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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ   ންބަރުންނަށް ވަރަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެ  13އެންވަޔަރަންމަންޓް 

ގެންދާނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު  މި  ބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިއަދު ވެސް ކުރިއަށް  ބޮޑަށް މަރުޙަ

 ންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަވާލުކޮށްލާނަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާއްދާ.ހިސާބުން ފެށިގެން. އެހެ  ންމިއިއްޔެ ނި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

ވަނަ މާއްދާ. ޤުދުރަތީ ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް    18ވަނަ ބާބުން ފަށަން ޖެހޭނީ.    4ވަނަ ބާބު މިހާރު ނިމިފައި އިންނާނީ.    3

ރިކަމަށް  ނުކުރުން. ދަނޑުވެރިކަމާއި ސިނާޢީ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށާއި ފަތުރުވެ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުން  

ފަޅު ހިއްކައިގެން އުފައްދާ ރަށްރަށާއި އެ ފަދަ ރަށްރަށަށް އިތުރުކުރެވޭ،    މަސައްކަތްތަކަށް  ދޫކުރެވޭ ފަޅު ރަށްރަށާއި އެފަދަ

 ފަށަލަކައަކީ ނުވަތަ ފަޅު ހިއްކައިގެން އެފަދަ ރަށްރަށަށް  ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ގޮތުން އެ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ފެން

ފަށަލައަކީ އަދި ކުޅިސަރަޙައްދުތަކުގެ  އިތުރުކުރެވޭ   ފެނާއި  ބިން ފެން  ހުންނަ    އުފެދިފައި   ޤުރުދަތީ ގޮތުން ތަކުގައި 

ބޭނުން ސިނާޢީ  ގަނޑަކީ  ފެންގަނޑު  ނޫނެވެތަހުންނަ  ވަސީލަތްތަކެއް  ފެނުގެ  ބޭނުންކުރެވޭނެ  މާއްދާއިން  ކަށް  އެ   .

މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމަންޓް  ފަށަލައަކީ  އެބައިން  ފެން  ބިމުގެ  އެ  ކޮމެންޓްގައިވަނީ  އެ  ކޮމެންޓެއް.  ގެ 

އްސެވެ. އޭގެ ބޭނުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް  ފައިވާ އެއްޗެވިކުރެހިމާޔަތް

ކުރި އުނދަގޫތައް  ދެމެހެއްޓެނިނުހަނު  ބޭނުން  ވަސީލަތްތަކުގެ  އެ  ބަދަލުގައި  މީގެ  ކަމެކެވެ.  ގޮތަށް  މަތިވާނެ  ވި 

  )ހ( ކޮމެންޓެއް. މި މާއްދާގެ    އިންކުރެވޭނެ ގޮތަށް މި މާއްދާ ބަދަލުކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި  ބޭނުން

ވީނަމަވެސް،   ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  އަގައި  ވުޖޫދަށް  ގާނޫނު  ފަޅު    އުމާމި  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަނޑުވެރިކަމަށް  ހަމައަށް 

ދަނޑު މީހުންނަށް ރަށްރަށުގައި  ކުރަމުންދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ވެރިކަން  ގާނޫނުގައި  މި  ފަރާތްތަކަށް  ގާނޫނުގައި،  މި 

އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން ފެން އުފައްދާނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސު ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ  ޕްލާންޓް    2މަށް  ގޮތުގެމަތީން ފެން 

 ދޭންވާނެއެވެ.  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ބިލުތައް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަމެއް ހުށަހަޅާލަން. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީގައި  ކޮންމެ ދުވަހަކު މި 

ދިރާސާކޮށް، ބައެއް ދުވަހު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މޫވީ ކްލިޕްސް ކަހަލަ އެއްޗެހި އެންވަޔަރަންމަންޓާއި، ކުރިން    ބަލައި

ލަ މޫވީ ސެޝަނެއް  ހަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކަވެރި ވެސް އެކި ސެޝަން ބޭއްވިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އަހުލު

މޫޑް    ދުވަހު ހަމަ ޓޭސްޓް ބަދަލުކޮށްލައި ދައްކާލަން ވެސް. ބައެއް ދުވަސް  އެއްޗެހިކްލިޕް ކަހަލަ  ނޫނީ  އެހެން،  ސްވެ

 ބަދަލުކޮށްލާ ހަމަ ހިންގާލަން އިނގޭތޯ.
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