޮންސަލްޓެހަމަ  މަސައްކަތްކުރޭ  މިހާރު  ކިހިނެްއތޯ  ވެސް. 

ޕެސްޓިސައިޑު  މިބޭނުންކުރާ،  މިރާއްޖޭަގއި  ބާވަތްތަކަކީ  މިބޭނުންކުރާ  ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ެގ 

ކިހާންއެންަވޔަރަ ނުރަްއކަލެއް.    އެ ؛މަންޓަށް  ހުރި  އޭަގއި  އިނޭގތޯ  ނޭނޭގނެ  ެގނެސްެގން  މީހުން  ބޭނުންކުރާ 

ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ވޮލަންޓަރިލީ   ކަމަށް  ހުރި ދެން، ރަނަގޅުކުރަން ބޭނުންއެހެންވީމާ، އެކަމާ ުގޅުން
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ލްޓަންޓުންެގ ބަޔަކުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާނަމަ ެއކަހަލަ ކޮންސަން ތިބި ފަރާތެއްއެކަހަލަ ޮގތަކަށް މަސަްއކަތްކޮށްދޭ

 .ހަމަ އެ ޚިޔާލު ކަންނޭނެގ. އެހެންވެ ވާނެވާހަކަދަްއކާލުން ރަނަގޅު 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

މިތާ!  އާދެ އަޅުަގނޑުމެން  ނުކުތާއެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ދިުގނތިފާހަަގކުރެއްވީ  އުޅެ  ަގއި  ހަދަން  ފިްއޔާ  ލިސްޓެއް 

ނުނި ޖުމުމިހަމަ  ވާނީ.  މަސައްކަތަކަށް  އަމިއްލަ  މޭ  ސަރުކާރާއި  އެއްބަސްވީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ލަޮގތެްއަގއި 

ކަމާ ތެރެއިން  ހުރިހާ  ފަރާތްތަކުެގ  މުހިންމު  ބިލު  ފަރާތްތަކާ  ުގޅުންހުރި  މަޝްވަރާކޮށްެގން  މަސައްކަތް  އެކުަގއި  ެގ 

ދެން ސަޖެސްޓު،  ފުރިހަމަކުރަން.  ވަސްޓް އަޅުަގނޑު  ވަކި  ހައްދަާވފައިކުރަން  ްގރޫޕެއް  މެމްބަރުން  ،  އެޕް  ހުރިހާ 

މެން ަގނޑުެއއަށް އަޅު ،  މިޮއންނަ ްގރޫޕެްއެގ ޮގތުަގއި. ދެންދެެގ މަސައްކަތަށް އެކަނި  ބިލު   އެޑްކުރަްއވާފައި، ެއއީ މި

ެގންދަވާ  ލިސްޓު  މި ފަހުންމި  އަދި    އެޑްކުރަްއވަމުން  އަިއއްސި  މީޓިންގައށް  ނަމެއް  މުހިންމު  ކުއްލި  ޔާ.  ވެސް 

ހަަމ   ތެރެއިން  ިވޔަފާރީެގ  އަދި  ސަރުކާރާއި  ފަރާތްތަކާއި  އަިމއްލަ  މިބޭއްީވ،  ބްރޯޑްކޮށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

އެވަންޏާ ތި  ކަމަށް  މުހިންމު ނަމެއް އަތުވެއްޖެ ވެސް ކުރެއްވޭނެ އިނޭގތޯ.    ްގރޫޕަށް އެޑް  ނަން އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

އެ ބާއްވާނީ  ެއޮގތަށް  މިމަސައް  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މިއާދެވުނީ.   ކަތް.  ހަމައަށް  ނިމުމަކާ  ދެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ޑެޑްލައިންައކީ  އްލުޙަމުހިންމު  އަޅުަގނޑުމެން  20ންަގޑިއަކީ  ސު  ،ހޯދިއްޖެ.   .

ލާނަން އެްގރޫޕަށް  ހަދާފައި  ހަމައެާއއެކީ   ،ޝެޑިއުލްއެއް  އަދި  ޝެޑިއުލްއެއް.  މަޝްވަރާކުރާނެ ވަރކިން  ަގއި 

ލިސްޓު އެއާ  ފަރާތްތަކުެގ  ލާނަން.  ައޅުަގނޑުމެން  އެ  ވެސް  މިބޭފުޅުން  ދަ  ެއއްޮގތަށް  ދެމުން    ވަތުޢުބޭފުޅުންނަށް 

ކަމާ ނިންމީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތަށް  ެގންދާނެ.  ބައްދަލުކުރަން.  އެކުަގިއ  ްގރޫޕްތައް  ލައިކްމައިންޑެޑް  ބެހޭ 

ތެ  ހަފްތާއެްއެގ  ނިންމާފައިމަޝްވަރާކޮށް  ހަފު،  ރޭަގއި  ދެ  އޮތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދެން  ދިރާސާ  ތެރޭަގއި  ތާެގ 

ރިޕޯޓު  18  ،ނިންމާފައި ކޮމިޓީ  ދުވަހަށް  މި ސަބްމިޓު  ިވއްސަށް،  އެކުލަވާލާފައި  ވަނަ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  ކުރާ 

ފާހަަގކޮށްލު ކަމަށްކަންތައްތައް  ނެތް  ކަމެއް  އެހެން  މިއަޅުަގވަންޏާ    މާއެކީަގއި  ބަނޑު    އްދަލުވުން އަދުެގ 

ވަރަ  ،ޢީލްއިސްމާ  ނިންމާލަންކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ ށްއިނޭގތޯ.  ބޮޑަށް  އެހީތެރިޅުަގނއަ     ދެއްވި  ތި  މި    ޑަށް  ކަމަށް. 

ވަރަށް  .  ކަމަށް  ބުކޮށް ނިންމާލެވޭނެންކަން އެބައޮތް ަމސައްކަތް ވަރަށް ކާމިޔާޤީހަމަ ަވރަށް ޔައަޅުަގނޑަށް  ޙުަގިއ  ރޫ

 ްއޔާ.  ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

_______________ 


