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 ލީމް{ ސަ އަޙްމަދުދާއިރާެގ މެްނބަރު   ރަފުށިހ  ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

 ކަދެްއކެވުން:ން ވާހަރިޔާސަތު

ކޮިމޓީެގ   ދިރާސާކުރާ  ބިލު  ބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑާ  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ބައްދަލުވުން    4`.   ވަނަ 

ަވުގތަށްވުމާ ވާހަކަދައްކަާވ  މުޤައްރިރު  ކޮިމޓީެގ  މިވަުގތު  ދެން  ިއޒުނަާއއެކުަގއި އެ  އެްއކޮށް    ފަށާނަން.  ބޭފުޅާެގ 

ކުރިއަށް   ބަލާނަން  ެއޮގތުންއަޅުަގނޑު  މިކަމާ    ެގންދެވޭތ .  އަޅުަގނޑުމެން  ހ ދާލުމަށް    ުގޅޭމިައދު  މަޢުލޫމާތު 

އެންވަޔަރަ އޮފް  ފިޝަރީޒްއަމަންޓު  ން މިނިސްޓްރީ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތި،  ދި  އިތުރު  އެހެން  މިނޫން  ން  އަދިވެސް 

ކުރިއަށް    ފަރާތަކާ މިއަދު  މީޓިންތަކެއް  ހަމަޖެއްސުނު  ބައްދަލުކޮށްލުމަށް  އެހެންވީއެްއކޮށް  ެގންދަނީ.  މަ،   މި 

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަނެއްހެން ނުދެންނެވި ނަމަވެސް  ،އަޅުަގނޑު  ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދެން އަޅުަގނޑު 

ރަނަގޅީ  އަޅުަގނޑަށް  އިދާރީޭމޒުަގއި  އަޅުަގނޑު  ިގނަވީމަޔާއެކުަގއި  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި    ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 

އެހެންވީމަ،  އޮތްކަމަށް ވަންޏާ.  ނުރަްއވާ  ސޮއެ  ޒިރީަގއި ހާއަނެއްހެން  އިނޭގތ   ޔާ  ިވއްދެއްލަފާހަަގކޮށް  ދެން  އެބޭފުޅުން

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއަގންނަވަން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ  ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ.    ަގނޑުމެންއަނެއްކާވެސް އަޅު ފަހު  އާދެ! ޖަލްސާ ކުޑަކުަވުގތުކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލުމަށް

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން   މި ބައްދަލުމާ ުގޅިވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި 

ދަނޑުވެރިކަ ެގންދަނީ  މި  އެ  މުަގއިކުރިއަށް  ފިޝަރީޒް  ބެހޭޮގތުން  ޕެސްޓިސައިޑާ  ެއްގރިކަލްޗަރ    ންޑްބޭނުންކުރާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   މިހާތަނަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުުމެގ  ބިލުެގ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ    4މިނިސްޓްރީން 

ަވރަށް ބޭްއވެނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުން  ހުރިޮގތް  ވިސްނުންފުޅު  ކޮމެންޓު  ބޭފުޅުންެގ  އަދަދެްއެގ  ިގނަ 

އަނަގބަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު މި ދަނީ ލިބެމުން.  އަދި  ެގތެރޭަގއި ލިޔުމުން  . އޭވެސް ލިބިއްޖެ  މިހާތަނަށް

ވަނީ މި  ދަންނަވާލާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އެންވަޔަރަ  މިއަދުެގ  ޮއފް  މަންޓުެގ  ންމިނިސްޓްރީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ  ،  ޅުންނަށާއިބޭފު  ގެ .އޭ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށާިއ ައދި އީ.ޕީ  ،ންނަށާއިބޭފުޅު

ިއކޮނޮމިކް،  ބޭފުޅުންނަށާއި އޮފް  ތަ  މިނިސްޓްރީ  މަިއަގނޑުޮގތެްއަގިއ  ބޭފުޅުންނަށް.   ޛީ ންފީޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ 

ުގޅޭޮގތުން  ތަކުެގއިދާރާ ބިލާ  މި  ފާހަަގކުރެވުނު    ޮގތުަގއި  މުައއްސަސާތަކަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ސަރުކާރުެގ 

މިއަޅުަގނޑު ތިއްބަަވިއެގން  މެން  އެއްތަނެްއަގއި  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރުަގިއ   
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އިންޓުތަކަށް އެހެން މުއަްއސަސާތަކުން  ހުށަހަޅުއްވާ ޕޮ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ހުންނާނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން

އަ  އެއްޮގތްކުރަން  ޚިޔާލު  ޮގތް  ދެކެަވޑަިއަގންނަވާ  މިހާރު ޅުަގނޑުއެ  އެހެންވީމަ،  ފަސޭހަތަކެްއވާނެ.  މެންނަށް 

މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހުޅުވާލަނީ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ ފުރުޞަތު  ތަރުތީބަދިއެ  .  ފުރުޞަތު   ކުންވަޑައިަގންނަވާ  އަޅުަގނޑު 

ކަނޑައެޅި  ދާނަން.ދެމުން ދޮޅުަގޑިއިރު    ފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮންނަނީ  ބައްދަލުއާ މި    އަށްކުރިވުން  އްމުޮގތެްއަގއި 

އެހެންވީމާ ވާހަކަފުޅެ ެގންދަން.  ދައްކަވާ  އެ  ޕޮއިންޓަށް    އް،  ވިދާވަރަށް  ސީދާ  ނުކުތާއެްއ ހަމަ  ބޭނުންވާ  ޅުވަން 

ވުަމކީ ސްަގއި ބައިވެރިވަޑައިެގންދެއްހުވީހާވެސް ިގނަ ބޭފުޅުން މީަގިއ ބައެދެން.    ައޅުަގނޑު ވަރަށް  ފާހަަގކޮށްދެްއވުން

މިއަޅުަގނޑު ކަމެއް.ކަ  މެންނަށް  ލިބިެގންދާނެ  ފަސޭހަތަކެއް  ހުޅުވާލީ  މުަގއި  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  .  އެހެންވީމަ، 

ރަނަގޅުވާނެ.   ވިދާޅުވެދެްއވީމަ  ކުރައްވަނީކަން  މަސައްކަތެްއ  ކޮން  ބޭފުޅެއްކަން،  ކޮން  ދަްއކަވާއިރު  ވާހަކަފުޅު 

   !ެގންދަވާކުރިއަށް 

 

 ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ޢަބްދު ޑރ. މަންޓުންވަޔަރައެންފް ސްޓޭޓް ފޮރ ރ އޮމިނިސްޓަ

ޢަބްދު  ނަމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ  ،  ނަޞީރުهللا އާދެ!  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އަޅުަގނޑުމެން ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ދެން  އިނޭގތ .  މިނިސްޓަރ  ކޮމެންޓުކުރުމަށް  ެގސްޓޭޓު  އެބަފަރާތުން  ތިއްބެވި   

ފަރާތު އެންވަޔަރަން  އީ.ޕީ.ޭއެގ  ބޭފުޅުންނާއި  މަންންބޭފުޅުންނާއި  ޑިޕާޓުމަންޓުެގ  ޭވސްޓުޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ    އަދި 

އެބަމެމެނޭޖް ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ކަމާުގޅޭ  އެހެންވީމަ  ޖުމުންޓުެގ.  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ލަކޮށް ތިއްބެވި. 

މިހާރު މި  ، ނީމުހިއްމު އެްއކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ދަންނަވާައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ އެންމެ ލަކޮށް ޖުމު، ދަންނަވާނީ

ސުރުޚީގަ  ޕެސްޓި އި  ބިލުެގ  ބޭނުންކުރާ  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  މިއީ  ފަދައިން  ެއވާ  ބިލެއްކަން ޑްސްއާސައިވެސް  ،  ބެހޭ 

ެއއީ   އެނުގން.  އެހެން ބަެއްއފަހައެކަން  ޕެސްޓިސައިޑު  ލޫސްކޮށް  ވަރަށް  ދެން  ހުރޭ  އެބަ  ކިޔާލާއިރު  ބިލު   ރު 

  ނެތް. އެހެންވީމަ، އަދި ފަހުެގ މާނަކުރެވިފައި ހުރިއިރު ވެސް  އެބަހުރި  އިބޭނުންކުރަމުން ބޭނުންކުރަމުން ެގންދެވިފަ

ޕެސްޓި ބިލުަގއި  ބޭސަމި  ދަނޑުވެރިކަމުަގއި  ކޮންމެހެން  މިވަނީކީ  ބުނެފައި  ޕެސްޓިސައިޑްއިޑޭ  ސްއެކޭ  ނުންކުރާ 

ދެން އ ވަރރ ލްކޮށް ދެން އެހެން    ،ަގޅުކޮށްލެއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބުނެވިފައެްއ ނެތް. އެހެންވީަމ، އެކަން ރަނ 

އެހެންމެ،  ބޭފުޅުން ހަމަ  ދެން  ދައްކަވާނެ.  ވާހަކަތައް  މި  ކޮލީުގން  އެްގރިކަލްޗަރަލް    ، އަޅުަގނޑުެގ  ނޮން 

ހުންނާނެިގނަ  ވަރަށް    ވެސް  ޕެސްޓިސައިޑަކީ ޕެސްޓިސަިއޑްސް  ބޭނުންކުރެވޭ  ެގ  ރ ކަލްޗައެްގރި  .އަދަދަކަށް 

  ޮގތްޮގތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑު ވަރަށް ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ބޭނުންކުރެވޭކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލާލީމަ   ނޫން ބޭނުންތަކަށް  

ްއޗެްއކަން ނޫނިއްޔާ ވަކިން އަންނަންޖެހޭ ވެސް އެނޭގނެ. އެހެންވީމަ، އެއަށް އެޑްރެސްކުރާނެ ޮގތަށް އެީއ ަވކި އެ

އ ވަރ ލް އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައެްއޗެްއކަން. ދެން  ބޭނުންކުރުމުަގިއ  ކެމިކަލް  އެ    އްތަކަށްކޮށް  ވެސް 

ލް  އ އެހެންވީަމ، އ ވަރ ،  ވަރަށް ފަހުން މި ބެލެވިފައި ވަނީ. އެހެންވީމަ، އެ ކަންތަްއތަކަށް އެޑްރެސްކުރެވޭނެ ޮގތެއް
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އެބަ  ބޭނުންކުރުމުގައި  ކެމިކަލް ކަންތައްތައް   ވިސްނަންޖެހޭ  މިހާހިެވސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ސާބުން ހުރި. 

ދެންނެވީކުރުކޮށްލާނަން މި  ކަންތައްތައް.    .  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުެގ  އ ވަރ ލްކޮށް   އެހެން ދެން 

   ވާނެ.ބޭފުޅުން އެކަމަށް އެޑްރެސްކޮށްދެއް

 

ޑެޕިއު އެޖެންސީެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޑިރެކްޓަރ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  އިޓީ  ޑރ.  މުޖެނެރަލް  ޙައްމަދު  ބްރާހީމް 

 ކެވުން: ކަދެއް ވާހަ

އަޅުަގނޑުމެން މުޤައްރިރު.  ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން  އެންމެ،  އީ.ޕީ.ޭއއިން  ބިލުެގ    ފުރަތަމަ   މި 

އިބާރާތުން ހަމަ   ޙަފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް ޞަރީ  އިބަލަ  ޢަމަލުތައް ޓަށް ެގއްލުން ލިބޭ  ށް ޮއވޭ ތިމާވެަގއި އެބަ ފުތަޢާރަ

މަންޓު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ  ންއެންޔަރަ  ފިޔަަވޅު އެޅުމަކީ   އި ޓަށް ލިބޭ ެގއްލުންތައް ބަލަށްއެބައޮތް. ދެން ތިާމވެ

ކާރި އެއީ  ކަމެއް.  ހިމެނޭ  ިވޔަސްޘާމެންޑޭޓުަގިއ  ކަމުަގިއ  ދިާމވެެގން  އަރަިއެގން ފަރަށްބ ޓެއް  ުމ  ނޫނިއްޔާ،  ެއއް 

ިވޔަސް މީަގިއ ކުނީެގ    ެގއޭ ،  ކަމުަގިއ  އެޖެންސީން. ދެން،  ބަލަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ަމއްސަލަ  ފިޔަަވޅުއެޅުމާިއ އެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ އެބައޮތް. ދެން މިއަށް    23  ، އްބަެއްއ މާއްދާތަ  ލަންޖެހޭ ޕެސްޓިސައިޑު ނައްތާލުމުގެ ތާޮގތުަގއި ނައް

ަގާވއިދުެގ ދަށުން ނުރައްކާތެރި،  ދެއް ހެދިބެހޭ ަގާވއިހާރު ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބަލާލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން މި   ކުނި   އެ 

ޙާލަތު ޚާއްސަ  ކުނި  ަގއަދި  އުފެދޭ  ަގާވއިދުން އަދި  އި  އެ  ނައްތާލުމަށް  ކުނި  ނައްތާލަންޖެހޭ  ޮގތްޮގތަށް  ޚާއްސަ 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ.ދެން ތައް އެހެންވީމަ، އެ ދެ ކަން .އިންނާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރެިގުއލޭޓުކުރެވިފަ

 

 ފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓްެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރްލ އަލްމި

ައޅުަގނޑަ އަޅުަގނޑުމެން  ން އެންވަޔަރަ  އިނޭގތ .  ޒާހިރު  ކިޔަނީށް  އާދެ!  ޑީ.ޖީ.  ޑިޕާޓުމަންޓުެގ  ބިލު މަންޓު  މި 

ބައެއް ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  އެބަހުރި  ބަލާލިއިރުަގއި  އެްއ  ،  ތަންތަނުަގއި  ވިދާޅުވީ  އެ  ނަޞީރު  ޑޮކްޓަރ 

ބޭނުންކު  .ތަންކޮޅު ދަނޑުވެރިކަުމަގއި  ހަމައެކަނި  އޭތި  ރާޕެސްޓިސައިޑަށް  ކަނޑައަޅަން  ޕެސްޓިސައިޑުކަުމަގއި   

ފުޅާކޮށް ޕެސްޓިއެބަޖެހޭ.  ބުނެ  ޕެސްޓިސައިޑޭ  ޭއެގތެރެލާފައި  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ނަމުަގއި  އަށް  ސައިޑުެގ 

  އި ހުރިކަށް އެ ބިލު ުމޅި އެތި ޑިޒައިންކުރެވިފައި ހުރީ. އެހެންވީމަ، ޭއަގވެއްދުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާ ކަހަލަ ޮގތަ

އެ ބުނަނީ ހަމަެއކަނި ދަނޑުވެރިކަުމަގިއ ބޭނުންކުރާ    ހުރިހާ ތަންތަނެއްަގިއ ޕެސްޓިސައިޑޭސައިޑޭ ބުނާ  ހުރިހާ ޕެސްޓި

ކަެމއް.  ެއއް  ޮގތަށް އަންނަންޖެހޭނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ީމަގއި ފާހަަގކުރާ  ޕެސްޓިސައިޑަށޭ. އެބޭނުން އެ 

ލިބިދޭ ކަންކަމުެގ   ބާރު  މުޢާހަދާތަކުން  ެއކިެއކި  ކަަމކީ  އެބަ އޮތް.  ވާހަކަ އެބަ  އަނެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  ބިލުަގއި  މި 

ތެރެއިން    .އ .ޔޫެގއެފްއެ  ިވއްޔާ  މުޢާހަދާއެއްކަމަށް  ޓާއި ުގޅުން ހުންނަ  ށްވެސް އެއީ ތިމާވެ  މުޢާހަދާތަކުެގ ތެރެއިން

ިވޔަސް ކަމަށް  ެއއްޗެއް  ެއްއޗެްއ  ،  އަންނަ  ބެލެވެނިވެރިކަމުެގ  އަންނަންާވނީ  އެ  މިނިސްޓްރީެގ  އެންަވޔަރަންމަންޓު 
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އެއީ މިދަށަށް.  މިހެން  ސަބަބަކީ    ެއްއޗެހި،  ދަންނަވަންޖެހޭ  ކަހަލަ  ބައެއް  ދަންނަ  ،އެބަހުރި   ވާކަމަށްމިސާލަކަށް 

ދަތުރުފަތުރާޕ މާ  ވެއްޖެއްޔާ އެްއޗިއްސަކީ  ކަހަލަ  ނައްތާލް  ކުނި  އޭެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްޗެހި.  ބަިއ  ބެހޭ  ލުމުެގ 

އެންވަޔަރަ އަންނަންޖެހޭނީ  އެބަިއ  ތެރޭަގިއވެސް  .މަންޓަށްންއަންނައިރުަގއި  ދަނޑިވެރިކަމުެގ  މި  ހަމަ  ެއ  ،  އެޮގތަށް 

ނަ ެއއްޗެއްކަމަށް ިވޔަސް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންމެ މުޢާހަދާއަކުން އަިއ  އިން އަންޔޫެގ ތެރެ .ދި އެފް.އ ބިލަކީ އަ

ތިމާ އޭަގއި  ވިޔަސް  އެންވަޔަރަށްވެކަމަށް  ސީދާ  ވެއްޖެްއޔާ  ެއްއޗެްއ  ުގޅުންހުރި  މިނިސްޓްރީެގ ންޓާ  މަންޓު 

 . ބޭނުންވާ ކަމަކީ ބެލެނިވެރިކަމުެގ ދަށަށް އެ އެްއޗެއް ެގނައުން. ެއއީ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން

 

އާމިނަތު ރ.  ޑރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

ޝާފި ައޅުަގނޑަކީ  މުޤައްރިރު.  ފިޝަރީޒް   އާ.ޝުކުރިއްޔާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަޅުަގނޑު 

މި  ންޓް ސެކްރެޓަރީއެްއެގ މަޤާމު. ދެން މި ބިލު އެނިގވަޑަިއަގންވާނެ  ނަމަރޕާ  އި ރިން ރިސ ސަސްަގއެްގރިކަލްޗަރ މެ

މިނިސްޓްރީފަރުމާކުރީ   އެކްސްޕާ  ންއަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހީަގއި  އެހެންވީމަ،    އެްއކޮށް.ޓުންނާ  ރއެފް.އ .ޔޫެގ 

ބިލު މި  ކޮށްެގން  މަސައްކަތެއް  ދުވަހުެގ  ިގނަ  ވަރަށް  މިއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެން  ލިޔެވިފައި  ދެން   .މިޮގތަށް 

އި ތަރުޖަމާކުރުމުގައިތަރުޖަމާކުރުމުަގއި ވެސް  ދިވެއްސަށް  ހުންނާނެ   ވެސް  ނިގރޭސިން  ކަންތައްތައް  ކުދިކުދި  ހުރި 

ދެން    .ވަރަށް މުހިއްމު  ވެސްން  ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެންނާއި ުގޅޭޮގތަށް ެއ ތަރުޖަމާތައް ބަދަލުކުރު

އަޅުމީ ބިލުަގއި  މި  ބޭނުމަކީ  އިހެދުމުަގ  ަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑު  އެ،  އެންމެ  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން    ހަމަ 

ޮގތެއްފޮތެއް އެްއވެސް  ެގންުގޅުމުަގއި  ޕެސްޓިސައިޑު  ކަންތައްތަްއ  ެގންުގޅުމުން  ނެތި    ެގންުގޅޭ  ޑޭންޖަރަސް 

ެގ ފަރާތުންނާއި އަދި   ިގނަ ޝަކުވާތައް ހަމަ ދަނޑުެވރިންައޅުަގނޑުެމން މިނިސްޓްރީއަށް ވަރަށް،  ހިނަގމުންދާތީވެ

ފަރާތް އެކި  ގަވައެ  ތުންފަރާކައުންސިލްތަކުންނާިއ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރެވެންޖެހޭނެރޮގތަށް  ކަމަށް   ން 

އަންާގފައިާވތީވެ ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  ވަރަށް  ކަ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް  މަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ލު ތައްޔާރުކޮށްފަިއ  ކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިޞަހަމަ ދަނޑުވެރިކަމަށް ޚާއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ ދެން  

ޕެސް އެްއވެސް  އެހެން  ިމއަކާ  އިންނާނީ.  މީޓިސައިޑަކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅުވަިއެގން  ތި އަޅުަގނޑުމެން 

އީ ދެ މިނިސްޓްރީއަކުން އެއް  ނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ، އެ ންކުރަން އުދަޫގވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންރގަވަ

ކުރަން  އެއް،  ކުރަންކަމެއް   ތެރެއިން  އުނދަގޫވެދާބިލެްއެގ  ކަމައުޅޭއިރުަގިއ  ލަފާކުށްނެ  އެހެން  ކަމަކު  އެ .  ރެވޭތީ 

ަގނޑު ހިތުން ދާނީ ތައްތައް އަޅު މިކަހަލަ ކަން،  އިނައްތާލުމާކޮންވެންޝަންސްތަކާ  ްއވި ޮގތަށް  ރެފުޅުން އެ ފާހަަގކުބޭ

ތި   އޭށް ދެންއަންނަ ާގނޫނެއްެގ ތެރެއިއަށް، އެ  ތެރެެގ  ޓީ ސްޕޮންސިބިލިްއވާ މިނިސްޓްރީއެްއެގ ރެއެކަމެއްކުރަ   ހަމަ

އް ފާހަަގކުރަން  ެއކަހަލަ ކަންތައްތަ  ެގއަޅުަގނޑުމެން މީ. ެއ  މުަގއި ވިޔަސް އިން ކައި  ހެން ލިޔެވިފަމި  މީެގ  ނާނީވަން
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އަޅުަގނޑުެމން ެގންނަން ބޭނުންވާތީވެ.   މީެގއަށް  އްންކުރުމުެގ ހުރިހާ އޭރިއާތަކެރ ގަވަޑް ޕެސްޓިސައިމި  ،  ވަނީބޭނުން

ކުރިން   އަޅުަގނޑު  ދެންނެވިދެން  ރާއްެވސް  ޮގތަހެން  ކަންކުރާ  ވިދާޅުވާމީކަށް  ޖޭަގިއ  ެއ  އެހެން  ޮގތަށް    ތި 

ބިލުތަކަހު  ެގރީތަކުޓްސްމިނި ލައި ދުތަކަަގާވއި  ، ތަކަށާއިާގނޫނު  ، އިށާރި  އަޅުަގނށާިއ  ހިންުގމަކީ  ހީވަނީ ށް ޑަެގން     

 ބޮޑެތި  ށްވަރަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގ  . ދެން  ނަންޔާބާކި ޙަމަރު  އެއަށް މެން  ަގނޑުައޅު  ނޫންހެން. ހަމަލަެއއްމައްސަ

މިނިސްންސިބިލިޓީސްޕޮރެ އާދޭ  ެވސް  ރަ ސްތަކެއް  މީތި  އެ  އެހެންވީމާ،  ެވސް.  ހިންޓްރީއަށް  އަސްލު  ޭގނީ  ނަގޅަށް 

އަސްޕޮންސިބިލީސްތައްރެ ޮގރެވޭދާކު   ދައްކަވަ ނެ  ެއއްކޮށް  ފާސްވެެގންދިއުމާ  ބިލު  މި  . އިދެްއަވއިފިްއޔާމުތްތައް 

ރިސ ސް  ،  ވޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެޕޭސިޓީން ބޭނުންަގކޮށްލަހަފާ  ހެންވީމާ، އެއީ އަޅުަގނޑު ިމހާރުއްސުރެންއެ

  އެކަން   އަޅުަގނޑު  ންވެވެއްޖިއްޔާމުން. ެއހެ  ސްކުރަންންވާނެ ބިލު އެންފ ތެރިކަން ބޭނުކުން ހަމަ އެހީ ޗަމި ހުރިހާ އެއް

 ންކިއޫ. ހަަގކޮށްލަން. ތެފާ

 

 ނީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ޣަމުޙައްމަދު ޢަބްދުލްެގ ލީަގލް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

އޮފް  ަގނޑުއަޅު މިނިސްޓްރީ  ޢަބްދުލްޣަނީ.  މުޙައްމަދު  ނަމަކީ  ލީަގލްތުހެލްެގ  ނޑުމެންެގ  އަޅުަގދެން    އޮފިސަރެއް.ެގ 

އެ  ބޭފުޅެްއެގ.ޕީ.އޭ ޗްޓީމުަގއި  އެމް.އެފް.  ެގ  އެބޭފުއިތުރުން  ދެން  ހިމެނޭ.  ވެސް  ބޭފުޅެއް  ތު  މިވަުގ،  އަށްޅާބީ.ޭއެގ 

އެބައި ކޮފަހަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަކަށް  ންނެވި.  ދިރާސާކުމި  ންމެވެސް  ކަށް  ބައިތަކި  އެ  ފަހުއްވުމަށްރެބިލު 

އަޅުަގނޑު    އިވަނީ. ދެން މީަގއި  ޝްވަރާކުރެވިފަ މަތައް  ނޭ ޮގތަށް ކޮންމެޓު ން ޓީމު ހިމެއަޅުަގނޑުމެދެން  އި  ހާލާފަބަ

  ކަށް ދެން ސް ވަރަންމެވެއެއް ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ޭއެގތެރޭަގއި މި ާގނޫނުަގއި އެބަހުރި ދެން ކޮބޮޑަށް ފާހަަގކުރާ ބަ

ފާ އަޅުަގނޑު ވެސް  މިފަހުރިރެވިކުހަަގމެންނަށް  މަްއސަލަތަްއެގވަރެންމެވެސް  ކޮބިލުަގިއ    ،  ހުރިއި  ރުަގިއ ކެއް 

މިއީ   މަޖިލިހާ  އިށްފަ ޗެކްކޮ  ކިހާވަރަކަށްާގނޫނީޮގތުން  އޮތީއައި   ހަމައަށްތ   ސުވާލުއުފެދޭ    ،އްސަ  އަޅުަގނޑު  ދެން 

ހުރިއި  މީަގ މައްސަލަތައް  ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި ބައެްއ  ފާހަަގޮގތުން.  އަޅުަގނޑަށް  ޕެސްޓިސައި  ކަންކަން  ޑާކުރެވޭ  ބެހޭ 

މިނިސްބެލެހެއްޓުމަ ޔުނިޓެޓްށް  ވަކި  އުފައްދާރީެގ  އޮއް  މިނި  އިވެފަޮގތަށް  ބ   ރަށްޓަސްއަދި  ވެސް ލަފާދޭން  ޑެއް 

ކަމަށް   ބަ  7އުފައްދާ  މާއްދާަގއި  އޮތީ ވަނަ  ލަފާ،  ޔާންކޮށްފަ  އެމިނިސްޓަރަށް  ބ ޑެއް.  ޑުެގ  ބ   ،ހެންމަވެސް ދޭ 

ބަޔާ  ވަނަ  12އް  ލިއްޔަތުތަޢޫމަސް ޮގތުންންކޮމާއްދާަގއި  ހަމަ ވަރަ ޑަބ ،  ށްފައިވާ  މިއީ  މަސައްކަތްކުރާ   ބޮޑަށް  ށްކީ 

ވަރަ ތަންފީބ ޑެއް.  ކަންތައްތަކެްއ  ިގނަ  ހެދުމަށާއިތަކެ ަގވާއިދު،  ކުރުމަށާއި ޛުށް  ވަރަ،  އް  ިގނަ  ށްއެކަހަލަ   

ޮގތަށް ކަ ކުރާ  ކަމަށް    އިލިޔެވިފަ   ލުގައިބި  ންތައްތަކެއް  އިތުއޭައދި  ފާހަަގކުރެވެނީ.    މިއޮތް  ބަެއްއ  ށް ރަެގ   

ކަންތަނުން  ދި  ލައިސަންސް އަދި  އްތަފަދަ  ކަންކަމައިތުރަ ެގ  އޭ ކާ  އެ    ކާށް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  މަްއސަލަ  ުގޅިެގން 

ކަން  މި ކަން  ހާވަރަކަށްތ ޭއ ޕްރެކްޓިކަލީވީާމ، އަސްލުަގއި ކިއް. އެހެންއްޗެ މައްސަލަ ވެސް ބަލާ ޮގތަށް ލިޔެފަ އޮތް އެ 

ފަރުމާކޮށްފަނީދާިވެގންކުރެ ބިލު  ޮގތަކަށް  މިފަދަ  މިނިސްއޮތީ   އި  މީަގއި  ދެން  ބައެއް  ޓަރު މަ.  އެބަހުރި  ވެސް   
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ހެދުމަަގާވއި ބާރުދީފަ.ށްދުތައް  އެ    ހަމަ  ލިއަދި  ހަދަންވާނެއޭ  ަގާވއިދުތައް  ބައެއް  ވެސް  ބ ޑުން    އި ފަޔެއާެއއްކޮށް 

ކޮންމެެވސް  އަސްލު  ،އޮތީމަ ފުަގއި  ކަމަރުއެށުކަހަލަ  ހުރި  ފާހަަގކުރެވޭށްންތަކެއް  އޭ  .  އިތުދެން  ދެރަެގ  ންމެ ށް 

ށް  ތުރަެގ އިއޭ  ންތްޮގތް. ދެފަ އޮށްޕެސްޓިސައިޑް މާނަކޮހަަގކުރަްއަވއިފި  ރީން ވެސް ފާޓްމިނިސް  ންޓުމަންރަޔައެންވަ 

ފިޝަރީ މިނިޒްދެންމެ  ޕާ  ފާ  ޓްންނަމަރސްޓްރީެގ  ވެސް  ތަރުސެކްރެޓަރީ  ބައެްއ  ޖަމާކުމުހަަގކުރަްއަވއިފި  ެގ 

ކަމަހުރެދާ  މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑަށްނެ  އެޮގތުން  ފާށް  .  އެހަަގކުެވސް  )ނ(  24  ތް،ބައޮރެވިފަ  މާއްދާެގ  ެގ  ވަނަ 

އެްއޗިހި ްއ އެހެން  ެގންހުރި ބައެދެން އެއާ ވިދި އޭތި ދިވެހި ބަހަށް ެގނެއްސަ  ،  ރަކާތްތެރި މާއްދާޙައެބައިން  ެގ  )ހ(

މިސާ ފ މިއެބަހުރި.  އޭ،  ންޝަލޭއުލަކަށް  އިންްގލިކޮންސަންޓްރޭޝަން  ެއއީ   ންއިޝް ތި  ހުރިއިރުަގއި  ެގނެއްސަ 

ހިޕެސްޓިސައިޑް  ިއންްގރީޑިަގއި  ބައިތަކެއަންމެނޭ  ުގޅޭ  ކަމަޓްސްއާ  ލަށްްއ  ބޮޑަށް    އޭތި  އެކަމަކު،  .ފާކުރެވެނީ 

އަރަކާތެޙައިންއިރުަގއި  އި  ށްފަމާނަކޮ އަރިއަކީ  ބޮޑަށް  ޅުަގނޑުމެންސްލުަގިއ  ހުންނަ އިންްގރީޑިއަނަށް  ންޓްސްއެްއަގއި 

ބަލާއިރުަގއި ޑިފައިންކުރުމަށް  ކަމަކަ  އެްއޗެއް  ބަސް  އެކަށީެގންާވ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ށްއެންމެ  ތްތެރިއޭ  ރަކާޙަެއއީ   

، ރިހިންުގންތެ،  މުރާލި،  ހީާވގި   އަކީެގ މާނަދީފު އަސްލު ޭއަގއި ރަ  އެއީވަނީ  ހީ  މިށް ބޮޑަށް  ބުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ޕެސްޓިސައިޑު ކުރެވޭންކަ ޭއަގއި  އެހެންވީމާ،  ބައިތައް  .  ހިމެނޭ  ތަންކޮޅެއް  މަމާނަކުރީ   އެޮގތަށްަގއި  ެއއްކަލަ   

ވަނަ    57  ބައިންވެސް އެ  އިތި މަނާކޮށްފަ އޭހަމަ  އޭެގ އިތުރަށް  ،  ދެންބޫލުކުރެވޭ.   ކަމަށް ަގނެއޮޅުންއަރާ ޮގތެއް ވެދާ

 ސްލުއެ މާނަ އެހެން އޮތީމަ އެހާ ބޮޑަކަށް ދޭހަެއްއނުވޭ ކަންނޭނެގ އަ   އިންއިރުގައިިއ  މާނަކޮށްފަ.  އްދާެގ )ހ(ަގއިމާ

،  އިރުަގއި ތްއޮއި  ނަކޮށްފަޝަން މާފ މިއުލޭ،  ނީ ކޮން އެްއޗެްއ ކަމެއް. ހަމަ އެޮގތަށް އަދި ެވސް އެބައިންންއުޅެބުނަ  އެ

އިންޑަސްޓްރީަގއި    ،ވެސްމަ. އެހެންނަންޑްވެދާނެސްޓޭން ޓެކްނިކަލް މީހަކަށް އަންޑަޮގތުޮއތްއި  ފަޝަން މާނަކޮށްލޭފ މިއު

ފަރާތްތަކަދަނ މަސައްކަތްކުރާ  ފަހަރެޑުވެރިކަުމަގއި  ެއއީ  ށް  ނޭނިގދާނެ.  އޮތީ  ބުނެފަ  ކަމެއް  ކީކޭ  ެއއީ  އްަގއި 

، ެއކަހަލަ ބައެްއ ކަންތައްތަްއ  މާއެހެންވީ  . ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގ މާނަކުރުމުގައިތި ދޭހަވުމުަގއިށް ވެސް އޭއަޅުަގނޑަ

ފާއަޅުަގނޑުމެ  ރިހުއެބަ ސައިޑު ރިހުއި  ހަަގކުރެވިފަ ންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ިވ  އިންނެ   ތުަގއިފަހަ،  ަގއި. 

 . ނަންންވީމާ، ައޅުަގނޑުެގ ިމހިސާބުން ނިންމާލާމީަގިއ. އެހެ ތައް އެބަހުރިޓިން.އެފް.ޑީ.ޭއެގ ބޭފުޅާެގ ބަެއއް ކޮމެމްއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވި ެއްއ އްކުރެދެންމެ ފާހަަގ،  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.ޑީ.އޭެގ ަމންދޫބަށް ފްލ  އެރުވުމުެގ ކުރިން  ފް.އެަގނޑު އެމްއަޅު

އަޅުަގނ ކޮންނުކުތާއެއް  އަޅުަގނޑު  ހީަވނީ  ޖަވާބެއްދީފަމެ ޑަށް  އެީއ  ކު  އިވެސް  ނުކުތާއެއް.  ރިއަށްދާންޖެހޭނެ 

ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ    މި ބިލު  ށްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ   ޮގތުން ބެލިެގންތ ކިހާވަރަކަށް ާގނޫނީ

ހަދާ ޑޮކިއުމަންޓާލިމަޖި  ާގނޫނު  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށްވާތީ  ދެކެނީ  ަގއި  މެދު  ސް  ވަރކިންގ  މި 

ބޭ ހުރިހާ  ތި  ޮގތުަގއި.  އަޅުަގނޑުމެން  ޑޮކިއުމަންޓެއްެގ  ބޭފުފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ޚިޔާލާދަންނަވާލައިެގން  އި،  ޅުންެގ 
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މިހާރު ހަމަ    ،ވީމާހަމަކުރުމުެގ ޮގތުން. އެހެންރިކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ފު  ހުރިހާ   މި ހ ދަނީ ތި ވިދާޅުވިމަޝްވަރާ

މާ  މިވެނި  އެދެން  ވިދާޅުވެދެްއވުން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  މިވެނިޮގއްއްދާއެ ވަރަށް  ރަނަގ  އޮތުން  މިހެން  ޭއ  ވާނެޅުތަކަށް 

ޮގތް މިނޫން  ނުވަތަ އ ވަރ ލް ަގވަރނަންސްަގއި ޒިން މި ހުރި  ޔާ މިހެން އްޮގތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިމާތަކާއި ރ ލުތަކާއި 

ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ދެއްވިދާނެ. އޭެގ އެންމެ ފުނަށް ވެސް ވަޑައިެގންނެވިދާނެ   ވެދާނެއޭ. ހަމަ މި މަރުޙަލާަގއި ހަމަ

  !ށްލީ. ކުރިއަށް ެގންދަވާ ަގކޮހައިނޭގތ . އެކަން ައޅުަގނޑު ފާ 

 

 އިންޓިފިކް އޮފިސަރ ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފް ހެލްތުެގ ސަމިނިސްޓްރީ އޮ

عليكم  އިނޭގތ   .السالم  ސާޖިދާ  އަޅުަގނޑު  ސައިންޓިފިކް    ،އާދެ!  ސީނިއަރ  އޮތ ރިޓީެގ  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް 

ލު މި ބި  މެންއިނޭގތ . ދެން އަޅުަގނޑުން  އެންޑް ޑްރަްގ އޮތ ރިޓީފުޑް    ،އޮފިސަރ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން، ސާޖިދާ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ   . ދެންފާހަަގކުރެވިފަ  ތައް ދިރާސާކުރިއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ބައެްއ ކުދިކުދި ކަންތައް

  ހަމަ ފާހަަގކުރެވުނު  ންނަށްއަޅުަގނޑުމެ  ބަލާއިރުގައިނީ ސައިޑުން އިނޭގތ . ފަންނީޮގތުން  ންފަމުޅިން  ނީ  ވަ ދަންނަމި

ދު ތަނި އާއްމުކޮށް  ހެދިނު ންތަޔޭެގ  ބިލެއް  ިމކަހަލަ  ިގ،  ންދާއިރުގެ ަގއި  ވަރަށް  މިއޮތީ  މީަގިއ  ބޭފުޅުން    ނަމިހާރު 

ދަނޑުވެރިކަމާ ވިދާފާހަަގކުރަްއވައިފި  އެ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  މިއޮތީ.  ބިލު  މި  ޕެސްޓިސައިޑަށޭ  ޅުވިހެން ބެހޭ 

އެހެންވީމަ،    ޑްސް ހިމެނޭޮގތަށް. ޕެސްޓިސައިތް ހަމަ މުޅިއޮއެބަ   މާނައިަގއިނުހަަގކުރެވުފާމެންނަށް ވެސް  އަޅުަގނޑު

އިތު މާނަ  އިޞްލާޙުކޮށްލެއެ  ރަރަށް  ިމއާނއްވުން  ސީދާ  ފާހަަގކުރެވުނު   ަގޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ުގޅޭޮގތަށް. 

ކަމަކީ  އެ މި  ނޑުވެރިކަމުެގދަ،  އަނެއް  ެގންނައިރުޗެ އްވަރުެގ  އެއްކަމަކައްހިމުންމެ  އެމެން  އަޅުަގނޑު  އް  ވާނީ ށްމު    

ރަްއކާކާބ ތަ ޙަތެކެތީެގ  ބޮޑަށް ރިކަން  ވަރަށް  އެހެންވީަމ،  ފާހަަގވޭ   ޤީޤަތުަގއި.  އާއްމު،  އަޅުަގނޑަށް  ޞިއްޙަތު   މި 

އެބައޮތް އެންަވޔަރަންމަންޓް  ވެސް  ގަ ބުނިއިރު،  އެބައޮތް  ލަފު   ބ ތަކެތިކާއި  އެ  ނެތްކަން  ަވކިން  ައއިސްފައި  ޒު 

މީެގ ެއހެންވީމަ،  ފާހަަގކުރެވޭ.  އަދި    އަޅުަގނޑަށް  މަުގސަދުަގާއއި  ތަންތަނުމީެގ  ހަމަ  ލަފުމިހެން  އެ  ޒު  ަގއި 

މުބަޔާ ވަރަށް  އަންނަނީ  ންކުރުމަކީ  މި  ކޮލިޓީ  ޕްރޮޑިއުސް  މީެގ  އެއީ  ދެކެން.  ައޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ހިއްމުކަމެއް 

ފެކާބ  މަުގސަ،  ވަރަށް. އެހެންވީއިރު ންތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަާމއި  މީެގ  ތެރޭަގއި އެބަ  ދުހަމަ  މިބައިެގ  . ހިމެނެންޖެހޭ 

އި ަގސް  ގަ ޑްސް ބިލެްއ ހަދާއިރުަގއި ހަމަެއއާއެކީ އިސަޕެސްޓި،  ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލެވޭ އަނެްއ ކަމަކީ 

މިއީ   ވެސް  މެނޭޖްމެހަމަ  ކާނާ  ކަމަކަށްވާއިރުަގއި ންޓުޕްލާންޓް  އަންނަ  ތެރޭަގއި  މިބައި ،  ެގ    ކީްއެވެގންތ އޭ 

މަ  ންހުފަ  ނޫނީ،  އިގަ މިއާއެކީ  ޤައުމު  ވަކި އި  ަގއެއް ލާރުޙައެހެން  ބަެއއް  އަންނަނީތ އޭ.  ޮގތުަގއި  ަގިއ  ތަކު ބިލެއްެގ 

އެހެންވެ ބިލުތައް.  ވެސް  ހެދިފައި  ެއްއކޮށްެގން  ދެބައި  މި  ހަމަ  އެއެބަހުރި  ދެން    ހަމަ  ކިހިނެއްތ އޭބަިއ  އްޖެްއޔާމު 

ކޮ ޕްރޮޑިއުސް  ެއއީ  ެވސް.  ކަމަކަށް  އޮތް  ފުރިހަމަލިޓީއަންނަން  ވެސް  ކަމާއެކީަގެގ  ދެބައި  މި  ައންނާނީ  ިއ 

 ިގނަ ތަންތަނުަގއި އެބަ  ށްވަރަ ،  ހަމަވެެގންކަމުަގއިވާތީވެ. ދެން ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު އަނެއް ކަމަކީފުރި
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ކަތަކެއް  ހަކުރުން. އަންނައިރުަގއި އަލުން ބަންދުކުރާ ވާމިހެން އަންނައިރު އަލުން ލޭބަލް  ،އިމްޕ ޓު ،  އެކްސްޕ ޓުބުނެވޭ  

ވާސްވެ އުފައްދާ  ދެން  އޮންނައިރު.  އު،  ހަކަ  ހިމެފަހަމަ  ވެސް  ބަންދުކުރުން  ތަނެއްަގއި  ދާނެ.  ނިއްދާ 

އަދި އޭެގ  ދެން  އަލުން ބަންދުކުރުމާ.  އި  ކުރުމާޭއ ބަންދުނަިއަގއި ހިމަނަންޖެހެއެބަ މާ  މު ހަމަ މީެގއެހެންވެއްޖެއްޔާ

ހިމަނަހައިތުރުން   އަދި  އުފެ ން މަ  އެބަ  އިނޖެހޭ  ެވސް  މިސާލަކަށް،  އްދުން  ތެރޭަގިއ  ބަިއެގ  އުފެއްދުމުެގ  ޭގތ . 

ފާހަަގކުރެވުނު ނުން އިނޭގތ . ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑަށް  މެށް ހަމަ ހިޮގތަޮގތް ހިމެނޭ  ކާބ ތަކެތީެގ ރަްއކާތެރިކަން ހިމެނޭ

ކަެމއް އެބަ ،  އަނެއް  ބުނެއޮ މީަގއި  ހަފަތް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ވާހަކަ.  ލެބ ޓްރީތަކެއްެގ  ދަންނަވަނީއި  މި   އެއީ  މަ 

 އެބަހުރި ސްއި ވެަގައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުމު،  މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ކަންތައްތަކުން ބަލާއިރު 

ދެން   ދަތިތަކެއް.  ިގނަ  ލެބ ޓްރީވަރަށް  ހެލްތު  އިންނަނީ    ނެޝަނަލް  މިހާރުއެމް.އެފް.ޑީ.މި  ސް  ވެ  ޭއަގއި. 

 ސީދާ  ލޮޕްކުރަމުން އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާމުޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ޑިވެމިލިރެސިޑިއު    ޕެސްޓިސައިޑް

ލެބ ޓްރީއެއް    ދާތްކުރަމުންކަ މަސައް ނޫނިއްޔާމު ިމއީ މިސާލަކަށް މިހާރު  .މިތަނުަގއި ަވކި ލެބ ޓްރީތަކެްއ ހަދަންވީތ އޭ

ކަނޑައެޅިދާނެތ އޭ ބަ ؟މިޮގތުަގއި  ހަމަ  ތަންތަނަށް  އެކި  ބަހާނޫނީ  ލެބ ޓްރީތަކެްއ  ފީސިބަލް    ،ލުންތ އޭއިވަރު  މިއީ 

ން  ތުއިދާރީޮގ ވަނީމިކަން ވާނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީ އެހެންވީމަ، ؟ކަމެއްތ އޭ

ކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރަން  ދަތިތަކުން،  ަގއިމި  އަންނަ  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  ަގނޑުމެން ޅުއަ  މި 

ލަފާދޭ ބ ޑުެގ  ފާހަަގކުރަްއވައިފި ކަންނޭނެގ ޅުކުރެވޭނެ ކަމެްއކަން. ދެން ހަމަ ކުރިން ވެސް ަގސަލާމަތްވެ ެއކަން ރަނ

ްއ ެއ  ކެެއއްކަލަ ފަންނީ މަސައްކަތްތަމި އޮންނަނީ  ވާހަކަ އޮތްއިރުަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޭއަގިއ ލަފާދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް  

ހިނެއްތ  އަޅުަގނޑުމެން މިބައި ެގންދާނީ. ކިތުަގއި އެބައި އެބަޖެހޭ  އެހެންީވމަ، އަސްލު ޙަޤީޤަ  ބ ޑުން ކުރާ  ވާހަކަ.

 ވަރަށް ިއސް ބޭފުޅުން. ތިބޭއިރުަގިއ  ެގސާތަކު އައްސައި މި ތިބެނީ އެކި މުަގއެއީ ލަފާދޭ ބ ޑު؟ ތ ލަފާދޭ ބ ޑުން  އެއީ

ބޭފުޅުންނަށް   މި  24އެ  ތެރޭަގއި މަސައްކަތްތަކުގެ   ަގޑިިއރު  ހަމައެކަނި      ބ ޑަކީ  ލަފާދޭ  ނޫނީ  އުޅެވޭނެތ ޭއ. 

އެންޑ  ތަންޒްމިސާލަކަށް،  އެހެންީވމަ،  ޮގތުަގއިތ އޭ.  ތަނެއްެގ  ތަފުޅެކޮކުރާ  ނޫން ޞީއް  ޮގތް  މިއޮތް  މިހާރު  ލުކޮށް 

އަޅުަގނޑުންއެހެ ކަމަށް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ޮގތަކަށް  ފެނޭ.މެ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންށްމިހާތަނަ  ެއއީ  ންނަށް   ނަށް 

ޙަޤީޤަތުަގިއ   ބޮޑަށް  ބ ޑުތަކަށްވުރެ  ވެސް  މަސައްކަތްކުރާިއރު  އެ   އްޔުނިޓެމިސާލަކަށް،  ބ ޑުތަކުަގއި    އުފެއްދިއްޔާ 

ކުރުުމެގ  ޒްލަކަށް، އޭތި އެންޑ ބ ޑުތަކުން މިސާ  އްސަތެރެއިން މި މަސައްކަތް ކުރެިވެގން އަންނާނީ. އައި   ޔުނިޓެްއެގ

ފާހަަގކުރެވޭ ހަމަ  ަގއި  ން އެބަ ބިލުކަމަސައްކަތްތަކެއް ބ ޑަށް ދީފައި ހުރި  ބައި ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ސީދާ

ކަން އެ  އެހެންވީމަ،  ބޮޑަށް.  ފާވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބަހަކަން  ބ ޑުެގ  ހަމަ  ދެން  ދަލުވުންތަްއ  އްަގކޮށްލާނަން. 

މި ޮއންނަނީ. އޮވެފަިއ ދެން މި ެއއް  މަހުން ބާއްވާ ވާހަކަ  3  ،އިެއކީއްދައާ ހު އްެގ  ޅެބޭފު  3ޭވ  ނެބާއްާވއިރުަގއި އެބަ ބު

ށް  ސީދާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަ،  ނިޓަށްޔުލަކަށް.  މެންބަރުންެގ ހައިސިއްޔަތުން މިސާ  3އޮންނަނީ ބުނެފައި ބ ޑުެގ  

ބޭއްވުުމެގނ ންނާނެތ އޭ  އަނެކަްއޗެއް   ސޮއި    3މިސާލަކަށް  .  ބ ޑު  އެވަުގތު  ނުލިބިއްޖިއްޔާމު    ވެބޭނުންމެންބަރުން 
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ކަންތައްކޮންމެހެ ނިންމަންޖެހޭ  މިހާއި  ތަކުަގން  ެއހެންވީމަ،  ޢަމަލުކުރާނީ.  ިމނިސްޓްރީން  ހަނިކޮށް   ކިހިނެއްތ އޭ 

ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ން  ބޭއްވު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  އަދި  ދަންނަވާލީ.  މި  ވާހަކަ  އެ  ނުފެންނާތީވެ  ހަމަ 

ކަމެއް އޮތްއިރު،  އަނެއް  ވާހަކަ  އިނިގރޭސިވެދި ،  ލޭބަލްކުރުމުެގ  އަދި  ކޮބައިހި  މަުގސަދަކީ  ޭއެގ  ެއއީ  ތ ޭއ  . 

 ؟ނީ ދިވެހި ނުވަތަ ިއނިގރޭސިތ އޭ އޮންނަންވީތ އޭ ލޭބަލްަގއި ނޫޖެހެނީދެބައި ހުންނަން  ދިވެއްސާއި، އިނިގރޭސިއާ 

ނަށް ދިމާވާ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކާއެއްޗެހީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން،  ވަރަށް ިގނައިންެއއީ   ؟ކޮންޮގތެއްތ އޭ މީަގއި

ިއ  ތުއްތުކުދިންެގ. އެ ރެގިއުލޭޝަންގަ އިނޭގތ   ނެ  މް.އެސް ރެގިއުލޭޝަން އޮންނާދައްޗެއް ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ބީ.އެ

ބަހު  ވިދިމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް   ދިވެހި  ނުމަްއސަލައެއް  އެކަން  ހުންނަންޖެހުނީމަ  ލިޔުންތައް  އޭެގ  ޔަތަން  ދިެވެގންން 

ފެނިެގން ދިެވހިރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  އާއްމު ޖޭއްދިޔަ.  ބޭނުންކުަގއި  އިނިގރޭސި.    ރާކޮށް  ބަހެއް 

އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް،   ދެން  ނޫން.  ވާހަކައެްއ  އިސްކަންނުދޭ  ބަހަށް  ދިވެހި  ކޮންމެހެން  ދަންނަަވނީކީ  މި 

މިހާރު އާއްމުކޮށް  ބޭނުންކުރާ  ވަރަށް  އިނިގރޭސިއަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަހަބޮޑަށް  މިސާލަކަށް،  ކަ  ށްވާއިރުަގއި 

ޕްރޮޓެކްޝަން ާގނޫނުަގއި ެވސް  ތަ ދިވެހި ބަހުން އޮތުން ކިހިނެއްތ އޭ ފެންނަނީ. އެީއ ކޮންސިއުމަރ އިނިގރޭސި ނުވަ

ދިވެހިން އޮންނަން. އެހެންވީމަ، ެއޮގތަށް    އިނިގރޭސި ނުވަތަ  ވާފައިދެއްއޮންނަ ޮގތުން އެބައޮޭވ ހަމަ އެ ފުރުޞަތު  

ފާށްލުން  ބަދަލުކޮ ހާމަ  ދެން  ފެނޭ.  ހަމަ  އަނެއަޅުަގނޑަށް  މިއްހަަގކުރެވުނު  ކަެމއް  ބައި     މަރުޙަލާެގ  އިންތިޤާލީ 

ެއއީ   ބުނަނީ  20އިނޭގތ .  މި  ަގއި  ާމްއދާެގ )ރ(  ބޭނުންކުރުވުމަށްފަހު  ހުޅުމަސް    21  ،ވަނަ  ން  ޕެސްޓިސައިޑް 

ތި  ރަށް ބޮޑެެގ ސަބަބުން ވައޭ ރަްއކާތެރި  ނުޑަކީ ވަރަށް  ލަކަށް، މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޕެސްޓިސައި މިސާ  މަނާވުން.

ލިބިދާނެ ފެންނަ    ެގއްލުންތަކެއް  ޙާލަތެއްަގއިކަމަށް  ދޭނެތ   21މި    އެއްޗެއްކަުމަގިއވާ  ުގ  ދިވަރަށް  މިއީ  .  އޭމަސް 

ހޭހެން. ސްނަވަންޖެލާަގއި ވި ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަ ލަ، މިކަހަ މުއްދަތެއް. އެހެންވީމާ

އަޅުަގ ވެސް  އެއީ  މިރާއްޖޭަގއި  ނުކުރިޔަސް  ޤަބޫލުކުރިޔަސް  އަޅުަގނޑުމެން  ފެނޭ  އެބަ  ހަމަ  ހަމަ  ނޑުމެންނަށް 

ޙާލަތެްއަގއި   އެކަހަލަ  އެހެންެވއްޖެއްޔާުމ  ބޭނުންކުރެވޭތަން.  ޕެސްޓިސައިޑްސްތައް  ބަެއއް  ހުރި  ބޭންކޮށްފައި 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އްދަ ދިނުން.  ހުންކުރަން  ތ އޭ މީތި ބޭނުޮގތް   ރަނަގޅުމަސް މިއީ އެންމެ  21ހިނެއްތ އޭ މި  ކި

ބޭންކޮށްފަިއާވ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިމާއްދާ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި    37ށްފައި  ކޮދެން ހަމަ މީަގއި އެބައޮތް ބަޔާން

އުންތަކާއި އެހެނިހެން ހ ދާ ލިޔެކި  ރުންއިންސްޕެކްޓަ  ސައިޑްޓިމާއްދާެގ ދަށުން ޕެސް،  ބޭނުންހިފުމުަގާއއި ބާރުތަކުަގއި  

ޢަމަލު އޮތަކެއްޗާއިމެދު  ބަޔާންކުރާ  ޮގތަށް  ޢަމަޕަކުރަންޖެހޭ  ޤާނޫނަށް  މި  މެނުއަލްއެއް   3ކުރަންފަށާތާ  ލުރޭޝަންސް 

  3  ، އެކުލަވާލަންވާނެއޭ. މިީއ ހަމަ އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރާ ކަންތައް. އަނެއްކާވެސް  ' ބ ޑުން'މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ  

ތ އޭ ނޫނިްއޔާމު ެއ  ޑުނޫނީ ީމެގ މަފްޙޫމަކީ ބ   ،އޭށް މިކަން ވާނެތ ޑަމިކަން ކުރަން. ބ   'ބ ޑަށް'މި ދިނީ    މަސްދުވަސް

،  ަގއި ދަންނަވަންމީއަޅުަގނޑުމެން އ ވަރ ލްކޮށް  ދެން  މިީއ   ؟ކުރުންތ އޭޑ ޒްސް އެންމަސައްކަތްކޮށްފައި ބ ޑަށް ެގނެ 

ވާހަކަ  ރެސިސްޓަންސްެގ    ޑްބިލް  ރ މައިކް- މިހާރު އެންޓިންވޭންނަވާލަން ބޭނުދަ  މަހަހަމަ އޭެގ އިތުރުން އަދި    ދެން
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ބިލުެގ   މި  ޕެސްޓިސައިޑްސް  ޮގތަކަށް  ތެދެކެވެމުންދާއިރުަގއި  ކަހަލަ  ހިމެނޭ  މިބައި  ވަރަކަށް  ެއއްެވސް  ރޭަގއި 

އެކުއަ އެއީ  ެއހެންރ  އޮންނާނެތ އޭ.  ތެރޭަގއި.  މީެގ  އެބައާދޭ  ވެސް  ވާހަކަ  އެ ކަލްޗަރެގ  ދެން  ވެއްޖެްއޔާމު 

މި ހަމައެެގއިވިދާޅުވާހެން  ކުރަންޏާން  ޕްލާންޓަށް  ބަލަނީމުކަނި  މި  ކަމަށް  ނެިގެގންދާނެ  އެބައި  ސް،  ވެއެހެންނަމަ.   

އަންނަންޏާމު    އެކުއަރ އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ވަރަކަށް  ކަލްޗަރާއއި  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑުެމން  މިބައިަގއި 

 ވިސްނަންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ތިއްބެވި މިަވުގތު  ވަޑައިެގން  ތެރެއިން  މުއައްސަސާތަކުެގ  ބޭފުވިދާޅު  އެްއޗެއް  އެހެން  ބޭނުންފުޅުވާ  އެބަ ޅަވަން  ކު 

 އާދެ!؟ ހުންނެވިތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ެގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު މިޤްދާދު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

އަޙްމަދު  މިއިކޮނޮ އިނޭގތ   ޑިވަލޮޕްމަންޓުން  އަޅުަގނޑުކް  ބުނެފައި  މިޤްދާދު.  އެބަހުރި  ބައެއް  އެއްކަލަ   ފެންނަނީ 

ސްޓޭންޑަރޑްތަކައެްއކަލަ   )ހ(  17.  ހުންނަންާވނީ  ށޭއިންޓަރނޭޝަނަލް  މާއްދާެގ  ވަނަ   22އާއި    11ެގ  ވަނަ 

މިންަގނޑު  ބައެ  މާއްދާެގ ވާހަތަބުނޭ  ދެކަކެްއެގ  އަޅުަގނޑަ.  އެ ން  އެ  ފެނޭ  ޝާއިޢުކުރަންތަ އްޗެހިށް  ބޭއް  ރުެގ  

އެ  ކަންނޭނެގ  ވޭކްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  އެހެންނޫނީ  ވެސް.  އެބައި  މިންަގނޑުތަކެްއ  އެހެންވީމަ،  ދަނީ  އެްއކަލަ ތައް. 

 ބްލިޝްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް.  ޕަންަގނޑޭ ބުނެފައި އިނދެއްޖެއްޔާމު އެ އެްއޗެހި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތެރެއިން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި    ކޮމިޓީަގއި ހިމެނވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގމިހާރު އަޅުަގނޑު  

   ! ެގންދަވާށްތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރާހީމް ރަޝީދުބްއިދާއިރާެގ މެންބަރު މާފަންނު މެދު  

ހޭ ބިލެއް މި ހަދަނީ މިީއ   ބެ ޕެސްޓިސައިޑާ   ރުހާމި،  ދޭ ސުާވލަކީއޭރު ދެއްިވ ލަފަޔަށް. ައޅުަގނޑު އުފެ  އާދެ! ޒާހިރު

ހުރީމަ   މާއްދާއެއް  ނުރައްކާތެރި  އިންސާނުންނަށް  މާއްދާތަކެއް.  ާގނޫނަކަށް މި  ކެމިކަލް  މިއުޅެނީ  ކަންބޮޑުެވެގން 

ޒަމާނުހެން ރީކުހާރު  މިވި ހަމައެކަނި މި ބާއްވައިދޭށޭ ދަނޑުވެރިކަމަށް. ެއކަމަކު، ރާއްޖޭަގއި  . ދެން އޭރު ވިދާޅުހަދަން

ޭމވާ ހައްދާ.  އެބަ  ވެސް  ބަީގޗާ  ރާއްޖޭަގއި  ކުރަނީކީ.  މި  ނޫން  ެއކަންޏެއް  އެދަނޑުވެރިކަން  އަދި    ،ހެނިހެންާއއި 

އެބަ  ވެއި  ގަ ރިސ ޓުތަކު އެސް  ހައްދާ  މިކޮށްރީތިބަ  ަގސްތައް  މިހިރީތާތަން  .  ވެސް  ވެސް    ަގސް.    އެއަށް  ހަމަ 
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ޖަހާފަ ޕެސްޓިސައިޑް  ޖަހާފައި  އެހެންވީމަ،ހުރެދާނެ  ައސަރުކޮށްފާނެ.  ެވސް  ބަޔަކަށް  ތިބި  މިތާ  ވަރަށް    . 

ދެން އިނޭގތ .  ބޭނުންކުރޭ  އެބަ  ޕެސްޓިސަިއޑް  ެއކުއަރ   ްއވީފާހަަގކުރެ  އެ  ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި    ރަގއިކަލްޗަ  ީމަގއި 

ވަކިން ދަނޑުވެރިކަމަށް ޕެސްޓިސައިޑާ    ، މީަގއި އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީހޭވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްއޭ.  ނުންކޮށްފާނެވެސް ބޭ

ބާްއވާފައިބިލެއް  ބެހޭ   ވަކިން  ހ ޓިކަލްޗަރއަށް  ގޭ ،  ބާއްވާފައި  ވަކި  މިކަހަލަ  ތަރުކާރީ  ހައްދާ  ޭގމޭވާ  ަގއި 

އަ  ޭގޭގެގ  ބަީގޗާތަކާއި،  ކިހިނެއްތ ވަކިމި  ސްކަނި  އެްއޗެއްސާއި،  ވަކިކޮށްފަިއ  ؟ ވަކިކުރާނީ  ޕްލާންޓް  ނުވަތަ 

ޕްޝަން  ޕްލާންޓޭ ވަކިން  ނުވަތަ  ހިޭގލާންޓަށް  ވެސް  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި  ބާވަމެ ތެރޭެގ  ހުރިހާ  އްެގ  ތެނޭނެ 

ނަ ނުވަތަ ހުންއި  އި ޭގޭގެގ އަސްކަނީަގގަ ވެސް ހައްދަނީ ޭގޭގަގއި. ބަީގޗާ ހައްދާއިރު  ނޭގތ . ބަީގޗާއިަގސްަގހާިއެގހި  

ަގކުރެވޭ. އަދި ހަ. އަޅުަގނޑަށް ފާވެފަތި މައްސަލަތައް ދިމާއެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެ  ކެމިކަލް ޖެހުމުެގ ސަބަބުންތާކަށް  

ދަރިމައިވުމު ސަބަބުން  މީެގ  އެބަހުރި  ބެލިބެލުމުަގިއ  ވެއަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަެއއް  ައއިސްެގ  ރު ހާމި  އްސަ 

ދަރިމަ އެބަހުރި  ބޭފުލަ.  ަމއްސަިއވުމުެގ  ރާއްޖޭަގއި.  ފެރޗްކުރެ ސަން  ޅު ތި  ވަރަށް  އްވީމަ  ޕެސްޓިސައިޑުން  ންނާނެ 

 ވެސް ށްއްަގއި އުޅޭ މީހުންނަދެސަރަޙައް  ދަނޑު ހައްދާ  ، ސް ލުންވާނެ. ޕެސްޓިސަިއޑް އެ ެގންުގޅޭ ތަނެއްަގއި ވެއްެގ

 ްއވި ރެ ަގކުހަރާއްޖޭަގއި ެއ ފާއްސަ  ށް އައި ރޭ. އަދި މިހާރަކަކުމައްސަލަޖެހޭވަރުެގ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެބަ ބޭނުން

ހުންނަ މިސާލަކަށް، މާރުކޭޓުަގިއ  އަށް އެތެރެކޮށްެގން. އުޅޭއިރުަގއި  ަގއި މަނާ ތަކެތި ވެސް އެބަ ެގންުގޅޭ އަިމއްލަމީ

ޖަހާލަނީ.   ފަހުން    21ކޭލަށް  ފަށާ.   ކެވޭނެނުނޫނީ  ދުވަސް  ކާން  އެބަ  ދުވަހު  ޖަހާ  ހަމަ  ެއކަމަކު،    ޖަހައިެގން. 

މިއުޅެނީ އެހެންވީ ކަންބޮޑުެވެގން  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ރާއްޖޭަގއި  ތެރޭަގއި  ،  މަ،  ރައްޔިތުންެގ 

  ސް ގަ   ަގއިފާހަަގކުރެއްވީ ޭއެގ ތެރޭމި  ވަރަށް ިގނައިން ކެންސަރާއި ނުދަންނަ ބޮޑެތި ބައިވަރު ބަލިތައް އުފެދިއްޖެ.  

ވަރަށް  ެގ  ކާނާ ެވސް  ފު ކަންތައްތަކުަގއި  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ބޮޑަށް  އަދި  އޮތ ރިޓީާއިއ  ޑްރަްގ  އެންޑް  ޑް 

ހާރު ކަންތައްތައް ހުރިޮގތުން ިމ  ދާއިރާތަކުަގއި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރާއްޖޭަގއި މިިމ މިކަމާ ބެހޭ  ،މިނިސްޓްރީއާ

ތަންތަނުން.   ބޭރު  ެގނޭ  އެބަ  ަގސް  ރިސ ޓުތަކަށް  މިޮއތީ.  ފުޅާވެފައި  ަގސް   އިމާލަޭގބެލޭވަރަށްވުރެ  ތަންތާ  ،  އެކި 

ވި ތަންތަންއްމާމެލާމެލި  ތަ  .އެބަހުރި  ކާ  ވިއްކާ  ަގސް  އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީން މާ  އެހެންވީމަ،  ހަމައެކަނި  ،  ތަން. 

 ހަަމއެކަނި ދަނޑުވެރި ކެމިކަލް އެީއ ަވކި  ށްަގކުރެއްިވ ޮގތަހަމިނިސްޓްރީން ފާ  އަޅުަގނޑުމެން މި އެންވަޔަރަންމަންޓް

 ؟ ވީ އަޅުަގނޑުމެންނެއްތ  މި ފަރުމާކުރަންކިހި ؟ަގއިތ ެގ ޮގތު އްަވކި ކެމިކަލެ ކަލްޗަރ ޓި ހ ؟ ތ އިގަ ެގ ޮގތުކެމިކަލްެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް ވަންޏާ. އާދެ! ކުރިއަށް   ންފުޅުވަން ބޭނުެއްއޗެއް ވިދާޅު  ފާހަަގކުރެއްިވ ސުވާލަށް ސްޕެސިފިކްކޮށްއެ  ދެންމެ  

 ރު. ެގންދަވާ ޒާހި
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓުެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:

މީ ރީތިގެއިއާދެ!  މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް  ފެންނަނީ އިނޭގތ . އެއީ މީ  އްފޮޓ އެ  ން  ދަމިން  ގެއިމި  ކައިދެނީ އް 

ދަނޑިެއއް އިންދީމަ  ކަަމކީ ކޮބައިތ . އަދި ަމެގްއެގ ަމތީަގއި  ބެހޭ ބިލެއް އެބަ ބޭނުންވާކަން. ދަނޑުވެރިދަނޑުވެރިކަމާ

ޕޮޓުތައް    ފެންނަ  ޖެހޭ. މިތާ ބަހައްޓާފައި މިހިރަނުެގ ތެރެއަކަށް ދާކަށް  އޭަގއި ދެ ކުރި ފެޅިޔަކަސް ެއ ދަނޑުވެރިކަމު

ދަނޑުވެރިކަމަކީ  އެނޭގނީ    ންގެއިބެހޭ ބިލެއް ހެދުނީމާ އޭދަނޑުވެރިކަމާދާކަށް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމަ،  ކަމަށް  ދަނޑުވެރި

ދަ ކޮ އެހެންވީމަ،  ދެންނެވީ.  ނބައިކަން.  މި  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ޕެސްޓިސައިޑުެގ  ބޭނުންކުރާ  ޑުވެރިކަުމަގއި 

ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަ  ދެއްކި  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވާންވީ.  ޕެސްޓިސަިއޑެއް  ތުރަށް އި  ދަނޑުވެރިކަމަށް 

ބޭނުން ކަވެ ފުޅުއޮޅުންފިލުވާލަން  ވާހަކަ  ންނޭނެގެގން  ދެންނެވީ.  އްކެވީ.  ދެ   އެ  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންވީމަ،  މީަގއި 

ަގރޑްންއާ  އެޮގތަށް.ެގންދާންޖެހޭނީ  ވެ  މިކަން ދަ  ހ މް  އެއްޗެއްސަކީ  ހިމަނާފައި ނމި  ތެރޭަގއި  ޑުވެރިކަމުެގ 

 ދަނޑުވެރިކަުމެގ އިންޑަސްޓްރީއަށް އޭތި ަވއްދާކަށް ނުޖެހޭ ިއނޭގތ . ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުންސަރިޔާ

ބޭފު ިގނަ  ފްލ ރއަށް  ޅުވަރަށް  އެދިަވޑަަވއްޗޭކޮށްލައްޑުމަ  ، ވީމަތިއްބެ  ދިވަޑައިެގންފައިއެން  ަމ  ވީތިއްބެ  ެގންއި . 

. އޭރުން  ންސުވާލަށް ދެްއވަ  ނޭގތ . އަދި ޖަވާބު ވެސް ސީދާސީދާ ކުރަްއވަން އިސުާވލު  ަގނޑު އެދެން ހަމަ  އަޅު

 ބެހޭޮގތުން. އާދެ!  ފުޅުތ  ތިއާންން. ެއްއޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކުރިއަށްދާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝީދުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަ  މެދުމާފަންނު 

އަޅުަގނޑު  ޒާހިރު މި،  މިހާރު  ދަންނަވަނީ  ކެިމކަލްއާ  މި  ވާހަކަެއއްމުދަނޑުެވރިކަ  ،ބެހޭޕެސްޓިސައިޑް  ނޫން.   ެގ 

ހަކައެއް ނޫން.  ވާއަޅާ ާވހަކަ. ދަނޑުވެރިކަާމއި، މަސްވެރިކަމުެގ    ތައްރިކުރުމަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތެން ރަްއކާގެއިމީ

ައޅުަގނޑުކަލްޗަހ ޓި ދައްކަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ނޫން  ެވސް  ވާހަކައެއް  ޖަހާ   ރެގ  ތަނަކަށް  ކޮންމެ  ދައްކަނީ    މި 

ރައްޔިތުންނަށް  ެގކެމިކަލް ސަލާމަ  ސަބަބުން  ނުރައްކަލުން  މި  ލިބޭ  ބިލެއް  ހަދާ  ޓަކައި  ބިލަކީ. ތްކުރުމަށް 

ބިލު  ޕެސްޓިސައިޑާ އެބަމު ނޑުވެރިކަދަމިހާރު    .އިނޭގތ   ބެހޭ  ބިލު  ބެހޭ އޮެގ  ޕެސްޓިސަިއޑާ  މީެގ  އެހެންވީަމ،  ތް. 

މި މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުން  ރައްކާ  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮންޮގތަކަށްތެރި ދޭންޖެހޭ  ދެވޭނީ  ؟ ފަރުމާކޮށްެގންތ   ކަން 

ޕެސްޓިސައިޑުކެމިކަ ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ  ވާހަކަ  ކެ  ،ލްެގ  އިނޭގތ . ައޅުަގނޑުމެން  މިކަލްއެްއެގ  ދައްކަނީ  މި 

 ވެސް ޖަހާ އެބަ.  ށް ވެސް ޖަހާ. ކެމިކަލް އެބަ ޭގގެއަށް އަސްކަންޏަ  ލްއެހެންވީމަ، ކެމިކަލް ޖަހާ މިައށްވެސް. ކެމިކަ

ރައްކާތެރިކަން  ން  ގެއިމީ؟ ންވަރަކަށްތ ކަން ހުރީ ކޮން މިތެރިންެގ ހޭލުންލްއަކީ ރައްޔިތުމި ޖަހާ ކެމިކަ  އެހެންވީމަ،
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މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން. މި މަޢުޟޫއަށް އިނޭގތ  އަޅުަގނޑުމެން ؟ ފ ރުކޮށްދެނީ ކޮން ދަރަޖައަކަށްތ 

 ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާ  މާފަންނު ވެސް  މެދު  ވަުގތު  ތަޢާރަފުކުރެވުނު  ބިލު  މި  މެންބަރަކީ  އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް މިއަށް  އިރާެގ 

ބަހައްޓަ  ވަރަބަހުމި    އިވަޝައުޤުވެރިކަން  ރަނަގޅަށްށްސްަގއި  ބޭފުޅެއްކަން  ބަިއވެރިވެ     ެގންދަވާ  ވަޑަިއަގންނަވަުމން 

ކަންކަން ބަެއއް  ވިދާޅުވާ  އެ  ދެން  ފާހަަގކުރަން.  ވަުގތު    އަޅުަގނޑު  އަދި  ސީދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަުގތު  މި 

ޖަވާބުނުދެއްވުނަ ބޭފުޅުންނަސް އޮތްޮގތުން  ތި  ވެސް  ލިޔުމުން  ދި  ށް  ފޮނުއްވޭނެ.  ރާސާކުރުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ބޭނުންފުޅުތ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން.  އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ބަލާނަން.

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،   ފިޝަރީޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

ސަިއޑް  އިނޭގތ . އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުަގއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓި  ތެންކިއު

އިންނަނީއި  މާނަކޮށްފަ އަދަނޑުވެރިކަން  އެ  ބްރ ޑް  އެ  އިނިގރޭސި  ެގލާއްމްބްރެ  އިނޭގތ .  ބަހުން ތެރެއިން 

ކަން  އެްގރިކަލްޗަރއަށް އަޅުަގނޑުެމން މި ކިޔަނީ ދަނޑުވެރިކަން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމުަގއި ދަނޑުވެރި

އި ހެއްދީމަ. ްއެގ ޮގތުގަ ންޑަސްޓްރީއެމި ދެންނެވީ އި،  މަ ތި ވިދާޅުާވހެން އެްއޗެްއ ޭގދޮށުަގިއ ހަްއދާމި ހުންނަނީ ހަ

އިނޭގތ .  ހިމެނޭނެ  ހެއްދުން  ަގސް  ހުރިހާ  ވިދާޅުވާ  ތި  ތެރޭަގއި  މާނައިެގ  ދަނޑުވެރިކަމުެގ  އަސްލު  އެކަމަކު، 

ެގ  ނނޭއެހެންވީމާ، އެ އިނިގރޭސި ާމނައިން މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި އައިއްސަ އިނޭގތ . އެހެންވީމަ، ކަން

  އި ދެން ހަމައެކަނި ބައިބައިކޮށްފަ  އެހެންވީމާ ދަނޑުވެރިކަން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގޅުްއވަނީ.  ެވެގން ތި އުއުޒު ކޮންފި  އެ

ޕޮސިބަލް  އިމީަގ އެ  ކަެމއް.  ނެތްސް  އެްއވެއަޅުަގނޑުމެންެގ  ،  ޑިފައިންކުރެވޭނެ  ޮގތަށް.  ިއޝޫެއްއ  ދެން    އެ 

ތަފާތުކުރަން ކެމިކަލްއާ  މި  ކެމިކަލްއާ  އެހެން  ހީވަނީ  ުގޅުންހުރި ކާބ   މިއީ،  ކީކަމަ  ޖެހޭއަޅުަގނޑަށް  ތަކެއްޗާ 

ކެމިކަލްތަކަށް ވާތީވެ. ިމއީ ވިހަ ހުންނަ  ތ . ކާބ ތަކެތި ެއއްޗިހި ހަްއދަން ބޭނުންކުރާޭގކަމަށް ވާތީވެ އިނ  އްކެމިކަލްތަ

ބޭނުންވަނީ   ވަކިކުރަން  ެއއްޗިހި  ދަނޑުވެރިކަމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ށް ންނަމެއަޅުަގނޑުއެްއޗަކަށްވާތީވެ. 

ފާޓިރގަވަ ވިދާޅުވި  ސާޖި  ދެން  ޮގތަށް.  ފާޓި  ރލައިޒަންކުރެވޭ  އަންނާނެ.  އޭަގިއ  ޙަޤީޤައަކީ  ރ ލައިޒަވެސް  ތުަގއި 

ެގ ބޮޑީއަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިއަންސް.  ންނޫން އިނޭގތ . ޭއަގއި ހުންނާނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެ  ވިހަެއއް ހުންނަ ެއއްޗެއް

އެްއޗިހި އުފެދޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްޗިހި    ަގހުެގ އުފެދޭއޭތި  ނަާގވަރަކުން    އެހެންވީމާ، އެ ނިއުޓްރިއަންސް ަގހަށް

ކެމިލްެއއް ޮގތަށް  މި  އެކަަމކު  ނެތް.  މައްސަލަެއއް  ކެއުުމަގިއ  ެއއްޗެ ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުންނަ    އް ވިހަެއއް 
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ނޑުމެން އޮންނާނެ އެއަށް އޮތީ. އަޅުގަ އެއްނުވެ މި  ތ . އެހެންވީމާ، އެއާ މިއާ  އްކަމެއް ދެބޭނުންކުރަންޏާ އެއީ ތަފާތު

 ނުާވނެ އެ އެްއޗެްއ.  ދަޑުެވރިކަމުެގ ބިލުެގ ތެރޭަގއި. އެކަމަކު، މިއަކު އިންކްލޫޑެއް އިާގނޫނެއް ހަދާފަވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާިއރާެގ އިއް ،  މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެންބަރު މުޙައްއުނޫގފާރު  މަދު ވަޙީދަށް. ސީދާ  ޒަތްތެރި 

 ޕޮއިންޓަށް ވަޑަިއެގންދެްއވާ.  ހަމަ 

 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ސުވާލު.  ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިެގންތިއްބެިވ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑު އެބައޮތް ތަންކޮޅެއް ިގނަ  އަދި  އްރިރު.  ޤަޔާ މުޝުކުރިއް

އެބައޮ  ވަރަކަށް  4 ސުސުވާލު  ފުރަތަމަ  ކޮން  ،  ވާލަކީތް.  އިދާރާއަކުން  ކޮން  ބަލަހައްޓަނީ  އެްއޗިހި  މި  މިހާރު 

ސުވާލަކީ  އަނެއް  ދެން  އިނޭގތ .  އެއީ  ،  ޮގތަކަށްތ   ަމޤުޞަދު.  އެބައޮތް    2ާގނޫނުެގ  ަގއި  )ބ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ނުރައްކަލަކުންޑު ޕެސްޓިސައި ދިމާވެދާނެ  ސަބަބުން  ިއންސާނުންނާއިެގ  ެގއްސާއި،  ޖަނަވާރުންނާއި     ،  ަގސްަގހާ 

ތިާމވެށީެގ   ޕެސްޓިސި ކަނޑާއި  ޮގތުން  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ެގންުގޅުމުގަ އްޙަތު  ސަލާމަތީ   އަޅަންޖެހޭއި  ސައިޑް 

އިސްލާ  ،ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓްރީމިދެން  ވަދޭހެން   ކް  މީެގތެރެއަށް  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީއެްއެގ  ހުރިހާ    ފިޔަވައި 

ފުރަތަ ހީވަނީ.  ދެއަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ކަމަކަށް  މިނިސްޓްރީއެްއެގމަ  ކޮން  ޮގތުަގއި  މި ،  ކެލައްވާ  މިހާރު 

މިއޮއި  ފަރުމާވެފަ ކޮން  މެންޑޭޓުސްޓްރީއެއް ނިތްޮގތުން  މިތަނުަގިއ  ެގ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތ .  އަރާނީ  މިއަށް  ތ  

އެންވަތަ އެ  ކޮމިޓީެގމެންޓް  ޔަރަން މްސީލުކުރަނީ  ބޭފުޅުން ،  މަކީއަނެްއކަދެން    .ހެންވީމާފަރާތުން  ބަެއއް 

ސް މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން  ރާއްޖޭަގއި އަދި ކެމިކަލްއާ ބެހޭ ބިލެއް ނެތް. ނެތީމިހާރު  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  

އްޗެްއ   ޕެސްޓިސައިޑް ޭއަގއި ވަރަށް ހަނި އެށްތަރުތީބެއް. ކުއްލިައކަވަކި  ޮއވޭކަންނޭނެގ  އެބަ   ސްވެއިސްކަންދޭންޖެހޭ  

ކެމިކަލް ބިލެްއެގ ދަށުން މި ބައި ައއުން. ދެން ވާނީ  އޭ ކިހިނެއްތ  ށްތްތ . މިސާލަކަވަރަށް ރަނަގޅު ޮގ  އައުން އެއީ

ކަމަކީ ފާހަ،  އަނެއް  ބޭފުޅުން  އެޖެންޑާަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަނޑުވެރިކަމުން،  ވިހެން  ަގކުރެއް ބަެއއް  ލެޖިސްލޭޓިވް 

ވަރަ ބިލެއް  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  އި  ށްއެބައޮތް  އޭސްބޮޑެތި  މިހާރު  ވާހަކަ.  ެގންނަ  ައޅުަގނޑަށް ލާޙުތަކެއް  ެގތެރެއަށް 

ކިޔާފަ ަގސްކާނާ  ބޭހާއި  ދަނޑުވެރިކަުމެގ  މިސާލަކަށް  ނުލާ  ބަސްބަސް  އިނިގރޭސި  ހިމެނި  އިހީވަނީ  ސް އަމި 

ހީވަނީށްއަޅުަގނޑަ އެހެންވީމާ،އެ    ވާހެން.  އިސްކަ  މަ ހަ  ކަން  އަޅުަގނޑުެމން  ދެންނެވީ  ތަރުތީބުން  މި  ންދޭ 

މުހިއްބަ ޕެސްޓިސައިލާއިރުަގއި  ދަނޑިވަޅަށް  މި  ެއއަށްވުރެ ޑް މީ  ނުވަތަ  ެގނައުންތ   ހަމައެކަނި  ބިލެއް  ބެހޭ    ސްާއ 

ެގނައުންތ  އޭތި  އަނެއް ؟ފުޅާކޮށް  ޑިފެންސް،  ކަމަކީ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި މިހާރު  ވެސް  މިނިސްޓްރީއާ   

ދަނޑުވެރިން ސްޓަމްކަ އަދި  ވާހަކަދެކެިވއްޖެ.  ވެސް  ވާހަކަދެކެސްއާ  ވެސް  ވިޔަފާރިވެރިންނާ  ބައެއް  ިވއްޖެ.  ނާއި 
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އެ ބޭފުޅުން އަިމއްލައަށް ބައެއް ކަހަލަ ހަމަ ބާރުަގދަ ،  ދަނޑުވެރިން ެވސް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާހަަގކުރެްއވި

ތަޙުލީލުތަ ބަެއއްކަހަލަ  މިކްސްކޮށް  ޮގތަކެމިކަލްތައް  ކަހަލަ  ނެތް  ބެލެހެއްޓުމެއް  ވަރަށް  ކޮށްެގން  ެއ  އް  ކަށް 

ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންކުރުން އިނޭގތ . އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ

ދޭ ކަންވަނަ އެންމެ އިސް   2ެގ  ޕްލޭނު   ޤީގައުމީ ތަރައްއެްއކަލަ  ވެސް    ކަން ސިންަގޕޫރުެގ ވާހަކަ. ސިންަގޕޫރުެގދައް

އޮތީ މި  ކާބ   ސިޔާސަތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންތަރަްއކާތެރި  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކެތި.  ތެރޭަގއި އަބަދުވެސް 

ށް ކިޔައިދޭކަށް  ކައެބަ އެނޭގ މިސާލަކަށް މި ކަންކަން ބޭނުންކުރުން އޮންނަ ޮގތް ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އިތުރަ

އަ އެހެންވީމާ،  ކަންނޭނެގ.  މީނުޖެހޭނެ  އިސްވަނީ  ދަނޑިވަޅަށް  މި  ހަމަ  އަނެއްކާ ؟ތިތ ޅުަގނޑުމެން   ދެން 

  މުޅި  ،އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އިނޭގތ  މީތި ައިއސްފަ އޮތްޮގތުން   ބޮޑަށް ސިފަވޭށްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަ

ކުރެވޭ ކަހަލަ  ޕްރޮމ ޓުށްދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެސްޓިސައިޑް އިތުރަ މި  ށް  ގއަަގނިކް ފާމިންރއ   މިހާރު  ދުނިޔެ

އިނ ނުވޭބާއޭ  މީހުން  ެއހެންވީމާ،ޭގތ .  ޮގތެއް  ފަންނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ބޭފުޅުން.  ފަންނީ  ބޭފުޅުންނަކީ   ނެއް ތި 

 އްސާކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ޙިތައް ލު . އެހެންވީމާ، މި ސުވާނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ބަހުސަކަށް ދާކަށް ނެތިން. އެ ކަށް އަޅުަގއެްއ ސުވާލަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުެގ ތެރޭ

މުހިއް ނޫންތ މުބިލު  ފޮނުއްވާފަ،  ތ   ދިވެހި    އިސަރުކާރުން  ނިންމަނީ  މި  އެހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއތީމާ 

އަ މިހާރު  ބިލެއްކަމަށް.  މުހިއްމު  ވަރަށް  ެގންދަންވާނީސަރުކާރަށް  ކުރިއަށް  ބަހުސް  ބިލު    ޅުަގނޑުމެން  މި 

ފުރިހަމަކުރުއި  ފަ ބައްޓަންކުރެވި އިތުރަށް  ޮގތް  އަދިއޮތް  ަގވަ  މަށާއި  ބިލު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރއެ  ންކުރުމުަގއި 

ރަނަގޅު ނެރެވިދާނެތ .    މިއަށްވުރެން  ފާހަަގކޮށްލީޮގތްތަކެއް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އެ  އެ    .އެހެންީވމާ،  މިހާރު 

ބޭނުންފުޅުތ ފާ ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  ނުކުތާތަކަށް  ެއއްޗެްއ  އިދާރާ  ޛީންފީތަ  ހަަގކުރެްއވި  ހައިސިއްޔަތުން  ތަކުެގ 

 ވިދާޅުވާން. 

 

 ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ޢަބްދު ޑރ. މަންޓުންވަޔަރައެންފް ސްޓޭޓް ފޮރ ރ އޮމިނިސްޓަ

ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ެއއްޗަކާ ވެސް ުގޅިެގން  ،  މިހާރު ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީއްރިރު.  ޤައްޔާ މުރި އާދެ! ޝުކު

ޮގތަށް ވިދާޅުވި  މިހާރު    މާނަކުރެވޭރ ެއްގރިކަލްޗަ،  ެއއިން  ބުނީމަ  ބަޔާންކުރެވިދާ  އޭ  ބިލުަގއި  މި  .  އޭނެޮގތް 

އެ    އޭރ އެްގރިކަލްޗަ ހިމެނޭ  އޭެގތެރޭަގއި  އެކުއަހެދާޅުވިވިބުނީމަ  ހިމެނޭ  ރކަލްޗަރން  ވެސް  ހ ޓި،  ވެސް  ކަލްޗަރ 

ން ޮގސް ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނޭ ޮގތަށް އެްގރިކަލްޗަރ މި ހިމެނޭ. ދެން އަދި ެގރިބަކަރި ެގންުގޅުން ވެސް ހިމެނޭ. އެހެ 

އޮންނަނީ އިނޭގތ .    އިނީ. ިގނަ ތަންތަނުން އަދި މަސްވެރިކަން ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް އެްގރިކަލްޗަރ މާނަކޮށްފަކިޔެ
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  ލޭންކުރާ ބިަގނޑުމެން ދަނޑުެވރިކަމުަގއި ބޭނު މާނަކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުށް އެ ޮގތައެހެންވީމާ، މި ބިލުަގއި

ފުޅާކޮށް އެކަން އެނޭގނެ ޮގތަކަށް ވެސް    އަދި އެއަށްވުރެވަންޏާ    ދިވެހިން ބުނާއިރު އެހެން ނޭނޭގ ކަމުގައި،  ބުނީމަ

އިނޭގތ   އެ  ޑުމެންނަށްއަޅުަގނ  މިނި.  މާނަކުރެވިދާނެ  ކޮން  އިންސާނުންގެ ،  ސްޓްރީއަކުންތ ދެން  ކަމަކީ  މި  މިހާރު 

ުގޅިފަޙަސިއް ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމަކަށްވާތީއި  ތާ  މިނިސްޓްރީން  ،  އޮންނަ  މިަވރަށް  ފިޝަރީޒް  ކަމާ ކުރިއްސުރެން 

އް އޮތް ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ދެން މިހާރު ދުނިޔޭެގ ބައެ އި  .އީެގ އެހީ ހ ދަިއެގން ތައްޔާރުކުރަްއވާފަ.އޭފްއެ

ހުރިހާ ޕެސްޓިސައިޑްސްއާ ބެހޭ    ޓަނީ އިނޭގތ .ޭއއިން ބަލަހައްޕީ.އީ އެމެރިކާަގއި މިސާލަކަށް  ،  ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު

ބަ ކަމެއް  ތަނެހައްޓަނީ.  ލަ ހުރިހާ  ހުރިހާ  ދުނިޔޭެގ  އައްއެހެންވީމާ،  ޮގތް  ކަންކަންކުރާ   ަގނޑުމެންނަށްޅުަގއި 

އެކަމަކު ދިރާސާ ތިމާވެ  ، ކުރެވިދާނެ.  ބޮޑަށް  ކަަމކަށްވާތީ   ޓާ ށްވަރަށް  ސުވާލަށް  ،  ުގޅިފަހުރި  ކުރެްއވި  އެ 

އަދި ހަަމ  ެއއީ  އޭެގ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ކޮބައިތ   ތި ދެން ބަލަހައްޓާނީ  ނީ މި ބިލެއް ފަރުމާކުރީމަ އޭހެންޖެވަދަންނަ

ބަހުސްކޮށްފަ ެއކަމަކުއި  މި  ފާހަަގކުރެވެނީ.  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ބޮޑަށް  ނިންމިދާނެ  ވަރަށް  ކުރާ  ،  އީ.ޕީ.ޭއއިން 

ތެރޭަގއި ތިމާވެ،  މަސައްކަތްތަކުެގ  ކަމަކަށްންލުެގއް  ށްޓަށްއެއީ  ދެން    ވާތީ.  ލިބޭ  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ކ އްޗެއްތ  

ބިލެއްތ    ބެހޭ  ކެމިކަލްއާ  އަންނަންވީ  ނޫނީއަންނަންވީ  ކުރިން  ބިލުތ   ހަމަ   ،ދަނޑުވެރިކަމުެގ  ެވސް  ެއއީ 

ކަމެއް.  ކުރެވިސްބަހު ދެކޭ ދާނެ  ވެސް  ޗެޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  މީެގ  ތަންތަނުގަ ރޕްޓަމިހާރު  ބައެއް  ެވސް  ިއ  ތަކެއް 

ކަންތައްތަކަށް  ހުރޭއި  ހަދާފަ ފާހަަގކުރަންޖެހެ  އިނޭގތ .  އެކިެއކި  ބޮޑަށް  ެއންމެ  ދެކޭޮގތުަގިއ  ީމެގ  އަޅުަގނޑު  ނީ 

ފްލޮރިކަލްޗަރ ހުރިހާ އެއްޗެއް    ޓިކަލްޗަރހ ،  ދެންނެވީމަ ހުރިހާ  އޭރެއްގރިކަލްޗަ  ،އެްގރިކަލްޗަރ ޕެސްޓިސައިޑްސްއާ

އޭ ިމ  ރްގރިކަލްޗަނޮން އެަގއި.  ރ ޕެސްޓިސައިޑްސްއާ ވަކިކުރެވެންޖެހޭ އަސްލު ހިމެނޭ ޮގތަށް. އެއާ ނޮން ެއްގރިކަލްޗަ

ސް  ވިދާޅުވި ޮގތަށް ކޮކްރޮޗަ  ދެންމެސަިއޑްސް އިނޭގތ . ޭގެގއަށް  ދަންނަވަނީ ހަމަ ސީދާ ނޮން އެްގރިކަލްޗަރ ޕެސްޓި 

އެްއޮގތަކަށް    ރއާކަލްޗަެއްގރިރު  ބަިއވަ  ޮގސް އެބަހުރި  ފެން ސާފުކުރަންޖަހާ އެއްޗިއްސަން ދާންދެންނޫނިއްޔާ ޭގޭގ  

 . ވެސް ެއބަހުރި. ޝުކުރިއްޔާވެސް ނުބެހޭ އެްއޗިހި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސު ކުރެއްިވ  އެ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަރަވާއުނޫގފާރު  އަށްލަށް  ސާފުކޮށް  ތި   ހަމަ  ަގނޑުމެންނަށްޅު 

ޖަވާބެއް ފަރާތުން  މުހިއް  ބޭފުޅުންެގ  ގަވައެއީ  މު.  ލިބުން  މުހިްއމު  ރމީެގ  ވަރަށް  ިމ ނަންސަކީ  ޮގތުަގއި  ބައެއްެގ 

އަންނައިރު  ވެެގން  ާގނޫނަކަށް  މި  މަޤުޞަދުތައް  އޮންނަނީ  އަދި  ރ ލެއްކުޅޭނެ  މުހިއްމު  ކާމިޔާބުވުމުަގއި  ަގއި 

ބަލަހައްޓާނީ ، ންނައިރުށް ެވެގން އަކަމި ބިލުެގ ކަންކަން ާގނޫނަ، ސުވާލަކީ  އްވިހަަގކުރެ އެ ފާމިހާރު ހާސިލުވުމުަގިއ. 

ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ މިނިސްޓްރީންތ  ނުވަތަ ދުނިޔޭެގ  އާރ ން ޮގތަށް ެއްގރިކަލްޗައި  އިމިހާރު މި ހުށަހަޅާފަ

ނެގ ންނޭން ކަވަރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް ކުރެިވެގ،  އިއެ ކަންތައް ތަޖުރިބާކުރެވިފަވެސް  ބައެއް އެހެން ަގއުމުތަކުަގއި  
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ރިކަެމއް ނެތް އެ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް  އެހެންވީާމ، މި ދަނޑުވެރިކަމުެގ ޝައުޤުވެ ؟ހަރުލާނީ ދެއްތ އި  ގަ ޮގސް ތަނެއް 

ހޭ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން ެއއީ އޭެގ މަޤުޞަދުކަމުަގއި  ބެ ޑްކުރެިވ ެއ ކަންކަންކަމާ ނުއި ން އެވޮ އިއޭގެ   ރެސްޓުޓައިން

މަސައް ތެރޭަގއިަގތ   ހިމެނިެގން  ބައެްއެގ  ެއއަކަތްކުރާ  ލޭންޑްވާންީވ.  ޮގސް  ބިލު  ހަމަ  މި  ބޭފުޅުން  ތި  ށް 

  ޖަވާބުލިބޭނެ. ސުވާލު އަޅުަގނޑުމެނަށް ވަރަށް ފަސޭހަިއން އެ ންމުވެދެްއވުންނަވާ ޮގތެއް ވިދާޅުފެނިވަޑަިއަގ

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙައްމަދުމުލް ރ ޖެނެރަެގ ޑިރެކްޓަފް އެންަވޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮ

މުޝުކުރިއްޔާ  ަގއުމުތަކުޤަ  ިގނަ  ދުނިޔޭެގ  މި  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ކުރެވިފަިއ  ކަންތައް  މި  ަގިއ  އްރިރު. 

އެންވަ ބެޔަރަންމަހުންނަނީ  އެޖެންސީެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންވަންޓް  ނޫނީ  ދަށުން    ންޓުމަޔަރަންލެހެއްޓުމުެގ 

ކަންތަ ކެމިކަލްތަކިެގ  މި  އެހެންވިމާ،  ދަށުން.  އެ  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ނޫނީ  ބެލެނިވެރިކަން  ޭއެގ  ބެލެހެއްޓުާމއި  އްތައް 

 .. ކޮށްދޭ. ޮގތް ަގއިޑުެގންދަންވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ! ރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާ ފަށާނަން އިނޭގތ  ޒާހިރު ނިންމަވާލެްއވި ހިސާބުން ކު

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ރު ވާޒާހި ޙައްމަދުމުލް ރ ޖެނެރަެގ ޑިރެކްޓަފް އެންަވޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓަރ އޮ

ނޫން   ބާރުތަކެއް ެގނައުން ެއކަހަލަ ޚިޔާލެއްަގއެއް   ަގއި ހީފުޅުނުކުރަްއވާތިއް ލެޙާޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ިމއީ ެއްއވެސް  

ތެރިކަމާއެކީަގއި ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް. ެއއީ އަބަދުެވސް ޞްލާޚްކީކޭ ދަންނަވާނީ އި،  މި ދެންނެވީ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް

މާ،  ކަތެއް އަބަދު ވެސް ރަނަގޅުވާނެ. އެހެންވީކަށް ެއ މަސައްޔަކަތެްއކުރާ ބަެއ މަސައް،   ކަމަކީވިސްނަވަންޖެހޭނެ

ބަލަހައްޓާނީ އެހެން  އެކަމަކު އެކަން  ކަމަށް ފާހަަގެއއްނުކުރެވޭނެ.    ން ގ ސް ކަމެއް ވިޔަސް އެ ގ ސް ކަމެއްެގއިއޭ

އޭ  ވެއްޖިްއޔާ  ކަމަށް  އެބަޔަކު  ނުކުންނަންޏާ  ގ ސްތަކެއް  މިހާރު  ެގ  ބުނާނެ  ގ ސް   އެބަ  ބަޔަކު  ތި  ގ ސްހަދައޭ. 

އެންމެ ފަހުން   ން،މިސާލަކަށް ދަންނަވަފާނަ،  އޭރަނަގޅުކުރާށޭ. އެީއ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. ެއހެންވީމަ

،  އެބައޮތް އި  ކަންތަކުަގއި ހަމަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފަ ތަކުެގ  ކެމިކަލް  އިމައްސަލައިގަ   މި ނުކުތް  ވި،މި ރ 

ބޮލަށް ޖެހިފައި   ެގޮގސް ތިމަންނަމެން  ތައްކެމިކަލް  ެގންޮގހޭބަޔަކު ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ނެތި  އްވެސްއެ،  ތިމަންނަމެނަށް

މިހާރު ނައްތާނުލެވިވެސް    މިއޮތީ.  ތަނެއްަގއި  މިވެނި  އެްއޗިްއސެއް    ސަތޭކަ  ތައް މި  ހުރިފައި  އެބަހުއްޓޭ 

 ެގކެމިކަލްވެސް    މިހާރު،  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  ،ހެންވީމާ. އެފަތިމަންނަމެންނަށް ހަދާނެ ޮގތެއް ނޭިގ

އެންވަޔަރަކަންތައްތައް  މިހިރަ   ކޮށްދެނީ  އެތަންމި  މިނިސްޓްރީަގއޭ.  ތިންހަތަރު  ނުންނޭ  މަންޓު  ބެހޭ  ކެމިކަލްތަކާ 

ނުން   އެބަ ޕްރޮްގރާްމތަކެއް ހިންަގއޭ. އެތަސެކްރެޓޭރިއޭޓެއް އެބަ ޮއވެއޭ. އެތަނުން  . އެތާނެގބަލަހައްޓަނީ  މުޢާހަދާ މި
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މަސަްއކަތްތައް   މި  މިވަރަށް  ކިޔައިދެއޭ.  ކަންތައްތަކެއް  ޮގސްޮގސް  ކުރެވެމުއެބަ  ހިސާބުން މި  ހުއްޓާ  ން  މި 

ފެށީހަމަ  ހުއްޓާލާފައި   އަމިއްލައަށް  ބަޔަކު  ެއއޮކޮންެމވެސް  ނިކުންނާނެއޭ.  ަމ  ގ ސް  އޭެގއިން  ގ ހަކަށްވެފައޭ.  ތީ 

މިހިރަ  ،  ޮގތާއި   ނެއެ ެގންުގޅޭ،  ޮގތާއި   ބަލަހައްޓާނެ،  އިުގދަންކުރަންވީ ޮގތާ ،  އިވީމަ، އެ ރަްއކާކުރަންީވ ޮގތާއެހެން

ލައެްއ  ަގހަށް ސްޕްރޭކޮށްލީމަ ނިކުންނަ މައްސައެ    އެކަނިހަމަ  .އަންނާނެ ކަންތައް  ގައިމި މެނޭޖުކުރަމު ،  ހުރިހާ ކަމަކީ

މިއާއެ ހަމަ  ދެން  ނިކުންނާނީކީ.  އޮތީތީކީ  ްއކޮށްނޫން  ިމ  ،  ދަންނަވަން  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއަދު  މިއީ 

މާރުކޭޓަށް ވަޑައިެގން ބައްލަވާލަްއވާ.    ވެއްޖެްއޔާކަމަށް    ނެތް. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ  ވެސް  ބެލެހެއްޓޭނެ ތަންތަނެއް

ޓަކައި ދޮންކުރުމަށް  ދ   ޔޮކެދޮން  ، ދޮންކެޔޮ  ފީވާނީ  ދޮންކުރުމަށް؟ ދޮންކުރީމަ  ޖެހަ  ޓަކައި  ކެޔޮ  އިނޭގތ   އެބަ  އޭ 

ޕެސްޓިސައިޑެްއތ    މިއީ  އެބަޖަހައޭ.  މީތި  ކްލީންކުލީން  ހުންނަ  ެއ  މުށިކުލަިއ  ބޭނުންކުރާ  މި  ދޮންނަން  ފާޚާނާ 

ބަލަނީ އެ  ކާކުތ   އެކަމަކު،  ޖަހަނީ.  މި  ކ ޗެއްތ   މިީއ  ހުއްޓު  .ނޫނިއްޔާ  ެއކަން  ހެލްތު    . ވަނީކާކުތ   ކޮން 

ވާހަކަ ތ   ސެކްޓަރައކުން އަޅުަގނޑު  އެ  މިއީ  ބުނަނީ.  ވާހަކަައކީމި    ކަންތައްތައް    .ދަންނަވާ  އެހެރަ  އެހެރަ 

މިހިރަ ކަންތައްތަްއ  ނޭ  މަންޓުންން. އެހެންވީމަ، އެންަވޔަރައެބަޖެހޭ  ބަލަހައްޓަން ކޮންމެވެސް ވަކި އިދާރާެއއް ހުންނަން

 މި ދަންނަވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑަށް މުހިއްމީ ބެލެހެއްޓުން

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

މި ފުރުޞަތު  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިޝަރީޒް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކައާމިހާރު  ދެކެވެމުންދާ  މި  ބެހޭޮގތުން   އަރުވަނީ 

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ އެްއޗެއް ިވދާޅުވުމަށް. 

 

އާމިނަތު ރ.  ޑރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

މިނި އެއް  ބިލަކީ  މި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތ .  ކަންތައްތަކެއް ސްތެންކިޔު  ކުރެވޭނެ  ދަށުން    ޓްރީއެްއެގ 

އެތައް   ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެތައް  ނޫންހެން.  މެންޑޭޓުސް  މިނިސްޓްރީއެްއެގ  ހުރި  އާއި  ބިލުަގއި  މި  ތެރެއަށް  ެގ 

މަންޓު ންއިޝޫެއއްނޫން ިއނޭގތ  އެންަވޔަރަ  ެގއަޅުަގނޑުމެން،  ޑުމެންނަކަށް ވަދެެގންދޭހެން. ދެން އަޅުަގނކަންތައްތައް  

ބަލަހައްޓަމިނިސްޓްރީން   އަނެކަތި  މެއިން  ރެސްޕޮންސިވާމީތީެގ  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ތައް ބިލިޓީސްފައި 

ެއ    ،ރެވޭނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވަރން ކު.  ނޫން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްިވޔަސް އެީއކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއޝޫއެއް

ެއކަމަކު، ރަނަގޅަށް މިކަން ކުރެޭވނެވެސް މެ. އެހެންވެއްޖެ  އިައޅުަގނޑުމެންނަށް ލު  ޖެއްޔާހެދިއް  ށްޮގތަ ވެސްވާނެ. 

ދާ ޅުަގނޑުމެންނާ ސީ އައެ   .ވެސް ތަންކޮޅެއް މިހާރު ރަނަގޅުވާނެ  ށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރި ރިސ ސަސްމަކަ

ައޅުަގނޑުމެންނާއި ކަންތައްތައް  މިހާރު ުގޅޭ  ސުވާލެއް  މެންބަރު  ކުރީަގއި  ދެން  ވަންޏާމު.  ޙަވާލުކުރެވިއްޖެކަމަށް   
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މި ކަންތައް ކުރަނީ. އެ ސުވާލު  ހުރިހާ ކެމިކަލްއެއް،  ޖަވާބުަގއި  ެގކިހިނެއްހޭ  ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން    އަސްލު 

ޑި އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެްއވަނީ  މި  ައޅުަގނ ހުއްދަ  އޭެގތެރެއިން  އިނޭގތ .  ،  ކީރ ލައިންނަ  ޑުމެންނަށް  ފެންސްއިން 

އެްއޗެހިތ    ރަނަގޅު  ެގންނަނީ  މި  ެއްއޗެހި  ެގންނަ  ެއ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ދިނުމަށް.  ލިޔުމެްއ 

ެއީއ   ،ހި ނުލާެގ އެއްޗެ  1ލާސް  އަށް ބަލާފައި އޭެގ ކް  4،  3،  2،  1ލާސް  ޑަބްލިޔު.އެޗް.އ  ކް  ލިޔުން މި ދެނީ 

ކެމިކަލްވީ ވިހަަގދަ  ހުއްދަ އެންމެ  އެ  ދެން  ހުއްދަ.  ދެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައިތަކަށް  ދެންހުރި  ނުލާ  އެބައި  މަ 

އިންނަ    އެހެން  ހިފައިެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ެގންނާނީ.  އޭތި  ޑިފެންސްއިން  ދިޔައީމަ  ޑިފެންސަށް 

ނަގޅު ޮގތުގައިތ  ބެލުން. ރާ ހިސާބުން ފެށިފެން އޭތި ބޭނުންކުރަނީ ރަ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއަކީ ދަނޑުަގއި އެ ބޭނުންކު

ޕްރޮްގރާމްތައް   ތަފާތު  ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭަގއި  ޕްރެޓިސަސްުގދެން  ެއްގރިކަލްޗަރ  އެމް.އެފް.ޑީއާިއ  ،  ޑް 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން  މަސައްކަތެއް.  ކުރާ  އެންޑް ޕެސް،  ތައް ޕްރޮްގރާމްސްގ  ރެއިނިންޓްެގ  ުގޅިެގން    ޒަސްޑިޒީ   ޓް 

ކަންތައްތަކުން  ،  ކޮންޓްރ ލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ކަންކުރެވޭ އެބައިތައް  މިހާރު  އެއީ  އެހެންވީމަ،    ބަލަހައްޓަނީ. 

 ކީ. ތެންކިޔު.  ޮގތަ

 

 ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ޢަބްދު ޑރ. މަންޓުންވަޔަރައެންފް ސްޓޭޓް ފޮރ ރ އޮމިނިސްޓަ

ވިދާޅުވި  އެ  ުގޅިެގން  ކެމިކަލްސް ތަށް  ގޮ އެއާ  ހުރިހާ  ހުރި  ދެން  ވަންޏާ  ބުނާކަމުަގިއ  ކަންހިނާގޮގތަށް  މިހާރު 

އެންވަޔަރަ ލަފަޔާއި  ންެގނައުުމަގއި  ދޭންވާ  އަށް  މިނިސްޓްރީ  ޑިފެންސް  ހަމަ  ޮއވޭ.  ދައުރެއް  މިނިސްޓްރީެގ  މަންޓު 

ުގޅޭޮގތުން   ނޮން އެްގރިކަލްޗަރ އާިއ  ެގންދަން    އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދިނުމުެގ ކަންތައް  ދަ  ހުއް  ންޖެހޭދޭއެކަމާ 

 އިނޭގތ .    ކަށްއެކްރިކަލްޗަރ މި މާއްދާތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަނޑު އެއްޗަކީ  ވިސްނުނު  މި  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑައަޅުްއވަނީ   ަގއިވެރިކަމުއެހެންވީމަ،  ޕެސްޓިސައިޑު  ބޭނުންކުރާ 

ކަންކަން މެނޭޖުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އެންމެ ރަނަގޅޭ    އެ ލިސްޓުެގސްޓްރީންނޭ. އެހެންވީމަ،  ބެހޭ މިނިއާރ އެްގރިކަލްޗަ

ެއންވަޔަރަ ބަލަހައްޓަވާ  ކެމިކަލްތައް  މިހާރު  ވިދާޅުވަނީ  ނުވަތަ ންތި  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  މަންޓު 

ޚްތިޔާރު  ބާރާއި އިނޑައެޅުމުެގ  މަންޓު މިނިސްޓްރީން. އެކަމަކު، ދަނޑުވެރިކަމުަގއި ބެނުންކުރާ ލިސްޓު ކަންއެންަވޔަރަ

އެްގރިކަލްޗަ އަޅުަގނޑު    ރ އޮންނަންވާނީ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ޮގތް  ވިސްނުނު  މި  އަޅުަގނޑަށް  މިނިސްޓްރީއަށޭ. 

ތިނަދޫ    އާއެކޭ ވިދާޅުވާތަން ފެނުނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީވެސް    އުއްމީދުކުރަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން

 ޣުނީއަށް. ފަހުން. އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު
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މަރުޙަބާ.  އަދި ،  މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ   ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަޑަިއެގންދެްއވި  ކޮމިޓީ  އިްއޔެ  މި  ން ހަމަ 

ކުރަމުން ދަނޑުެވރިކަން  ރާއްޖޭެގ  ބޭފުޅުންނާ  މަލީޮގތުންޢަމިހާރު  ،  ބައްދަލުކުރި  އުޅުއްވާ   އިން އޭެގތެރެ ،  އެކަުމަގއި 

ހަ ބޭފުޅުންތަކެއް  ޚާްއސަ  ވަކި  ތަޖުރިބާހަމަ  ވަރަށް  ވަރަށް    މަ  ެއއްބޭފުޅަކު  ޭއެގތެރެއިން  ބޭފުޅުންތަކެއް.  ހުރި 

އެބޭފުޅާ އެްއކޮށްެގން  ކެިމކަލްތަކެއް  ވިދާޅުވެދެްއވި  ވާހަކަ.  އުއަ  ރީއްޗަށް  އުފެއްދި  ޑަށް  އަޅުަގނ  ކެމިކަލްެއއް 

އެކަމަކު އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ެއ    ރެދާނެ.ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ ތިބޭފުޅުންނަށް އަދި އެކަުމެގ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުހު

ފިޝަރީ ދޭންވެެގން  ަވޑަިއެގން  ޒްމަޢުލޫމާތު  މަތިން  ފަހަރެއްެގ  އެތައް  އެބޭފުޅާ  ެއއްެވސް   މިނިސްޓްރީއަށް  ވެސް 

ޭއެގން    ވާހަކަ.ކަހަލަ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު   ެއއީ  ހުއްޓުވޭނެތ .  ބިލުން  މި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެފަދަ ކަންތައްތައް 

  ެވސް  ލިބިދާނެ ެގއްލުމެއް ެއއްެވސް ވަރަކަށް ފާހަަގކުރެވިފަެއއް ނުހުންނާނެ. އަދި ތިބޭފުޅުންނަށް އެއީ ކ އްޗެއްކަން

ނުހުރެދާނެ. އާ  އެނިގފަެއއް  ހަމަ  ސިއްއްއޭެގން  ލިބޭނީެގއްލުމި    ތަށް ޙަމު  ބޮޑު  ން  ވަރަށް  ހަމަ  އެީއ  ހަމަ.   

އެކުރާ   ެއއްކޮށްެގން  ެއއްޗިހި  ެއކި  އުފައްދައިެގން  ކެމިކަލްތައް  އަމިއްލައަށް  އެއީ  ކަމަށް.  ވެދާނެ  ގ ހަކަށްެވސް 

 . އިކުރުމުަގޛުތަންފީ، ކިހާވަރެއްެގ މަސައްކަތެއް ކުރެިވެގންދާނެތ  މި ބިލުން އެކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް  ތައް.ތައްކަން

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

ތަންފީ ބިލު  މި  ހީވަނީ  ހުއްޓުވޭނެހެން.  ޛުއަޅުަގނޑަށް  ެއކަންތައްތައް  ބޮޑު ކުރެވިއްޖެއްޔާ  އެންމެ  މީެގ  އެއީހެން 

އިނޭގ  މަޤްސަދަކީ މިކްސްކުރުާމއިވެސް  ެއ  ދޭތި  އެ  ބައިތައް.  ،  ތ .  ބޭނުންކުރުމުެގ  ިމ  ދެއްތ   އެބައިން  މީަގއި 

އެ ބައިތަކުަގއި  އިނޭގތ .ބޭނުންކުރުމުެގ  މަނާކަންތައްތައް  ނުކުރެވޭނެ.  އީ  ބޭނުމެއް  ކެިމކަލްެއްއ    އެޮގތަކަށް  ެއއީ 

އެހެންވީމަ،    ވަރު ބުނެދީފަިއ އެހުރިހާ އެްއޗިހި.  ިގރުވަންވީ ،  ހުންނާނެ ޭއެގ ފެން ައޅަންީވ ވަރު އޭެގ  ބޭނުންކުރަންޏާ  

ާގނޫނު އެ  ަވންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންކުރާ  ެއއްކޮށްެގން  ދޭތި  ެއޮގތަށް  ފެށިެގން.  އޭނަ  އެހިސާބުން  ބޭރުވެެވނީ  ން 

  ކުރެވޭނެހެން.ޛުއެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ބިލުން އޭތި ތަންފީ
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ހުއްޓުވަނީ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ހަމަ އެބޭފުޅާ އެތަޖުރިބާކޮށްފައި އެ މަޢުލޫމާތުދޭން މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން    ކޮންބައެއްތ 

ވަޑައިެގންއަމިއްލަ މަތިން  ފަހަރެްއެގ  އެތައް  އެހެންެވއްޖެްއޔާ    އަށް  ވާހަކަ.  ނުލިބުނު  ެއއްބާރުލުމެއް  ެވސް 

އެކަން ކޮންފަރާތަ އެބޭފުޅާ  އަދި  ހުއްޓުވާނީ.  އެކަން  އާ  4އަހަރު    3އެ  ،  ކުންތ   އެބޭފުޅާ  ފަހުން  މުންެގ  އްއަހަރު 

ެއއްކޮށް ެއއްކޮށް އާ ،  ައށް ބެލެހެއްޓުމަށްފަހުއޭތި ދޫކޮށްލި ވާހަކަ. އެބޭފުޅާ އަިމއްލަ  ތެރެއަށް  އޭތި  މުންެގ  އްމިހާރު 
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އެކަން ނުހުއްޓުޭވ    މުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ވާހަކަ ދަނޑުވެރިކަުމގައި.އްތެރެއަށް އެ ދޫކޮށްލި ވާހަކަ. އެއީ މިހާރު އާ

 އަދި އެކަުމެގ ެއއްެވސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް މިނިސްޓްރީއިން ހ ދަންވެސް ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ.  

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ޓަންޓު ސެކްރެމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

އިނޭގތ . ވާނެެއކޭ.   ތެންކިޔޫ  ތިކަން  ތިޮގތަށް  ނުކުރާނަން  ަގބޫލެއް  އަޅުަގނޑު  އަރަނީ  ހިތަށް    އަޅުަގނޑު 

ރީއަށް އޭނަ އެތައް ފަހަރަކު ވަޑަިއެގން މިނިސްޓްރީެގ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެްއ  މިނިސްޓް

ޕްރޮުގރާމްތަކުަގިއ މިފަދަ   ޓްރޭނިންގ  ވެސް   އެީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ މިނިސްޓްރީެގ އެންމެ ބޮޑު އަާމޒަކީ  ރާނަން.ނުކު

ެއއްޮގތަކަށް  ނަށް ފ ރުކޮށްދިނުން.ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ދަނޑުވެރިންކެމިކަލްއާ ަގބޫލުކުރާ    ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ  ވެސް 

ހިނަގ ތިކަން  ތިއީ  ނުވޭ  ޮގތްއިހިތެއް  އެގްޒެކް  ދިޔަ  ދޮުގ ކަމަށް  އެބޭފުޅުން  ދެން  ނުދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ޓްލީ. 

ން ހަމަ  ޑުމެންެގ މިނިސްޓްރީތިކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނ ،  އަޅުަގނޑުމެން  މިދެންނެވީވެސް.    ކޭއެހަދަނީ

  އަޅުަގނޑުމެން އެްއޮގތަކަށް  އްކާޒިންމާ ނަާގނޭ މީހަކު އެޮގތަށް ބައްދަލުކުރަން އައިއްސިއްޔާ ބައްދަލުވެސްކުރާނޭ. އަނެ 

ނޫންޙީތަރު  ވެސް ކަމެއް  ނުރައްކާތެރި    ޕެސްޓިސަިއޑު،  ބުދޭ  އެންމެ  ސީދާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންުގޅުމުަގއި 

ކ ސްތަކުންނާއިޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަަމށް  ކުރެވޭ  ެއކަން  މެޓީރިއަލްަގއި،    ކ ސް  ވެސް    އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ެވސް    ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހަދަންޖެހުނު އެއްސަބަބަކީ  އެކަން. ދެން  ނުކުރެވޭނެ ކަމާއެ    ތިވާހަކަތައް ހުންނާނެ

އެ  އެއީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ެއކަންތައްތައް އިނޭގތ .  ެއހެންވީމަ،  ވަމުންދާކަން.  ކަންތައްތަްއ  ެއކަހަލަ  ނޭގ 

ެއއްކ ހެްއ  ،  ފަހަރުނުކުރަްއވާނެ. މިއީ ވަރަށް ިގނަ  ަގބޫލު  ހުއްޓުވަން އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާވާހަކަ ދަނޑުވެރިން ވަރަށް

ޭއެގ    15 މީހަކު  ހަދާ  ޭއެގ    ޕްރެކްޓިސްކުރާނީ  ޕަސެންޓު  100ފަހަރު  ހަދައިެގން  އެްއފަހަރު  ކ ހެއް    3އިނޭގތ . 

ރިޕީޓޭޑްލީ  ޕަސެންޓު އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ނުކުރައްވާނެ.  ޕްރެކްޓިސްެއއް  އެބޭފުޅަކު  ށް  ދަނޑުވެރިންނަ  ވެސް 

. އެކަމަކު ޗޭންޖު  ވޭޗޭންޖުކޮށްލެ  ޓު އެއްބައި ބޭފުޅުންެގ  މުން ދެމުންޮގސް ވީ މެނޭޖު ހަމަ މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތައް ދެ

ބަޔަކަށް. މަދު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަ  ކުރެވެނީ  ބޭފުޅުން  ތިއްބަވާ  ތިޮގތަށް  ހީވަނީހަމަ  އުޅުއްވާހެން  ށް  ތިކަހަލަ .  ހަމަ 

އަ އެކަމަކު  ކުރަްއވަފާނެ.  ފަރާތުންކަމެއް  މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑުމެ،  ޅުަގނޑުމެންެގ  ނުލިބޭނެ  ންެގ  އެއްބާރުލުން  ން 

   ަގބޫލެއްނުކުރަން އިނޭގތ . ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 . މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަްއޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމްމެންބަރު  ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

މުޤައްރިރު.   ބޭފުޅުންނަށްޝުކުރިއްޔާ  ހުރިހާ  ހަމައެކަނި   ވެސް.  މަރުޙަބާ  ވާހަކަނެތި  އިތުރު  ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު 

ެއ ސެންޓަރއިން ރިސާރޗް    ދެއްތ  ެއްގރިކަލްޗަރ ސެންޓަރެއއް.ން  އިނޭގތ . ހަނިމާދޫަގއި އެބައި  ސުވާލަށް ދެވޭތ 

ކި،  އި ހައްދަވާފަ އެހެންނޫނީވާހަކައަކީ  ހައްދަވާތ އޭ  ރިސާރޗް  އެ  ވާހަކައަކީ   ހާވަރަކަށްތ އޭ  ރިސާރޗް  ،  ެއ 

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ފަރާތްތަކާއި ޝެއަރކުރައްވާތ އޭ  ުގޅޭ  ދެވަނަ ސުވާލަކީ    ދަނޑުވެރިންނާއި އެހެންނޫނީ އެކަމާއި 

ެއއް ބެހޭޮގތުން  ވަރާިއ  ބޭނުންކުރެވޭ  ހެދިފައި މިހާ ހިސާބަށް  ރެްއެގ ރިސާރޗެްއ  ވެސް ވަޕެސްޓިސައިޑް ރާއްޖޭަގިއ 

ޕެސްޓިސަިއޑު ،  ވަނަ ސުވާލަކީ  3 ؟އޮތްތ  ވާހަކައަކީ  އެ އޭެގ  އިނޭގތ .ރހާ  ެގ  ދެވަނަ ،  އެާއއި  މްފުލްނެސް  ހަމަ 

އިނޭގތ . އެްއޗެްއ  ުގޅުންހުރި  ހާ  ސުވާލާިއ  ހުރިވަރާއި ރޭއެގ  ދޭތެރޭަގއި ،  މްފުލްނެސް  ެއއްޗިހީެގ  ،  ެއާއއި  ެގންނަ 

ެއބައޮތްތ   އެއާ،  ހުރިވަރާއި  މްފުލްނެސްރހާ ހެދިފައި  ރިސާރޗެއް  ކަހަލަ  ެއްއވެސް  މިހާ   ދޭތެރޭަގއި  ރާއްޖޭަގއި 

ން  މިއޮތީ މިނިސްޓްރީަގިއ ުގޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޕްރެކްޓިސްެގ ނަމުަގިއ ވާހަކަައކީ    2016. ދެން  ހިސާބަށް އަިއއިރު

ތަކުަގއި ބަިއވެރިވި ބޭފުޅުންެގ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެބަހުރިތ  ރާމުޕްރޮްގ  . ދެން ޭއގައިތަކެއް ހިންާގފައި ދެއްތ ރާމުޕްރޮްގ

އަތުަގއި. ކިހާވަރަކަށްތ އޭ   ތިބޭފުޅުންެގ  ހިން،  އަދި  އެޕްރޮ އެ  ކިހާވަރަކަށްތ އޭ  އޮތިއްޔާ  ތަްއ  ރާމުްގިގފައި 

ެގންދެވެނީކުރެވެމުންޕްރޮމ ޓު ސުވާލަކީ  އިން  ދެން  ކޮންމެހެންވެސް،  .  އަޅުަގނޑުމެން  ދަްއކަމުންދާ މިހާރު  މި   

އ ަގ  ތައްކެމިކަލްސް  ،ވާހަކަައކީ ޫމވްދޫކޮށްލާފައި  ވާހަކަނިކްއަށް  ފާދެއްތ   ކުރަމުންދާ  އ ަގނިކް  އަށް މިންގރ. 

ޕެސްޓިސައިޑް    ވެސް  ބުނެލަން ވަރަށް ފަސޭހަ މިއަދުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދުލުން  ،  މޫވްކުރަމުންދާއިރު އެްއކަމަކީ

އ ަގ ހިނާގށޭ  މަސައްކަތެއްތ ޭއ  ހުއްޓާލާފައި  ކިހާވަރެްއެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދާން  އ ަގނިކްައށް  އެކަމަކު  ދަމާ.  ނިކަށް 

ރިސާރޗްކުރެވިފައިވާހަކަައކީ   ސޮއިލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކިހާވަރަކަށްތ އޭ  އޮތީ.  އިން  ހުރީ.  ކުރެވިފައި   ދެން 

ކަށް ިގނަ ފަހަރު މިއޮންނަނީ އެ ކެމިކަލް  މިސާލަ،  ވަރަށް ބައިވަރު ކެމިކަލްސްތައް އެތެރެކުރަމުންދާއިރު،  ސުވާލަކީ 

ފުޅިއެއް. އިންނަ  ޖަހާފައި  ލޭބަލެއް  ިމެގންނަނީ  ބަޔަށް  ޭއެގ    އެތެރެކުރާ  ެގންނާނީ  އެްއކޮށް  ެއާއިއ  ދެން 

އެދެބަިއ  ،  އެމް.ެއން.ޑީ.އެފުންނާއި  ންނާއިހެލްތް މިނިސްޓްރީޏާ  ބުނަން  ންޓްސް މިސާލަކަށްންޓްސް. އެޑޮކިއުމެޑޮކިއުމެ

މިބަލަނީ.  މީހުން އެްއޗެ  އޭތި  ހުންނަ  ތެރޭަގއި  އެފުޅީެގ  ެއއްޗެއް    އްސަކީއެކަމަކު  ޓެސްޓުކުރާ  ެއނޭގ  އަޅުަގނޑަށް 

  ނަގއި އެޅޭނެ ފިޔަަވޅަކީ. ، ެއކަމަށް ކޮބައިތ އޭ ކުރިއަށް އޮތްތާއެހެންވީމާ  ނޫންކަން. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް.

ހަމަ  ؟ކުރާނީއެހެންނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތ އޭ ެއކަން ކޮންޓްރ ލު ؟ރާނީތ އޭމިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ބެޗް ބައި ބެޗް ޓެސްޓުކު

ދިޔާއެްއޗެއް  އެއް ފުޅި ހުންނަ  މިއަންނަނީއެހެންަގއި  އެްއޗެކޭ  ހިކި  ހުންނަ  ފުޅީަގއި  އެނޫނީ  އެބުނާ    .  ބޭފުޅުން 

މިނިންމާލަނީ. އޭތި  ނުދޭ.  ޮގތަކަށްދ އޭ  ކަމަކު  އޮތް    އެޮގތް  މީަގއި  ދެްއިވ    ޝުކުރިއްޔާ ؟ްއލަކީޙަކޮބައިތ އޭ 

 .ފުރުޞަތަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސުވާލު  އެ ިގނަ  ވަރަށް  މިނިސްޓްކުރެއްިވ  ފިޝަރިސް  ބޮޑަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  ުގޅުންހުރި   ރީއާތަކެްއ. 

ައޅުަގނޑު ވަ،  ސުވާލުތަކެއް ކަންނޭނެގ. އެހެންނަމަވެސް ުގޅުވަިއެގން ޖަވާބުދެއްވުން   ރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މިބިލާއި 

ކުރަްއާވއިރު ސުވާލު  އެދެން.  އަދި  ހިފެހެއްޓެވުން  ހުންާގން  އެޮގތަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިހެން   ވެސް 

އެކަަމކު ކުރިމަތީަގއި އޮތް ބިލުެގ   ރަށް ބައިވަރު ވާހަކަތައް ދައްކަން އިނޭގތ .ބައްދަލުވާއިރު ހުރޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަ

އެހެންވެ ެއވާހަކަ އެހާ ބޮޑަށް    ތިރާމު ކުރަން.ޙު ސުންަގޑިއަށް ައޅުަގނޑުޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އިމަސައްކަތް ނިންމުމުެގ

 އާދެ! ޝާފިއާ ބޭނުންފުޅުތ  ފުލ ރ.  .މި ފާހަކުރީ

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް އާޝާފި

ދެން  ޕެސްޓިސަިއޑާ  އަޅުަގނޑުމެން،  ުގޅޭޮގތުން  ރިސާރޗާއި  އާދެ! އިނޭގތ .  ނަހަދަން  ރިސާރޗެްއ  އެްއވެސް  ބެހޭ 

މެން އެްއޗެްއ  އަޅުަގނޑު  ބެހޭޮގތުން އެ ފެކްޓް ޝީޓްތަކުަގއި އެހުރިހާ ޑީޓެއިލްއެްއ ހުންނާނެ.  މްފުލްނެސްއާރއޭެގ ހާ

އެްއވެސް ނެތް. އެހެންީވމަ، މީަގއި ޕެސްޓިސަިއޑް    ރިސ ސަސްއެ  ޑުމެންެގ  ވެސް ނުޖެހޭނެ. ދެން އަޅުަގނ  ހަދާކަށް

އަޅުަގނޑުމެންޓެސްޓު ކަމަށް  މުހިއްމު  ެއއީ  ެއއޮތީ.  ކުރުން  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަަމކީ  ވެސް  އަނެއް  ެގޕްަގއި  ،  ދެން 

  ، ވި އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ. ެގޕްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާ އެއް ހުންނާނެއަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

،  ކަލޭމެންނަށް ކިހިނެއްހޭ އެނެގނީ މިތާނަގއި ޓެސްޓެއް ނުކުރެެވއޭ   އަޅުަގނޑުމެންނާއި ދިމާލަށް ދަނޑުވެރިން ބުނަނީ

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވިން ސިލ ނަށް އެެއއްޗިހި ޓެސްޓުކުރަން.    ތީގައިހުރި ެއއްޗެއް ކަލޭމެންނަށް ނޭނޭގނޭ އިނޭގތ .

އެްއކޮށް   މި ބިލާ.އ އިން  ންމެ ފަހަރަކު ޓެސްޓުކޮށްލަން ނެިގ. އެލާރި އަޅުަގނޑުމެން ހ ދީ އެފް.އޭޑޮލަރު އެ  7000

ޗެލެންޖަސްތަކަކީ. ހުރި  ޓެސްޓުކުރުމުަގއި  ެއީއ  އެހެންވީމާ،  އ ަގ  އަިއއިރުަގއި.  ޕެސްޓިސައިޑް    ނިކްއަކީދެން  ަވކި 

ނޫން އ ަގއިނޭގތ   ފްރީކަމެއް  ވަ  ނިކްަގއި.  ކޮންމެވެސް  ބޭނުންކުރާނެވެސް  ޕެސްޓިސައިޑް  ބަޓް  .  ރަކަށް 

އެ ޮއންނަ މިންަގނޑަށް ެއޮގތަށް ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ އޭެގ މަޤްސަދަކީ ވީހާެވސް ރަނަގޅު ޮގތުަގއި އެ އޮންނަ ޮގތަށް 

ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވާނެ ޕެސްޓިސަިއޑް ނުލާ އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި    ، ވަރަށްހެންވީމާއެ  ބޭނުންކޮށްެގން އެ ހެއްދުން.

ހެއްދުން. ކިޔަނީއ ަގ  އެްއޗެއް  އެްއޗިއްސަށް ،  ނިކް  ހުންނަ  ބޭނުންކުރެިވފައި  ޕެސްޓިސަިއޑް  ޭއަގިއ  ވަރަކަށް    ވަކި 

އ ަގ އެހެންވީމަ،ވެސް  ކިޔާނެ.  އެްއޗިްއސެއްއ ަގ  ނިކް  ހައްދާ  ނުލާ  ޕެސްޓިސައިޑް  އަސްލުަގއި.    ނޫން  ނިކްައކީ 

ދެން    އެއްޗިްއސަށް ދެން އަޅުަގނޑަށް ކަަވރ ކޮށްލެވިއްޖެހެން.އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާެއއީ ދެން.  އެހެންވީމަ،  

ޓެސްޓިން ގ ޓެސްޓިން ތަންތަނެއްގައިގ .  ހުރިހާ  ފުޅިއެއް    ައކީ  ހުރިހާ  ެގންނަ  ކަެމއް.  ކުރާ  ރެންޑަމްކޮށް  ެވސް 

ނުކުރާނެ. ބޭރުގައި  ޓެސްޓެއް  ލޭބަލް  ޖަހަިއެގންތިވިދާޅުވާހެން  އެއްޗެއް  އެހެން  އެހެ    ތެރެއަށް  އެްއޗެްއ  އޭެގ  ން 
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އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކެޕޭސިޓީެއއް ނެތް އެއީ ކ ްއޗެއްތ  ބަލާކަށެއް.   އަޅަިއެގން ެގނޭ.

 . ކީދިމާވާ ޗެލެންޖަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

 

ފިޝަރީޒް  އޮފް  ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ  ކ ރޑިނޭޓަރ  ެގެއްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް   ސްމެރިން  ލްފާޟިލް އަ  ޕްރޮޖެކްޓް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފުޅުޙާމިދު އިބްރާހިމް

އިބްރާހިމްފުޅުޙާއަޅުަގނޑު   ފިޝަރީސް    .މިދު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ    ެއްގރިކަލްޗަރަގއި. އެންޑް  މަސައްކަތްކުރަނީ 

  ރިސާރޗެއް ހަދާފަެއއް ނެތް.ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެްއވެސް ކަހަލަ   މިންވަރާ  ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރެވޭ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ޕެސްޓިސައިޑުއެބައޮތް  އެކަމަކު  ބޭސްެއއް  އިއުތިރާ  ޑާޓާ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް  ޟެ އެތެރެކުރަން  އް 

  ދެން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން  އެ ޑާޓާ ބޭސް އެބަހުރި.   ަވރު އެބަހުރި އެނެގން.ކަމުެގ ލިޔުން ދޫކޮށްފަިއ އޮތް 

މިދެ  ޕެސްޓިސައިޑު ހުއްދަ  ހަމައެކަނި    ނީއެތެރެކުރުމުެގ  މި އަސްލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން. އަޅުަގނޑުމެން 

  ކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ެއއްޗެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަ އް ނެތް ކަމުެގ ލިޔުމެއް. އެއީ އެޟެ ދޫކުރަނީ އިއުތިރާ

   .މެއްނެތްކަމުެގ ލިޔު  ޟެއްދޫކުރާ އިއުތިރާ ޓަކައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ؟ބޭނުންފުޅުތ  އެންަވޔަރަންމަންޓުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހިރުމުޙައްމަދު ޒާލް އަލްފާޟިލް ސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓުެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަމިނި

 ވާހަކައަށް ޭއރު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.   ވުނުދެއްކެމި  މީެގ ކުރީަގިއ    ހަމައޭރު އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ފެނިަވޑަިއަގކު  އެކަމަ ދެ،  ދަންނަވާލާނަން  ފަހުން.  ތީމުޤައްރިރަށް  ވާހަކައާ  މި  ުގޅުންހުރި   ބޭފުޅުންެގ  ވެސް 

ބްރޭންޑް  ވާހަކަެއއް. ވަކި  ރާއްޖޭަގއި  އިނޭގތ   މިހާރު  ބްރޭންޑުތަްއ  އަމިއްލައަށް  ،  އެބަހުރި  ނަންކިޔާ  ދިވެހި 

ޕެސްޓިސަިއޑާއި ކެމިކަލްތައް،  އެބަހަދައިެގން  ފާޑުެގ  މިންަގނޑުތަކަށް    އެކި  ެއބޭނުންވާ  އެބަޔަކު  ެގނެސް 

ނ .    ޑ ން  އައި ،  މިވެނި ނަމެއް ކިޔާ   މިކްސްކޮށްެގން ފުޅިފުޅީަގއި ނޫނީ ޕެކެޓުަގއި ދިވެހި ލޭބަލް ސީދާ ޖަހާފައި މީ

ނަމެއްަގއި  ިމެވނި  ނުދެންނެިވޔަސް  ައޅުަގނޑު  ނަމެއް  އެ  ކޮންމެހެން  ބާވަތް،  މި  ެއކި  ވިްއކަމުންހަމަ  އެބަ   ތައް 

  ނީއެ ބެލެވެ އެހެންވީމާދެން ވެސް އެބަ ވިކެމުންދޭ.  . އެ އެްއޗިހި ހަމަ މާ ބާރަށްެގންދާ ތަންތަން އެބަހުރި އިނޭގތ 

އެްއޗިހި  އެ  އެބޭފުޅުން  އެބަކުރަްއވާ.  މަސައްކަތް  ވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އޭެގތެރޭަގއި  ބޭފުޅުން  ފަންނީ  ޭއެގ  އެއީ 
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އެބޭފުޅުންެގ  ތަޖުރިބާކުރައްަވއިެގން ފ މިއުލާތައް    އެވެސް  ،  ެއހެންނަމަވެސް  .އިނޭގތ   ނިކުންނަނީ  އެއަމިއްލަ 

ބެލެހެއްޓޭނެ ކޮންމެވެސް މިންަގނޑެއް ނޫނިއްޔާ ބަލަހައްޓާނެ ތަނެއް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. އެއީ އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ  

އަޅުަގނޑު  ،   އަނެއް ވާހަކައަކީ ދެން  ސަބަބު.  ދައްކަންޖެހޭ  ވާހަކަ  ން އެމަންޓް މިނިސްޓްރީންއެންވަޔަރަ  ވާހަކަައކީ.

ދެންނެވިހެންހަމަ   ދެމި    އޭރުވެސް  ދަނޑިއެްއަގއި  ދަނޑުވެރިކަމަށް   ފަތް  ދަނޑުވެރިކަމަކީ  ޖެހީމައި 

އެ ލަފުޒުެގ މާނައަކީ އެހެން ވެދާނޭ.  ،  އިެގ ތެރޭަގއި ނަެގ މާ ރފަހަރެއްަގިއ އެވެދާނޭ ެއްގރިކަލްޗަ  !ޚިޔާލުނުކުރަްއވާށޭ

ފަރާތުންމިހާ،  އެހެންނަމަވެސް މިނިސްޓްރީެގ  އެްގރިކަލްޗަރ  ކުރެވިފައިހުރީ   ތަނަށް  ކޭޓަރ  މުޅިން  ހަމަ 

އިނޭގތ . ދަނޑުވެރިކަމަށް  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ެއްގރިކަލްޗަރ  އެތަންތަނުަގިއ    އެ  ދޫކޮށްެގން  ދަނޑުބިން  ޚާއްސަކޮށް 

ކިޔަވައިދިނުމާއި ޓްރޭންކުރު،  ދަނޑުވެރިންނަށް  ފީލްޑްމާދަނޑުވެރިކަ،  މާއިދަނޑުވެރިން  އޮފިސަރުން   ބެހޭ 

ކުރެވިފައި މިކަންކަން  ފިހާރަތަކާއި  ހުރީ.  ބައިތިއްބައިެގން  މާވިއްކާ  މި  ފިހާރަތަ  ،ެއކަމަކު  އެބަހުރި    އްަގސްިވއްކާ 

މި ނޫނީ  ،  ޓަރީަގއި ެގންޮގސް ޭގޭގަގއި މާލޭަގއި މީހުން ޓެރަސްމަތީަގއި ނޫނީ ކޮ  ިވއްކާ ަގސްމާލޭަގއި. އެތަންތަނުން  

މިހެސިޓީންްގރޫމު ބަޔަކު ަގއި  ކިޔަވާދޭ  ހައްދާކަށް  ަގސްތަްއ  މިބަހައްޓާ  އެހެންނަމަވެސް  ން  ނެތް.  އަމިްއލަ  ،  ވެސް 

ޕްރޮުގރާމު  ބައެއް އެކަހަލަ  މިހާރު  ފައެން.ޖީ.އ ތަކުން  އެބަ  މިދަންނަވަނީށްތައް  އެހެން  ކުރިއަށްެގންދޭ.   ،ޓައިެގން 

ައކުން ަވޑައިެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި  ނިސްޓްރީއަށް އެން.ޖީ.އ މަންޓް މިންން އެންވަޔަރަވެސް އަޅުަގނޑުމެ   ދާދިފަހުން

ެއކަންކުރުމަށް.  ރޫމު  މީޓިންގ  ކ ސްކުރިއަށްެގންދަވާ  3  ހ އްދެވި  އެބޭފުޅުން  ހަަމ  ،  ދުވަސްވަންދެކަށް  ޭއަގއިވެސް 

ަވޑަިއެގންނެވީ ފީލްޑް  ކިޔަވައިދޭން  މަސައްކަތްކުރެްއިވ  މިނިސްޓްރީަގއި  ެއްގރިކަލްޗަރ  ،  އޮފިސަރުންނާއި  ކުރީެގ 

ެގންުގޅުްއވާ މިދެންނެވި  އެ    ވެސް ހަމަ އެބޭފުޅުން  އެބޭފުޅުން ހަމަ ދަސްކޮށްދެއްވީ  ޓެކްނިކަލް މިކަހަލަ ބޭފުޅުންތައް.

ވެސް    ދެބަިއވާކަން  ންވީމަ، މުޅިން އެދޭތި އެބަކަހަލަ އެބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާއި މިހިރަ ެއއްޗިހި. އެހެ

މިހައްދާ  ކަނޑައެޅިެގން   ޭގަގއި  އަމިއްލަ  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ.  އެމީހުން އަޅުަގނޑުމެން  ިމއެްއޗިހި  ާގޑަންއާއި  ހ މް 

ނުކުރާކަން ދަނޑުވެރި ،  ަގބޫލެއް  ެއީއ  ނުކުރާކަން  ަގބޫލެްއ  ޕްލެ  ކަމަކަށެއް.  ރަްއޔިތުން  އެމީހުންެގ  އަށް  ރ ޝައެީއ 

ކަންކަން މިކަހަލަ  ކޮށްލާ  އަމިއްލައަށް  އެހެންވީ އެމީހުން  ބޭނުންވީ. .  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މިކަން    މަ، 

 . އުތެންކި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލ ރއަށް އެދިަވޑަިއެގންފަިއ  ފް. އެހެންވީމަ،  ަގއި އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން ަގސްދުކުރަނީ އިނޭގތ   12:30  މި  މިހާރު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް    ނަވާލީ.ޓަކައި މިދަން  ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް 

  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހިމް ނާޒިލްދާއިރާެގ މެންބަރު  ދެކުނު ހިތަދޫ

ަގބޫލުކުރާނެ   ެއންމެން  ރުޙަބާ. އަޅުަގނޑުމެންމަ  ، ފުޅުންބޭހުރިހާ    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު އަދި ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް 

ާގތްަގނޑަކަށް.ޖޭަގއި އެންމެ ފުޅާކޮށް ދަނޑުވެރިކަން މިކުރަނީ  ރާއް މި ކޮމިޓީއަށް  ،  ަގިއ މިކޮޅަށްއިްއޔެ  ތޮއްޑޫަގއި 

ން އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަރަށް  ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެްއވި މިނިސްޓްރީވަޑައިެގން އެބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އަރު އެބޭފުޅުންނަށް  ޚާއްސަކޮށް ނު  ވައިމަޢުލޫމާތު  ވާހަކަ.  ޕެސްޓިސައިޑާއި  ދޭ  ިމ ،  މި  ބެހޭޮގތުން.  މިކެމިކަލްތަކާއި 

މިންވަރާއިބޭނު ނުދެްއަވއޭ.،  މިންަގނޑުތަކާއި ،  ންކުރާނެ  އަރުަވއެއް  އެބޭފުޅުންނަކަށް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް    މީެގ 

ވިދާޅުވީމަ ެއވާހަކަ  ވަޑައިެގން  މިނިސްޓްރީއަށް  މިނިސްޓްރީ  ތަކުރާރުކޮށް  އެ ވެސް  ނުލިބެއޭ.ން  މިހެން   އްބާރުލުމެއް 

އޮތްކަމަކު ވެފަިއ  ައއުމުން  ،  މިކަން  ބިލު  ކަމަށްޙަ ެއކަންތައްތަކަށް  މި  ލިބިދާނެ  ން މިނިސްޓްރީ  އްލެއް 

އެތެރެ   ރާއްޖެއަށް މި ،ދެން އަޅުަގނޑުެގ އަނެއް ސުވާލަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލު. ؟ދެކިވަޑަިއަގންނަވާތ 

އެހެން ލޭބަލްއެއް ޖަހަިއެގން އަނެްއކާ  ،  ފަހުގައިއެްއޗެއް ކަމަށް ހެްއދުވުމަށް  އް ތިބޭފުޅުން އެއީ މަނާކުރެވޭ ކެމިކަލްތަ 

ލުަގިއ ލެބ ޓަރީތަކުން ޓެސްޓުހެދިެގން ކީއްވެތ  އޭތި  ޙާއެ ކެމިކަލް އެތެރެާވއިރު އަދި އެތެރެކުރެވޭކަން އެނޭގ  ހަމަ  

އެހެން މަނާކުރެވިއްޖެއޭ އެކަމަކު    ށް ިގނަ ބޭފުޅުންެގ ޝަކުވާެއއް.ވަރަ،  މިއީ ހަމަ ވަރަށް ިގނައިން ؟ނުހުއްޓުވެނީ

އެތެރެލޭބަލެއްަގއި   އަދި    ެއކަން  ކުރެވެއޭ.އެބަ  އަނެއްކާ  އިނެގއޭ.  ެއބަ  އެބަ ވެސް  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ބެހޭ  ކަމާއި 

ދެވަނަ ސުވާލު ެއއީ  އިތުއެނިގވަޑައިަގންނަވައޭ.  ދެން  ވަރަ.  ނޫން  މާިގނަ ސުވާލުތަކެއް  ިގނަ ސުވާލުތަކަށް  ރު  ށް 

   އެހެންވެ ޝުކުރިއްޔާ ދެން.. ވެސް ލިބިއްޖެ މިހާރު ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހީވަނީ  މިފަހަރު އަޅުަގނޑަށް  މިނިސްޓްރީއަ  ވެސް  އަމާޒުވަނީ.  ށްފިޝަރީސް  ސުވާލުތައް  މި  ވަރަށް    ހެން 

   ޭގތ .ކުރުކޮށްލަދެްއވާތި އިނ 

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

މިބިލުން  އްރިރު.  މުޤަ  އިނޭގތ ޝުކުރިއްޔާ   ކަންތައްތަކަށް  ތިވިދާޅުިވ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އާދެ! 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް ވަރަށް މިކަމާރެ  ބިލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަދޭއެޑްރެސްކުރެވޭނެހެން. ެއއީ  

ކުރުމާއިއެކަމާ  ،ދިނުމާއި ތަމްރީނުތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އްކަމެ  އެހުރިހާ،  ބެހޭ  ހިމެނިފައި  އެބައޮތް  މީަގއި 

. ދެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތިވިދާޅުިވ ބައި ހިމެނޭނެހެން  ދަނޑުވެރިންނަށް ކޮށްދެންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ. އެހެންވީމަ،

ޓެސްޓު ލެބ ޓްރީ  ތި  ހީވަނީ  ިމ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތ   ނެތް  ޤާބިލުކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ވާހަކަ  ކުރަްއވާ 
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ޓެސްޓު  ރާއްޖޭަގއި ކެމިކަލް  ނެތް.  ވެސް  ޤާބިލުކަމެއް  ކުރީަގއިކުރެވޭނެ  ދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު  ވެސް    އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސާޖީ އޭެގ  ބަޓް،  ފޮނުވީ ވަރަށް އަުގބޮޑު ކަމެކޭ.    އަޅުަގނޑުމެން ސްރީލަންކާެގ ލެބ ޓްރީއަކަށޭ

 ؟ދެްއތ  ކަންނޭނެގ އަނެއްބައި ކިޔާލަ ދެްއަވއިފިްއޔާ ސާފުވާނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން  އޮފިސަރ ސާޖިދާ މުޙައްމަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ ސައިންޓިފިކް

ނެއަޅުަގނޑުމެން  .  ޝުކުރިއްޔާ  ހެލްތްމިހާރު  ރެސިޑިއުޝަނަލް  މިދަނީ  ލެބ ޓްރީަގއި  ޓެސްޓުއަ     އަސްލުށް    ކުރަން 

މި.  ލޮޕްކުރަމުންވެޑި ހަމައަށް    އަހަރުދެން  ައހަރާއި  މިއަންނަ  އުއްމީދުކުރަނީ  މި  ކަން އެއަޅުަގނޑުމެން 

ކަމަށް ދަންނަވާއިރު  . ހަމަޖެހިެގންދާނެ  މިހެން  ޙަޤީޤަތުަގއި    ދެން  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  މިހާރު ވެސް 

ޙަޤީޤަތުަގއި   އަސްލު  ވެސް  ތަނަކީ  ހުރި  ލެބ ޓްރީ  އެކްސްޕޭންޑުއެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުރި ވަރަށް  ވަރަށް  ކުރެވޭ 

ދަތިކަމުން    ،ތަނެއް އެކްސްޕޭންޑު  އެޖާަގިއެގ  ނެތް.  ވަރަށް  ލެބ ޓްރީައކީ  ކުރެވޭކަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން 

ކުރޭ  އެބަ ލާޒިމުން  އެހެންވީމާ، އޭެގ.  ޓޫ ފަިއވްައށް އައި.އެސް.އ ގެ ވަން ސެވަން އ     އް.ވެފައި ހުރި ލެބެއެކްރެޑިޓު 

. ހަމަ މަސަްއކަތް ފަށަިއެގން މިދަނީލިބި    މެޝިންތަކާ ެއއްޗެހިހަމަ  ެއޮގތުން މިހާރު    ންދެ.  ބައެއް ކަންތައްތަކެއް

ޑުމެންނަށް މި ޓެސްޓްތައް ހަމަ އަޅުަގނ ޓަކައި    ސޭފްޓީ ބެލުމަށްޭއެގ  ،  ޓަކައި  ޓީ ބެލުމަށްލިން ޕްރޮޑިއުސްެގ ކޮދެ

ފެށޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ފެށުނު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިރާދަކުރެްއިވއްޖިއްޔާ ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްަގއި  

ދެމެހެއްޓެނި މީތި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެބަހުރި ކަމުަގިއވިޔަސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  ޮގތެްއަގިއ  ވި 

ޗެލެ  ލެބ ޓްރީގައި ިގނަ  ފާހަަގކޮށްލަން    .ކެއްތަންޖުވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އޭެގތެރެިއން   އަޅުަގނޑުމެންނަށްދެން 

މިފަދަ  ،  ކަމެއް  ހާ ރިމިހުޤީޤަތުަގިއ  މި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޙަ  އިކޮންޒިއުމަބަލްސް ލިބުމުެގ ދަތިތަކާ

ކުރާއިރުަގިއ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވލީ  ރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ލާޒިމުވަ  ންބިލެއް އަންނައިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު

ރަނަގޅު  މީތި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  މެނުވީ  ލިބިެގން  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ކަންތައްތައް  މިއަންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހަމަ   އެއް ކަންތައް. ދެން  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވިހަމަ  ށް ނުެގންދެޭވނެ. އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއި ކުރިައކަ

ޑިވެމިދެންނެވިހެން   މި  ކައިރި    މުންދާލޮޕްކުރަމިހާރު  ވަރަށް  އަވަސް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބައި 

ޑިވެ އެބައި  ޓެސްޓުމުސްތަޤުބަލެއްަގއި  އޭރުން  ދެން  މިތަނުަގއި ލޮޕްވެެގންދާނެ.  ހަމަ  ދެން  ނެޭގނެ.  ތައް 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހަމަ  ،  ންވޭއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނު،  ތުން ވާހަކަދަްއކާތީބެހޭޮގ  އާޑޭޓާ ެގ  ސްޕެސްޓިސައިޑް 

އޭެގިއތުރުން ރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ބައެއް ކާބ ތަކެތީެގ ސާމްޕަލް އި އަދި  އެތެރެކުރާ ކާބ ތަކެްއޗާމި  އްޖޭަގއި  މިއުޅެނީ ރާ

  އް މިހާރު ހުރި މިންަގނޑުތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއއްޗެހި ތަކެނަަގިއެގން ބޭރަށް ފޮނުވަިއެގން އަޅުަގނޑެމެން ހަމަ ޓެސްޓު

ބަ  ހުރިތ   މިހާހިފެހެއްޓިފައި  ޑަބްލިޔުލަންވެެގން  އެބަ  މިދަ  ެގެއޗް.އ  .ރު  މަސައްކަތްކުރަމުން  ެއ  ދަށުން  ނީ.  އެހީެގ 
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ހަމަޖެހި މި   ހުރިހާ އެްއޗެއް  ފަންޑިންގއާ.  ށް ައވަހަށް ިމހާރު ސާމްޕަލް ނެުގމުެގ މަސައްކަތް އޮތީއެހެންވީމާ، ވަރަ

 އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭރުެގ ހަމަ މި ފޮނުވުމުެގ މަސައްކަތުަގއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.  އިލެބ ޓްރީ ވެސް ައއިޑެންޓިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލެބ ޓްރީއެއް   އިތުރު  ދަށުން  ކަެމއްނެތޭހެދުމުެގ  މިބިލުެގ  ެގންުގޅޭނެ  ހުރި  .  ިވސްނުން    ހެލްތު ނޭޝަނަލް  މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ޮގތަކުން ވެސް މޮޅޭ ދެއްތ . ވަރަށްިގނަ މެންބަރުން  ލެބ ޓްރީެގ ޤާބިލްކަން ތަރައްޤީކުރުން  

އަޅުަގނޑު  ހުރީމަ  އެދިވަޑަިއެގންފަިއ  ވެސް    ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ފުރުޞަތެއް  ހަމަ  އެ  ވިދާޅުވާން  ެއއްޗެްއ 

އަޅުަގ މިހާރު  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މި  އަރުވަނީމި  ނޑު  ދެވޭތ   ެގންދަާވ.    !އާދެ  ފިރުޝާން،  ފުރުޞަތު  ކުރިއަށް 

 .މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

މު ދެތިޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  ވަޑައިެގން  ސުވާލެއް  އްރިރު.  ން 

ކަމަ.  އެބައިން ވިދާޅުެވއްޖެފުރަތަމަ  އީ.ޕީ.ޭއއިން  ގަވާއިދެއްެގ  ،  ކަށް  ކުންޏާބެހޭ  ނައްތާލަންޖެހޭ  ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި 

އެކަހަލަ   ށް.ވެސް ބޭނުންކުރޭ ރާއްޖޭަގިއ ވަރަށް ބޮޑަ  ޕެސްޓިސަިއޑްސް މިހާރު،  ވާހަކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ

ބޭފުޅު ތި  ނައްތާލުން  ޚާއްޞަޮގތެއްަގިއ  ކުނި  ަގާވއިދުަގއި  ެއ  ނުވަތަ  އެްއެވސްވަރަކަށް  މޮނިޓަރކުރައްވަންތ   ން 

އެބައޮތްތ ޕެސްޓިސައިޑު  ވެފައި  ެމންޝަން  ވާހަކަ  ެއ  ނައްތާލުމުެގ  ކުނި  އެ  ސުވާލަކީ  ؟ ެގ  ދެވަނަ  ދެން 

މިނި ފިޝަރީޒް  ެއެވއަރނެސް  ބެހޭ  ދަނޑުވެރިންނަށްޕެސްޓިސައިޑްސްއާ  ރާއްޖޭެގ  ލެވަލްަގިއ    ސްޓްރީން  ރަށްރަށު 

ނުވަތަ ސީދާ  ؟މިސާލަކަށް ސީދާ ކަުއންސިލަށްތ ؟ ތ  ެގންދަނީއިލްެއއްގަ ެގންދަންޏާމު ކޮން ލެވެ؟ ކުރިއަށް ެގންދޭތ 

  ަގނިކް ފާމިނިންގ އ   ،ތިން ވަނަ ސުާވލަކީ؟ ބަިއވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށްތ ނުވަތަ ރަށުެގ  ؟ ދަނޑުވެރިޔާއަށްތ 

ނުވަ ދިއުމަށް  މަދުކުރުމަށް  އަށް  ޕެސްޓިސައިޑްސް  މަސައްކަތްތަ  ކުރަްއވާ  މިނިސްޓްރީން   ތަކަކީ ެއްގރިކަލްޗަރ 

ޚިޔާލެއް ދެން   ؟ކޮބައިތ  އަޅުަގނޑުެގ  އޭެގިއތުރަށް  ކައުންސިލު  އެ  .އެބައޮތް  ވެސް  ހަމަ    އި ތަކުގަ ޚިޔާލަކީ 

މިކަހަ މިނިސްޓްރީެގ  ކިއެްގރިކަލްޗަރ  ބޭތިއްބުން  ބޭފުޅުން  ތަޖުރިބާކާރު  މަޢުލޫމާތުތައް  ލަ  މިކަހަލަ  ހިނެއްވާނެތ ޭއ 

ފ ރުކޮށްދޭން ރަ ؟ދަނޑުވެރިންނަށް  ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  ވަރަށް ރާއްޖޭަގއި  ހަމަ  ހުންނާނެ  މިނިސްޓްރީައށް  ށްތައް 

ރީނުތައް ދެޭވނެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން  އެކަހަލަ ރަށްތަކުަގއި މި މަޢުލޫމާތު ދޭ ޚާއްޞަ ތަމް.  ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވިފަ

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ؟ ބޭތިއްބުން ކިހިނެއްވާނެތ އޭ
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އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

ެއވެއަރނެ އަޅުަގނޑުމެން  ޕްރޮއާދެ!  އިނޭގތ ްގރާމުސް  ހިންަގން  ހުންނާނެ ޓްރޭ  ެއއީ.  ތައް  ވެސް  ތެރޭަގއި  ނިންގ 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ   ޓްރޭނިންގތައް  އެކުލެޭވ  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ކޮންޓިނިއަސްލީ    ހަމަ  ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ 

ާގތްަގނޑަކަށް ތައުޒަން  . މިނިސްޓްރީން ހިންަގމުންދާނެ ިގނަ ފާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮންމެ   ށްމާސްއަރއަށް ވުރެން 

ވެވޭނެ.  ރީހަމަ  ެވސް    އަހަރަކު އެ  ޗް  އަޅުަގނޑުމެން    ންދެ  ދެން.  އަޅުަގނޑުމެންމަޢުލޫމާތުތައް  އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކައުންސިލުން  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތ .  ކައުންސިލްއަށް  ުގޅަނީ  ހ ދަން  މީހުން  ޓްރޭނިންގއަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،  ނާނީ އެކަންތައްޕުޅުަގއި އޮންއަތް  ކައުންސިލުއެހެންވިާމ،  .  ދެއްވާނީ  ޕާޓިސިޕެންޓްސްެގ ލިސްޓު

ޅުަގނޑުމެން ކުރާ އަ ،  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއަކީހަމަ  ކޮންބައެއްތ  ބުނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވީ  ދޭން  މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

  3ންގ ނޫނީ  ކަމަކީ ހަމަ ޮގސް އެތަނުަގއި ޓްރޭނިންގ ހިންުގން. އޭެގ ެއއްބައިފަހަރު ހުންނާނެ ދެ ހަފްތާެގ ޓްރޭނި

ޓްރޭނިންގ ދުވަ ހިންަގ.  ހުެގ  ޓްރޭނިންގ  މުއްދަތުެގ  ދިުގ  ައޅުަގނޑުމެން  ސެންޓަރުަގިއ. ން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަޅުަގނޑުމެން   ވެ  ހަމަދެން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ފަރާތްތައް  ކުރަން  ސްވަރަށްިގނަ  ޓްރޭން    ވެސް.   ފޮނުވަން 

ޓްރޭނިން ހަމަގއެހެންވީމާ،  ވާހަކަތައް  މި  އިަގއި  ވާނެ  ކަވަރ  ޚާއްޞަ  ނޭގތ .    އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން 

ޕްރެކްޓިސަސް އެްގރިކަލްޗަރ  ުގޑް  އިންނާނީ  މަޖިލީ.  ޕްރޮްގރާމަކަށް  ހީވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ހައަޅުަގނޑަށް  އެ  ށް 

އޮތީ އެހެ .  ލިބިވަޑަިއެގންފައިހެން  ވާހަކަ.  ޭއެގ  ވިދާޅުވި  މެންބަރަކު  އެހެން  ޭއެގ  ކޮންމެވެސް  އަޅުަގނޑު  ންވީމާ، 

ވިދާޅުވީއިޑީޓެ ދެން  ނުދާނަން.  ބައިތިއްބަން  ލްއަކަށް  އެއީ  ،މީހުން  ވެސް  ައމާޒަކީ  ހަމަ .  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކައުންސިލު ކޮށްެގން  ދަނޑުވެރި  ޑީސެންޓްރަލަިއޒް  ބެހެއްޓުންކަުމެގ  ަގއި  ބޭފުޅުން  މިހާރު    .ކަންތައްތަކާބެހޭ  ދެން 

މީހަކު  ކަ  ައއިޑެންޓިފައި ކުރެވިފަެއޮގތަށް  ންނަ ޮގތުން  ލް ސަރވިސްެގ ަވޒީފާތައް ހު މިދެންނެވި ސިވި ،  ސަރުކާރުގެ 

ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރަން ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ އެކަމަކު އަޅުަގނޑުެމން ކައުންސިލު.  ނުހުރޭ

ބައިތިއްބާށޭ މީހުން  އިނޭގ  ެއކަން  ބަިއވެރިެވެގން  އެޮގތުން ޓްރޭނިންގެއއްަގއި  އަދާދިފަ،  .    6ޅުަގނޑުމެން  ހުން 

މި ެވސް  އިންޑިއާއަށް  ބޭފުޅުން  ކ ހެއްަގއި   6  އަހަރުކައުންސިލަކުން  ފޮނުވާފަ  މަސްދުވަހެއްެގ  ވާނީ  . ވެސް 

 ތެންކިޔު. އެހެންވީމާ، ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަ. 

 

 ވާހަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ދެ  ދެން  އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު  ާގތްަގނޑަކަށް ަވުގތު ހަމަވެއްޖެ.  ްއޖެ އިނޭގތ .  ާގތްަގނޑަކަށް ަވުގތު ހަމަވެ

އަރުވާނީ ފުރުޞަތު  މެންބަރަކަށް  ހަމައިްއޒަތްތެރި  ބެކް    ޓް  ތި  ކުރުކޮށް  ޭއެގފަހުން  .  ބެކް  ދެްއވުމަށް  ޖަވާބު 
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ފުރަތަމަ   އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ިއއްޒަތްތެބޭފުޅުންނަށް  ދާއިރާެގ  މެންބަރު ގައްދޫ  ޔަޢުޤޫބަށް   ޭއެގފަހުން،  ރި 

 ނަން. އާދެ. ދޭއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

މު ޖަވާބު ޤަ ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލުތަކަށް  ހުރި  ކުރަން  ިގނަ  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުެގ  ލިބިއްޖެ  އްރިރު.  އެހެން   .ވެސް 

ތައް ކުރައްަވއިފި. ައޅުަގނޑުެގ އެބަހުރި އަދިވެސް ސުވާލުކޮޅެއް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން  މެންބަރުން އެ ސުވާލު

އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ    .ތަންކޮޅެއް ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްެގންނޭ  ބިލު ފަރުމާކުރީ  މިވިދާޅުވެްއޖެ  ،  ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ 

ފެއްޓީ ފަރުމާކުރަން  މިބިލު  ފަރުމާކުރީކޮންއިރަކު؟ ކޮންއިރަކުތ އޭ  މިބިލު  މިދަންނަވާ   ؟ތ އޭ  އަޅުަގނޑު  އެހެން 

މަޖިލީހަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ހޮވުނީ އެޖެންޑާ  . އަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަމަށް ައއީވެސް މެނިފެސްޓ ައކާެއއްކޮށް،  ސަބަބަކީ

  އި ންެގ މެނިފެސްޓ ަގޓަކައި. ދެން އަޅުަގނޑުމެ  ކުރުމަށްޛު ންފީކޮށްެގން ޭއަގއި ހުރި ކަންތައްތައް ތަޕްރޮމ ޓު  އްއެ  19

އަހަ   ،މަންޓުންރައެންަވޔަ ބޮޑު  ވަރަށް  ކަމެއް.  އްމި  އެްއ  މަޤްމިއްޔަތުކަމެއްދޭ  ބޮޑު  އެންމެ  ބިލުެގ  ،  ޞަދަކީދެން 

ވޭސްޓުޑަހެޒެ  ދެން  ، މެންޓުންއެންވަޔަރަ  ،ހެލްތު ފ    ، ސް  ެއއީ  ހުއްޓުވުން.  ބޭނުންކުރުން  ކެމިކަލް  ނޫނިއްޔާ 

ިމދެންނެ،  ރީޒަންސް ހިނަގމިސާލަކަށް  ދޭތެރެއިން  މި  ހާ އިވީ  އަލިފާނުެގ  ޑޭންޖަރަސް ދިޔަ  ކަހަލަ  ދިޘާ 

ަގނިކް  އ  ،  ޓަކައި މިއީ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ  މަށްއޭޝަންސްތަކުން ރައްކާތެރިވުޗުސި

އ 19އެޖެންޑާ  ،  ފާމިންގ  ވިސްނުމަކީ  ބޮޑު  ފާމިންގ ެގ  ބިލުަގ  .ަގނިކް  މި  އެޖެންޑާ  ކިހާވަރަކަށްތ އޭ  ށް   19އި 

މީތި އެލައިންކޮށްފައި  ށް    19ސް ެގނެސް އިންނާނެތ އޭ އެޖެންޑާ  ިމހާރު މިއަށް ޗޭންޖަފ ކަސްކުރެވިފައި އިންނާނީ.  

،  ދެއްތ ެގ މައިަގނޑު ހެޑިންގައކީ ޕެސްޓިސައިޑް  ބިލު  މި،  ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަކީއެއީ  ؟ އިންނާނެތ އޭ

އެކަންޏެއް ނޫން ެއްގރިކަލްޗަރަގއި ބޭނުންކޮށްފައި   ކަން. ޕެސްޓިސައިޑުރަލް ޕެސްޓިސަިއޑުއަންޑަސްޓޫޑް ެއްގރިކަލްޗަ

ވެސް އަދި ފަންިގސަިއޑް އަދި ނޫނިްއޔާ ްގރ ތް ކެމިކަލްސް  ،  ލައިޒަރއެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިހެން ފާޓި.  ހުންނަނީ

ދެއްތ  ކެމިކަލްސް ؟ބޭނުންކުރޭ  ވެސް  މި  .ްގރ ތް  އެްއޗިއްސަކީ  ެވސް ހުރިހާ  އެްއޗެްއަގއި  ހުރިހާ  ކެމިކަލް.     

ހިމެނޭ  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ސަބަބުން    ނެ.ކެމިކަލް  ނުރަވެސް  ފާޓިލައިޒާެގ  ހެލްތަށް  ނުވިއަދި  ކަުމަގިއ  ެއއް  އްކާ 

އެންވަޔަރަ ހަމައެކަނި   .އެބަވޭ  ނުރައްކާ  މަންޓަށް ންވިޔަސް  އެހެންވީމާ،  އެބައާދޭ.  އެއްޗެއް  މިހުރިހާ 

ކޮމްޕ ނަންޓެއް މީަގއި ހުރިހާ  ނޫނިއްޔާ މި ހުރިހާ އްެގރިކަލްޗަރއަށް ބޭނުންކުރާ   ؟ މީތި ރަނަގޅީޕެސްޓިސައިޑަށްތ އޭ

ރަނަގޅީ ސުވާލަކީ  ؟އެކުލުންތ ޭއ  އޮތް  އޭޖެންސީންނޭ ންއެންވަޔަރަ  ދާޅުެވއްޖެވި،  ދެން  ޕްރޮޓެކްޝަން    މަންޓް 

ރެގިއުލޭޓު  ރަނަގމޮނިޓަރކޮށް  އެންމެ  ކުރަން  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އަޅުަގނޑުކޮށް  އެހެން.   ޅީ.  ަގބޫލުރަނީ  ވެސް 

މި،  ސުވާލަކީ  ެއއްކޮށް  ތަޢާރުފުވުމާ  ބިލު  ކަމެއް  މި  ދަނޑުވެެގކުރެވިރެގިއުލޭޓު ބެލެހެއްޓި    ހުރިހާ  ރިން  ންދާނީ 
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މި ލޮްގެވެގން ނޫނިއްޔާ މި ޑޭޓާ  ؟ ކޮން ބޭހެއްތ  ؟ކޮން ކެމިކަލެްއތ ؟ މިންަގނޑު ކ ޗެއްސެއްތ ،  ބޭނުންކުރާ ވަރު

ވަނީ ކޮންކޮން ބޭނުންވޭތ އޭ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރަން ބޭނުން؟ މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރިތ އޭ  .ންއެނިގެގ

 . ދެން..؟ ކަމެއްތ އޭ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮ ވަޑަވަރަށް  މަޢާފުކުރަްއވާތި  އިންނެވި.  ށް  އެބަ  މެންބަރަކު  ެއއް  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ހަމަެވއްޖެ  ވާލެްއ  ސު   3ުގތު 

ކުރައްވާފައިވާތީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރުކޮށްލަ ،  މިހާތަނަށް  އެހިސާބުން  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅުަގނޑު  ދެން 

 ..ދާންދޫ ދާރާިއެގ މެންބަރު. ފައިދެއްވާ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

އެންމެފަހު ސުވާލަކަށް  . އެކަަމކު  އަޅުަގނޑު އަދިވެސް އެބަހުރި ސުވާލު،  ކަށްއަދި އެއް ސުވާލު. އެންމެފަހު ސުވާލަ

ހިތްވަނީ ކޮށްލާ  ޕްރޮްގރާމު،  އަޅުަގނޑު  ހިވިދާޅުެވއްޖެ  ކައުންސިލުން  ،  ންާގއިރުތަްއ  ުގޅިެގން  ކައުންސިލާ 

އެސްެގ  ރމާރފާ ހ ދައިެގން  ިއންވައިޓު ނަންތައް  ބޭފުޅުންނަށް  ސު   އަޅުަގނޑުެގ  މިހާތަނަށް ،  ވާލަކީ ކޮށްެގންނޭ. 

އެްއވެސް   ލޮެގއް  ެއްއވެސް  އަންނައިރު  ހިނަގމުން  އިންޑަސްޓްރީ  މި  މަސަްއކަތް  ރަޖިސްޓްރީއެއް  އެްގރިކަލްޗަރެގ 

ފާދަފްތަރެއް   ފާރމާރއެބައޮތްތ   ކޮންކޮން  ރާރމާރސްެގ  އުޅެނީސްތަކެއްތ   ލޮެގއް  ރމާރފާ،  އްޖޭަގއި  ސްެގ 

 . ޝުކުރިއްޔާ   ،ައޅުަގނޑު ެއއީ؟ އެބައޮތްތ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

މެންބަ.  ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އިނީ.  ސުވާލެއް  އެންމެ  ސުވާލާ   ެގމުޣުނީރު  އަޅުަގނޑު 

ސު ފާމުޣުނީ  ވާލެއް  ުގޅުންހުރި  ބިލުން  ހައެ  މި  ބޭނުންކުރުން  މި  ަގކުރެއްވީ  ކެމިކަލް  ހުއްޓުމަކަށް ގ ސްކޮށް 

  ޙައްލު މި،  އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ  .ވިދާޅުވެފައި އިނީ ެއކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް  އާދެން މި ޝާފި  ؟އޭއަންނާނެތ 

އަންނައިރު ެވެގން  ޤާނޫނަކަށް  ނޫނީ  ކަންތައް   ބިލުަގއި  އޮތަސް   ެއ  ކަނޑައަޅާފައި  މިންަގނޑުތަކެްއ  ، ޙައްލުވާނެ 

ރަ  ޛީތަންފީ ެއކަން  ތަންފީމަރުޙަލާަގއި  ނުކުރެވެ ޏާ  ނުކުރެވެން  ޛުނަގޅަށް  ލިޔެފަިއ    އަދިޤާނޫނުަގއި    އޭޙައްލެއް 

އެހެންވީ ޙައްލުނުކުރެވޭ.  އެބަޮއތް  ވެސް  ޤާނޫނެއް  ދުންފަތާބެހޭ  މިސާލަކަށް  ސުވާލަކީ  އޮތަސް.  އަޅުަގނޑުެގ  ާމ، 

 ؟ޙައްލުކުރާނެ ރިސ ސް ތި ބޭފުޅުންެގ އެބަހުރިތ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން   ފާހަަގކުރެއް ދެ  ޖުމު  ވިއެ  ދައްކަވައިފިއްޔާކަންތައްތަކަށް  ވާހަކަފުޅު  ބޭފުޅުން  ތި  ދެލަޮގތެއްަގއި  ން  

ފިޝަރީޒް އެހެންވީމާ،  ހާސިލުވާނެހެން.  މަޤްޞަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  ދެން ،  ފުރަތަމަ  އަށްއަޅުަގނޑަށް 

 ތެއް އަރުވާނަން.މަންޓަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަންއޭެގފަހުން އެންވަޔަރަ

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި

ަގިއ    2010ތެންކިޔު އިނޭގތ . އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވިދާޅުވީ ކޮންއިރަކުހޭ ދެއްތ  އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށް. މި  

އެޖެންޑާ  އަޅު އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްތަކެއް.  ކުރި  ނޭނެގ  ައކާ    19ަގނޑުމެން  ކަމެްއ  އަޅުަގނޑަކަށް  ކިހާވަރަކަށް 

އެާއ  ،  ސަރުކާރުެގ ޕްލެޖެްއ އިންނާނެ ރައްކާތެރި ކާބ ތަކެތި،  ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ ެއއްޗަކީ . އެކަމަކު،  އެލައިންވާނީކީ

ވާނެ  ންވެސް އެލައިާއ  19ނީ އެޖެންޑާ  ަގބޫލުކުރަ  މަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެލައިންވޭ. ެއާއ އެލައިންވާ ކަ

އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް އެ    ،ވިދާޅުވީ   އަނެއްހެން  އެްގރިކަލްޗަރެގ މަސަްއކަތްތަކަށްދެން  ތ . އެހެންވީމާ،  އިނޭގ  ކަމަށް

ޖަވާބު ދެވޭނެ. ދެވަނަ ސުވާލުެގ  ތަންކޮޅެއް ވިދާޅުވެ ދެްއަވއިފިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ޑައިރެކްޓްލީ  އަދި ކުޑަ  ސުވާލުެގ  

ޖަވާބުދޭންެވެގން ޖަވާބުދޭން،  ޑައިރެކްޓްލީ  އަޅުަގނޑު    !އާދެ  .މިއުޅެނީ  ވެެގން   ކުރުކޮށް  ދެން  އޭަގއި  ހަމައެކަނި 

އެހެންނަމަވެސް،    .ެއކަމުގައިއެއީ ވިހަ ހުންނާތީވެ  ،  ޭއެގ ޒާތުަގއި ނުރައްކާތެރި ެއްއޗެއް ކީ  މިދެންނެވީ ޕެސްޓިސައިޑަ

މި  ވަރަށް އޮންނަ  ބޭނުންކުރަން  އޭތި  އެހެންވީމާ،  އެއްޗެހި.  ހުންނަ  ހަދާފައި  ރިސަރޗްތަކަށްފަހު   ންވަރުބަިއވަރު 

މީޮގތަށް  އޮތް އެ މީެގ  ކީބޭނުންކުރަންޏަކާ  ނޫން.  ކަމެއް  ކަަމކީ  ނުރައްކާތެރި  އޮންނަ   އަޅުަގނޑުމެން،  ގ ސްވާ  އެ 

ުގޅަ ކާން އިންދާ ހަތަރު ުގޅަ ވެސް    އިރުގައިބޭހެއް ކާލިވެެގން  މިހާރު ބަ.  ޚިލާފުވާން ހެދީމަ  ތަކާމިންަގނޑު   އެއް 

ވެލަްއވާނެ    އަޅުަގނޑު މި ބޭނުންކޮށްލީ އަންޑަސްޓޭންޑުއެއް  ރ އެނަލޮޖީމިވަނީ. ެއ ހަމަ ސިމިލަހަމަ  ކާލީމަ ވާޮގތް  

ވަންނާނެ   ތެރެއަށް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަސްލު އިޝޫއަކީ އެހެންވީމާ، އާދެ! އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޕެސްޓިސައިޑު

ޕެސްޓިސައިޑަކީއިނޭގތ .   މިދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ާއދެ!  އިނޭގތ .  ޓަސޮރީ  ބްރ ޑް  އެ .  މެކޭރ 

މްަގއި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ހިމެނޭނެ ފަންިގސައިޑް، ޕެސްޓިސައިޑް މި ހުރިހާ ެއއްޗެއް ހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެން  ރޓާ

މުން  އްޓަނެތް އިނޭގތ . އަޅުަގނޑު ފަ  ެއއްއަޅުަގނޑުެމންެގ ރިސ ސް،  އްވި ސުވާލުަގއި ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކުރެ

މިވެސް   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަިއސް  ފަދަދެންނެވިން  އެލޮކޭޓުފިބިލެއް  ރިސ ސް  ވެސް  ދިމާލަކުން  ހުރިހާ    އްޔާމު 

ބިލްޑިންގ ވާންޖެހޭނޭ ކެޕޭސިޓީ  ހަމަ  ކެ  ،ޓެސްޓިންގއާ ހަމަ  ވެސް    ަގއި.  ހުރިހާ  ވެސް  މި  ޕޭސިޓީއެއް 

ދެންއޭރަނގޅުވާންޖެހޭނެ ޔަޤީންކަމާއެ  .  ަވރަށް  ދަންނަވާލަން  ރާ  ްއކޮށްއަޅުަގނޑަށް  އަދި  ނެތް  ކެރޭ  އްޖެއަކު 

މުއްދަތު ދިުގ  އެްއވެސް  ބެހޭ  ޕެސްޓިސައިޑްސްއާ  ނުހުންނާނެ    އްތަމްރީނެ  ެގއެްގރިކަލްޗަރަލް  ބޭފުޅެއް  ހުރި  ވެފައި 
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ެއ   އެހެންވީމާ.  މިހާރުެގ ލަޙާރާއްޖެއަކު.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  މިތިބީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ތުަގއި 

 ޕޭސިޓީ ބިލްޑްވާންޖެހޭނެ. ތެންކިޔު. ކެ އެހެންވީާމ،ކެޕޭސިޓީައކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ަވުގތު ހަމަވަނީ  މަންޓަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން. ޙަޤީޤަތުަގިއ ކޮމިޓިންއެންަވޔަރަ

ނޑުމެން ކުޑަކޮށް ހަލުވިކޮށް  ައޅުަގ،  ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަކަށް ބޭނުންވާތީ  241ށް. އެހެންނަމަވެސް، މިތަނުަގއި    45

 ޓަކައި ދަންނަވާލަން އިނޭގތ .   ލޫމާތަށްޢުެގންދަން މިޖެހުނީ. އެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަޞީރުهللا ންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޢަބްދުއޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެމިނިސްޓަރ 

މު ޝުކުރިއްޔާ  ވެ ޤައާދެ!  އަޅުަގނޑު  ޖުމުއްރިރު.  ބޭނުންވަނީސް  ދަންނަވާލަން  ކަންތަ،  ލަކޮށް  ިގނަ  އްތަކާ  ވަރަށް 

ޮގތުަގއި ވަނީ އީނއަޅުަގދެން  ބެހޭޮގތުން ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ.   ،  ާއއި  .ޕީ.އޭޑުމެންނަށް އަާމޒުކުރެވުނު އެއް ކަމެްއެގ 

ތެރޭަގއި ޒިންާމެގ  އީ.ޕީ.އޭެގ  މީެގތެރެއިން  ކުރަން    ހިމެނޭ  މިސާލަކަށް  ޑޮކްޓަރ ހަމަ  ވެއްޖިްއޔާ  ކަންކަން  ދެންމެ 

ކުރަން ބޭނުންވާނެ    ވިދާޅުވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ރިސ ސް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑު  އާ އެޝާފި

ހަމަ ފަހު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު  ދެން  ކުރަމުންދާ ކަމަކަށް ނުވާތީ.  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން ެވސް.    އިގަ އަސްލު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ،  ދަންނަވާނީ ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އެބައޮވޭޖަމު  3މިހާރު  ބޭސި.  ޢިއްޔާއެްއ    ލް އެއީ 

ރޮ ާއއި،  ސްޓޮކް  ޓަޑަމް ކޮންވެންޝަން  އާއި  އިލްމް  ހޮކޮންވެންޝަން  އެ  ކޮންވެންޝަން  އެހެންވީމަ،    3ނޭގތ . 

ބެހޭ ކޮންވެންޝަން. އެ ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް މީަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަޭވ  އާކީ ވެސް އެއީ ކެމިކަލްކޮންވެންޝަނަ

ވަނަ   8)ށ( ަގ އާއި އަދި    ވަނަ މާއްދާެގ  2ާގނޫނުެގ  މި  މިސާލަކަށް  ،  ބައިެވރިވެފަިއވާދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން  

ވާނީ މުއާހަދާ ތަކާއި ުގޅިެގން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މާއްދާަގއި ބައިނަލްއަޤް  2ވޭ. އެހެންވީމަ، އެ  މާއްދާެގ ވެސް އެބަ 

 ކުރުން ރަނަގޅުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.   ނުހުންނަ ޮގތަކަށް ވ ޑުއި ފުށުއެރުންތައް ކުރުމުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދިަވޑަިއެގންފައި މާ މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  އިތުރަށް  .  ވޭފަންނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވުގތުކޮޅެްއ  ކުޑަ  ެއހެންވީމަ، 

 . މި ނިންމާލަނީ.އެކު އެ ފުރުޞަތު ވެސް ދީފައި އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނީ އިނޭގތ . އަންނާނެލިބުމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ވިދާޅުެވއްޖެ މިހާރު ވެސް  ސް  ވެ ޒާހިރު. ކުރުންމު އެްއކަމަކީ ތަންފީޛުއް މުހިމެމީެގ އެން، އާދެ! އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ 

މާލޭަގއި މިހާރު ެވސް ރާއްޖޭެގ  ،  ޖަހައިެގން ދޮންކުރާ ވާހަކަ. އަދި ވިދާޅުެވއްޖެ  ށްކެޔޮަގނޑަަގިއ ކެމިކަލް  މާރުކޭޓު

ެގންުގޅޭ ވާހަކަ. މިއީ  އާ  ަގ ާއއި ޓައްޕުގަ ޅި އާއި ދަޅު ދަޅު ަގއި ބޭސް އަިމްއލައަށް ހަދައިެގން ފުޅި ފުނއެކި ތަންތާ

ނުރައްކާ.   ބަ،  ސުވާލަކީ  ައޅުަގނޑުެގރައްޔިތުންެގ ސިއްޙަތަށް  ހުއްޓުވަނީއެކޮން  މިކަން  ންޓް މަންއެންަވޔަރަ ؟އްތ  

އި ހުރޭތ އޭނމިނިސްޓްރީަގއި  ޮގތްތަކެއް  ުގޅޭނެ  ނުވަތަ  ސެންޓަރއެއް  ކ ލް  ނުވަތަ   އެމަރޖެންސީކޮށް؟ ދޭތ  

ނުވަތަ ެއ ހުށަހަޅާ ބަޔަކު ުގޅައިފިްއޔާ   ؟ންތަްއ ހުށަހަޅާނެ ޮގތްތައް ޮއވޭތ އޭއިކޮމްޕްލެ، ތަކުެގ މައްސަލަތައްމިކަންތައް

ުގޅައިފި ފަރާތަކުން  ވަކި  އެޓެންޑުނުވަތަ  ެއކަމަށް  އޮންނާނެ   ؟ކިހިނެއްތ އޭ ؟ވޭތ އޭ  އްޔާ  މީަގއި  ، ހަމަދެން 

ށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންކަން އެ ތަންފީޛީ  ނެ އެއީ ކުކޮންމެ ާގނޫނެއްަގއި ވެސް އޮންނާކަނޑައެޅިެގން  

ުގޅަނީ. ނުވަތަ ކަމާ   ،ބާރުން މިނިސްޓަރު ުގޅައިެގން ހުއްޓުވަން. މިބައި  ފުލުސް އޮފީހަށް  ބެހޭ އެހެން އިދާރާައކަށް 

ކުރި މިހާރު  ތިބޭފުޅުން  ެގންދަނީއަކިހިނެއްތ އޭ  ވަރަށްިގނަ   ؟ށް  އެއީ  ބައި.  ވިދާޅުވެއްޖެ    ބޭފުޅުންހުއްޓުވުމުެގ 

ންޓް މިނިސްޓްރީއަށް މަންެވސް އެބަ ދައްކާ ރަށުތެރޭަގއި. އެންަވޔަރަ  ފިޝަރީޒްއަށް ުގޅީމަ ފ ނެއް ނުނަންަގވާ ވާހަކަ

ވާހަކަ ނޭނޭގ  ފަރާތެްއ  ުގޅާނެ  ކަނޑައެޅިެގން    ެއއް.ުގޅާއިރު  އޮތ ރިޓީއަށް  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް 

ކުވަރަށް،  އެނިގވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭނެ ބަންދު  ރެސްޓ ރެންޓުިގނައިން  މާރުކޭޓުރޭ  ޮގ  ތައް.  ޑުވެފަިއ  ނވަރަށް 

ތި ބޭނުން ކުރަނީ. ކީއްެވެގންތ ޭއ ާއއްމު ސިއްޙަތުެގ މިންަގނޑުެގ  ތަކެ  ެގ އެންމެ ިގނައިން ޭމވާއޮންނަނީ. މާރުކޭޓު

މެން ކިތަންމެ އްޓުވަނީ. އަޅުަގނޑުއެއީ ސުވާލަކީ. ކީއްެވެގންތ އޭ އެފަރާތްތައް ނުހު ؟ތަންތަންއެ  ތެރެއަށް ނުފައްތަނީ  

ކަމަށް ނުކުރާ  ތަންފީޛު  ހެދިޔަސް  ބިލެއް  އެންމެބޮޑު ،  ވަންޏާ  ރީއްޗަށް  ފުލުހުންނަށް  އެބަތިބި.  ފުލުހުން  ރާއްޖޭެގ 

ފުލުހުންނަށް.  ،  ޚަރަދެއް ކުރަނީ ތިބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީތަކުން އިދާރާތަކުން ނާންގަވަނީ  ސިފައިންނާ. ކީއްެވެގންތ އޭ 

ބުނޭފުލުހު އެކަންތަްއ  ތިމަންނަމެ   ން  ހަދައިފިއްޔާ  ބިލެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތ   ނުކުރަްއވައޭ.  ރިޕ ޓެއް  ންނަށް 

  ؟ދެން އޮންނަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފްލ  އެހެންނަމަވެސް  ރތިބޭފުޅުންނަށް  މިއަރުވަނީ.  މެންބަރު  ،  އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ކުރެްއވި ަގއްދޫ 

ތެރޭ ެއއް ސުާވލަކަސުވާލުތަކުެގ  ލިބި  ށް  ހައިލައިޓުން  ވަޑައި ނުަގންނަވާކަޖަވާބު  ފާހަަގކުރަްއާވ. އެ ސުވާލު    އެބަ 

 ށް ެގންދެވޭނެ.  ރިއަތިބޭފުޅުންނަށް ކު ބޭފުޅުންެގ ނުކުތާތަކަށް އެކުެއކީ 2ކޮށްލަދެއްވަން ވީ ނޫންތ . އޭރުން މި 

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހި ގައްދޫ

 ؟ޕްރޮސެސް ެގއެ ކިހިނެއްތ  އޭ ، ތަރެްއެގ ވާހަކަ. ެއއަށް މަސައްކަތް ކުރޭތ އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ދަފު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންވަޔަރަ އެންަވޔަރަ  ންންޓުމަންފުރަތަމަ  ރަނަގޅުވާނެ.  ސެންޓަ  ެގންޓުންމަފެއްޓީމަ  ވާހަކައިން  އްރެކ ލް  ެގ 

 އާދެ! ރަނަގޅުވާނެ.    ޓެވީމަފެއްޑަށް ފުރަތަމަ ސުވާލުަގއި އަޑުިއވިެގން ދިޔައީ. އެހެންވީމަ، އެހިސާބުން އަޅުަގނ 

 

ޑިރެކްރަންމަންޓްއެންަވޔަ ޑެޕިއުޓީ  އެޖެންސީެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ޑރ.    ޖެނެރަލް    މުޙައްމަދު   އިބްރާހީމްޓަރ 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ލައިނެއް ވެސް.  އޭަގއި ިއންނާނެ ހޮޓް. ޕީ.އޭ. އީ. ޕީ.އީ، އިނޭގތ   ބްރާހީމްއްރިރު. އަޅުަގނޑު އިޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

މެދުވެރިކޮށް އެ  ތައް  ބެހޭ ވަރަށްިގނަ ރިޕ ޓުއް ވެސް. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުންޏާަގއި އިންނާނެ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއޭ .ޕީ.އީ

ްގރޫޕެ  ވައިބަރ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  އިންނާއާދޭ.  ވެސް  ވޭސްޓާއް  ކައުންސިލާބެެއކަމާއި،  ނެ.  ސިޓީ  އަދި    ހޭ 

މަސައްކަތް    ފައި އިންނަ. ދެން ކެމިކަލްތައް ނައްތާލުމުަގއި މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންއެހެންބޭފުޅުންނާއި ުގޅިެގން ހަދާ

  ންނަކަށް އެކެިމކަލް ޙަޤީޤަތުަގއި ނައްތާލަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން. ޕެސްޓިސަިއޑް ައދި އަޅުަގނޑުމ،  އުސޫލަކީ  ކުރާ

ނައްތާނެތް.  އެއް  އްސަ އައި އެ   ކެމިކަލް  ބައެއް  ނުރައްކާތެރި  ން އެމް.އެން.ޑީ.އެފު  އިލުމުަގެއހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެން ދެބައި މީހުން ،   އެ އަންނަ ރިކުއެސްޓުތަކާއި އެކީަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކުރެވިެގން

މިހާތަނަށްރވ  އެސި   ކްކޮށްެގން  ސަލްފިއުރިކް  ކަހަލަ ،  ޑުމިސާލަކަށް  އެސިޑް  ސަލްފިއުރިކް  ކޮންސެންޓްރޭޓިންގ 

ކޮށްފަކެމިކަލްތައް ނައް ެވެގން އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ މަސަްއކަތްތަކެްއ  . އަނެްއކާ މިދިމާވި  ތާލުމުަގިއ ދެބައި މީހުން 

 އެ އުފެދުނު އެތާނަގއި ހުރި ކެމިކަލްތަކާއި ުގޅިެގން،  ފަޔަރ އިންސިޑެންޓުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެޓެންޑުކުރިން 

ނައްތާލުމުގައި ެގންުގޅެންވީ،  ކުނިބުނި  އުފުލުމުަގއި  ޮގސް    އެ  ވެސް  ސައިޓަށް  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  މިންަގނޑުތައް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ ސްޓާފުންނާ ތިބެެގން  އަޅުަގނޑުމެން   ސައިޓުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެން  ކުރިން.  މަސައްކަތް  ެއކީަގިއ 

ޖޭަގއި ިގނަ ންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ރިސ ސް ބޭނުންވާނެ. ޕެސްޓިސައިޑު ރާއްވަ  މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

ލީޓުެވެގން ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެިވެގން ުއކާލަންޖެހިެގން އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެކަހަލަ އިޝޫެއއް  އަދަދަކަށް އޮބްޒޮ

  ވެސް، އެ ނުރައްކާތެރި އެހެން ކެމިކަލްސްތަކުެގނެތް. ެއހެންނަމަ  ދިމާވެެގނެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުންނެއް އަިއއްސަެއއް

މިދެން އަޅުަގނޑުމެންނާއަޅުަގނޑު  ކުރެވިފަ  އާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް  އިނެވިހެން  މަސައްކަތްތަކެއް  އެބަހުރި  .  ުގޅިެގން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

އާމިނަތު ޑރ.  ރީ  ންޓު ސެކްރެޓަމަނަރޕާ  ެގއެްގރިކަލްޗަރ   އެންޑް  ސްމެރިން ރިސ ސަ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާޝާފި
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ވެސް    ތަރެއް. ދެން އެ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު އަޕްޑޭޓުއާދެ، އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންނާނެ ދަނޑުވެރިންެގ ދަފު

ތަރުަގއި ބައިވެރިާވން އެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަނީ ކައުންސިލު ތުރޫކޮށް.  ން ދަފުކުރާ ދަފްތަރެއް. ދެން ދަނޑުވެރި

ހަމަ   އިންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ދެން  ފޮނުވައިދެނީ.  ލިސްޓު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކައުންސިލުން 

 ސްޓްރީ ވެވޭނެ. ރަޖިސްޓްރީ ވީމަ ހުޅުވާލާފައި ކޮންމެ ދަނޑުވެރިއަކަށް މިނިސްޓްރީ އަށް އަިއއްސަ ވެސް ހަމަ ރަޖި

އަޅުަގދަފު އޭރަށް  ދެން  ވަދެވޭނީ.  ތެރެއަށް  ޕްރޮގް ތަރުެގ  ެގންުގޅުނު  ކުރީަގއި  ބައިވެރިވާން  ނޑުމެން  ރާމްސްތަކުަގއި 

ެއއީ   ވީމަ.  ރަޖިސްޓްރީ  ޮގތުަގިއ  ދަނޑުވެރިންެގ  ދެން  ފުރުޞަތު  އެބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ހަމަ ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަމްބަރސް  އެ  ޖަމު،    ފުރަންޖެހޭ  ޢިއެހެން  ވެސް  އްޔާތަކުން 

ތަރެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ، ދަފު،  ރތަކުަގއި ވެސް ހިމަނަންޖެހޭތީނިއަޝްޔައެކު

 އޮންނާނެ ހަމަ. ތެންކިޔު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ވަރަށްިގނަ  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ވަޑައިެގންދެްއިވ  އިނޭގތ   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނާ މަޢުލޫމާތު  އަދި  ނިމުނަސް  ބައްދަލުވުން  މި  ހިނގައްޖެ.  ލިބިެގން  ހަމައަށް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނު ބަންދެއް  ދޮރު  ކޮމިޓީ އެފ ރުކޮށްދެއްވުުމެގ  މި  މެންބަރުންނާއި ްއވޭ.  ިއްއޒަތްތެރި  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ   ަގއި 

ާގތްުގޅުން އޮންނާނެކަން އަ ޓަށް  ރިއޭރެޓޭސެކެ،  ވެސް  ވެސް ލިޔުމުން  ޅުަގނޑު ދެކެން. ފ ނުންތިބޭފުޅުންނާއި ހަމަ 

 ކޮންމެހެން ވެސް. އަދި މިބޭފުޅުންނާއި ސީދާ ބައްދަލުކުރަްއވާފައި ވެސް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެއްވޭނެ. ައދި ކޮމިޓީއަށް

ތަކުރާރުކޮށް ހިނދެއްަގއި  ބައްދަލުކުރު  ބޭނުންވެއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހަމަ  އިވެސް  ހަމަޖެއްސިދާނެ.   ންތިޒާމުމުެގ 

މުހި އެންމެ  މިއަށްވުރެ އްއަދި  އަދި  ތެރޭަގއި  ސައިފޮދުެގ  ސައިފޮދެއް.  އޮންނާނެ  ނިމިެގން  ބައްދަލުވުން  ޮގތަކީ  މު 

ާގތްކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވޭ ނެ. ދެން އެހުރިހާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައި އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް މާ 

ން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ކަންކަން ފާސްކުރަުމން މިެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އެއްތާކު ތިބެެގ

 . السالم عليكم وމިހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 
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