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 ޙްމަދު ސަލީމް{ އަދާއިރާެގ މެްނބަރު   ހޯރަފުށީ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

   ދެްއކެވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުެމްއ    ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓުއަދި އިޤު  އިމަންޓާންއެންވަޔަރައައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.  `.  

މި ކުރިއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ބައްދަލުވުމުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުެމން  މިއަދު  ދެ   ،ވަނީ  ެގންދަނީ. 

އަޅު  އެކުެވެގން  ސަބް  ކޮމިޓީ  އުފެއްދި  ނިންމަަގނޑުެމން  މަސައްކަތް  ސަ  އި،ކޮމިޓީެގ  ތި  އެ  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  ބް 

ކުރުމާއި އަދި ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ދިޔައރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މައި  ސާއްހި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ

ރިފަކޮމިޓީ މުހި އަށް  ނިންރކުރަން  ޮގތެްއ  ކޮމިޓީަގިއ  ކަމެއް  އެއް  އަޅުަގނޑުމު  ެއއާެއކީަގއި  ދެން  މި  ންމުން.   

ނިންމަ  މި  ،އުއްމީދުކުރަނީ މިހާހިސާބުން  މަސައްކަތް  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާއިބިލުެގ  ކަމަށް  މިއާއެކީަގިއ    .ލެވޭނެ  ދެން 

ކީަގއި  އެ  ދެން އޮންނާނީ މައި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން. އިދާރީ މުވަްއޒަފުންެގ އެހީތެރިކަމާ

ލެވޭނެ ކަމަށް. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިންނަށް ފޮނުވައި ތި ބޭފުޅުއެ ރިޕޯޓު ނިންމަމި ރެއަށް  އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  

އެހީތެރިކަމަށް  ، ދެންޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ެއއްބާރުލެްއވުމާއި  ތި ދެއްވި  ބޭފުޅުން  ތި  ޓަކަިއ    .މިހާތަނަށް  ރިކޯޑަށް 

ބޭ ބާްއވަން  އެކަން  ހަލުވިކޮށްއަޅުަގނޑު  މިހާ  މަސައްކަތް  މި  އަސްލު  ،ނުން.  ބިލެއް  ބޮޑު  ިގނަ  ވަރަށް  ވަރަށް   .

ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެން    ،ެއކީަގއި މި ެގންދެވުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ  ކާމަޝްވަރާތަ

 ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނާފައި ަގނޑުމައި އި  މީަގ  .ކިޔާލަމުން ެގންދާނަން. އެހާ ދިެގއް ނުވާނެޮގތުން    އިދާރީ

ބަދަލުތަކެއް ހުރިހާ  ެގނައި  މި  އެހެންވީމާއޮންނާނީ  ބަ،  .  ފެންނަ  ވަލައްރިޕޯޓު  ބަދަލުތައް  އައި  ބިލަށް  އިލެއްވުމުން 

 ކޮށްލަނީ.  އަޅުަގނޑު މި ހަވާލު އޮތީ. އެހެންީވމާ، އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނާކޮށްފައި  ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު ބައްޓަން

 

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްވެވި ފުރަތަމަ ވުމުެގ ޮގތުން ބޭސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ފެއްޓެ ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވި ޮގތް.  

މުޤައްރިރާއިބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީެގ  ސަބް  )ަވުގ  ކުރިއަށްތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ެގންދެިވ  ސަބް   

   ސަބް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި ްއެވވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއިވުުމެގ ޮގތުން ބޭސަބް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ފެއްޓެޮގތް.  

މެންބަރުންެގ އި ސަބް ކޮމިޓީަގެއވެ.  ހޮްއެވވި  މުޤައްރިރުެގ ނައިބު ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ސަބް ކޮމިޓީެގ    ންއްތިފާޤުއި 

ހޯރަފުމުޤައްރިރަ ހޮވިވަޑަިއެގންނެވިއިރު ށީކަށް  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީެގ،     ިއއްތިފާޤުން  ސަބް 

މަްއޗަންޮގޅީމުޤައްރިރު ހޮިވވަޑައިެގންނެވީ  ޮގތުަގއި  ނައިބުެގ  ދެެގ  ޚައިތަމެވެ.    އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކުނު 

ބައްދަލުވުުމަގއި   އެ  ކޮމިޓީެގމީގެއިތުރުން  ަގ  ސަބް  ަގވާ ދަާވއިހިންާގ  ހިންާގ  ކޮމިޓީެގ  މައި  ކަމުަގިއ  އިކީ  ދު 

އްަވިއ  ރަ އެއް ވަކިވަކިން ދިރާސާކުލުެގ ހުރިހާ މާއްދާލު ދިރާސާކުރެއްވުމުަގއި ބިން ބިސަބް ކޮމިޓީ  ޑައެޅުްއވިެއވެ.ކަނ
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  އެެވ. ބިލު ޙުކުރެއްވި ޞްލާޅި ބިލު އިމެންބަރުންެގ މެދުަގިއ މަޝްވަރާކުރައްަވއި މު  ސަބް ކޮމިޓީެގއެ މާއްދާތަކާ މެދު  

ެއއް ުވޒާރާތަކުެގ މަސައްކަތުެގ ދާއިރާަގއި ެގ ކުރިން ސަރުކާރުެގ ބައްވުމުެގ މަސައްކަތް ނިންމައިލެޞްލާޙުކުރެއްވުމު އި

ބި ކަންކަން  ވު ހިމެނޭ  ބަެއއް  ކަމަށް  ހިމެނިފައިވާ  ފާހަަގލުަގއި  ެއކަށީެގންވާ  ޒާރާތަކުން  އެންމެ  ކުރަްއވާފަިއާވތީ، 

ެއޅުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އް ކަނޑަކުރާނެ ފަރާތެމައިަގނޑު މަސްއޫލިްއޔަތު ހަވާލުންގުމެުގ  ޮގތެްއެގ މަތީން ބިލު ހި

ރި  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  ެއްގރިކައޮފް  އެންޑް  އޮސޯސަސް  މިނިސްޓްރީ  ޕާމަނަލްޗަރާއި  އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ  ންޓް  ފް 

ރަލްެގ އޮފީހުެގ  ޓުެގ ބޭފުޅުންނާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުެގ ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންާއއި  ސެކްރެޓަރީ

މަޝްވަރާކުރެްއވުމަށް  ބައްދަލު  ބޭފުޅުންނާ ކޮމިޓީެގކުރައްަވިއ  ބައްދަލުުވމު  ސަބް  ނިދެވަނަ  ބިލު  ންމެަގއި  ިވއެވެ. 

ލިޔުމުން   ށާއިމާތަހިއްސާކުރެްއވި މަޢުލޫެގން  ޓީއަށް ހާޒިރުެވވަޑައި  މައި ކޮމިރާތްތަކުންއިޞްލާޙުކުރެއްވުުމަގއި އެކި ފަ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާ މެންބަހިއްސަކުރެްއވި  ތަޅުމުަގިއ  މަޖިލީހުެގ  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށްއި،  ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ  ވަނީ   ރުން 

  55ަގޑިއިރާއި    4ަގއި  ބައްދަލުވުެމއް  5ށް ޖުމުލަ  ކަތްކުރެއްވުމަން ބިލުެގ މަސައްސަބް ކޮމިޓީރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަެއވެ.  

ކީ،  ނުމަތައް. މި ާގނޫނުެގ ބޭލާޙުޑު އިޞްއްވި ަމއިަގނ ޅުން ބިލަށް ހުށަހެސަބް ކޮމިޓީ.  ިއެވއެވެރައްވާފަމިނެޓު ހޭދަކު

ޕެ މަދުކުރުދަނޑުވެރިކަުމަގއި  މިންވަރު  ބޭނުންކުރާ  ބާރުއެޅުމާއި ސްޓިސައިޑް  ކޮންޓްމަށް  ރޯލްކުރުމާިއ،  ، 

ވީހި ކަމަށް  ދަނޑުވެރިކަމު  ނދު،ރެގިއުލޭޓުކުރުން  ނަން  ބޭނުާގނޫނުެގ  ާގނޫނުެގ  ންކުރާ  ަގއި  ބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑާ 

ޕެސްޓިސަިއޑް ދަނޑުވެރިކަމު ބަދަލުަގއި   ބޭނުންކުރާ  ކޮންޓްަގިއ  ބަދަލުކުރުން.  ރޯލްކުރުމާ  ާގނޫނަށް  ބެހޭ   2-  

ދަނޑުވެރި ޮގތުަގއި  ކުރިއެދެމެހެއޓެނިވި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އުފެއްދުންތައް  ޓަކއި  ކަުމެގ    ޕެސްޓިސައިޑް  ރުވުމަށް 

ކަ ެއޮގތުންބޭނުންނުވާނެ  ތެރޭަގއި    މާއި،  މަޤްޞަދުތަކުެގ  ތަޢާރަފާިއ  ދެމެހެއްޓެނިިވ  "  ،ހިމަނުއްވާފައިވާ ބިލުެގ 

" މި ބޭނުންކުރުން  ޕެސްޓިސައިޑް  ރުވުމަށް ޓަކއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރިއެޮގތުަގއި ދަނޑުވެރިކަުމެގ އުފެއްދުންތައް  

)ކ(ެގ  ފަހަތަށް )ޅ(ެގ ވަނަ ާމްއދާެގ  2ބިލުެގ  -3ކުރުން. ކުރުމަށްފަހު ެއ މާއްދާތައް އަލުން އިޞްލާޙުރާތް އުނިއިބާ

  ޕެސްޓިސައިޑް ެގ ބަޔޯ  ޕެސްޓިސައިޑް ވަރު މަދުކުރުމަށާިއ،   މިން ބޭނުންކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  "ޮގތުަގއި  

ބާރުއެޅުން  ބޭނުންކުރުން ބަޔާން  "ކުރިއެރުވުމަށް  އިތުރުކުރުން.  މިޮގތަށް  ައކުރެއް    ޓްރީގެ މިނިސް  -4ކޮށް 

ތެރޭަގއި މަސައްމަސްއޫލިއްޔަތުެގ  ހިމެނޭ  އުފެއްދުމުެގ  ޔުނިޓެއް  ކުރުަމށް  މިނިސްޓްރީަގއި ކަތެއް  ބަދަލުަގއި     

ހަމަޖައްޕެސްޓިސައިޑާ މިނިސްޓަރު  އިންތިޒާމުތައް  އިދާރީ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކަންތައްތައް  އެންމެހަިއ  ބެހޭ  ޮގތަށް    ސާ 

ބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑާ  -5އުން.  ބަދަލުެގނަ ތަންބަ  އުފެްއދުމުެގބޯޑެއް    ާގނޫނު  މި  ޮގތުން  ފީޒުކުރުދަލުަގއި  މުެގ 

ހޯދުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާ ުގޅޭ އިދާރާތަްއ ހިމެނޭ ޮގތުން ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓަރަށް ބޭނުންވާނެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ  

ބެހޭ   ޕެސްޓިސައިޑާނާފައިވާ  ވަނަ ބާބުަގއި ހިމަ  3ކުރުމަށް ނިންމައި، ބިލުެގ  އެކުލަވައިލުމުެގ ބާރު މިނިސްޓަރާ މަތި

ޓާ މަތިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަން  ބޯޑާއި ޔުނި  ޕެސްޓިސައިޑްބިލުަގއި  އި،  އްދާއެއް އުނިކުރުމަށާބޯޑާ ބެހޭ ހުރިހާ މާ

ެގނައުން.   އިޞްލާޙުތައް  އެ  ބަދަލުކޮށް،  މަްއޗަށް  "އިންތިޤާލީ   20ބިލުެގ    -6މިނިސްޓްރީެގ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 



3 

 

ކުރުމަށް ުމއްދަތުތައްޅާކަނޑައަ  ކަންކަން  ޮގތުަގއި    24ބިލުެގ    -7ކުޑަކުރުން.    ފައިވާ  )ރ(ެގ  މާްއދާެގ  ިމ  "ވަނަ 

އެ މާއްދާެއްއަގއިާގނޫނުެގ  ބަޔާން ހެން  ޮގތަކަށް  އެހެން  ބޭނުންކުރާ    ދަނޑުވެރިކަުމަގއި  ނަމަެވސް،  ކޮށްފައިވީ 

ވިޔަފާރި   ޕެސްޓިސައިޑް  ޮގއެްއެގދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އެނޫތު  ނުަވތަ  ޮގތަކަަގއި  މާއްބޭނުންކުރާ  ށް ންވެސް  މި  ދާެގ  ނަމަ، 

ބިލުެގ    -8ރެއް އިތުރުކުރުން.  ކުމިޮގތަށް ބަޔާންކޮށް އަ  "ވާނޭންފައި ވާނާހުން ހިމަބަޢުލޫމާތު ދިވެހި  )ނ(ަގިއވާ މަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވަނަ    28 އިޞްލާޙުކޮށް  ފަރާތަކުންޝްއި  ޕެސްޓިސައިޑްމާއްދާ  އެއްވެސް  ޮގތުން    ތިހާރުކުރުުމެގ 

 މަނާކަމެއް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅައި އެ މާއްދާެގ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ އަކުރުތައް އުނިކުރުން.  އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ

ށް ވާތީ، ޖޫރިމަނާެގ ޮގތުަގިއ  ކަމަ  ނެޭގނެ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރު   ިއވަނީ ޖޫރިމަނާެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާފަބިލުަގއި    -9

މިން މަދު  އެންމެ  ހިމަނެޭގނެ  ޖޫރިަވރު  އިޞްލާޙުކުރުން.  މަނައި  އަދަދުތައް    ޕެސްޓިސަިއޑްބިލުަގއި    -10ނާެގ 

ބޭނު ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ޮގތުން  އެހެނިހެން  ޕެސްޓިސައިޑު ންކުރާ  މާނަކޮށްފައިވާ  އިތުރުން  ހިމެނޭ   ޕެސްޓިސައިޑް ެގ 

ފާހަަގކުރެވޭތީ،   ވަނީ،    ޕެސްޓިސައިޑްކަމަށް  އެ  ބުނެފައި  ބޭނުދަނޑު ކަމަށް    ޕެސްޓިސައިޑްމަށް  ވެރިކަުމެގ 

ބޭނުންކޮންޓްށާއި  ނައްތާލުމަ ބާވަތްތަކެްއ  ކުރުރޯލްކުރުމަށް  ިގނަ  ނުވަތަ  ބާވަތެއް  އެްއވެސް  ކަނޑަައޅާފައިވާ  މަށް 

އެނޭގ   ކަމަށް  ބާވަތްތައް  ހަދާފައިވާ  މާނައެްއކޮށްެގން  ެގނައި   -11އިޞްލާޙުކުރުން.    ޮގތަށް  ކޮމިޓީން  ބިލަށް 

ދިޙުތަކު އިޞްލާ ސަބަބުން،  ޮގތުަގއި  ޕެސްޓިސައިޑު ވެހިރާއްޖޭަގއި  ެގ    ްއކޭނެ، ވި  ބޭނުންކުރެވޭނެ،  ،ފެއްދޭނެ އުެގ 

ނުމާއި،  ދިށް ހުއްދަޕެސްޓިސައިޑައަށް ެއކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެ ބާވަތުެގ  ދިވެހިރާއްޖެ އަދި    ނެ،އަށް އިމްޕޯޓުކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖެ

ދަށުން ާގނޫނުެގ  ލަ މި  ހު  ދޫކުރުމާއި،  ހުށަހެިއސަންސް  ހުއްދަދިނުމާއިޕެސްޓިސައިޑު  ޅޭއްދަދިނުމަށް  ،  ތަކަށް 

އު  ގެ ޕެސްޓިސައިޑު ހުއްދަދީފައިވާ   މުރާޖާކޮށް،  މިނިސްޓްރީާއ  ރަޖިސްޓްރީ  ކުރުން  ކަންތަްއތައް  ެގނައުުމެގ  ނިއިތުރު 

އް ހަވާލުކުރެވިދާނެ ފަރާތެ  މުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އެންމެ އެކަށީެގންވާ ޮގތެްއެގ މަތީންާގނޫނު ހިންުގ  -12ހަވާލުކުރުން.  

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް    ލްޗަރްގރިކަޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެ  ފިޝަރީމިނިސްޓްރީ އޮފްކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި  

ޕާއެންވަ  ސެކްރެޓަރީާއއި،  މަނަ ޔަރަންމަންޓުެގ  ޑިޕާޓްމަންޓުެގ  ންޓް  ޕޮލިސީ  އޮފީހުެގ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޖެނެ ެއޓަރނީ  އޮފީހުަގބޭފުޅުންނާއި،  ބިރަލްެގ  ޑްރާއި  އުޅުްއވިލު  ަމއި  ބޭފުޅުންނާ  ފްޓުކުރެްއވުމުަގއި  ބޭއްވުނު  އެކު 

މަޝްވަރާތަކަށްބައްދަލު   ކޮމިޓީެގ ކުރެވުނު  ާގނޫނުބި  ވުމުަގއި  މި  މައި  ނާކޮށް  މަސްއޫލިްއޔަތު  ހިންުގމުެގ  ަގނޑު 

އްވުނު ސަބް ަގއި ބޭ 2019ޮއކްޓޫބަރު   17؛ . ކޮމިޓީެގ ނިންމުންށް ނުފެންނަ ކަމަށްރާތް ބަދަލުކުރުމަންވާ ފަހަވާލުެވެގ

ނިންމަ ދިރާސާކުރަްއވައި  ބިލު  ބައްދަލުވުމުަގއި  ފަސްވަނަ  ކޮމިޓީެގަވއި،  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަށް    ސަބް 

ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ،  ވާފަިއވަނީންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ނިންމައިެގން ވޯޓުަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިެގހާޒިރުެވވަޑަ 

 ބެހޭ ބިލު ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ބިލަށް ެގންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާެއކު ަމިއ  އިޑާޕެސްޓިސަ  ބޭނުންކުރާ  

 ހެޅުްއވުމަށް.އް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓާެއކު ހުށަކޮމިޓީން ޮގތެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުން ދަންނަވާލަން  ރިޕޯޓު ؛އަޅުަގނޑު  ޑްރާފްޓް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮންމެވެސް  .މިއީ  ރިޕޯޓު    ދެން  ޮގތަކަށް 

މިީއ   .ނީެގނެވޭވެސް    ޗޭންޖު  .ކޮމެންޓްސް ވެސް ކުރެްއވޭނީ  ،ހަމައަށް  ތި ބޭފުޅުންނާ  ެގނައިމަ  ތާކޮށްެގންބައްޓަން

އަށް ނަތިންގ ލާނަން ފްލޯއި  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ހުޅުވަދެން  .އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު

މި  އިޒް ިއނޭގތޯ  ފައިނަލް  ޕޮއިންޓު  .ވަުގތަށް  ައދިއެ  ދެން  ކުރަން  އަޅުަގނޑު    ވެސް  މަޝްވަރާ    ވަުގތު  މިމެން 

ކުޑަ ކޮމިޓީެގ    މި  .މިއީ ރިޕޯޓަކީ ިއނޭގތޯ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  އިނޭގތޯ. އެޖެންޑާަގއި ވެސް ހިމަނާފައި އޮންނާނެ

ކޮށްފައި އެހެރީ ބިލަށް ެގނައި މައިަގނޑު  ަގނޑުމެން ހައިލައިޓުށަހެޅީ. ދެން މީަގއި އަޅު ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެން މި ހު

ޓްރެކް   ހުރި    ޗޭންޖުބަދަލުތައް.  ެގނެސްފައި  ބިލުަގއި  ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަސްލު  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ 

ލަނީ އިްއޒަތްތެރި އިވަހުޅު  ޮގތަށް. ދެން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފްލޯ   އެ ރިޕޯޓު ފާހަަގކުރެވިފައި އޮތް  ،ބަދަލުތައް ވެސް

 .މެންބަރުރި  އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ އުނޫގފާރުކުރެއްވުމަށް.  ޮގތުން ކޮމެންޓު  ބެހޭ މެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓާ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

މު ޮއތީމަ  .އްރިރުޤަ ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް  ތިން  އިޞްލާޙެއް  ،އަޅުަގނޑު  ިވޔަސްދެން  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ   . ،  

ވަރުކުރުން ކަން ކަށަެއ ލޭބަލްެގ ސައްޙަ  ،ޮގތަކީ   ބަހުން ބާއްަވން. ވާ  ބަހާއި އިނިގރޭސި  ލޭބަލްކުރާއިރުަގއި ދިވެހި

މުހި ކަންނޭނެގ  ންވަރަށް  ބޭރުމު  މިސާލަކަށް  އެއީ.  އޮތުން  އޭތި  ބަހެއް  ބަެއއްދެ  އަދި  ބެލިޔަސް  ފަހަރު   މީހަކު 

އެ އަޅުަގނޑުމެންނާ   ިގނަހިސާބަށް  ވަރަށް  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ކަމަށް  އިންބަހުރި  މަސައްކަތްކުރާ  ވެސް    . ބިދޭސީން 

ނުވެދާނެ.  ެވސް  ށް  ކަނޭގ ބަޔަސް އެބައިނިގރޭސިން  ިގނަ މީހުންނަކީ    ެގ، އޭ އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަންދެން  

 ލޭބަލް ހެދުމުެގ ފުރުޞަތު ޮގތަކަށް  ރަށް ފޭކު އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ބަހުން ހަމައެކަނި ލޭބަލް އޮތީމާ ެއއްކަލަ ވަ

  ަގއިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ލޭބަލް  ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުން އޭެގ ތަޖުރިބާ އޮތީމާ  ބޮޑުވެދާނެ. ެއކަމަކު އިނިގރޭސި

ނުންކުރާ ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ ބޭ  ، ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ެވސް ވާނެހެން. އަނެއް ކަމަކީލޫމާތޫ ސައްޙަޢުހިމެނޭ މަ

ެއކުލަވަ ރެތަދަފު  ެގޓިސައިޑު ޕެސް ލިސްޓުއިއް  އޮންނަންޖެހޭލެވި  އެކި   .ކަންނޭނެގނެ  ކުރެވިފަިއ  މިހާތަނަށް  މިހާރު 

ވިދާޅުެވއްޖެ ވަޑަިއެގން  ބޭފުޅުން  ހުރެ  ،ފަންނީ  ބޭނުން  އޭޕެސްޓިސައިޑްސްަގއި  ބާވަތްތައް ދަނޑުވެރިކަން   ނުކުރާ 

ބޭނުންއެހެންވީ  .ވެސް ރާއްޖޭަގއި  ޕެސްޓިސައިޑަ ދަނޑުެވރި  ،ކުރާނެމާ،  ބޭނުންކުރާނެ  މިވެނިކަމަށް  މިވެނި  ކީ 

ތަރެްއ  އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގ ލިސްޓެއް ެގންުގޅެން ނުވަތަ ދަފު  ންބާވަތްތަކެކޭ ކިޔާފައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިނިސްޓްރީ

ކަަމކީއިއެކުލަވަ އަނެއް  އޮންނަން.  ފެނޭ  ،ލެވިފައި  އަޅުަގނޑަށް    ،ައޅުަގނޑަށް  ބައެއް  އަދި  އިނޭގ  ނޫނު  ާގެވސް 

އަންނާނެކަން ތިމާވެ  ،އިތުރަށް  ބެހޭށްމިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓާ  ބޮޑެތި  ށް  ނޫނަާގ  ޮގތުން  ބަދަލުތަކެްއ  ަވރަށް 
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އެާއއެކީަގިއ އެހެން މުއައްސަސާައކަށް   ން.މުސްތަޤުބަލުަގއި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކު  އަންނާނެ ކަންނޭނެގ

 . ބަދަލުނުވާނެކަންށްއަނޫނުެގ ދަށުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީާގއްކަތެއް މި  ފައި އޮތް މަސަހާރު މަތިކޮށްނޫނަކުން މިާގ

ނިސްޓްރީން  މަންޓް މި ންނޫނުެގ ދަށުން އެންވަޔަރަާގ  ެގމިސާލަކަށް ތިމާވެށީ  ކުން، މިދެންނެވީނޫނަާގމިދެންނެވީ އެހެން  

ބަޔާންކުރެޭވ    ންައށް ނުދާނެކަރީޒް މިނިސްޓްރީޝަ ކޮންމެހެން ފިނޫނުެގ ސަބަބުންާގބަލަހައްޓަމުންދާ ކަމެއް އަދި މި  

  ،މިދެންނެވި އެްއޗަކީ   ،ކޮންމެވެސް ޕޮއިންޓެއް މީަގިއ ހިމަނަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ. މިސާލަކަށް

ޓުން.  ކާތެރި ކުނި ބެލެހެއްމަތިކޮށްފައި ނުރައް   މިނިސްޓްރީއާ  މަންޓްންނޫނުެގ ދަށުން އެބައޮތްތާ އެްމވަޔަރަާގތިމާވެށި  

މަންޓް މިނިސްޓްރީެގ ންކޮންމެހެން އެންވަޔަރަނޫނުެގ ދަށުން  ާގޓަމުންދާ ބައެއް ެއއީ. ެއކަމަކު މި  މިހާރުވެސް ބަލަހައް

މަސައްކަތް  އެ  އޮތް  ދަށަދަށުަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު  އެވަރު  ނުވާނެކަން.  ބަދަލެއް    ، ށް 

ކޮންމެވެސް    ،ކޮންމެެވސް މާއްދާެއއް  ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްނޫނުތަކުަގއި ހުންނަ ފުށުއެރުންތަކަށް އަޅުަގާގމިހާރު އެކި  

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ނޭ އަޅުަގނޑަށްއަކުރެއް ނަމަވެސް އިތުރުކޮށްލަން ފެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރެއް  ތި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއީ އާދެ!  އިޝޫ  ލޭބަލް  ބަހުންނާިއ   ،ވި  ދިވެހި 

ވާނީ ދިވެހި  ނީ ރާްއޖޭަގއި ިވއްކަންވާެއއްކަލަ ިވއްކަން   ،ައޅުަގނޑުމެން މި ެގނަިއ ިއޞްލާޙަކީ  ؛ބަހުން  ސި އިނިގރޭ

  ން. ދެދިވެހި ބަހުން ލޭބަލް އޮެވެގންނޭ    ރާއްޖެ ެއތެރެކުރަންވާނީ  ،ބަހުން ހުރެެގންނޭ. ކުރީަގއި ިމ ހުށަހެޅިއިރު އޮތީ 

މީތި ވިޔަފާރިވެރިންނާވި  އިމްޕޯޓަރުންނާއި  ވާހަކަ  ްއކާ  ނިސްބަތުން   ، ބުނަނީ  ދެއްކިއިރުއަޅުަގނޑުމެން  ރާއްޖެއަށް 

ކުޑަކުޑަށް   ވަރަށް  މުހިލިއުމެވޮއެތެރެކުރަނީ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ޕެސްޓިންކޭ.  އެތެރެކުރާ  ވެސް    ސަިއޑްމުވެެގން 

ދިމާވާނޭ  އިއެތެރެކުރުމުގަ  މީ  ދަތިތަްއ  ލާޒިމުހުއެ  ެއކަން  މުޅިން ންނަށް  ބޭނުން  މީެގ  ދެން  އޭރުން  ކޮށްފިއްޔާ. 

. އަފްޒަލް  މިހާރުވެސް އޮޭވ ކަންނޭނެގ ދޯ  ހުއްޓުމުެގ ބިރު އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ، އިނިގރޭސި ބަހުން އޮންނަންވާނޭ

ޮގތަކީ  އިޞްލާޙުކުރި  އެ  ފުންނާބު  ،ދެން  ތެރެއިން  ވިދާޅުވިއަޅުަގނޑުމެން  ލޯޔަރެއް  ބަހުން "   ،އުސް  އިނިގރޭސި 

ދިވެހި   އޮތީމާ  "ބަހުންނުވަތަ  ޙައްލުެވއޭ.    އެހެން  މައްސަލަ  ދެ  އެކޮންމެޮގތެއް އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް   ިވޔަސް 

ެއކްސްޕްލޭން ކުޑަކޮށް  ޙުސައިން  ޢަލީ  އިޝޫކޮށްލަޕޮއިންޓް  ދެ  އެ  ރަނަގޅުވާނީ.  ކަންނޭނެގ    އަށް ދެްއވިްއޔާ 

 ޮގތަށް އިނޭގތޯ.  އެ އޮތީ އެ ދެ ޕޮއިންޓު ؛އެޑްރެސްކުރަން

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ،ފުރުޞަތު އޮންނަންވީ ދެ ބަހުން ނޯވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ،ދެންނެވީ އޭރު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު  

ކޮންފައިން އެކަނި  ބަހަށް  ދިވެހި  ޮއވެއްޖެ ހަމައެކަނި  މިކޮށްފައި  ބަހުން    ،ކީ ތަޮގ  ވާ  އްޔާ  ކޮންމެހެން  އޮތުން  ދިވެހި 
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ބަހުން އޮތުން   ހިސާބުން ފެށިެގން ދިވެހި  ކުރާއިރުަގއި އެއަށް އިމްޕޯޓު ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ   ފައި،ކޮށްލާޒިމު

 . އެއްޗެހިންޓިޓީ ތަންކޮޅެްއ މަދުކޮށް ެގންނަ  ކުއެބައެއް ޕެސްޓިސައިޑްެގ މާްއދާތަކަކީ    ، ޮގތަކީ   ވާ  ކޮށްފިއްޔާ މިލާޒިމު

ދިވެހި މީ  އެހެންވީމާ،  ެއ  އަނެއްކާ  ކުރަން  ލާޒިމުހުބަހުން  ނުކުރެވިންނަށް  އެކަން  އެނޫނި   ،ކުރުމަކީ  އެ  އްޔާ  އަށް 

މަކަރުތައް ޭއެގ  އަނެއްކާ  ހަދަ  މީހުން  ެއއްޗެހިތަކަށް    ިއ،ވެސް  ފުރުޞަތު   ިއ،އޮޅުވާލައެހެން  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި 

ނޭނޭގ މީހުން ވެސް   ،ޮގތަކީ  ވާ  އްޔާ މިބަހުން ެއކަނި އޮެވއްޖެކީަގއި އިނިގރޭސިއަދި ހަމައެއާއެ  .ދޭލިބިެގން އެބަ

ން ވެސް  ހުނޭނޭގ މީރާއްޖޭަގިއ    ، ހަަގކުރެްއވި ޮގތުަގއިަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާ  . އެބައުޅޭ

.  ކުރީރުަގއި ދިވެހިބަހުން ހަމަ އޮތުން ލާޒިމުއެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެ ވިއްކާއި

އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއިން  އިނިގރޭސި  ިއރުގައިދެން  ނުވަތަ  ބަހުން  އޮ  .ބަހުން  ދިވެހި  މި ޕްއެ  އަޅުަގނޑު  ޝަން 

އެ އިހުޅުވަ މިނިސްޓްރީއަކުން  ،ފާހަަގކުރެވުނީއަޅުަގނޑުެމންނަށް    އީލީ.  ކޮން  ނެތް  ހަދާނެއް   ކަމެއް.  އަޅުަގނޑު 

އޮތީރީއަކުމިނިސްޓް ފާހަަގކުރަްއވާފައި  ެއކަން  ވެސް  ބޭފުޅެްއ  ވަޑައިެގންނެވި  ލިޔުނީމާ  ،ން  އެްއކޮށް  މީެގ    ދޭތި 

 އެހެންވީމަ. ؛ ޑަށް ކުރިމަތިވެެގންދާނެ ކަމަށްއުނދަޫގތަކެއް ހަމަ ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުތާައކީ ވިދާޅުިވ  އެ  ިމހާރު  ،މިހާރު  ވެސް  ބިލުަގއި  މިއަދި  ދިވެހި  ،އޮތީ    ނުވަތަ ބަހުން    އެތެރެކުރާިއރު 

އޮންނަން  އިނިގރޭސި ބަހުން  ބަހުން  ދިވެހި  ިވއްކާއިރުަގއި  ލާޒިމުއޮތުވާނޭ.  ބަދަލު  ކޮށްފަން  އެ  ބިލުަގއި  . 

 ؟ބޭނުންތޯ ފުރުޞަތެއްވަޙީދު  އިނޭގތޯ.  ވަނީވެފައި ރިފްލެކްޓު

 

 ކެުވން:ކަދެއް ވާހަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ެއއްޗަކީ މިދެންނެވި  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  އިތުރުކޮށްލަން  މި  ،އެްއޗެްއ  ނުވިސްނޭ  ައޅުަގނޑަކަށް  ަވކި  ޔަހަމަ  ކަށް 

ރިކުރައްާވ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުީވ  މި ވިޔަފާ  ،. ައދި މިކަންއްޚަރަދުެގ ޮގތުން ވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަކަށެ

ތިމަންނަމެ ޖެހޭނީ  ވެސް ލޭބަލް  ހަރުކުރަން  އަމިއްލައަށޭ  އެބަހުރޭ   .ން  ބަހުރުވައިން  އެކި  މިދެންނެވި  މިސާލަކަށް 

މާ  ޝޭމްޕްފުޅީގައި މިދެންނެީވ  އިނޭގތޯ.  ލިޔެފަިއ  ޖަ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ެއއްޗެއް  ދެ  ހާކަށްބޮޑު  ނުޖެހޭނެ.   ވެސް 

ވެ  ދެއްޖެލެންގުއޭޖެއް  ބަހުެގ  މެކޮލަ  ންްއޔާ  އެއް  ނުވަތަ  އިތުރުވާނީ  އަންނާނީއްތާ  ބަސް  އަނެއް  ދެން    ތާ.ދަށަށް 

ހުންނަ   ލިޔެފައި  ކަށަަވރުއެކަމަކު  ސައްޙަކަން  އަޅުަގނޑު  މަޢުލޫމާތުެގ  އެއީ  އެއީ.  އެްއވުން  މިންަގނޑެކޭ  ކުރާ 

 ދެންނެވި ވާހަކަައކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިޞްލާޙުކުވަރަށް   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމާ،  ސާފުެވއްޖެ.  ހުށަހަޅުްއވަނީބޮޑަށް  ތި  ދިވެހި  ،ރަން    ިވއްކާއިރު 

އިނިގރޭސިބަހުން ބަހުން  . ބަހުންނާއި  އިނިގރޭސި  ނުވަތަ  ބަހުން  ދިވެހި  ިވޔަސް  ކޮންމެޮގތެއް  .އެތެރެކުރާއިރުަގއި 

  ގެ ބަހު  ބަހުން ލޭބަލް ނެތިއެއް. އެތެރެކުރުމުަގއި ދިވެހި  ދިވެހި  ،ބަހުން ލޭބަލް ނެތިއެއް  ނުއެއް ިވއްކޭނެ އިނިގރޭސި

އިނޭގތޯ.    ނެތިއެއް   ދިވެހި ބަހުެގ ލޭބަލް. އެކަމަކު ނުއެއް ިވއްކޭނޭއެ މީހުންނަށް އެތެރެކުރެވިދާނޭ  ލޭބަލް ނެތަސް

 މި ބިލުަގއި ބުނާޖެހޭ އިނޭގތޯ.  ންންނަތަރު އޮދަފު ؛، ެއ އިޝޫއެހެންވީމާ .  ކުރީ، ެއޮގތަށް ިއޞްލާޙުވީމާއެހެންއޯކޭ.  

އޮދަފު  ޮގތުން އިޝޫ  ންވީމާހެއެޖެހޭ.  ންންނަތަރު  އެ  ފިޝަރީޒް އްލުވެފަޙަ،  ބާރުތަކެއް  ާގނޫނުން  މި  ދެން   .

ލިބުނަސް  ވަތަނު  މިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީއަށް  ދަށުން މިހާރު    ،ެއްގރިކަލްޗަރ  ާގނޫނުެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓުެގ 

ދަށުން   މީެގ  އެއްޗެއް  ހުރި  ލިބިފައި  ދެއްރސްފަޓްރާންއެންަވޔަރަންމަންޓަށް  ނުެވއޭ    .ށްއަސްޓްރީ މިނި  އެ  ،ތޯއެއް 

ނުވާނޭ އޮ  .ބަދަލެއް  ވާހަކަެއއް  ެއހެން  ކޮންެމވެސް  ބުނާ  މި  ީމަގއި  ވާހަކަ.  ޭވ،ދެން    ކޮންވެސްޝަންތަކުެގ 

ރިޕޯޓިންގ ވެސް   ތެރޭަގއި.  ން މިހާރު ބަލަހައްޓާ ކޮންވެންޝަންތަކުގެ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ވާހަކަ އާދޭ އެންަވޔަރަންމަންޓު

 ؛ދެން މިކަން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ  ،ބުނޭމި ާގނޫނުަގއި އެބައެކަމަކު    .ންމިނިސްޓްރީޓް  ޔަރަންމަން ހަދަންޖެހެނީ އެންވަ

ޮގތުަގއި   ޮއތީ އިނޭގތޯ.ވަރަށް ކޮންފިުއޒްވާ ކަމެްއެގ  އަދިވެސް    މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި މި   އެކަން 

 މެންބަރު މުޣުނީ. ރިއޮތީ ިއއްޒަތްތެ

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ެގދާއިރާ އުތުރު ތިނަދޫ

މު ެއކުލަވަ ޤަޝުކުރިއްޔާ  ބޯޑު  އަޅުަގނޑަށް  ބައިއޮ  ލަންއިއްރިރު.  މިނިސްޓަރަށް   އޮތީ  މި ؛ންނަ  ކޮމިޓީެއއް  ވެސް 

އޮލެވިދާނޭއިއެކުލަވަ ކިޔާފަިއ  އޮ  ންނަ  ކޮމިޓީ  ؟ކޮބައިތޯ  .ންނާނެބައެއް  އެ  ބޭނުމިއްޔާ  މިނިސްޓަރ 

އެކުލަވަންބޭނުޖެހޭނީ.  ލަންއިއެކުލަވަ ނޫނިއްޔާ  މިނިސް  ށްރަމިނިސްޓަ  ،ނުލެއްިވޔަސްއި  ކޮމިޓީއެއް  ޓަރަށް  ލަފާދޭ 

ޓަރަށް ސީދާ  މިނިސް  ،ޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އޮންނަނީ އަދެން  ންނަނީ.ކަމަށް އޮ  ލެވިދާނެއިއެކުލަވަ

  ޕެސްޓިސައިޑާ   ،ންތުެގ މަތީލުވާ ޮގ ހާސިއްދުތަމަޤްޞަ  ެގއަދި މި ާގނޫނުގައިވާ ޮގތުެގ މަތީން،  ދީފައި މި ާގނޫނުބާރު

މަސްއޫލިްއޔަތެުގޅޭ   މިނިސްޓަރުެގ  ކަނޑައެޅުަމކީ  ިމނިސްޓަރަށް    .ކޭސިޔާސަތު  އެހެންވީމަ،  ެއއްޗެހި  ދެން  އެ 

ބަދަލުަގއި   ހަމަ  އޮިމނިސްޓްރީއަށް    ދޫކޮށްލުމުެގ  ސީދާ  ންތައް  ޝާމިލުކުރުވަމިނިސްޓަރު  ންތޯޭއ  މިކަމުަގއި 

 ހެންތޯ. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ. އެ ؟ނުންވަނީބޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާޅުވަނީ  ބޭފުޅުން  މަޖިލީހަމިނިސްޓަރޭ    ، ާގނޫނީ  ، އެހެންވީމާޖެހޭނީ.  ވެވަޑަިއަގންނަވަންރީޖަވާބުދާ  ށްރައްޔިތުންެގ 

ކޮށްފައި ސްޓަރަށް ބަދަލުނިހުރުން މި ލިއިރު މުޅިން ވެސް މިނިސްޓްރީ ހުންނައިމިހާރުެގ ާގނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަ
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އަޅުަގނޑުމެން    އެ،  އެހެންވީމާހުންނަނީ.   ވެސް  ކޮންވެންޝަން  އޮފޮލޯމީަގއި  ެއ    ! މަޑުކުރައްަވއްޗޭ   .ތީކޮށްފައި 

 .އިތަމްޚަބަރު ދާއިރާެގ މެން ދެކުނު ޅީމައްޗަށްގޮ 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ހުށަހަޅާލިއިރު  ީމަގއި  އްރިރު.  ުމަގރިއްޔާ  ކުޝު ައޅުަގނޑުމެން  އެންަވޔަރަންމަންޓް   އީ،މިހުށަހެޅުމެއް    ތްއޮއަސްލު 

ތަންފީ  އްމިނިސްޓްރީއެ  އޭ. ދެން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރީ ދުވަހުެއްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ  ،ކުރާ އިދާރާއަކީ ޒުނޫނޭ 

މު ހަމަ  ވިޤަވެސް  ތަކުރާރުކޮށް  އެއީ   މުންދާޅުވައްރިރު  ވާހަކަެއއް  މަރާ   ،ދިޔަ  ޕެސްޓިސައިޑް  ދަްއކަނީ  މި  މީަގއި 

ެއއްޗެއް  ، ވާހަކަޭއ މީަގއި މި ދަްއކަނީ. ވާހަކައަކީ ޮއަގނިޒަމެ  ،ދިރޭ  ލާ ވާހަކައެކޭ މި ދައްކަނީ.  އިއް މަރަ ލިވިންގ 

މަރައެހެންވީމާ ވާހަކަެއއްއި،  ކޮންޓްރޯލްއެހެން  ،ލާ  އޭތި  ދައްނޫނީ  ވާހަކައެްއ  ެއްގރިކަލްޗަރ  ދާއިންކަމުކުރާ  އޭތި  ރު 

ދޫކޮށް އަތްމަްއޗަށް  ނޫންމިނިސްޓްރީެގ  ރަނަގޅު  އެހާ  ބެލެވޭ.  ށްކަމަ  ލުމެއް  އެބަ  އެހެން    ހަމަ  ދުނިޔޭެގ  އެއީ 

ވެްއޖެ ބަލާކަމުަގއި  ވެސްތަންތަނަށް  ތަންތަނުަގއި  އެހެން  އޮ  އްޔާ  ދަށުަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ވެފަިއ  އެްގރިކަލްޗަރ 

 މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައި އެބަހުރި  އެހެންނޫނީ އެންވަޔަރަންމަންޓް  އަށް .ޕީ.އޭ އީސް ނަާގ  ވެއަނެއްކާ 

ެއއީ  ެގންދަށް. ދެން މީތި މިޮގތަށް ކުރިއަށް ،، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވާހަކަައކީ ފެންނަނީމިކަހަލަ ކަންތައްތައް. އެހެންީވމާ

އެންަވޔަރަންމަންޓު ވިދާޅުވީ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އަަގއި އަތު   ެގއެ  ނޫނޭ  މައްސަލަެއއް  ދަށުަގިއ    ،ތަސް  އެްގރިކަލްޗަރ 

  ، މިކަމުަގއި މިކަން އޮތްމާ. އެހެންވީ ުގޅިެގން ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނޭމީހުން  ބައި  ދެހަމަ    ،އޮތަސް މައްސަލަެއއް ނޫނޭ

ކުރަން. މޫވްކޮށްފަިއ  މޫވް  މީތި  ށްލެވޭނީ އެންަވޔަރަންމަންޓުެގ ދަށައިޮގތަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަށް ހުށަހަޅަ

ކުރާ ޮގތަށް. ދެން މާ ބައިވަރު ޕެސްޓިސައިޑުެގ ވާހަކައެއް ނޫން މި އެންަވޔަރަންމަންޓުން އެ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް

ހެން ހަމަ  އަނެން  ތް،ކުރެެވން އޮވެސް އަޅުަގނޑު އަތުަގއި އެބައޮތް. ހަމަ ޑައުންލޯޑު  އެއީ މިހާރުެގ ލިސްޓު  .ދައްކަނީ

  ހާހަކުންނެއް ނޫން   ޕެސްޓިސައިޑޭ ބުނީމާ ހާހުން  ންނަނީ. ދެންމި އޮށް ކުޑަކުޑަ ލިސްޓެއް ޭއަގއި  ންޏާ ވަރަދަންނަވަ

އަންނަނި ކަންނޭކީމި  ޓޫހަންޑްރެޑް  އަދަދެއް    .ެގނކަންނޭ  ސަމްތިންގ   ހަންޑްރެޑް  ،ެގނ.  ކޮންމެވެސް  ިމ އެކަހަލަ 

، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.  ލަން. އެހެންވީމާކޮށްޗެކުސް  ވެއަނެއްކާ ޖެހޭނީ  ދެން    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  ،އުޅެނީ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅުއްވާ  ތި  ާގނޫނަކަށް  ،މިހާރު  ތަންފީ  ވީމާ  މި  އޮ  ކުރާނީޒުމި  ހުށަހަޅާފައި  ޮގތުެގ ތް  މިހާރު 

 ަގއްދޫ ތީއޮ  އްތޯ. މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި މިށް ދެކަމަ  ންސްޓްރީބަދަލުަގއި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ޚަޤަޝުކުރިއްޔާ މު ދި އެއަށް  އަ.  އީދުކުރަންއިތަމްެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއްރިރު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މަ އިތުރު  އަދި  ސާފުކޮށްލަޢުވާިގދޭން  އަޅުަގނޑަށް  ފުރަތަމަލޫމާތެއް  މެންބަރުންނަށް.  ބޭނުން    ، ކަމަކީ  ދޭން 

ފުޅާކުރަން ެއްގރިކަލްޗަރ  ހުންނާނީ  އިންޓްރެސްޓް  މިނިސްޓްރީެގ  ޑިވެލޮޕު  ، އެްގރިކަލްޗަރަލް   ،ކުރަން އިންޑަސްޓްރީ 

ކުރިއަރު  ޕްއެީއ    .ވަންއެްގރިކަލްޗަރ  އިންޓެންޝަނަރައިމި  ވެސްމަރީ  ވާނީ  ފުރަތަަމ ެގ  ސިޔާސަތު  . ކަށް  ތެރޭަގިއ 

 ތްޚިލާފަށް އޮ  ެއއާ،  އިދިކޮޅަށް  ިމ ބިލަކީ ހަމަ ސިދާ އެއާ  ،ސިޔާސަތަކަށް ހިމެނޭނީ ވެސް އެކަން. އެހެންނަމަވެސް

މި މި އިބިލެއް.  މަނާކުރަން.  އުޅެނީ    ން  ކަމެްއ  ކުރި ެއްގރިވަކި   އެންަވޔަރަންމަންޓް.  ނޫން  ށްއަރުާވކަކަލްޗަރ 

ޕެސްޓިސަިއޑް  ެގއްލުންދޭ  އެންވަޔަރަންމަންޓަށް  އަދި  ކޮންޓްރޯލްކޮށް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ޮގތުަގއި  އިމްޕެކްޓެްއެގ 

ވެފަިއ  އެއިމް، ބޮޑަށް މި ބިލު ހަމަ  އެހެންވީމާމި އަންނަނީ.    އިކުރާ ވާހަކަ ީމަގ  ންތައްތައް ކޮންޓްރޯލކަ  ނޫނިއްޔާ މި

ހަމައޮ  މި ކޮންޓްރޯ ންނަނީ  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާލިންގއަށް.    ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ފޯލްވާނީ  މީތި  ބޫލުކުރެވެނީ  ަގ، 

ބޫލެއް  ަގބޮޑަށް. ދެން އަޅުަގނޑު    އެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއަށް ވުރެ  ،ކަމަށް  އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް

މިނިސްޓްރީަގއި ެއްގރިކަލްޗަރ  މުޅި    ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޮއެވެގން  ނުކުރަން  ބިލުެގ  އޮމި  އެ  ޮގތަށް  ތް  ަމޤްޞަދު 

މިނިސްޓްރީއަ  ހާސިލުވާނެ ެއްގރިކަލްޗަރ  ެއއީ  ފުށޫ  ށްކަމަކަށް.  ފަހަރު  ބަެއއް  ކަންތައްތައް  ހުރި   ތަން   އަރާމީަގއި 

އޮ   ދިމާވެދާނެ. އިންޓްރެސްޓް  އޮފް  ެއހެންވީމާވެކޮންފްލިކްޓް  މީގައިދާނެ.  ކަން   ،  މިހުރި  ޮގތަށް    އޮތް  ތައްތައް 

ބޭފުޅުންނަށްޒުފީތަން އެ  ލެވަލްަގއި    ކުރުމުަގއި  ލަފާކުރެވޭތީ   ކުރިމަތިވެދާނެ  ދަތިތަކެއްޕޮލިސީ    ،ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

ހަމަ    ކުރުމަށްޒުކަންތައްތައް ތަންފީކުރަނީ ހަމަ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް މި ބިލުެގ  ންޑު އަޅުަގނޑު ރިކަމެ

ައޅުަގނޑަށް  ހަވާލުކުރަން ކަމަށް  ހަމރެވޭތީ  ލުކުބޫަގ  ވާހަކަ  ޚަ،އެ  ވާހަކަ އިތަމްެގ  ަަ  ތާއީދުކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ލާނަން. އިނިންމަދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ދާއިރާެގ އި އަރުވަނީ ކެންދޫ  މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި .އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ހަމައާދެ،   އަޅުަގނޑު  ޚަ  ޝުކުރިްއޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވަ ދެންމެ  ހަމަ   އި،އިތަމް  މެންބަރަކު 

ދަން  ތާއީދުކުރެްއވީމާ ާވހަކަ  ތާއީދުނުކުރާ  އެއަށް  އަޅުަގނޑަށް  އެއާ.  ނަވާލަންހަމަ  ސީދާ  ޚިއިދިކޮ  ހަމަ  ޔާލު  ޅު 

ޅުަގނޑަށް  މި ކަމަކީ އަނެންހެން އަ  ،ކުރިން ދުވަހު ކޮމިޓީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރިން އަޅުަގނޑުެގ ހުރީ. ދެން  
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ޤާ  ،ދެންނެވިދާނެ ޤާ ؛އަސާސީނޫނު ވަރަށް  ޤައުމުތަކުަގއި  ކިޔަވާއިރު ބައެއް  ކިޔަވާ  ނޫނުއަސާސީ  ހަމަ    ކަެމއް  ވެސް 

އެ މެންޑޭޓް  ރުަގއި ނުވަތަ ދެތަނަށް މެންޑޭޓް ދާއިރުަގއި ކޮންތަނަކަށްތޯ  ން ފޯލްވާއިރިސްޓިކްޝަނަކަށް ޖުތަ  ދެ  ،އެއީ 

ނަސީދޭނީ.    ޙަޤީޤަތުގައި ވިޔަސްދެން  ވި  ،ބަކުން  ވެސް  ބަދުނަސީބަކުން  ައޅުަގނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީ  ޔަސް 

ޕްރޮޖެކްޓެއް ެއއްފަހަރު  ހެދި    ކިޔެވިއިރުަގިއ  މިވެސް  ައޅު  .އިޝޫއަކީ   އިޝޫެއއް  މިެއއަށް    ، ކިޔަނީ  ަގނޑުމެން 

މި ސަބްސްޓެންސް  އެންޑް  ޕިތް  އޮފް  އެހެންވީމާ  ޑޮކްޓަރިންގ  ސަބްސްޓެންޝަކިޔަނީ.  ބަލަނީ  މި  ޭއަގއި   ލީ، 

.  ދޭންޖެހެނީ ޤަތުަގިއ މެންޑޭޓު މިބަލާފައި އެ ބަޔަކަށް ޙަޤީބަޔަކު ކުރާ ކަެމއްތޯ. މަކީ ކޮންމައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި އެ ކަ

ބަޔަކާއަދި  ންޓަލީ  އިންސިޑެ  ،އެހެންނަމަވެސް އެހެން  އެހެންނަމަވެސް   ހަވާސާަގއި  އޮވެދާނެ.  ބެހުމެއް    ، އަދި 

 ން ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރާބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މި ކަމަކީ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ހަމަ ެއްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީަގއަޅުަގނޑު  

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި  ަގަގނޑު  ައޅު   ،ްގރިކަލްޗަރޙަޤީޤަތުަގއި އެ ވަނީ    ސްޓް މިޕެ  .ކިޔަނީ  މި  ެއއީ ޕެސްޓިސަިއޑޭ  .ކަމެއް

ބާވަތްތަކާ ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި  މި  ބިލުަގއި  ުގޅުވާފަިއ  ، ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް 

ޮގތުން   ުގޅޭ  ޭއެގތެރެއިން އަންނަ އެއާ  .ކީަގއި މި ބިލަުގޅޭ ބިލު ޙަޤީޤަތު  ކުރުމާބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް

  ،އެހެންވީމާުގޅޭ ކަންތައްތަކެއް.    ހުންނަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓާއަންނަ ކަންތައްތަކެއް މި   އިންސިޑެންޓަލީ    މހުންނަ

ކޮންސާނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބައެއް  އް.އެންަވޔަރަންމަންޓަކީ  އެންމެ  މިސާލަކަށް  ިމތަނުަގއި  ބޭފުޅުންެގ    މެއިން 

ވެދާނެ  ކަކޮންސަރނަ ބިލުން   ،ށްންޓައެންަވޔަރަންމަށް  ފޯކަސްއަކީ   މި  މުޅި  ބިލުެގ  މުޅި  މިސާލަކަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަނެްއ   އެއް ސުވާލު.  އެއީ؟ ނޑުމެން ކުރަންއުޅޭ ކަެމއްތޯކުޑަކުރަން އަޅުގަ   އެންަވޔަރަންމަންޓަށް މިއަންނަ އިމްޕެކްޓު

އިތުރުކުރަންތޯ    ލަކަށްޝަންަގއި މިސާލްޗަރ ޕްރޮޑަކްއުޅެނީ ެއްގރިކަ  އަޅުަގނޑުމެން މި  ،ށް ހީވެދާނެބައި ބޭފުޅުންނަ

ނޫނިއްޔާ    ،ށް އަންނަ ެގއްލުން ކުޑަކުރަންތޯނޫނިއްޔާ ޕެސްޓިސައިޑުެގ ސަބަބުން އެްގރިކަލްޗަރަ  ،ނުވަތަ ދަށްކުރަންތޯ

އަ ރެގިއުލޭޓު ޕެސްޓިސައިޑް  ކޮންޓްރޯލް   މިހާރު  .ކުރަންތޯންނަވަރު  ަގނޑު  އަޅު  ،ޏާވަން  ކަމަށް  ކުރާޕެސްޓިސައިޑް 

  ، ަވރަށް ރަނަގޅު ވާހަކައެއް  ؛ކުރުމަކީ ސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ ެގނެވޭވަރު މަދުކޮށް އެ ރެގިއުލޭޓުވާނީ ޕެސްޓިދަންނަ

އަންނާނޭ އިންޓްރެސްޓް  އޮފް  ކޮންފްލިކްޓް  މި  އެހެންވީމާކިޔާފައި    ހަމަ  ވިދާޅުވީ  އެ  މެންބަރު    މި  ،އެ 

އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީަގއި  މިނިސްޓްރީގައިދަންނަވާނީ  އަޅުަގނޑު    .އެންަވޔަރަންމަންޓް   ؛އެންވަޔަރަންމަންޓް 

އަޅުަގނޑު    ،އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ.  ނުވާނެންޓް މިނިސްޓްރީ އޮވެެގންއެހެންވީމަ، އަމުދުން އެންަވޔަރަންމަ

ދަންނަާވނަންމިސާލެއް ޮގތުން  ހިންުގންއާމީޑި  ދައުލަތުެގ  ،ެގ  ވާ  .  މި  މީޑިދައުލަ  ،ޮގތަކީ  މިހާރު    އާތަކީ 

ކޮށްފައި އަނެއް ފަރާތުން ޮގސް ރެގިއުލޭޓު  އާއިނޭގ ދައުލަތުން މީޑި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  .ކުރާ ފަރާތްއުލޭޓު ިގރެ

މާ   ހުންނަށްވުރެޕްރައިވެޓް މީ  ،ޮގތަކީ  ވާ    ހިންގާއިރު މި ހައުސްތައްއާ ހަުއސްތައް ހަދައިެގން މީޑި އާމީޑިދައުލަތުން  

ކޮށް  ތައް މާ އެފިޝެންޓުއާސްޓާފުންކޮޅެއް ލަިއެގން ޕްރައިވެޓް މީޑި   ،ކޮޅެއްން. މާ މަދު މީހުއިންއެފިޝެންޓް އިނޭގތޯ

ދައުލަތުން   ބޮޑުމީހު  300ހިންާގއިރުަގއި  ލަިއެގން  ބަޖެޓު  ން  އެފިޝެންސީ  ސިންާގ  ވެސް  ލައިެގން 
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އް ައޅުަގނޑު  ސަރުކާރެ  ަވކި  ކޮންމެ އިރެއްަގއި ވެސް  ، ކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަނެއްކާ

ނުކުރާނަން.   ހެސްކިޔާފައިސްތިސްނާެއއް  އޮންނަ ސަރުކާރު  އޭރެއްަގއި  ެވސް  އިރެްއަގއި  ކުރުން.  ޕްރޮމޯޓު  އި ކޮންމެ 

ެއހެންވީމާޮގތް  ވާއަންނާތީ  އެއީ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް   ޤަތުަގއި  ސްޓްރީ ޙަޤީ، އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނި. 

ރެގިއުލޭޓު  ދަންނަވަނީަގނޑުއަޅު  ؛ކުރަންމީތި  މި  މި  ،   އަންނަ  އިންއެންަވޔަރަންމަންޓަށް  ެއކަމެންއިމްޕެކްޓެއް    އްޏާ 

މީަގއި މާ މި   ! ލުކް؛ ަގއިއެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ   ން ބުނަންޖެހޭނީ ކޮށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީރެގިއުލޭޓު 

ކަލޭ އެތެރެ އެްއޗެހި  އެބަރެ   މީތި  ،ނޫންހޭރަމެއް  ެއބަކު  މެން  ކުރަންޖެހެއޭގިއުލޭޓް  ކޮންވެން  މިވެނި  ޝަނަކުން . 

ކަލޭމެން ހުއްޓުވަން އެބަޖެހެއޭ. ކަލޭެމން ހަމަ ހިތުހުރި ވަރަކަށް   .އަހަރުމެންނަށް މި އަދަދު މަދުކުރަން އެބަޖެހެއޭ

އިތުރުކޮށްެގ އެްގ  ،ން ޕެސްޓިސައިޑް  އިތުރުކޮށްެގންނެއް  ބާވަތް  އިތުރުމި  ޕްރޮޑަކްޝަން   ށްކުރާކަރިކަލްޗަރ 

އޮތީމާންނަމެތިމަ މިނިސްޓްރީަގިއ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  މެންޑޭޓް  އެ  އެކަމަކު  ނުދޭނަމޭ.  ފުރުޞަތެއް  ކޮން   ން  ދެން 

ބުނާނީ ވާހަކަ  މީހުން ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ބަޔަކު    އެ  ،ކޮށްޓު އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ ރެިގއުލޭ ؟ބައެއްބާ އެ 

މި މެންޑޭޓް ހަމަ    ،ޖެހޭނީ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މި ފޯލްވާން ވީމާއެހެންތުަގއި.  ބޫލުކުރާ ޮގަގ އަޅުަގނޑު  ތިބޭނެނު

ޮގތުން   ުގޅޭ  ، އެންަވޔަރަންމަންޓާޖެހޭނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރަށް. އެހެންވީމާންއޮންނަ

ކޮށް  ތައްތައް ރެިގއުލޭޓުންކަ  ފިއްޔާ އެ އެހެން ާގނޫނަކުން ވެސް ބާރު ދީން އެހެން ކޮންވެންޝަނަކުން ވެސް އަދިމިއި

، މީެގ މެންޑޭޓް  އެހެންވީމާ ެއންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ.  މަަގށް ައޅުވަން ތިބޭ ބަޔަކަން ވާނީޒިންމާދާރުކުރުވާ ހަމަ

ކާނެ  ހަކަ ދައްބޭނެ ެގއްލުންތަކުެގ ވާބަބުން ލިކަމަށް ވަންޏާ ދެން މީެގ ސަ  ފިއެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ދީ

އެހެންވީމާމިނިސްޓްރީއެއްއެހެން   ނޯންނާނެ.  އަނެއްކޮޅުަގއި   އޭެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޚިޔާލު  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު   ،

މި ކޮމިޓީަގއި  ވެ އެހެން  .ހުރީ  އަޅުަގނޑު  ކުޑަ  ބޭއްވި  ފަހުން  އެންމެ  އަ  އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅާފަިއ  ވެސް  ޅުަގނޑު 

،  އޮންނަ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ  އެ މެންޑޭޓު  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި  ޮގތަށް ފާސްވެފައި ވެސް އޮތީހަމަ އެ  .އޮންނާނީ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއނޭގތޯ.   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީވަރަށް  ނިންކުޑަ  އެއްވެސް  ނިންމި  ފާހެއްން  ކޮމި  މުމެއް  ބޮޑު  ން  ޓީނުވާނެ 

ނޫނީ.   ސްޓޭޖުއެހެންވީމާނިންމުމަށްފަހުަގއި  ދިސް  އެޓް  ފައިނަލް  އިޒް  ނަތިންގ  އަޅުަގނޑު    އެ  . ،  ތަންކޮޅު 

ބޭނުންހަ ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅު  ވަނީމައެކަނި  މިހާރު  ދާއިރާެގ  އިނޭގތޯ.  ދާންދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ަގނޑު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  هللاބްދުޢަ ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޢަލީ   ފާހަަގކުރަން މި  ވެސް އެއްކަލަ  އަޅުަގނޑުއްޔާ.  ރިޝުކު މެންބަރު  ހަމަ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ުއޅޭ އިޝޫައކީ 

ކޮމިޓީެގ ކޮންމެ    ބޮޑު  އެބަުއޅެން.އެއްަގއި ވެސް  ޓިންދެން އަޅުަގނޑު ކޮންެމ މީދެއްކެވި އިޝޫ.  ވާހަކަ  ހަމަ  ޙުސައިން

އެބަުއޅެން.  ޓިންމީ ވެސް  އަ  މިއެްއަގއި  ވާހަކަހިސާބަށް  ައީއ  އިިއރު  ޓްރެންޑް  އެ  އެްއކަލަ  ދެކެވިެގން 

މިކަން މިނިސްޓްރީަގއި  ބެ  ،އެންަވޔަރަންމަންޓް  ކުރިއަށްއެތާނެގ  ދަށުން  އަޅުަގނޑަށް  ެގންދަން.  ލުމުެގ  ދެން 

މި   އެކަމަކު ެއހެން އައިއްސަ މިއަދުތަސް.  ްއަގއި އޮންމެ މިނިސްޓްރީއެންހެން ޕަރސަނަލީ ކޮމައްސަލަެއއް ނެތް އަނެ

އޮތް   މިހާރު މި ރިޕޯޓުަގއި ިމޮގތަށް ނިންމާފައި މި  ،ބޭނުންވީ  ބަލަންައޅުަގނޑު    އިރު އަނެްއކޮޅަށް އައިމާޕޯޓް އައި ރި

ރީޒަނަ  ؛ކީރީޒަނަ އަންނާނީ  ކާކޮންެމވެސް  އޭތި  ރީޒަ  . އެްއކޮށްތާ  ކޮބައިތޯނައެ  ރީޒަނަ ؟ކީ  އެ  ދެންމެ ކީ  ނޫނީ 

ޙުސައިން ހަ   އަޅުަގނޑަށް  ؟ނިމުނީ   ބޭސްކޮށްތޯ އެޮގތަށްށް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ރީޒަނަމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ކަމަށް އެންަވޔަރަންމަންޓް  ރަނަގޅީ  އެންމެ  ބައްދަލުވުންތަކުން  ހުރިހާ  މި  އެއްކަލަ  ހުރީ  ޮގތަށް އެ  .ފީލްވެފައި 

ހު  އެއީ  ދެންއަޅުަގނޑަށް ިވސްނުނީ.   ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން ދެއްކެއެްއކަލަ އެ  ެއކަމަކުކައިން.  ވާހަ  ވިރިހާ  ެއ    ދެން 

އެ އެއަށްވުރެ  ނޫންނިންމުން  ބަދަލުވާނީ  ރީޒަނެ  ޮގތަކަށް  ވި ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އޮެވެގން  ސްނޭތީ އް 

 ނީ ހަމަ. ޝުކުރިއްޔާ.  ލަން ބޭނުންވައިން ބޭނުންވާތީ އޭތި ބަލައަުއޓްކޮށްލަންރީޒަ އަޅުަގނޑު ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިދާރީ މުަވއްޒަފުންނަށް  ތީރިޕޯޓް އިދާރީ ޮގތުން ތައްޔާރުކުރަްއވާފައި އެ އޮ   .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ތީގައި

ެއއީ ފާސްކޮށްފަިއ   . ޤްޞަދުގައިށް ެގނައުމުެގ މަކޮމިޓީައށް ބަހުސަ  ެއކީަގއި މި   ކާކޮންމެވެސް ކޮންކްލޫޝަނައޭަގއި  

ނިންމާފައި ވޯޓަކު  ،އެޮގތަށް  ނޫންންއަޅުަގނޑުމެން  ނިންމުމެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ޢަލީ    .  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެއަށް އަޅުަގނޑުމެން   ،މާޙުސައިން އެ ދުވަހުެގ ކުޑަ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ހަމަ ެއ ނުކުތާތައް ެއޮގތަށް ނެންެގވީ 

ދަންނަ އެހެންވީމާ ؟ވާނީކީކޭތޯ  ދެން.  ނުެއއް  އަރިގއުމަންޓެއް  ޖުމުކައުންޓަރ  އެ  އޮތީ.  އެލަ  ،  ނިމިފައި  ޮގތަށް 

މި ހިމަނާފައި  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  އިނޭގތޯއޮތީ   އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމުން  ޮގތެއް  މައްސަލައަށް  މި  އެީއ    . 

އެކަމަކު ވަރަށް ކްރިޓިކަލް    ،އޮތްކޮށްނުލެވި  ދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅިން ފައިނަލްެގ މުޅި ބިލުަގއި ވެސް އަނކަންނޭ

އަޅުަގނޑު ވުރެމާއްދާއެއް.  ކޮމިޓީއަކަށް  ކުޑަ  ދުށީ  މަްއސަލައަށް    މެން  މި  ކޮމިޓީަގއި  ހޯދާފައި  ޙަބޮޑު  އްލެއް 

އެކޮންފަ  ތަންކޮޅެއް  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން   ކުރުންފައިނަލް އިނޭގތޯ.  ސާފުކޮށްލަޓަބަލްޭއ  އަޅުަގނދިނީކަން  މިހާރު  ޑު  . 

 ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް. ށް،ެމންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުނޫގފާރުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު
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މު ދައްކައެއަޅުަގނޑު    .އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  މި  ވަރަކަށް  މިނިސްޓްރީްއވެސް  ފިޝަރީޒް  ކޮންމެހެން    ށް އަނީކީ 

ފޭވަރ މިނިސްޓްރީއަށް  އެންަވޔަރަންމަންޓް  އަދި  ނޫންނުދޭކަށެއް  ނޫން.  ކޮށްފައެއް  ވިސްނުމަކު  އެ  ހަމަ  .  ދެން 

ކަމަކީ  މަިއަގނޑު  ބުޑަބްލިއު.އެޗް ؛ޕެސްޓިސައިޑްސް   ،އަޅުަގނޑުެގ  އެބަހުރި  ވެސް  އިދާރާތަކުން  ކަހަލަ    ،ނެފައި.އޯ 

މިސާލަކަށްޕެސްޓިސައިޑަ  ތަފާސްކީ  އެބަހުރި  ދޮޅު  ާގތްަގނޑަކަށް  ފެންނަށް  މަރުވި  ހިސާބުން  މީހުން   ލައްކަެއއްހާ 

ނުކުޅުދުންތެރި  ހަތް  ،ކަމަށް މީހުން  ިގނަ  ވުރެން   ؛އެްގރިކަލްޗަރ   ،ޮގތަކީ   ވާ  ގައިޕެސްޓިސައިޑު  ؛މިލިއަނަށް 

މަސައްކަތް   ޮގތެއް ހުފައި  ބަހާމިނިސްޓްރީތަކުން  މައިަގނޑު  ޮގތުން  ވިސްނަންންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭނީ  ަގއި 

މިނިސްޓްރީ   ވިސްނާނީ  އިކޮނޮމިކް  ކުރިއަރުވަންހަމަ  ބޮޑަށް  މަިއަގނޑު    .ވިޔަފާރި  މިނިސްޓްރީެގ  ެއްގރިކަލްޗަރ 

ކްރޮޕްސްއުދަނޑުވެރިކަުމެގ  ންނާނީ  އޮވިސްނުމަކަށް   އޭެގ  އިތުރުކުރަން.  ތެރިކަން  އިނޭގތޯ.  ފެއްދުން  ިގނަކުރަން   

ޒިންމާތްމަސައްކަ މިނިސްޓްރެީގ  ހެލްތު  އެހެން.  ވާނީ  ވެސް  ބެލުން. އަކަށް  ކުރަން  ކަންކަން  ޞިއްޙީ  އޮންނާނީ 

އަސަރު  މިސާލަކަށް ދަނޑުޕެސްޓިސަިއޑްސްެގ  ހަމަެއކަނި  އެާއއެކީަގއި  ކުރަނީ  ކުރަނީކީ.  ނޫން  ަގހަކަށް  ހައްދާ 

އެބަކު އެބަކުރޭ  ،ރޭ ބިންަގނޑަށް  އެބަކުރޭފަށަ  ފެން  ،އިންސާނުންނަށް  އެބަވޭ.   ،ލައަށް  ވީމަ  ކުންޏަށް  ފަހުން  އަދި 

، އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ.  ންކުރިކަން އެބަހުރި ފެންނަމެއްސަށް ެވސް ައސަރުއިޮގސް މަސްމަހާވެެގން އަނެއްކާ އޭތި ލީކު 

ެއއްޗަކީ  ދަންނަވާ  ުއފެއްދިދާ  މިސާލަކަށް  ،މި  ކޮމިޓީއެއް  އިނޭގތޯ.  މީަގިއ  ނުނެ  އަޅުަގނޑަކަށް   .ފުދޭެއވަރެްއ 

ތެރޭަގއި ޕެސްޓިސައިޑްސް  އެޮގތަށް  ހަމަ  ނޭނެގ  ިމސާލަކަށ  ،އަސްލުަގއި  އެކަމަކު   އަޅުަގނޑަކަށް  ބޮޑަކަށް.    މާ 

ޖަހާލީމަ ީމަގއި ބައެއް ކަހަލަ ބޭސް  ،މުންދާ ކަރާެވލަކަށް ވަކި ކަހަލަހައްދަ  ،އީއަޅުަގނޑު ލޮލުން ދެކުނު ކަމެއް މި

ބޮޑުވަމުން ވަޒަންކަރާ  މިންވަރު  ހުންނާނެ  ބާރު  އޭެގ  އަސްލުަގއި.  އެބަދޭ  ފަޅަފަޅައިެގން  ކުރެޭވ  ޮގސް، 

 ،ެއްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީަގއި ހަކަ ިމ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ،  ވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ، ެއވަރު ެއއްޗެްއެގ  

އަދި މި   ،ޖެހޭ ކަންނޭނެގއެބަ   ކުރަންއިތުރުން ައޅުަގނޑުމެން ބަޔާންަގއި މިކަން އޮތަސް އަދި ޭއެގދަށު  ޓަރުެގމިނިސް

ހެލްތު  ކުޑަމިނުން  މިނި  ،އާއިމިނިސްޓްރީ  ކޮމިޓީަގއި  ކަމާ އެއަދި    ،ސްޓްރީއާއިއެންވަޔަރަންމަންޓް   މް.އެން.ޑީ.އެފްެގ 

ބޭ އެހެންުގޅޭ  ތިބެންޖެހޭނެކަން.  މިނިސްޓްރީނޫންފުޅުން  ހަމަ  މިނިސްޓްރީން  އެްގރިކަލްޗރ  ހަމަ  އެތެރޭެގ    ެގނަމަ، 

ކުރުން ވެސް ލާޒިެމއް ނޫން އެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް  ނެ. އަދިފާއިހަދައް ވެސް ކޮމިޓީއެ ޖޫނިއަރ ލެވެލްެގ ވަރަށް ހަމަ 

 ޑަމިނުން އަޅުަގނޑުމެން ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ސިފަ ކު  . ެއކަމަކު އޭެގކުންއޮތް ޮގތަމިހާރު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވަ ެއއްޗެއް  ީމަގއި  ބޭނުންންއަޅުަގނޑު  އަސްލު  ވަރަށް    ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ހިތްހަމަޖެހޭ  ވަރަށް  ނުިވޔަސް 

ކުރެވެނީ އިއްޢިލްމީ ބަހުސެ ތެރެއަށް އަޅުަގނޑުެގ ތަޖުރިބާއިން ފާހަަގކުރެވިފައި ހުރި ބައެްއ  ނޭގތޯ. ދެން އޭެގ މި 

ދޭތެރެައކުން ިއޒުއެ  ނުކުތާތައް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ދަންނަވާލުން  ކަމަށް ޔާ  ނަހެން  ކަމެއް  ރަނަގޅު  އެީއ  އެކީަގއި 

ައޅުަގނޑު ދެކެން.  ވެސް  ވާހަކަ   މެންއަޅުަގނޑު  ދައްކަނީ.  ދޭްއޗެްއެގ    ެއއީ   އާ ސްރޓިލަިއޒަފައި  ސައިޑާ ޕެސްޓި  މި 

ކުރިއަރުވަންޗެއް.  ދޭއް ޔީދަނޑުވެރިކަން  ޕްރޮމޯޓު  ލްޑު،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރޓިލައިޒަމަތިކުރަން  ސް.  ކުރަނީ 

ކުރަނީ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް މަރަން، ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ނައްތާލަން. ދެން މެން މި ބޭނުންޕެސްޓިސައިޑް ައޅުަގނޑު

އަޅުަގ ފާހަމިއާއެކީ  ބޭނުންަގނޑު  ޑެފިނީޝަނެއް    ވޭ،ކޮށްލަން  ރަނަގޅު  ީމަގިއ  ވެސް  ކޯއްޗެއްކަން  އެީއ  ޕެސްޓް 

ސިކުނޑީަގއި ހުރުން ރަނަގޅު. މިއަދު ޔޫސްފުލް އެއްޗެއް މާދަމާ ޕެސްޓަކަށް ބަދަލުވޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ވާ. 

ރާ  ލަކީވާ ޖަނަވާރެއް.  މުހިންމު  ދިވެހިރާްއޖެއަށް  އެންޑެއްޖޭެގއިންތިހާއަށް  ބާވަތެްއ.  ުއޅޭ  އެކަނި  ރާއްޖެއަށް    މިކް، 

ޭއެގ    މަކު. ެއކަމި ބެޓެއް ނޫޅޭ  . ދުނިޔޭެގ އެހެން ެއްއވެސް ތާކުެގފުރުޓް ބެޓު ،  މިކް ވާލެއް ރާއްޖޭަގއި އުޅެނީއެންޑެ

މި ؛ޕޮޕިއުލަރ ލާޒިމު  މައްޗަށް  ރަްއކާތެރިކުރަން.  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދުނިޔޭ  ވާ  ނެން  އެީއ  މި ތިެގނަސްލެއް  ންދާނެ 

  ، އްޔާ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހިންެގ މަްއޗަށް ލާޒިމު އެްއޗެއް މި ވާ ހިމާޔަތްކޮށް ބާވަތް ނެތިެގން ހިނގައްޖެ 

ބެލެހެއްޓުން. އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ޕޮޕިއުލޭޝަން އެކްސްޕްލޯޝަނަށް ޮގސްެގން އަޅުަގނޑުމެން އެބަދަން ޕެސްޓެއްެގ 

  ،ކުރަން. އެ ހާލަތުަގއި އެއީ ޕެސްޓެއް. ހަމަ ޕޮޕިއުލޭޝަން ކޮންޓްރޯލްވީ ހަމަ ާވ ކޮންޓްރޯލްން  ެގދަރަޖައިަގއި ދެކި

އިން ހައިލީ  ހަމަ  ހެސްކިޔާފައި  ޑެންއެއީ  ޖަނަވާރެއް.  މުހިންމު  ސިްގސިނިފިކަންޓް  ވަރަށް  ރާއްޖެއަށް  ޖަރޑް 

ރާއްޖޭަގއި   ހަރަކާތްތެރިޭވ.  މިދިއްޕޮލިނޭޝަންަގއި  ހުރިހާ  ހެދޭ  ނެތިއްޖެޔެހުރި  ާވ  ނެތިދާނެ  ވާހަކަައކީ  ްއ  އްޔާ. 

ށް އެދިވަޑަިއެގންފަިއ  ކަ. ދެން މިހާރު ފުރުޞަތައިނޭގތޯ  އް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަތައް ދެން ފާހަަގކޮށްލީޕޮލިނޭޓަރެ

  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތީމި އޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ައޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮޑު މި ރައްޔިތުންެގ ާއންމު ޞިއްޙަތަށް ެގއްލުން   ންއިމި  ،ވަނީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! 

ކޮންެމހެނެ  އިނޭގތޯ.  ލިބޭތީ ޮގތުަގއި  ދެކޭ  އަޅުަގނޑު  އައް،  މީަގއި  ޮގތަކަށް  ނިންމިކޮންމެ  ިވޔަސްދި    ، ކަމުަގއި 

ޞި ބެހޭއާންމު  ކައުރަށްރަ  އްޙަތާ  މީގައިށުެގ  ޮއންނަންޖެހޭ  ދައުރެއް  ވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  މީގައިންސިލުން   .  

ދަނޑުވެރިކަން މި ކުރަނީ. ކުރާއިރު އޭނަ ބޭނުންވަނީ ިގނަ ތަކެތި   ހައްދަނީ ވިޔަފާރި ބޭނުމަށްދަނޑު  ދަނޑުވެރިޔާ

ނޭ ތި ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ވާ ވެސް، ހިމެެގ ތެރޭަގއި  ސައިޑު ސްޓިހައްދަން. ދެން ިގނަ ފައިސާ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ޕެ
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ވެސް  ރުކުމަޑި  ވެސް،  ކޫޑި  ވެސް،  ބާވަތްތަްއ. މީދާ  މި  ބާވަތް  ،  ިގނަ  ވަރަށް  ނުފެންނަ  ލޮލަށް  މި  ތައްއަދި   .

އަދިބާވަތްތައް ބޭނުން  .  މި  މަރަން  ބާވަތްތައް  ިގނަ  ނުފެންނަ  ކެމިކަލެލޮލަށް  ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  އް.  ކުރަނީ 

އެބަހަަގފާ  މެންނަށްއަޅުަގނޑު ޮގއްސަވެފައި  ނިޔަފަތި  ފަރާތްތަކުން    ހުރި  ހައްދާފައި، ހުރި  އެބަބައެއް  ދަނޑު 

ތިބި މީހުން ދަރިމައިވުުމެގ މައްސަލަ    ުގޅިެގން އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ. އަދި މިއާ

ހައްދާ  ދަރިމައިވުމުަގއި ދަނޑު  ،އްޔާ ފެންނާނެއިފި ކޮށްލަލަ. ތި ބޭފުޅުން ސަރޗުއުޅޭ. ކެންސަރުެގ މައްސަވެސް އެބަ 

. މިހާރު ނުވާނެ. އެ މައްސަލަތައް  ންއަށް ތިރިވެއްޖެ ދަރިމަިއވު  47ނޑަކށް % ަގއުޅޭ ާގތް  . ރާއްޖޭގައިކުެގފަރާތްތަ

ވީމާ، އެހެން  ސަމާލުކަމަށް ނާންނަނީ.  ންދެން ސިއްރެްއެގ ޮގތުަގއި އެ އޮންނަނީ. ނުބުނަނީ. ނުދައްކަނީ. ބަޔަކު މީހު

އަދި  ޮގތެއް ކޮންމެ މީަގއި  އެންވަރަންމަވިޔަސް  ކަމެއް  މަ  ،އުޅުނަސްންޓް  މަރަވާ  ރުކުމަޑި  އެހެންވީމާ،  ނީ.  ރަނީ. 

އޮންނަން ދައުރެއް  މިނިސްޓްރީެގ  ެގއްލުންޖެހެނެއެންަވޔަރަންމަންޓް  ލިބޭ  އިންސާނާއަށް  ސަބަބުން  މީެގ  ދެން   ؛. 

ސެލްޓޮ މީހާ  ކުރާ  ޖަހަވިޔަފާރި  އެންމެ އިފައިލާކްސް  މީަގއި  އެކަަމކު  ވެސް.  ދޮންކެޔޮަގނޑު  ދޮންކޮށްލަނީ  ވެސް   

ތަފާތު ނޭނޭގ    ،ވޭއިތުރު  ، ކެންސަރުކަންބޮޑުވަނީ އާންމު ސިއްޙަތަށް ެގއްލުން ލިބުނީމަ، އާސަންދަ ޚަރަދު ބޮޑުވޭ

މޮނިޓަރ އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލިތަކެއް.  ކައުންސިލުތަކުން  ކުރެވޭނެއެތައް  ކައު ؛ޮގތަކަށް  އާންމު   އިސިލުތަކުަގންރަށު 

ކުރާ ބޭސްތަކަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެަގނެ، އެ ބޭހާ ބޭނުން  ، ، މޮނިޓަރކޮށްއި ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މި ބަލަ

މަ ދަޅުދަޅުަގ ؛ލޫމާތުޢުބެހޭ  ފުޅިފުޅީަގާއިއ  ނުޖަހާ.  ވެސް  ނަން  އެތެރެކުރާއިރު  ރާއްޖެ  ބޭހަކީ  ެގންނަނީ.  ިގނަ  އާ 

މީއަށް ެވސް ވަރަށް  މި ހުއްޓުވައިފިްއޔާ ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮ  އި،. އެހެންވީމާ، މި ބަލަހުރޭކަށް ނު ވޭކުރެ ރާއްޖޭަގއި ޓެސްޓު

ލު ޚާްއޞަކޮށްޔެ ބޮޑަށް  ބަޖެޓަށް  ދައުލަތުެގ  ލިބިެގންދާނެ.  ކުރާ  ،އް  ޞިއްޙަތަށް  ކުޑަވެެގންދާނެ.   ހޭދަ  އާންމު 

ހަމަ އަޅުަގނޑު  ދަ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތުށުއެންވަޔަރަންމަންޓް  އަދި  ބޭފުޅުން    ަގާއއި  މިނިސްޓްރީެގ 

 ތިއްބަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަނީ. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ިމ ފުރުޞަތު ޝުކުރިްއޔާ. އަލިފުށީއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާެގ އަލިފުށީ

މި  އާދެ!   ބޮޑަށް  ައޅުަގނޑަށް  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ުއޅެނީ ބޫލުަގޝުކުރިއްޔާ  މި  އައިސްެގން  ބިލު  މި  ކުރެވުނީ 

މިހާރުން  ދަނޑުވެރިކަ އެހެންނަމަވެސް،  ނެތުނީމަ.  ބިލެްއ  ބެހޭ  ބޭނުންމާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ކުރާ  މިހާރަށް 

ޮގތެއްއިޕެސްޓިސަ ކުރެޭވނެ  ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ބޭނުން  ބޭނުން،  ޑްެގ  ޭއެގ  ޮގތެްއ  އެތެރެކޮށްެގން  ކުރެވޭނެ 

ކަމަށް. އަޅު   ދެން  ހޯދުމަށް  މިތަނަށް  ، ކުރެވުނީ ބޫލު ަގަގނޑަށް  މިހާރު  ބިލު  ފުރަތަމަ  ކުރެިވެގން  ޑްރާފްޓު  އެންމެ 
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މުއައްސަސާއަިއއިރު   ހުރިހާ  ހުރި  މީަގމަޞްލަޙަތު  އޭެގތަކެއް  ދެން  ިއނޭގތޯ.  އޮތް  ބަިއވެރިވުން  ފަހުން އި 

ބޭފުޅުން  އެ  ބަްއދަލުވުމުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ަވޑަިއެގންނެވި  މުއަްއސަސާތަކުން  އެކި  ކޮމިޓީއަށް  ބޮޑު  އަޅުަގނޑަށް 

ވާހަކަތަ  ދެއްކެވި  ބަލާއިރުވަޑައިެގން  ބަހުސްކު  ،ކަށް  ވަރަށް  މައްސަލައިަގއި  ފަރާތެއްެގ  އިބަލަދުވެރި  ނޭގތޯ.  ރެވުނު 

ބޭނުން ދަނޑުވެރިކަމަށް  ކަމަކީ ސީދާ  މި  އަޅުަގނޑަށް  އާލާތްއެޮގތުން  މީެގ ؛ކުރާ  ކަންކަމަށް  އެހެން   ރެއިން ތެއަދި 

ބޭނުން އާލާތް  ތެރޭަގބޭނުންކުރިޔަސް،  ބައެއް  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  އެީއ  ކުރާތީ  އޮތުން  ބަލަދުވެރިކަން  އި 

ވަރަށް ބޮޑަށް   ލަޙަތު ހުރި އެހެން ުމއައްސަސާތަކާޞްމަންނަމަވެސް،  ން އެހެއް. ދެޮގތެއަޅުަގނޑަށް ވެސް ރަނަގޅު  

ޑްރާފްޓު ފުރަތަމަ  ޮގތަކަށް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  މި  ައއިވެެގުގޅިެގން  އޮތީމަން  ވެސް   އިރު  ދެން  އަޅުަގނޑަށް 

ޮގތުަގއި އެހެން މިނިސްޓްރީއެްއެގ މަޞްލަޙަތުެގކުރެ ބޫލުަގ   އްޔާ ންނަ ކަމެއް ވެއްޖެތެރޭަގިއ އޮ  ވެނީ އެންމެ ފުރިހަމަ 

މިނިސްޓައިއެކުލަވަ  ުގޅިެގން  ؛އިލެވިެގން އެކުލަވަ ފިޝަރީޒް  ައދި  ތެރެއިން  ކޮމިޓީއެްއެގ  އޮންނަ   ރަށްލެވިފައި 

ެވއްޖެ ޮގތް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  ވެސް  މެންޑޭޓު  ޔާއްލަފާދެއްވަިއެގން  ކަހަލަ  އެްއވެސް  މިނިސްޓްރީއަކަށް  ެގ  އެހެން 

ވެސް    އަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް  ،ކަމަކަށް، އެްއވެސް ކަހަލަ އުނި އިތުރުކަމެއް ނައިސް   އޮންނަ ެއއްެވސްތެރޭގައި

  ންނަވާލަން ބޭނުން.ދައެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު . އެހެންވީމާ، ށްއްލުކުރެވޭނެ ކަމަޙައެ މައްސަލަ   ކުރެވިެގންއެްއޮގތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ދާއި ވިލިނިގލީ  އަރުވަނީަގނޑު މި ފުރުޞަތުއާދެ! މިހާރު އަޅު

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

ތަންފީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ބިލުެގ  މި  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޮގތުން އިދާރާއާ  ކުރާ  ޒުއިްއޒަތްތެރި  ބެހޭ 

ެގނެސްެގން    ބޭފުޅުން   ެގމިނިސްޓްރީތަކު  ން ހުރިކަމާ ުގޅުދުވަހު ވެސް ހަމަ މި  ކުރީނަވާލަން. ދެން  އެްއޗެްއ ދަން

 މި ބިލު މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި ެވސް މި  ، ކަމަކީނުންވާފާހަަގކޮށްލަން ބޭވާހަކަދެްއކިއިރު ވެސް އަޅުަގނޑަށް މީަގއި  

ފާހަަގކުރެްއވި ދެންމެ  ހަމަ    ،ވަނީ މެންބަރު  ދަނޑުވެރި  އިްއޒަތްތެރި  ޕެސްޓިސަިއޑް ބޭނުން  އިކަމުގަ ޮގތަށް  ކުރާ 

ހުރިހާ    ބަލާއިރު ވެސް ހަމަލިބޭ ެގއްލުމާއި ހުރިހާ ކަމަކަށް    ޑުންޕެސްޓިސައި  އިކުރުމަށް ޓަކައި. ދެން މީަގރެގިއުލޭޓު 

ން މަސައްކަތް މި ކުރަރެިގުއލޭޓު  ކޮންޓްރޯލްކޮށް،  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސްޮގތެއް ކޮންމެ  ، މެންބަރުން ވެސް ފާހަަގކޮށްފި

އެއްޗެްއ    ޖެހޭކުރަންމެނޭޖު  ، ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ނުވަތަ ދައުލަތަކުންހަމަ ުގޅިެގން މުޅި ދައުލަތް  ،ރާ ބާވަތަކީ ކު

އެހެފާހަަގކުރެވޭ   ކަމަށް ީމަގ.  ދަނޑުވެރިން   އިންނަމަވެސް،  ފެމިލީ،  ުގޅުން،  ދަނޑުވެރިކަމުެގ  ފަރާތްތައް  މިއާ  ހުރި 

  ޑަސްޓްރީއެއް ދަނޑުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަކީ. އެހެންވީމާ، މި އިންޑަސްޓްރީއާ ކައި ރާްއޖޭެގ އިންކުރުމަށް ޓަރެގިއުލޭޓު 

ސެކްޓަރަ އޮންނަ  ުއފެއްދިފައި  ުގޅުެމއް  ރަނަގޅު  ފިޝަރީއެންމެ  މިނިސްކީ  ބޭފުޅުންނަށް  ޓްޒް  އެ  ެއހެންވީމާ،  ރީ. 
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ހާ ަވުގތުެގ  މި  ރާއްޖޭަގއި  އިންޑަސްޓްރީ  ދަނޑުވެރިކަމުެގ  ެވސްމިހާރު  ޮގތުން  އޮތް  ޕެސްޓިސައިޑާލަތު  ނުލާ     

ކުރެވޭނެ   ޕެސްޓިސައިޑަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ެއހާވަރަށް  ތިބީ.  އެ  ދަނޑުވެރިން  ނެތިފަިއ  ޮގތެއް  އެްއވެސް  ހަމަ 

އިންޑަސްޓްރީ   އިފަބަރޯސާވެ ެއްގރިކަލްޗަރ  ރާއްޖޭަގއި    އެއްއޮތް  ވަުގތު  އެހެންވީމާ،  މި  މިކަން ޮއތީ. 

ތެރޭަގިއ   ެގހަމަ އެްގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ  ،ފެންނަނީ  ލަކީ، އަޅުަގނޑަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާ  ކުރުމަށްރެގިއުލޭޓު 

ތަންފީ ާގނޫނު  މަސަްއކަތްޓަކުރުމަށް  ޒުމި  އެހެންވީކައި  މިނިސްޓްރީކުރުން.  ެއްގރިކަލްޗަރ  މިކަން   ެގމާ،  ތެރޭަގއި 

  ކަށްމިނިސްޓްރީއަ  ޔަރަންމަންޓްއަޅަން އެންވަޔަވަޅު ނޭދެވޭ އަސަރަށް ފި ؛ޓަށް ީމެގން ކުރާ އަސަރުށްތިމާވެ  ، ކުރިޔަސް

އިންސާނުންނަށް    ހުރަހެއް އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  އަސަރަ އި މިނޭޅޭ.  ެގއްލުމުެގ  ލިބޭ  ހެލްފިޔަވަޅު  ށްން   ތު ައޅަން 

މީގަ  ވެސް  ކޮންސަރނަ  އި މިނިސްޓްރީއަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މީަގއި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.   ؛ންދަނޑުވެރި  ކީހުރަހެއް 

ިވއްކާ  ދަނޑުވެރިކަން   ޕެސްޓިސައިޑް  ކޮމްޕޯނެންޓޭފަރާތާިއ  އެްއ  އިންޑަސްޓްރީެގ  ހަމަ  މިއީ  ފަރާތަކީ  ެއްއ    .ކުރާ 

ންނަށް . އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ދަނޑުެވރިކަމުެގ، ދަނޑުވެރިތަކޭރާ ފެމިލީކުއަމްބްރެއްލާެއއްެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް

ފޯރުކޮށްދީ އެން ުގޅުމެްއ އުފައް އެހީތެރިކަން  ާގތް  ބޮޑަށް  އެ ެމ  ދޮރަކަށް ވަދެ،  ދަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީ ނޫން އެހެން 

އެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ  ކުރި   ންދަނޑުވެރިކަެގއްލިެގން    ސް، ސްޓެޓިސްޓިކްއޮންނަ ރިލޭޝަން ެގއްލިެގން

މި ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އުނދަޫގތަކެއްއިއަސްލު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ތާން  އޮތް  ކުރިއަށް  އަންނާނެހެން  ނަގއި   

ހާލަތު  ށްއެންަވޔަރަންމަންޓަ މިނިސްޓްރީެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ދެން  ެއ    !ބަލަމާހިނާގރަނަގޅށް  .  މިސާލަކަށް 

މެ ޮގސް،  ންޑޭޓް  ބޭފުޅުންެގ  މިނިސްޓްރީފުޅާވެެގން  ނެތް.    ެގއެންވަޔަރަންމަންޓް  ކަމެއް  އެްއވެސް  ނުލާ  ތެރެއަށް 

އަޒުތަންފީ  އެހެންނަމަވެސް، މިންވަރު  ބަލަމާކުރެވޭ  ބޭފުޅުންނަށް    !ހިނާގޅުަގނޑުމެން  ެއ  ހުރި    ދީފައިާގނޫނުތަކުން 

ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ކުރަން އެބަމަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  !. އޯކޭމަށްމާޔަތްކުރުހިދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިާމވެށި    ،މެންޑޭޓް

ާގނޫ ހުރި  ފޮނުވާފައި  ފާސްކޮށްފައި  މަޖިލީހުން  ވެސް  ޔަތްމާ ހިތިމާވެށި   ؛ޢަމަލު  ށްނުތަކަމި  މިންވަރު  ކުރެވޭ 

އެބަ އެބަ  .ވަޒަންކުރަން  ޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން  އެނުއަ   ޖެހޭ.ބަލަން  ބޭފުޅުން  އެ  ތަކޮބައިތޯ  މިކަން  ކުރެވޭ ޒުންފީލީ 

އިތުރަކީމިންވަރަ އެހެންވީމާ،  ެއހެންވީ  ށް.  ކަންކަމަށް.  އެ  ދަނީ  މި  ފަށަލަެއްއ  އެހެން  ބޭފުޅުންެގ  އަނެއްކާ  އެ  މާ، 

ބިލު ދީފިއްޔާ ޕެސްޓިސަިއޑްެގ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންކަން ތި، މި  މެނޭ ކަމެްއ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މީަގއި ހިޓުމެންޑޭ

ކުރި  ހީވަނީ  މިއަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ތާނަގއި  އޮތް  މަސައްކަތްއިއަށް  ރެކެންހެން  ޕެސްޓިސައިޑްެގ    ކުރާނީ.ން 

ކުރާނީ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތް ން  އިމިނެގ  ކުރަން ކަންނޭހިމާޔަތް  ައސަރު އެ ބޭފުޅުން  ސަބަބުން ބިމަށް ކުރާ

ޭއެގ ދިފާޢުކުރުމުެގ   ދަްއކަިއފިއްޔާ  ކުމުެގ ވާހަކަ ބަޔަ ރަށަކަށް ލިބޭ ެގްއލު  ބިމަކުން،  ަގއި ހިމެނޭ ކަމަކުންމެންޑޭޓު

މިނިސްޓް  އްއެބަ އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  މީެގ  އޮންނަނީ.  ބަޔަކު  އެހެން  އޮެވއްޖެރީއަކުން  ޔާ  އްއޮތޯރިޓީ 

ފާރަލާނެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީން  ހިމާޔަތް  އެންަވޔަރަންމަންޓް  މެންޑޭޓު  ބޭފުޅުންެގ  ޓަކައެ  އި. ކުރުމަށް 

ބޭ ެގއްލުން  ޕެސްޓިސައިޑުން ލި  އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ކޮމްޕެޓިޓިވް މެކޭނިޒަމެއްެގ ތެރެއިން
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ކޮންޓްރޯލް ބަލާއިރުމޮނިޓަރކޮށް،  މިނިސް  ކުރަން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ެގއްލުން،  ލިބޭ  ރީން  ޓްއެންވަޔަރަންމަންޓަށް 

 މިނިސްޓްރީން    ހެލްތުހަމަެއާއއެކީ  އްޔާ.  ވެއްޖެ އޮ  ންބަލަ  ކޮށްޒުތި ތަންފީޓްރީން މީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްކުރާނެމޮނިޓަރ

  ލްތުލިބޭ ެގއްލުން ހެ ކުެގ ފަރާތުންފަރާތުން ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ އުފެއްދުންތަ ރޮޑަކްޓްސްެގއިންސާނުންނަށް މީެގ ޕް

  ސްއްޔާ. އެހެންީވމާ، މީެގ ސްޓެޓިސްޓިކްެވއްޖެއޮށް   މި ޮގތަވާނޭކޮންޓްރޯލްކޮށް ހަމަ އެމްޕަވަރ  ވެސް  މިނިސްޓްރީން

ންނާނީ  އޮސަރޭވތަކުން ފެންނަން  ވަރު ވެސް ހަމަ  ދުރަށްދާ މިން  ޕެސްޓިސަިއޑާން  ރިވެދަނޑު   ބެލެހެއްޓުމާއި  ނެުގމާއި

މިނިސްޓްރީއެންވަ  ރެިގއުލޭޓު  ެގޔަރަންމަންޓް  ޮއވެއްޖެ   ކުރެވިެގންތެރެއިން  ޕެސްޓިސައިޑް    އޭރުންއްޔާ.  ދާން 

ފަރާތްތަކާ  ިވއްކާ  ެއއީ  އެތެރެކޮށް،  އެހެންވީމާ،  ބަދަހިެވެގންދާނެ.  ުގޅުން  މިނިސްޓްރީއާ  ހަމަ    އަޅުަގނޑުގެ   ވެސް 

ޕެސްޓިސައިޑުން ލިބޭ ެގއްލުމުން    ކޮށް،ޒުކޮށް، ތަންފީތި މޮނިޓަރކީ. މީެގ ބެލެންސް ސިސްޓަމެއްަގއި މީކޮންސަރނަ

އަޅުަގނޑުމެ  އިޓާށްތިމާވެ އަޅަންޖެހޭ  ންއަދި  ސަލާމަތްވުމަށް  ރައްޔިތުން  ހަމަ   ހަމަ  މީަގއި  އެޅޭނީ  ފިޔަވަޅު 

 ތެރޭަގއި މި ބިލު ޮއވެެގން. ޝުކުރިްއޔާ.  ެގރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއެްގ ، ހަމަމިނިސްޓްރީަގއި ދަނޑުވެރިކަުމެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްކެވި ިއްއޒަތްތެރި ތިއްބެވި ކުރިން ވާހަކަފުޅު  އެބަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގން  

 !ލައްވާ އިއިސްމާޢީލް ނިންމަ ؟އިސްމާޢީލް ބޭނުންފުޅުތޯދައްކަވަން ރުން. އަލަށް ވާހަކަފުޅުބަމެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް ބަރުމެން ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ެއއް އިނޭގތޯ.  ދެއްކެނީ ހަމަ އެއް ވާހަކަމި  ސްކޮށްފައި  ބަހު   ހާރުޝުކުރިއްޔާ. މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި

ވާހަކައެއް.   އެއް  ވަރަށްހަމަ  ޢިލްމީ  ،ރަނަގޅަށް  ހަމަ  މިތާ  ވަރަށް  އިތުރަ  ވާހަކަތައް  މީަގއި  ދެން  ށް ދެކެވިްއޖެ. 

ކުރި ބޭނުމެއްއަށްބަހުސް  ދެންމެ  ެގންދިޔުުމެގ  ޮގތަށް  ވިދާޅުވާ  ެއ  ދެން  ނުވިސްނޭ.  ބޮޑަކަށް  އެހާ   އަޅުަގނޑަކަށް 

ތާއީދުކުރަން. ުގޅުވަން  މަ  ހަށް ބޮޑަށް  ރަތަކަށް އަޅުަގނޑު ވަފާހަަގކުރެްއވި ޕޮއިންޓު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ

މީބޭނުންވެއްޖެ އިކޮނޮްއޔާ  ހަމަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ތި  ހުރި  ެވސް  މިކް  ދެން  ވެސް    ކަށްނިސްޓްރީއަމިުގޅުވިދާނެ. 

ެއްގރިކަލްޗަރ    ،ވެސް ުގޅުވޭނެ. އެކަމަކު  ދެން ފިނޭންސް މިސްޓްރީއާ ؛ހަމަ އެކަން އެޮގތަށް ހިނާގއެއީ  ުގޅުވިދާނެ.  

ޮގތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް  އެއީ ައޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަ    .ތި އޮތުންސީދާ ހަމަ ފިޝަރީޒްެގ ދަށުަގއި މީވީމަ  

ހަމަ  ފެންނަނީ   ުގމީަގއި  ޮގތްޮގތަށް  އެކިއެކި  އަދި  ވާހަކަދެއްކިދާނެ.  ޮގތަށް  މި  ވަރަށް  ޅު ބަހުސްކޮށް  އަދި  ވިދާނެ. 

މިސާލުދިުގކޮށް   ެއކި  މީވެސް  ޖެއްސިދާނެ.  އަޅުަގނޑަށް  ތައް  ނިންމަންވީހެން  މިކަން  ޮގސްެގން  ޯވޓަކަށް  ަގއި 

 ފެންނަނީ. 
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 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

އިސްމާޢީ ހެޔޮ ބަރާބަރު  އަބަދުވެސް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ދައްކަަވއިދެްއވާތީ ޔާލަފަ  ލް  މަުގ  ކުރިއަށްދާންވީ  އި 

ފަސޭހަވޭ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ޮގތަކުން  ވިސްނާފައެތައް  އަޅުަގނޑު  އެ.  އޮތީ  ެވސް  ޚިޔާލު  ިއ  އުނޭގތޯ.  ހެން 

ކަމަކީކުރުއެްއޮގތް މުހިންމު  އެންމެ  ހުރިހާން  ހަމަ  ޓަކަިއ  ބެލުމަށް  ެއއްޮގތްވޭތޯ  ޚިޔާލު  މެންބަރުން ތެއިްއޒަތް  .  ރި 

ޓަކަށް  . އަދި ވޯންވާ ޮގތަކީކުރަން ބޭނުދެއްކެވުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ޕްރޮމޯޓުވެސް ވީހާވެސް މިނިވަންކަންކޮށް ވާހަކަފުޅު

ދައް ؛ޑިޒިޝަނެއް  އިންފޯމްޑް  ސްޔަދިޔަ އެ  ބޭފުޅުން  ާގނޫނީ  ތިއްބެވި  ޮގތުން، މިތާ  ޢިލްމީ  ވާހަކަފުޅުތަކާއި  ކަވާ 

ޮގތުން   ައޑުއަހާފައެ  ޓެކްނިކަލް  ވާހަކަފުޅުތައް  ހިތްލައި ދައްކަވާ  އަތް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ެވސް އި  އަޅުަގނޑު  ލަނީ 

ޮގތަށް ެގންދަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީ. ދެން   ދޭހަވުމަށް ޓަކަިއ މި ބަހުސް މިންކަން  ބޭނުންެވެގްއ  އެްއޗެކޮންމެވެސް  

ވެސް ނޭނޭގ ކިތަންމެ ކަމެއް ސާފުެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް    އަޅުަގނޑަށް ؛ޞަދު އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީމަޤްއެ  

ކަމެއްހެން. ރަނަގޅު  އިތުރުއަ  އެކީަގއިޔާ  އިޒުނަ  ހީވަނީ  އަޅުަގދިެވސް  ބޭފުޅުންނަށް  ފުރުޞަތުދޭން   ނޑު 

 !ެގންދަވާ ކުރަނީ. ކުރިއަށް ަގސްތު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް ބަރުމެން ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ބެލެނިވެރިކަން  ފިޝަރީޒްެގ ދަށުަގއި    އަޅުަގނޑު ވެސް،  ލްެގ ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރަމުންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އިސްމާޢީ

 ށް ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ބާއްވަން ހަމަ ތާއީދުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅަ ފުރުޞަތަށް  މި  ކުއިތުރު  އަލަށް  އެހެންނަމަެވސް،    އްއެދިވަޑައިެގންފައެހާރު  ދާއިރާެގ  ނެތް.  އުނޫގފާރު 

ދާއިރާެގ   ކެންދޫ  މެންބަރާއި  އެދިވަޑައިެގންއިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު  ބޭފުޅުފައި ިއްއޒަތްތެރި  ދެ  އެ  ންނަށް ަވނީ. 

 .އިސްމާޢީލް އިނޭގތޯ އިލާނަންފުރުޞަތުދީފައި އަޅުަގނޑު ބަހުސް ނިންމަ
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ނެ ހޭދައްކަންޖެކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަބަހުސްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބިލެއްެގ  

ެއކަން މި ކު  .ެގކަންނޭނ   އަޅުަގނޑުމެންނޫން.    މާކަށެއްނިން  އިރަނީ އަވަހަށް ވޯޓުލަވަކި ކޮމިޓީތަކެްއ ނަގައިެގން 

މިއަށް  ކޮންޓްރިބިއުޓު ޕެސްޓިޙަކޮށްެގން  މިސާލަކަށް  ހޯދަން.  އިނޭގ ؛ސައިޑް އްލެއް  ވެސް  ދެންމެަގިއ    އަޅުަގނޑަށް 

ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ޕާޓިލައިޒަޓިޕެސް  ،މުޤައްރިރު  މީ  ގެ ސް ސައިޑާއި  އެކަމަކު  ތި  ތަފާތު. 

ބޭ ދަނޑުވެރިކަުމަގއި ތިމީ ؛ކުރާ ނުންދަނޑުވެރިކަުމަގއި  މާނަކުރެވެނީ  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުން  އޮތް  ހަމައެކަނި    ، 

ަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވަނީ ތި އަޅުެއއްވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މީ  ސްއާއި ޕެސްޓިސައިޑާއިޒަޓިލަރފަ  ހައްދަން ބޭނުންވާދަނޑު

ޮއޅިެގނެއް ނޫން. ދެން އެހެންވެެގ ހައިނޭގތޯ. އޭތި  ތި   ،.މަ އަހާލަން ބޭނުންވަނީން އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު ވެސް 

. ދެން އަނެއްކާ ޕެސްޓިސައިޑަށް ވަކި ާގނޫނެްއ،  ސް ހުންނަ ވާހަކަ ިއނޭގތޯޓިލައިޒަރެްއވީ ވަރަށް ބާރުަގދަ ފާަގކުހަފާ

ފާ ާގނޫނެއްޒަޓިލައި އަނެއްކާ  ަވކި  ހަދާނީތޯއޭ  ސްއަށް  ދޭތި ؟ފަހުން  މި  ެއއްކޮށް  ނޫންތޯއޭ  ހަމަ   ؟ެގންދާނީކީ 

ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު  ެވސް  މީޓިންއެްއަގއި  ކުރީދުވަހަކު  ވަރަށް    ،އެހެންވީމާ،  ހަމަ  ނަން  ތާނައިން މީެގ  ަގބުޅި 

ލިޔެވިދާނޭ ޭއެގ  ،ރީއްޗަށް  ކާނާ. އޭރަށް  ބޭހާއި  ބޭނުންކުރާ  ަވދެދަނޑުެވރިކަމުަގއި   .ހުރިހާ އެއްޗެއް   މި  އޭތެރެއަށް 

ޕެސްޓިސައިޑު ބާވަތްތަކުެގ  އެހެން  ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ    ވަންނާނޭނު   އަނެއްކާ  ބަހުން  ދިވެހި  ރީތި  ހަމަ  އޭރަކަށެއް. 

ހީވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހަމަޖެހޭހެން.  އެބަ  މީތި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޖެހީމާ  ބޭސް  ކާނާއާއި  ބޭނުންކުރާ 

ެއއްބަނޑު   ން މިއާ ކުރާއިރުަގއި ދެ  މިކަން ؟ ޓިލަިއޒަރައކީދާޅުވި ފާެއއްބަފާ އެްއޗެއް ނޫންތޯ ތި ވި ުގޅުންހުރި މީެގ 

މަޖިލީހުން އަނެއްކާ އާ  އެ ހީވަނީ އަނެއްކާެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި  ައޅުަގނޑަށް  މީތި އައިއްސިއްޔާ  ެއއްކޮށް  ވެސް 

އަނެއްއިތުރު ާގނޫނެއް އެއަށް ހަދަން ވެސް   އްކާ ފަހުން ޖެހިދާނެ ފަކީރާއާ ބެހޭ ާގނޫނެނުޖެހޭވަރު ވާނެހެން. ދެން 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. ހަދަން އަޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   !ެގންދަވާއާދެ، ޢަލީ ޙުސައިން ކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރު ޕޮއިންޓެްއ    .ހަމަ އެހެންނަމަވެސް  ވީމަދެއްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް  

 ؛އިޮގތުަގއި ާގނޫނުތައް ހަދަ  ބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ    އޮތީމަ

މި ފެށިެގންާގނޫނު  ،ބުނަނީ  ހެދުމޭ  ޑްރާފްޓުކުރުމުން  ހަމަ  މަޖިލީހަކީ  އެންމެހަދާ  ހަަމ  ފްލޯއިން   ފަހުން  ޮގސް 
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މު ބާރު ހަމަ  ާގނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި  މަޖިލީހަކީ.  ލަޠުފާސްކުރުމުެގ  ތަނެއް ރައްޔިތުންެގ  އެހެންނަމަވެސް، ޤަށް އޮންނަ 

އޮންނަ ޖުމްހޫރީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ކަންކުރެވެމުން   މިޒަމާނުއްސުރެ އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

ވާ ކަންތައްތަކުެގ ުގޅޭ ކަންތައްތައް އަދި ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުން  ޔާސަތުތަކާމަިއަގނޑު ސި  ،މިއަންނަ އުސޫލަކީ 

ރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން. އެހެން އަންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ އަންނަނީ އެޓަ  ބިލުތައް ޑްރާފްޓުެވެގން މި

ބިލާ އަނެއް  އަނެއްސިންކްރޮނައިޒް   އެއްބިލު  ެއއްބިލު  ެއއް  ލާބި  ވާންޖެހޭކަން.  އަދި  ކުރާ    ުގޅެންޖެހޭކަން.  ބަޔަކު 

އަނެއް ކުރާތަނުން  މަސައްކަތާއި  ހަމަ  މަސައްކަތް  ކުރާ  ޒިންމާދާރުކުރާނެ ޒުތަންފީ  ،ބަޔަކު  އަނެއްކާ  ތަނުން  ކުރާ 

މިހުރިހާ އެޓަ  ފަރާތަކާއި  އެހެންވީމާ،  އެކުލެވެންޖެހޭ.  ެއބަ  އޮފީހުންކަމެއް  ޖެނެރަލް  ބިލު   ،ރނީ  މި    ސަރުކާރުން 

ޮގތުަގއި ދެން ފަހަތުން    ބޫލުކުރާަގވީމާ އަޅުަގނޑު  ހަވާލުކުރެއް   ޅުއްވާ މި ބިލުެގ މެންޑޭޓު ވަކި މިނިސްޓްރީައކާހުށަހަ

އެއްޮގތްކުރެިވެގން  އަންނަން ހަމަ  ވެސް  ރަހަެވެގން  ؛ސިންކްރޮނައިޒުެވެގން  ،ބިލުތަކުަގއި  މިކިޔާ  ައޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަށް  އަންނާނެ  އެހެން ަގއޮލަނބުެވެގން  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބޫލުކުރެވެނީ. 

ބިލުމިނިސް އަންނަ  ފަހަތުން  ދެން  ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ  މިކަން  އޮލަނބުޓްރީއަކަށް  ރަހަނުވެދާނެ.  ހަމަ  ވެސް   ތައް 

 އެރީ ހަމަ އެ ޕޮއިންޓު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ.  ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތަކަށް ނެތް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  އިޝޫަގއި   މިހާރު  މި  އެހެންވީމާ،  ފަ  ،އެދިަވޑަިއެގންފައެއް.   ؛ރާތްބެލެނިވެރި 

މިނިސްޓްރީއާ ފިޝަރީޒް  ހީވަނީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް   އެއްކޮޅަށް  އަޅުަގނޑަށް  އަދި  އެއްކޮޅަށް    އާމިނިސްޓްރީ  ެވސް 

ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  އޮއްޓަރުހުރި  ރަނަގޅު  ހަމަ  ކޮމިޓީވެސް  ދެން  ޚިޔާލު  ދައްކަަވއިފި.  އެްއަގއި 

މިއެްއޮގތް ވޯޓަކުން    ނުެވއްޖެްއޔާ  ނިންމާފަިއ  އޮންނަނީ  ކޮންމެޮގތެްއވިޔަސް.  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަންޖެހޭނެ  މިކަން 

ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ވަޑައިެގން ތިއްބެިވ ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިެގންފި. އަޅުަގނޑު ދެ  

މިނެޓު ތިން  ވޯޓުމިނެޓު،  ބްރޭކަކަށްފަހުަގއި  ނިންމަެގ  އޭަގިއ  އެކައިލާފައި  ެއއް  ލާނީ  އެހެންވީާމ،  ިއނޭގތޯ.  ންތައް 

ވޯޓަކަށް  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  މިހާރު  އާދެ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިނެޓު.  ދެ  މިނެޓު، 

ޮގތު  ،މިދަންނަވާލަނީ ފަރާތުެގ  ބެލެނިވެރި  ބިލުެގ  ބެހޭ  ހުށަހެޅިއިރު  ޕެސްޓިސައިޑާ  ބިލު  އެްގރިކަލްޗަރ  ަގއި  އޮތް 

ހިތްލަވާލަ  މިނިސްޓްރީގައި އަތްޕުޅު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ދަމަހައްޓަން  ޓޫ،  އެޮގތަށް  ވަން،  އެދެން.  ދެއްވުން 

ފޯ.   ބަލަ   .ނަިއން؟ ކިހާވަރެއްތްރީ،  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީއި ދެން  މި   ،ލަން  ތަފާތުކޮށް    ޮގތާ  އޮތް  މިހާރު 

ހިމެނުމަށް  ަވޔަރަންމަންޓްއެން ބިލުަގއި  ޮގތުަގއި  ފަރާތުެގ  ބެލެނިވެރި  ބޭފުޅުން   މިނިސްޓްރަީގއި  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ 

 ހަެއއް.   ؟ހާވަރެއްކިދެްއވުން އެދެން. އަތްޕުޅު ހިތްލަވާލަ
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން: 

ތަންފީ ދަޒުބިލު  މިނިސްޓްރީެގ  ފިޝަރީޒް  ތާއީދުކުރަްއވަނީ  ކުރުން  ެގންދިޔުމަށް  މާ،  ވީއެހެންބޭފުޅުން.    9ށަށް 

 . ފާސްވެފަ

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މި  އިނޭގތޯ.    އޮތް  މިހާރު  ފާސްކުރެްއވީ  މި  ކޮމިޓީން  މައި  ބޭއްވުމަށް  މިހާރު ކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަުގތު ޮގތަށް  އާދެ، 

މި   މައްސަލަ  ފަރާތުެގ  ރަނަގޅު.  ؛ދުޢުސަ  އްލުވީ.ޙަބެލެނިވެރި  ވަރަށް  ދެްއވަިއފިއްޔާ  ަވުގތުކޮޅެއް  އަޅުަގނޑަށް 

މި   މަްއސަލަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދާއިޙަމިހާރު  ުއނޫގފާރު  ދެން  ހުށަހެޅުއްިވ އްލުވީ.  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ރާެގ 

ކަންކަން ހުރީ ކުރިން. މިހާރުވެސް އެ  ކޮށްލެވޭނެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމުެގކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓުަގއި ިއޞްލާޙު

ތަންކޮޅުަގއިއިތުރަށް ރަނަގޅު  .އެހެން ޮގތުަގއި  ،ކޮށްލެވޭނެ. ދެން ކޮމިޓީއެއްެގ  މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓުެގ   ތި ޭއެގ 

 ،ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާއި  ،މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި   ،ފާހަަގކުރެްއވީ

އެޖެ ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންަވޔަރަންމަންޓްހެލްތު  ކަމަށް.  ހިމެނެންޖެހޭނެ  އެހެންވީމާ،   ންސީ  އެޖެންސީ.  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ހެލްތު   ،ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ، އެންަވޔަރަންމަންޓްންވަޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ޑިފެންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަސް  މިނިސްޓްރީ،  ކަމަށް.  އިމްޕޯޓު ހިމެނެންޖެހޭނެ  ކަންނޭނެގ.  މުހިންމު  ޓަމްސް 

އިތުރުން މުައއްސަސާތަކުެގ  އެ  އެހެންވީާމ،  ކަސްޓަމްސް.  ވީމާ،  ތަނެއް  ބެހޭ  މި  އެކްސްޕޯޓާ  ނިސްޓަރަށް  ވެސް 

. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އެ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން މަށްއިތުރު މުައއްސަސާތައް ހިމެނު  އިދޭ ކޮމިޓީގަ ބާރުލިބިެގންވޭ ލަފާ

އެއާއިޞްލާޙު އެހެންީވމާ،  މިކޮށްލާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ރޭ    ެއކީަގއި 

އިނޭގތޯ ފޮނުވާނަން  ދެއްތޯއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ފުރުޞަތު  އޮންނާނެތާ  ކޮމެންޓަށް  އަދިވެސް  ދެން  ރިޕޯޓު   . 

 .  ހުށަހެޅުމަށްފަހުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އޯކޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮންސި  ވާނެ  ކޮމިޓީން  ިއކޮނޮމިކް  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނަށްމިހާރު  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކާބޯތަކެއްޗާއި    ރާއްޖޭަގއި  ،އުަމރ 

ހިސާބަކަށް   އެ ބަލާތޯ. ދެން އަދި މިކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޓުކުރަނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.    ،އެްއޗެހި ެގންުގޅޭ އުސޫލުތަކާއި 

މާއްދާ ުގޅޭ  ތިއާ  ނުލިބޭ.  ޕްރޮޓެކްޝަން  .ެއއީ  އެއް ޖަވާބެއް  ެއއްޗެ  ؛ކޮންސިުއމަރ  ަގސްކާނާއާއި  އްސަކީ  ެއއީ 

ރައްކާތެރި އެްއޗެހިތޯ ބެލުމަކީ ާގނޫނުެގ ދަށުން މަތިކޮށްފައި އޮތް ކަމެްއ. ެއކަމަކު އެ ާގނޫނަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން  
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ބޮޑު މައްސަލައަކީ. ދެން މުސްތަޤުބަލުަގއި އެ ާގނޫނުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން   ކުރަމަކުންނުދޭ. އެއީ އެންމެޢަމަލު

 ައދި ކާބޯތަކެްއޗާއި ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަނުެގ ބައި ހިމަނާނަން އިނޭގތޯ.   އިތުރު މާއްދާެއއް ލަިއެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންެގ މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް މިހާހިސާބުން މި ނިންމާލަނީ. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން، އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން  ؛ އިސްމާޢީލް

ދަންނަވަ ޝުކުރު  ޮގތެްއަގއި  ޚާްއޞަ  އިދާރީ  ން.ވަރަށް  ކޮމިޓީެގ    އަދި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ުމވަްއޒަފުން  ޮގތުން 

ެގންދި ރަނަގޅަށް  ދަންނަވައުމަސައްކަތް  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  އެހީތެރިކަމަށް  ދެއްވި  އެމަށް  ވާހަކަ    ން. 

ތޯ. ކޮށްލުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބަްއދަލުވުން ނިމުނީ އިނޭގރިޕޯޓުަގއި ރިފްލެކްޓު 

 ދެން ސައިަގޑީަގއި އަޅުަގނޑުެމން ވާހަކަދައްކާނީ. 

 

_______________ 


