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 އަޙްމަދު ސަލީމް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއަހަރުެގ   ކޮމިޓީެގ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ެއންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ވަނަ    28`. 

އަޅުަގނޑު   ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިެގން  ބައްދަލުވުމަށް 

ެމން ނިންމާލީ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިދާ ހަކަތައިެގ  އުއްމީދުކުރަން އަޑު ސާފުކޮށް ލިބޭކަމަށް. އިއްޔެ އަޅުަގނޑު

 ؟ ބިލުެގ ކިތަްއވަނަ މާއްދާތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(.   77އެއީ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(.   77

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 )ބ( ރަނަގޅު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން  މަރުޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ހުރީ  މި  ބާކީ  މާއްދަތަކެއް  މަދު  ވަރަށް  ުއްއމީދުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ދެން  އާދެ! 

އެހެންވީމާ ކަމަށް.  ނިންމާލެވޭނެ  މަސައްކަތް  މިއަދު  ުއއްމީދުކުރަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،    ،މަސައްކަތްކޮށްލަން. 

ެއއްޮގތަށް  ވަުގ ވެސް  ދުވަސްދުވަހެކޭ  އެހެން  ހަމަ  ެގންޮގސްދެއްވާ.  ކުރިއަށް  ހިސާބުން  ނިންމާލި  ނަާގނުލައި  ތު 

އެހިސާބަކުން  ައޅުަގނޑުމެން  ހިސާބުން  އަންާގލައްވާ  މަޑުކޮށްލަން  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ކިޔަމުންދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން 

 ހުއްޓައިލާނީ. )ޅ( އިން ފައްޓަވާ.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާ
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މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށް ކޮށްފިނަމަ އެފަދަ ވަނަ    34މި ާގނޫނުެގ  )ޅ(.    77އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

ާއއި ެއއް މިލިައން    އެއްލައްކަ ރުފިޔާއްދުން ބޭރުަގިއ ބޭއްިވ ފަރާތެއް  ޙައުޅަނދެއް ޕާކުކުރަން ކަނޑަައޅާފައިާވ ސަރަ

 ން.  މަނާކުރުރުދަދަކުން ޖުއަރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ އެއްކަލަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާަވތްތައް އުފުލަން ދޫކޮށްފައި، ހުއްދަ ދޫކޮށްފައި މި ހުންނަ    34

ސަރަޙައްދެްއގައި ނޫން  ޒޯނު  ޕާކިންގ  އިން  ކަނޑައަޅާފައި  ތެޔޮ އުޅަނދުފަހަރު  އެޮގތަށް  ނުވާނެއޭ.  ޕާކުކޮށްެގން   

ބުނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ާގނޫނުަގއި  މި  އެއީ ކުށެކޭ  ޕާކުކޮށްފިއްޔާ  އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ކޮންކޮންމެ ތަނެއްަގއި 

 މަނާކުރާ ޮގތަށް މި އޮންނަނީމަނާތައް ބޮޑުކަމަށް. ދެން ޕާކުކުރި މީހާ އެ ޑްރައިވަރު ޖުރުފެންނަނީ ތަންކޮޅެއް ޖުރު

 ..މަނާކުރުން. ދެން މިކަމަށް މެންބަރުންެގ.އާއި އެއް ިމލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދެެގ އަދަދަކުން ޖުރު  އެއްލައްކަ ރުފިޔާ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަޅުަގނޑުެގ ސްކްރީނުން ފެންނަނީ އެހެން މާއްދާއެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ކީކޭތޯ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ސްކްރީނަކުން ނުފެނޭ ތި މާއްދާއެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ނުފެނޭޅ( ؟ )އެއީ ކިހިނެއްތޯ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:



 2021 ޖޫން 27                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  28ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

3 

 

ނިމޭތާ   އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ  މާއްދާތަކެއް.  އެހެން  ފެންނަނީ  ފާއިތުވި    3ސްކްރީނުން  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ 

 އަހަރުެގ ހަކަތަިއެގ ތެރެއިން ހާސިލުކުރަން... 

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 އަޅުަގނޑަށް )ޅ( ފެނޭ މުޤަްއރިރު. އަޅުަގނޑަށް )ޅ( ފެނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއް ސްކްރީނުން. ދެން އަޅުަގނޑު   މިހާރު މި ޝެއަރކޮށްފައި މީނދީ  ފެނޭ. އެއީ  އެބަ  އަޅުަގނޑަށް ވެސް )ޅ( 

 ރިސީވިންގ އެންޑުަގއި.  ވެސް މީނދީ ހަމަ 

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ )ހ(، )ށ(، )ނ(.  

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ން. ެގދެ )ޅ( އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ މީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާެގ  ވަނަ    34މި ާގނޫނުެގ  އާދެ! ދެ )ޅ( އެބަ ފެނޭ. އެީއ ދެން ރަނަގޅުކޮށްލަން އިން )ޅ( ވެސް އެބަ ފެނޭ.  

ކަނޑައަޅާފަިއާވ ސަރަ ޕާކުކުރަން  އުޅަނދެއް  އެފަދަ  ކޮށްފިނަމަ  ކުށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  ބޭރުަގިއ  ޙަ)ށ(  އްދުން 

ން. އެއީ )ޅ( ަގިއ މަނާކުރުދަދަކުން ޖުރުއަރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  އާއި އެއް މިލިއަން    ެއއްލައްކަ ރުފިޔާބޭއްވި ފަރާތެއް  

ބޭްއވި  ބާއްަވއިފިްއޔާ  މާނަޔަކީ ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދެއް ބާއްވަންޖެހޭ ސަރަޙައްދު ނޫން ތަނެއްަގއި  އޮތް ވާހަކައަކީ. 

މަނާކުރާނެޭއ. މިއަކަށް ދެން އެްއވެސް  ާއއި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖުރު  ރުފިޔާ  މީހަކު އެއްލަްއކަ

ެއއް ލަްއކަ ރުފިޔާ އާއި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާެގ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން    ކޮމެންޓެއް ވެސް ލިބިފަެއއް ނެތް. އެކަމަކު 

 ރަކު ހިެއއްނުވޭ އުޅޭނެހެންނެއް ދެއްތޯ.  މަނާއެއް ދެއްކޭނެ ޑްރަިއވަމަނާކޮށްެގން އެ ޖުރުޖުރު
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 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

މަުގފަހިވެދާނެތީ  ހިނުގމަށް  ކަމެއް  ނުރައްކާތެރި  އެްއކަލަ  އެްއޮގތަކުން  އަސްލު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސައްލޭ 

ބޫލުކުރަނީ އަސްލުަގިއ މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް އަދި  ޤަކަންނޭނެގ މީަގއި މި އަދަދު މި އޮތީ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑު ވެސް  

ހަރުކަށި މިންަގނޑުތައް ޕްރެކްޓިސްކުރަންވާނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   ޚާއްޞަކޮށް ޑްރަިއވަރުވީމަ ދެން މިކަހަލަ ވަރަށް

އެކަށީެގންާވވަރަށް އެއަށް އަޙުލުވެރިކޮށް، ހޭލުންތެރިކޮށް އެކަން ކުރުމަށްފަހުގައިހެން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ  

އަ ދެން  ކަންނޭނެގ.  ބަލަންޖެހޭނެ  ވެސް  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމުެގ  ދެން  ބޮޑުހެން.  ދިމާާވ  އަދި  އެ  ކަމެއް  އެ  ނެއްކާ 

ހާލަތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ. ކުއްލިއަކަށް މިސާލަކަށް، ދަރިފުޅަށް ކަމެއްެވެގން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ  

ުގޅިެގން އޭނަ ވަކި ތަނެއްަގިއ މަޑުކޮށްލާ މަޑުކޮށްލުން ބާްއވާލާ ބާްއވާލުން ެވސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއސްތިސްނާ.  

ެއއްކަލަ ބަހަނާތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ. އެކަމަކު ދެން ހުރިހާ އެކަމަ ކު ދެން އެހެން ދޫެވއްޖެއްޔާ ދެން ކޮންމެވެސް 

ޖުރު އަދި  ވަންޏާ  އެްއޗަކީ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  އެހެން  އެއީ.  ޯގހެއްހެން  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ހެދުން  ވެސް  މަނާކަމަށް 

 ވޭނެހެން. އެހެނިހެން ހަމަ އަދަބު ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެވސް   އަޅުަގނޑު  މީެގ  ބޮޑެތި  ޤައަސްލު  ހާމަކޮށްދޭން  ސީރިޔަސްކަން  މީެގ  ނުރައްކާކަމުން  ެއއްކަލަ  ބޫލުކުރަނީ 

ރުފިޔާ ފަސްހާސް  ވާނީ  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  މިހިރީ.  ލަނީ    އަދަދުތައް  މި  ރޭންޖެއް  ދެން  ރުފިޔާއާ.  ދިހަހާސް  ާއއި 

އެމަރޖެންސީ  ހާލަތަށް   ކުއްލި  ވަރަށް  އޭނަ  ވަުގތުކޮޅަކަށް  ޤަބަލާފައި  ކުޑަ  ަވރަށް  ސަބަބެއް  ކަހަލަ  ބޫލުކުރެވޭ 

ޖުރު އަދަދަކުން  މަތީ  އެންމެ  ވަުގތެްއަގިއ  އެކަހަލަ  ފެނުނީ.  ވަުގތު  ނުކުތް  ނުކުރެވޭނެޭއ  ބާއްވާލާފައި  މަނާއެއް 

 ؟ ދުެގބުނަންވެެގން. ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ފަސްހާހާއި ދިހަހާހާ ދެމެ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އޮންނަ   ޖަމާކޮށްފައި  ތެޔޮ  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ެއކަށީެގންވާ  ބޮޑު  ެއއްކަލަ  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އުޅަނދަކާ ފުދޭވަރަކަށް މަދުން މިސާލަކަށް، ހަމަ ދެތިން ހަމުަގއި ދެތިން ކުކިންގ އޮއިލް ހަމުަގއި ތެޔޮ ހިފައިެގންދާ 

ންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ. ފަސްހާހާއި ދިހަހާސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަހެން.  އެްއޗެއް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަކިވާ

 އަސްލުަގއި ފަސްހާހާއި ފަންސާސްހާސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުހެން އެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފަ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޭއްވި ފަރާތެއް އެކަެމއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި...

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެ ބޭްއވި އުޅަނދެއްެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެ ބޭްއވި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫން އެކަން ހާލަތަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. އުޅަނދަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. އެ ހާލަތާއި، އުޅަނދާއި، އުފުލި ވޮލިއުމާ 

 އެކަމަށްތާ މި ބަލަނީ. ނޮޓް އުޅަނދު އޮންލީ. ެއހެންވީމާ، ކުރިއަށްދަނީ އިނޭގތޯ )ޅ(.  އެހެންވީމަ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

؟ ސައްލޭ ހަމަ މިސާލަކަށް، ހަމަ ކުކިންގ ޮއއިލް ހަމެއްެގ ޕެޓްރޯލް ހިފައިެގން ކުޑަ ޕިކަޕެއް މި ދަނީ. އެ ކިހިނެއްތޯ

އިންކަން  ހަމެއް  ތެޔޮ  ޭއަގއި  އެނިގދާނެ  ނުވެސް  ޑްރަިއަވރަށް  މިސާލަކަށް،  އޮެވްއޖެއްޔާ  ޕާކުކޮށްފައި  ޕިކަޕު  އެ 

 ؟ ންެވއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީވެސް. ެއއީ ކުލީ ދަތުރެއް މި ކުރަނީ. އެހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ެއކަހަލަ އުޅަނދު މީެގތެރޭަގއި ހިމެނޭހެންނެއް. މިއީ އެްއކަލަ ލާޖް ވޮލިއުމްސް އެއް ތަނުން  

ވާ އުޅަނދުފަހަރުެގ  ހުންނަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ެގންދަން  ތަނަށް  މާއްދާަގިއ  އަނެއް  އެ  އަސްލު  ހަކަ 

 ބުނަނީ. 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

 އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެކަން ސާފު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮށްލަންާވނެހެން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ަގއި އެ ބުނާ ވައްތަރުެގ އުޅަނދު އެޮގތަށް ކްލިއަރކޮށް ޑިފައިންވެފައި ިއންތޯ އަދުހަމް ޗެކުކޮށްލަން    34ދެން އެ  

ނޯޓުކޮށްލާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މި އެއްކަލަ ޕެޓްރޯލް ހަމެއް ހިފައިެގންދާ ސައިކަލެްއެގ ވާހަކަހެންނެްއ  

ތާ ބޮޑެތި  އެޮގތަށް  އެއީ  ބުނަނީ.  އެކަމަށް  އެ  އުޅަނދުފަހަރު  ހުންނަ  ކޮންޓެއިނަރު  ބޮޑެތި  ހުންނަ  މި  ލާފައި  ނީގ 

ހުންނަ  ކެރީކުރަން  ވޮލިއުމް  ބޮޑެތި  ވޮލިއުްމ،  ބޮޑެތި  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  ެއއް  ފިއުލް  ުއޅަނދު.  ޚާއްޞަ 

 އުޅަނދުތައް ކަމަށް ޭއަގއި ބުނާނީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބުނަ  34.  34 މި  ޚާއްނީ  ަގއި  ބޭްއވުމަށް  އުޅަނދުތައް  އުފުލާ  އުފެއްދުންތައް  ސަރަޞަޕެޓްރޯލިއަމްެގ  އްދުތަްއ  ޙަ 

މާއްދާެގ )ހ(  ޭއ. )ށ( މި  ބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެ   އްދުަގއި ކަމާޙަ ސަރަރުެގ  ބަނދައި  އެްއަގމާ

ސަރަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަނޑައަޅާފައިޙަަގއި  އެ  އްދުތައް  ސަރަވަނިކޮށް  ޕާކުކޮށްފަިއ ޙަ  އުޅަނދެއް  ބޭރުަގިއ  އްދުން 

 .  ބޭއްވުމަކީ ކުށެކޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މާނަކުރުމުެގ ބަޔަށް ޕެޓްރޯލިއަމް އުފެއްދުންތައް އުފުލާ އުޅަނދުތައް މާނަކުރީމަ 

މި   ކަމަށް  ުއޅަނދުތައް  ޑެފިނިޝަނެއް  ރަނަގޅުވާނެ.  ސްޓޭންޑަރޑް  ދެން  ކިޔާފަިއ  ބުނަނީ  މި  ާގނޫނުަގިއ 

ޑިފައިންކޮށްފަ.  އޭތި  ހުރޭ  ތަންތާނަގއި  ދުނިޔޭެގ  ެވސް  ާގނޫނުތަކުަގއި  އެހެން  އެއީ  ހޯދާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން 

މެއް ހިފައިެގންދާ   އެކްސްކްލޫޑްވާނެ. ހަމެއް ދެ ހަހިއެހެންވީމާ، މާނަކުރުމުެގ ބަޔަށް ލައްވާ. އޭރަށް ސައިކަލު އެްއޗެ

 ޕިކަޕު އެްއޗެހި އެކްސްކްލޫޑްާވނެ. 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

މިއަށް   ވާހަކަެއއް  ކޮންމެވެސް  ެވސް  އުފުލުމުަގއި  ތެޔޮ  ބާވަތެްއެގ  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ހަމަ  ތެޔޮ  ެއކަމަކު  ސައްލެ 

ވަންނަންޖެހޭނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ހަމަ ސަިއކަލެްއަގއި ވެސް ހަމަ ތެޔޮ ހަމެްއ ހިފައިެގން ޮގސް އެީއ ހަމަ 

ހިނގަ  ކަމެއް  ވެސް  އި ނުރައްކާތެރި  ެއކަމަށް  އަސްލު.  އެީއ  ކަމެއް  ބޭނުންކޮށްފާނެ  ހިންަގން  ކަމެއް  ކަމެއް،  ފާނެ 

. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ އަދި އެ ބައި އަދި އެއްކޮށް ކިޔަެއއް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެެވސް ޮގތަކުން މީގައި

 ނުލެވޭ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް އެއްކަލަ ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ވަކިން ރަޖިސްޓްރީކުރޭ. ދެން އަދި އެ   މިހާރު

މިހާރު ހުރޭ  ވެސް  ޒޯނު  ޕާކިންގ  އެ  ވެ  އެްއޗެއްސަށް  ދެން  އަތިރިމަތީަގއި.  ެއއްކަލަ  ކަނޑައަޅާފަިއ  ާމލޭަގއި  ސް 

އުޅަނދުފަހަރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ކަންނޭނެގ މިހާރު ވެސް އެ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެްއޗަކީ. އާންމު ބޭނުންތަކަށް 

ޭއެގ އެްއޗެހި  ހިފައިެގންދާ  އެހެން  ޑީސަލްކޮޅެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް  ބޭނުންތަކަށް  ކުދިކުދި  ތެރެއަށް    މިހެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އޭތި  ދެން  ވެސް.  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިންނަނީ  ކަންނޭނެގ  އެކްސްކްލޫޑްކޮށްފައި 

)ކ(   )ޅ(.  ނޯޓުކޮށްލާފައި  އޭތި  ޮގތުަގއި  ކަމެއް  ބަލައިލަންޖެހޭ  އިތުރަށް  އެހެންވީމާ،  އިތުރަށް.  ބަލައިލެވިދާނެ 

 ރަނަގޅުކޮށް.... 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ަގންނަން  ޕެޓްރޯލް  ފުޅިެއއްަގއި  މިސާލަކަށް،  މިހާރު  ވިްއކާއިރު  ތެޔޮ  އެްއކަލަ  ދަންނަަވއިލާނަން.  ެއއްޗެއް  އަދި 

 ެއއީ ހަމަ ދަންޏާ އައިޑީ ކާޑު ހޯދާނެ އިނޭގތޯ. ެއއީ ކޮން ާގނޫނަކުންތޯ އެއީ ައސްލު. އަސްލު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ތެޔޮ  ކަންނޭނެގ.  ލާންޖެހޭނެ  ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް  ެއކަހަލަ  ވެސް  މީަގއި  ކަންނޭނެގ.  ކަެމއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް 

މުހިންމު ވަރަށް  ެއީއ  ލޮްގކުރެވުން  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއޮގތަށް  ކާކުކަމާއި،  އެއީ  ވެސް  ކަމެއް   ވިްއކަންޏާ 

 ކަންނޭނެގ އަސްލު.  

 

  ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ތެރޭގައިތޯ   ާގނޫނުެގ  އަންނާނީ  ތެރޭަގއިތޯ  ަގވާއިދުެގ  ެއީއ  ނޯޓުކޮށްލެވިދާނެ  ތިވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބައި 

އަންނާނީ އޭތި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލާލެވިދާނެ. އަދި އެކަހަލަ މާއްދާއެއް ނުެއއް އާދޭ. އެކަމަކު ހޯލްސޭލްކޮށް  

ވެސް ާގނޫނުަގއި އިނީ. އެކަމަކު ވަކިވަކި ބޭނުންތަކަށް    ތަންތަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޮކްވެފައި މިހާރުރީޓެއިލްކޮށް ިވއްކާ  

 އެ ަގންނަ މީހުންެގ ވާހަކަެއްއ ނާދޭ ދެއްތޯ އަދުހަމް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާތަނަށް އަޅައެއް ނުަގނޭ ެއ ވާހަކަެއއް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީ   ފަރާތަށް މި  ވިްއކާ  ފަރާތަކަށްކަން  ކޮން  ވިއްކަނީ  އެ  ިވއްކިޔަސް  ވަކިން  ބާވަތެއް  ތެލުެގ  ޒާތުެގ  ހުޅުހިފާ 

 އެނެގންވާނެ ކަމަށް. 

 

 ކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަ

 ؟ އެއީ އެކަމަކު މި ބިލާ ުގޅޭ ކަމެއްބާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެއްތޯ. މީެގން މި ތެޔޮ ކޮންޓްރޯލް 

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ތެޔޮ   ެއކަމަކު  ބިލު.  ހަކަތައިެގ  މި  ކަންނޭނެގ  ސުވާލެއް  ރަނަގޅު  އަދުހަމް  ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލު 

 އުފުލުމުެގ ވާހަކަ ީމަގއި އަންނާތީ އަސްލު އަޅުަގނޑު މި ާވހަކަ މި ދަންނަވައިލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަލާ ހުއްދަ ނުއެްއ  ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް  ފަރުދީ ލެވެލަކަށް ދެން  މިއާ. ދެން އެ  ާގނޫނުތަްއ  ބޭރުެގ ބައެއް  ލިން 

ެއ   ކޮންޓްރޯލް  ކަންކަން  ެއ  މިހާރު  ެއއްޗެހި  އެ  ނޫންކަމެއް  ތެރެއިން  ރޫލެއްެގ  ސޭފްޓީ  ޕަބްލިކް  ނޭނެގ  ދެކެން. 
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ކިހިނެއްތޯ   ދެއްތޯ  ބަލައިލަމާތޯ  އިތުރަށް  ދެން  ފާސްކުރުމު  މިކުރަނީ.  ެއ  ބިލު  ރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން  ކުރީަގއި  ެގ 

 އިޝޫއަށް. )ކ(.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ   މި  އެަވނަ    35)ކ(.  ކޮށްފިނަމަ  ކުށެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ށ(  ފަރާތެއް    ށްކު  މާއްދާެގ  ކުރި 

އްދު އެކަން ކުރި  ޙަސަރަ  ތަޣައްޔަރުވި   މަނާކުރުމާއެކުއެއްސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާައށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖުރު

 ދެއްކުން.  ފަރާތަކުން ފަރާތުން ސާފުކުރުން ނުވަތަ ސާފުކުރުމަށް ހިނިގ ޚަރަދު އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ގައި ބުނަނީ.   35

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަ  35 ާގނޫނަށް  މި  ބުނަނީ  ފަށާތާ  ަގއި  ސަރަ  12މަލުކުރަން  ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި  އްދުތަކަށް ޙަމަސްދުވަހުެގ 

އުޅަނދުފަހަރު   ވަންނަ  ހިފައިެގން  ގަވާޢަޕެޓްރޯލިއަމް  ބެހޭ  ޮގތާ  ކަމާމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުެގ   އިދު  ބެހޭ 

 ނެއޭ. )ށ(.. ެގޒެޓްކުރަންވާއި މަޝްވަރާެގ މަތިން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަ 

 

  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަދުހަމް މަޑުކުރަްއވާ. އެތާނަގއި ވެސް އޭނދީ އަދިެވސް ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަްމެގ ުއފެއްދުންތައް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އޭތި ބަދަލުކޮށްލާނަން ހަމަ ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް. އެްއކަލަ އެްއކޮށް ބިލު ބަލައި ނިންމާފައި ހަމަ އަނެއްކާ 

 އަނެއްކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން ޖައްސާ ހަމަ އެްއކޮށް އެ ެއްއޗެހި އެއްޮގތްކޮށްލާނަން ހުރިހާ ޢިބާރާތްތައް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ.  
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 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

 .ދެން މީެގ )ށ( ަގއި މި ބުނަނީ..

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ދެން  ވާހަކަދަްއކާތީ  ތެލުެގ  ދެން  ނޭނެގ  ދެން  ިއނޭގތޯ.  އިތުރުކޮށްލަން  އެއްޗެއް  ކުޑަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ސައްލެ 

އަސްލު   ކޮމިޓީން  މި  ރަނަގޅުއަސްލު  ކުޑަ    ވިސްނާލަން  ކިތަންމެ  ހަމެއް  ތެޔޮ  އަސްލު  ކަންނޭނެގ.  ކަެމއް 

ކަމެްއ   ަގާވއިދަކަށް  ނުވަތަ  ކަމެއް  ާގނޫނަށް  މި  ހީވަނީ، އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ  މިންވަރެއްަގއި ވެސް އަޅުަގނޑަށް 

އެްއކަލަ ކަނޑުމަތީަގއި  މިހާރު  ވަންނާނީކީއެއް.  މި  ކަމެއް  ާގނޫނަކަށް  އެހެން  ހިސާބުަގިއ    ނުވަތަ  އަޅުަގނޑުމެން 

އެއްޗެހި   އެ  ދެން  ދާނީ.  އަޅައިެގން  ތެޔޮ  ހުންނާނީ  ހަމަށް  ކުދިކުދި  ހަމަ  އުޅޭިއރުަގއި  ޮގސް  މަހަށް  މިހެން 

ކެރީކުރުމުަގއި، އެ ެއއްޗެހި ުއފުލުމުަގއި ދެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭތި ލީކުވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 އެ އާދަ އެބަޖެހޭ ކަންނޭނެގ ާގނޫނަކުން ބަދަލުވާން. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަ ވޮލިއުމެްއަގއި ވެސް  އަސްލު ރާއްޖޭަގއި

އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލީކުނުވާނެކަން.  އެ  ބަންދުކުރެިވެގން  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ވަކި  ެގންުގޅެވޭނެ  ތެޔޮ 

. އެީއ އެންވަތުން ވެސް އެްއކަލަ ފުދޭވަރަކަށް ތެޔޮ  އަސްލުަގއި އެ ވާހަކަ ދަްއކާލުން މުހިންމު ކަންނޭނެގ މިހާރު

ދެން   ތެޔޮ.  ފުދޭވަރަކަށް  އެބަދޭ  ވެސް  ކަނޑަށް  ހަމަ  ވެސް  ހުސްކޮށްލާއިރުަގއި  އެންަވތް  ދެން  އެޅިފަ.  ހުންނާނެ 

ިމ  ކަންނޭނެގ  އަލާމާތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ލީކުވާވަރުެގ  ތެޔޮ  ސަރަޙައްދަށް  ކަނޑުެގ  އަސްލު  ރާއްޖޭަގއި  އަނެއްކާ 

ރަށްރަށަށް މި ލައްާގފައި މި ހުންނަ ތާރު އެއްޗެހީެގ މިންަވރު އަސްލު އެއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭތި  

 ކުޑަކުރުމަށް މިކަހަލަ ާގނޫނުތައް އަންނައިރުަގއި އަޅުަގނޑުެމން ޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަން ެވސް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ާގތްަގނޑަކަށް މިހާރު އެ މާްއދާަގއި މި ުއޅެވެނީ އިނޭގތޯ. މިހާރު ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް އުފުލާ 

ުގޅަުގޅަ މި ލައްަގނީ މި އުޅަނދު އެއްކަލަ    އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން. މީތި މާސްކޮށް މި ތާރު 

ެއއް މީހުންެގ  ވެސް.  އެ  ވަންނަނީ  ރާއްޖެއަށް  ހުސްކޮށްލާފައި  ސަރަޙައްދަށް.  ރާއްޖޭެގ  ހުސްކޮށްލަނީ  ފެންތަްއ  ކަލަ 

ދެން އެހެން ހުރިހާ ފެނެއް އަލުން މި ލައްަގނީ ރާއްޖެއަށް. އެ ތާރުުގޅަުގޅައެއް ފަހުން އެ އެްއޗެހިތައް ަގނޑު މި 

ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް ތެޔޮ ެއކުލެވޭ ފެން ވެސް އެޅުމަކީ  ވަނީ. ދެން މި ކަންތައް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ  
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މަނާކަމެކޭ. މިހާރު ާގނޫނުަގއި ލިޔެފައި އެބައޮތް. ތެލެއް ނޫން. ތެޔޮ އެކުލެވޭ ފެން ވެސް ައޅައިެގން ނުވާނެއޭ ދެއްތޯ  

 އަދުހަމް. އެހެން ވެސް އޮންނާނެ ލިޔެފަ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އަސްލު ސައްލޭ މި ދެންނެވީ ތި ބައިެގ އިތުރުން އެްއކަލަ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅޭއުޅުމުަގއި ވެސް އެްއކަލަ ތެޔޮ  

އަޅައިެގން   ހަމަކަށް  ާއދައިެގ  ހަމަ  އެއްޗެހީަގއި.  ހުންނަ  ބަންދުކުރެވިފައި  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ވަކި  އުފުލަންޖެހޭނީ 

 ެގންުގޅެވިެގން ނުވާނެ ތެލެއް އަސްލު.  ބާލިދީއަކަށް އަޅަިއެގން އެހެން އަސްލު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ވާހަކަ ވެސް އަިއއްސި ދެއްތޯ. އުފުލަންޖެހޭ މިންަގނޑުތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެބައޮތް މީަގއި ލިޔެފަ.  

އެ ހިނގައްޖެ  ކުރިން  ލެވިދާނެ.  ވެސް  ދައްކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާއްދާތައް  އެ  ތަނަށް  ދެން  އަނެއް  ތަނުން  ްއ 

ަގާވއިދުަގއި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތޯރިޓީެއއްެގ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފަިއ   އުފުލާނެ މިންަގނޑުތަްއ މި ާގނޫނުގައި، 

 ދެއްތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން މިހާރު މި ބުނަނީ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުެގ ތެރެއަށް އަދި ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްެގ ސަރަޙައްދުަގިއ  

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމކީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުށެކޭ. ޕެޓްރޯލިއަމް އަދި ޕެޓްރޯލިއަމާ އެކުވެފަިއވާ ފެން އެޅުން.  

ފެން އެޅުން. ޕެޓްރޯލިއަމް ހޮޅި ދޮންނަ ފެން އެޅުން. ޕެޓްރޯލިއަމް ހިންަގން    ޕެޓްރޯލިއަމް އަޅާ ޓޭންކުތަްއ ދޮންނަ

ބުނީ   ެއ  ައޅައިފިއްޔާ  އެއްޗެއް  އެްއވެސް  މިއިން  އެޅުން.  ވެލި  ހުންނަ  މިލިއަނުން    100ބޭނުންކޮށްފައި 
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މަނާގެ  އޭ.  ދެން ޖުރުމަނާކޮށްފައި އަދި އެކަން އެނިގއްޖެއްޔާ އެ ސަރަޙައްދެއް ކްލީންކުރަން ވެސް އެނިގދާނެޖުރު

މަނާކުރުމާއެކު މަނާއަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން ައދަދަކުން ޖުރުއަދަދު މިހާރު މި އެްއޗަކީ. ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖުރު

 ؟ ތަޣައްޔަރުވި ސަރަޙައްދު، އެންމެ ރަނަގޅުތޯ ސަތޭކަ މިލިއަން 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑުމިނަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. ކުޑަބޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދަދެއް.   ނޫން  ކުޑަ  ރުފިޔާއަށްުވރެ  މިލިއަން  ސަތޭކަ  ބަލައި  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  އެކަމެއްެގ  ފަރާތެއް  ކުރި  އެ  އާދެ! 

 އެކަމެްއެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރޭންޖެއް ދެމާ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ެގ އޮންނަންޖެހޭނީ. ނމެކްސިމަމް ކެޕަކަށް އަޅުަގނޑަށް ތީަގއި މިނިމަމް ކެޕެއް ކަންނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .މިހާރު އޭނދަ..

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އާދެ! ސަތޭކަ މިލިއަނަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ޯގސްހެން. ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ފެށޭ ހިސާބަކަށް  

 ސަތޭކަ މިލިއަންވީމަ ވަރަށް ބޮޑުވެދާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބޮޑެތި ތެޔޮ ކުންފުނިތަކުން އިނޭގތޯ  ސަތޭކަ   ޖަހަމާތޯ. ދެން ވަރަށް  ނޫން އަދަދަކުން އެހެން  ބޮޑު  މިލިއަނަށްވުރެ 

ރަށްރަ އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކަލަ  ކުދިކުދި  އާދަިއެގ  މި  ކުރަނީ.  ކަންތައްތައް  ދެރަވަރު  އުފުލާ  ށަމިކަހަލަ  ތެޔޮ  ށް 

؟ ހަމަތޯ   .ސުމެއް ދެްއތޯ އިންނަންޖެހޭނީ. ހަ  ކުރާ ކަންތައްތައް  ހަރުދޯނިފަހަރެއް ނޫން މި ކިޔަނީ. ބޮޑެތި އާުގބޯޓުފަ

އެހެންވީމާ، ސަތޭކަ މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް އަދި އެތަން    .ވެސް އެބަ ޖައްސާތާ  އޯކޭ އަދި ސާފުކުރަން

 ސާފުކުރަން ވެސް ޖެއްސިދާނެ. ކުރިއަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް އޮތުން...   41ާގނޫނުެގ  )ކ( މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 )އ(  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަ   41ނޫނުެގ  ާގމި   ޗެކްކުރުމަށް  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގިއ  )ރ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން    ެއއްލަްއކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުެގ ކުށުެގ އަދަބަކީ އެ ކުށްކުރި ފަރާތެއް  ފަރާތެއްެގ މަސަްއކަ

 މަނާކުރުމެވެ. ރުއަދަދަކުން ޖު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮމެންޓެއް އެބައިން ދެއްތޯ އެ މާއްދާއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިބުނަނީ  ރުފި   ެއއްލައްކަސްޓެލްކޯއިން   ފެނަކައިން  ބަލައި  ޚި ޔާ.  ބޮޑުމިނަށް  ކުޑަ  ފަރާތްތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދުމަތް 

 ރުފިޔާއާ ދެެމދު ހިފެހެއްޓުން. ެއއް މިލިއަންާއއި   އެއްލައްކަ ރުފިޔާނާ ޖުރުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެބު ފެނަކައިން  އަދި  ބުނީމަ  ނޫނޭ  ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްުވރެ  އެއްލަްއކަ  ެއއްމިލިމިހާރު  ެއއަށްއަނަނީ  ވެސް  ރުފިޔާ    ން 

އަޅުަގނޑަކަށް   އެއްމިލި އެ ހިލާން.  ދެން  ހުރަސްއެޅުންއައްނުވޭ  މަސައްކަތައް  ދެއްތޯ.  ލާންޖެހޭހެންނެއް  މިހާރު   .ން 

 ޗެކްކުރަން އަންނަ މީހަކަށް އެކަން ކުރަން ހުރަސްއެޅީމަ ކިހިނެއްތޯ އެއްލައްކަ ބޮޑު ދެއްތޯ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަމަކަށް ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑުހެން އަސްލު ެއއްލައްކަ ރުފިޔާއަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ެއވަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދިހަހާސް. މިހާރު ސްޓެލްކޯއިން އެ ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތީ ؟ ރުފިޔާއަށް ހަދަމާތޯ ދިހަހާސް

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އިންސިޑެންޓު މިކަހަލަ  އެބައަސްލު  ހިނާގފައި  ރާއްޖޭގައިހުއްޓެއް ތައް  އިންސިޑެން  .ނޫންތޯ  ހުރި  ޓުތަކާއި ހިނާގފަިއ 

ފަރާތްތަކުަގއި އުފުލާ މިންވަރާއި ޭއެގ ކެޕޭސިޓީއާ އެ ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް    ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ ެއއްޗެހި އުފުލާ

  ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ހަމަ  ން  ވިދާޅުވާހެ  ހީވަނީ ބަލާފައި ކަންނޭނެގ ިމއަށް އަދަދުތަކެއް ޖަހަންވާނީ. ދެން ސައްލޭ ތި

ހަމަ އެޮގތަށް ވަރަށް    .ވެސް ހިނާގފާނެ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ސަތޭކަ މިލިއަން ނުވެދާނެ އެކަްއޗަކަށް ެވސް

ވެސް އެްއކަލަ ޖެހިދާނެ ކަންނޭނެގ ވަރަށް ބޮޑު އަދަބަކަށް ައސްލު ތިހެން ޖަހައިފި ކަމަށް ވަންޏާ.   ްއަގއިކަމެކުޑަ  

 ނުކުރެވޭ ެއއްޗަކަށް މީތި ބަދަލުވެެގންދާނީ.ޛުތަންފީެއއްކަލަ އެހެންވީމާ، ވާނެޮގތަކީ  ދެން އަނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ކުޑަކޮށްލުން އޯކޭ ދެއްތޯ.ދިހަހާހަމިހާރު މިކަން ކިހިނެއްތޯ )އ( ަގއި ހުރަސްއަޅައިފިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެނިހެން އަދަބު   .މަނާ ނޫން އަދަބެއް ނޯވޭތޯ ސައްލެޖުރު  އިއާދެ! އެކަން ރަނަގޅު. ދެން މީަގ

ހަމައެކަނި   ތިމާވެއްޓަކީ  ކުށަކަށްޖުރުވެސް  ކަމެއް   ންވުމަނާކުރާ  ރަނަގޅު  އެހާ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއއީ  ވެސް 

 ނޫންހެން.  
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 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މީގެ   އިމީަގ ހިނަގއިފިްއޔާ  ކަމެއް  ކްރިމިނަލް  ޖިނާޢީ   އިނދޭ  ކްރިމިނަލް  ަމއްޗަށް  މީހެްއެގ  އެ  އިތުރުން 

 ދެއްތޯ އަދުހަމް.ާގނޫނުަގއި އެބައިން ދަޢުވާކުރެވޭނެ ކަމަށް  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަދި އެބައާދޭ އެބައި.   .އާދެ! އެބައިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އާދެ! ކުރިއަށް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ެއއްލަްއކަވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރާ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ،    46)ވ( މި ާގނޫނުެގ  

އަދަދަކުން   ބޮޑުނޫން  )ޅ(  46މެވެ.  ނާކުރުޖުރުމަރުފިޔާއަށްވުރެ  މާއްދާެގ  ހުއްދަ    .ވަނަ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ިމ 

ކަރަންޓުެގ   ެއއްކަލަ  އެއީ  ކުށެކެވެ.  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ކަރަންޓުެގ  ފަރާތަކުން  ެއހެން  ފަރާތެއްނޫން  ދޫކޮށްފައިވާ 

 މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަދަންވީ ނޫންތޯ. މިހާރު  ދިހަހާހަށް  ވެސް ބޮޑު ދެއްތޯ.    ކަންތައްތައް ދެއްތޯ ެއއީ. އެ ތަންތަން ވައިރުކުރުމާ އެކަހަލަ  

ފަރުދެއް ދެއްތޯ ކުރާނީ އެވެސް ކުންފުންޏަކުން   ،ކުޑަކޮށްފައި ކުންފުންޏަކުން  ނަމައްއެކަން ކުރި ފަރުދެ  ،ފަރުދެއްނަމަ

ކުރާނީ  .ވިޔަސް މީހަކުތާ  ނެތް  އެހެން  .ލައިސަންސް  ާއދެ!  ނެތިއްޔާ  އަދަބަކީ  ެއއަށް  ޚިޔާލެއް  އާން  މު ދިހަހާސް. 

ައަގކަށް ކަންނޭނެގ   އަށް ކައިރިކޮށްލާ    10000،  5000ޮގތެްއަގއި އެކަހަލަ މަސަްއކަތެއްކޮށްލާނީ ވެސް އެކަހަލަ 

 ރަނަގޅުކޮށްލާ.ންގ ކަމެއް ކުރާނީ. )ވ(. ނަންބަރި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2021 ޖޫން 27                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  28ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

16 

 

ާގނޫނުެގ   މި  އަދަބަކީ    48)މ(  ފަރާތެްއެގ  ޢަމަލެއްކުރާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  މާއްދާަގއި    ދެމިލިއަންަވނަ 

އަދަދަކުން   ބޮޑުނޫން  ެގއްލުން އަކީ    48ނާކުރުމެވެ.  ޖުރުމަރުފިޔާއަށްވުރެ  ވަސީލަތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓު 

 ؟ކީ. ައޅުވާލަންވީތޯ އެ މާއްދާދިނުމާއި މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން. ެއއީ އެ މައްދާއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެްއޗަކަށް    ތި  .ނޫން  ،ނޫން ކުންފުންޏެއްެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓު  އެްއކަލަ  ެއއީ  އޮތްޮގތަށް.  ހަމަ  ނުން  ކިޔުްއވީ 

 ެގއްލުން ދިނުން ދެއްތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިނުމާ ެގއްލުން  ަގސްދުަގއި  ދެން އާދެ!  ކުށެކެވެ.  ކުރުމަކީ  ޢަމަލެއް  ެއއްެވސް  ދަތިކުރުމުެގ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އި 

 )ރ( އެފަދަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި.  ،)ށ( ،)ށ( ،)ހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މިހާރު ފެނަކައިެގ ކޮމެންޓުަގިއ ކީކޭތޯ އޮތީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޔަތްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް. ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުން ކަންނޭނެގ އެއީ. ޢާަގށް ރިއެއީ ެގއްލުުމެގ އަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަލަ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ެގއްލުމުެގ  އެ  އަދަބަކީ  ފަރާތެއްެގ  ކުރާ  ޢަމަލެއް  މީަގ  އި،ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ    އި މިހާރު 

، އެހެން  މުވައްޒަފަކު ވެސް އިނޭގތޯ. ހަމަ ަގސްދުަގއި ކަރަންޓު ކަނޑާލެވޭ ރޭޓަރަކަށް ވެސް ެގއްލުން ދީފާނެ  ޖަނަ

ދިމާވެފަ. ކަންކަން  ރާއްޖޭަގއި  އެބަހުރި  ހިނާގފަ.   ވެސް  ކަންކަން  ބައެއް  ެއކަހަލަ  އެބަހުރި  ވެސް  ސިޔާސީޮގތުން 

 ވެސް އެބަހުރި.   އްދުމުެގ ޮގތުންކަރަންޓު ހަމަ ކަނޑާލައިެގން އެވާ ދަތިތަކުެގ ސަބަބުން ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު
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ސިޔާސީ ބަޔަކު ައޑީަގއި ތިބެެގން    މެއް.ސައްލޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސިޔާސީ ޮގތަކުން ނުހިނާގނެހެން ޖިނާޢީ ކަންކަ

 ނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ހިންާގ ޖިނާޢީ ކަންކަން އެއީ އެީއކީ ސިޔާސީ ކަންކަމެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ ކުރަނީ ދެއްތޯ. ޖިނާޢީ ކުށްތައް އެ ހުންނަނީ.   ދެއްތޯ  ސިޔާސީ ކަެމއް ނޫން. ދެން އެ ނިޔަތުަގއި ކަންނޭނެގ

މީަގ މަުގމަތީަގއި    އިމިހާރު  ހޯލްޑްވޭއިން  މިސާލަކަށް  މި  ،ބޮކްސް  މަުގމަތީަގއި  މިސާލަކަށް  އޮންނަ   މިހާރު 

އިނޭގތޯ.   ހުޅުޖެހީ  ފޮއްޓެްއަގއި  އެއާއި  ޑިސްޓްރިބިއުޝަން  ެގއްލުންދިނުމާއިޖަނަދެން    ... ރޭޓަރަކަށް 

 ( ޯއކޭ ކުރިައށް.ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭގަ   ،ނޫން ޮގތަކީ    އިދެން  ފެންނަ  އަދަދެއް  ދިހަހާސް  އަޅުަގނޑަށް  ދެމެދުމުެގ  ރުފިޔާއާ  ފަސްލަްއކަ  ާއއި  ރުފިޔާ 

މި   ޖަހަންވީ ދެއްތޯ. އަޙްމަދު ސަޢީދު  ެއްއޗަކަށް  އެހެންވެެގ  .މަނެާގ ސްޕެޝިލިސްޓެއްޖުރުކަންނޭނެގ  މި ކިޔާ  ން 

 ލަފައެއް ދެްއވަބައްލަވާ.  

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 އުޅެނީ ެއކަން ނުެވެގން.  އަޅުަގނޑު އެހެން ޕޭޖެްއަގއި އުޅޭތީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ؟އަދިވެސް އެހެން ޕޭޖެއްތޯ

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 އިންނަނީ. އުޅެނީ އެހެން އެްއޗެްއ. ދެން އިންނަނީ އަދުހަމްެގ ފޮޓޯެއއް އަރާފައި މިހާރު މި މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު މި ކަރަންޓުެގ  ؟އޯކޭތޯ ؟މި ސްކްރީން ފެންނަ ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ  ،ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކޮށް  48މި ާގނޫނުެގ  

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އިކުއިޕްމެންޓަކަށް ނޫނީ މުދަލަކަށް ެގއްލުންދިނުމާއި ެއ މީހުންެގ ަމސައްކަތައް ހުރަސްއެޅުން  

ކަެމއްެގ އެ  ކޮށްފިއްޔާ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ދަތިކުރުމާއި  ދިނުމަށް  ބަލާފައި  ކަރަންޓު  ބޮޑުމިނަށް  ކުޑަ    ދިހަހާސް  

ދަނިކޮށް    މަނާކުރެވޭނެއޭ މިޖުރުއާއި ފަސްލައްކަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން    ރުފިޔާ ބުނަނީ. މިހާރު ކޮންނަމުން 

 .އެކަމެއް ރަނަގޅުކުރަން..؟ އެހެން ހިމެނޭނެތޯ .ތެރޭަގއި ކޭބަލެއް ބުރިވުން ނުހިމެނޭ ދެއްތޯ މީެގ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އޭަގ މަުގ  އިމިހާރު  ތީެގ  ހީވަނީ  އެއީ   އަޅުަގނޑަށް  ކަމެއްހެން  އެހެން  މުޅިން  އަދި  ހަލާކުވީމަ  ކޮންނަމުންދާއިރު 

އާ  ސާދިޙާރެއިން ދިމާވާ  އެއީ ވިލްފުލް މީހަކު ަގސްދުަގއި ކުރާ ކަމަކުން ދޭ ގެއްލުމަކާއި ކުރާ ކަމެްއެގ ތެ  .ދެއްތޯ

 ުގޅިެގން ލިބޭ ެގއްލުމަކާ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއް ނޫންތޯ އެއީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  48 ާމއްދާ  ެގއްލުން   ވަނަ  ަގސްދުަގއި  ޚިދުމަތަށް  ވަސީލަތްތަކަށާިއ  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓުެގ  ބުނަނީ 

 ދަތިކުރުމުެގ ެއއްެވސް ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ ކުށަކެވެ. ދިނުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭއަގ އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ    އިއާދެ!  އޯކޭ  އެހެންވީމާ،  ކަމެކޭ.  ކުރާ  ަގސްދުަގއި  އާއި   ރުފިޔާ  ދިހަހާސްެއބައިނދޭ 

 ފަސްލައްކައާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ދިހަހާސް ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރާ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ، އެ    49ނޫނުެގ  ާގ)ފ( މި ާގނޫނުެގ  

މިބުނަނީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ    އި އެްއަގ  49ނާކުރުމެވެ.  ޖުރުމަދަދަކުން  އަރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  

އެފަރާތުެގ ނުވަތަ  ފަރާތުން  ކަރަންޓާ  ދީފައިވާ  ވަނުމާއި،   މުވައްޒަފަކު  ތަނަކަށް  އެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ުގޅޭ 
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ެގންދިއުންފަދަ  ެގނައުމާއި،  އެްއޗެއް  ދަށުަގއިވާ  މިލްކުވެރިކަމުެގ  ފަރާތުެގ  އެ  ކުރުމާއި،  މަސައްކަތެއް  ކުރަންޖެހޭ 

 މަކީ ކުށަކެވެ.  ކަމެއް ކުރުމަށް ެއކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސް އެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އެްއޗެއް ބާްއވާފައި ދެވުނީ  އި މިސާލަކަށްމި ދެން ިގނަފަހަރު ދިމާވާނީ އާންމުން ޭގޭގގަ   .ބޮޑު ދެއްތޯ ދިހަހާސް .އޯކޭ

 ބޯޑެްއ ދެން އެ ގެއަށް ނުވަދެވޭނޭ ބުނުން ކަހަލަ ކަންކަން ިގނަފަހަރު މިހެން ހިނާގނީ ނޫނީ އެތާނެގ ސްޓެލްކޯެގ

ކަންނޭނގެ ފަސްހާސް  އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ    ،ށްދިހަހާހަ  .ތި ނަަގން ހުރަސްއެޅުން މިކަހަލަ ކަންތައްތައްއޭދެން    އެ

މާބޮޑު ކަެމްއ   ، ވަރަށް ުއނދަގޫވާނެ  އިދެން މީގަ   .ޯއކޭތޯ. ރޭންޖެއް ނޫން ދެއްތޯ  5000ކިހިނެއްތޯ  ؟ ހަދަންވީ  އިއޭގަ 

މިއީ ކަމެއް  .ނޫނެއްނުން  ފޯވާޑް  ސްޓްރައިޓް  ހުރަސްއެޅުމާއި    .ވަރަށް  ނަަގން  އެްއޗެއް  ފަރާތަކަށް  ހޯދަން އެ  އެ 

 އޯކޭ ދެއްތޯ. ކުރިއަށް.  .ބުނަނީ މި އިދަތިކުރުމާއި އެކަހަލަ ކަެމއްތާ ވަރަށް ސްޕްސިފިކް ކަެމއްތާ މީަގ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ފަރާތެއްެގ   53 ާގނޫނުެގ  )ދ( މި

 ނާކުރުމެވެ. ދެން ކޮމެންޓު އެބަހުރި ލިބިފަ.  ޖުރުމައަދަބަކީ ެއއްލަްއކަ ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ނަނީމާއްދާަގއި ކީކޭ ބު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުޑަކޮށް ހަކަތަ  )ހ( އިސްރާފު 53ބުނަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެލެހެއްޓުން. އެއީ  އެ މާއްދާަގއި މި

ެއކަމާ ޓަކަިއ  ދެނެަގތުމަށް  ެގންދާކަން  ތަނެއްެގ    ބޭނުންކުރަމުން  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ 

ބުނަނީ މި މާއްދާެގ   ރިފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެންިގދާނެެއވެ. ދެން )ނ( ަގއި މިވެ

ބަލަހައްޓަމުން   ކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންދިއުމަކީ ކުށެކެވެ. ރެ  )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް މަޢުލޫމާތުެގ ރެކޯޑު 

 ނުދާ ފަރާތެއް...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބުނަނީ މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އެކަނި ކިޔާތީ އަދަދުތައް.  މި އިފެނަކަ. އެހެންވީމާ، ީމަގ ،އެއީ އެްއކަލަ ސްޓެލްކޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގނޑަށް ހީވަނީ އެބަބުނޭ ކަންނޭނެގ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަޅު   އިލަން ހިނާގބަލަ. މިހާރު އޭަގބަލާ  53މުޤައްރިރު  

ިއސްރާފު ެއކަމާ  ވެސް  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  ެގންދާކަން  ބޭނުންކުރަމުން  ހަކަތަ  ހޯދުމަށް    ކުޑަކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ 

 ންިގދާނެއެެވ. ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ތަނެއްެގ ެވރިފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިންނަނީ. ފައި އިންނަނީ ކޮން ތަންކޮޅެއް. ކުށަކަށްތާ އަދަބު މިކުށެކޭ ކިޔާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންދިއުަމކީ ކުށެކެވެ.  މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބުނަނީ.  ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާ ވާހަކަެއއް ނޫނެއްނުން )ށ( ަގއި އެ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .)ނ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭގ   އޯކޭ. އެހެންީވމާ،  ފެކްޓްރީާއ ޓޫރިސްޓް  އިއެހެން ދެއްތޯ.  ކާރުޚާނާތަކާއި،  ކުޑަކުރުާމއި  މާރާތްތަކާއި،  އިސްރާފު 

ށ( ަގއި މިބުނަނީ  ޢިމާރާތްތަކާއި، ) ؟ޗެއްތޯ މިވަނީއްއެކަމަކު )ހ( ަގއި ބުނާ އެްއޗަށްތާ މި އަދަބު ދެނީ. މި ކޯ

ޭއަގ  ، ކާރުޚާނާތަކާިއ، ފެކްޓަރީތަކާއި ރިފަރކުރަންޖެހޭނީ. މި މާއްދާެގ )ށ(   އިއަސްލު މީތި )ށ( އަށް ކަންނޭނެގ 



 2021 ޖޫން 27                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  28ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

21 

 

ޭގ  .ގައި އާންމު  ފެކްޓްރީތަކަށާިއ  މިހާރު  ރިސޯޓުތަކަށާއި  ލާޒިމްކުރަންޖެހެނީ.  މީތި  ނޫން  ނޫނެއް  ެގއަކަށް 

 ކަން.  ނަސީބެއްނުން މި ބަލައިލެވުނު .ކަރުޚާނާތަކަށާއި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، ެއކޯ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . .ެގ.އަޅުަގނޑަށް ޯއކޭ. ދެން އެހެން ބޭފުޅެއް

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ދެން ޭގަގއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާވަރު ނުބަލަހައްޓަިއެގން ދެން އެ މީހުންނަށް އަދަބު ދޭން 

 ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ އެއީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރަތަމަ އެއިނދީ ވަކި ެއޮގތަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ،    .ދަނީ  ރެންސް އެމިހާރު ރިފަހަމަ ރަނަގޅަށް  އޭަގ ހަމަ )ށ(  

ނުބެލެހެއްޓުމުެގ އިޝޫ    ނުބެލެހެްއޓުން އަދި ކުންފުނިތަކުަގއި ބޮޑެތި ކާރުޚާނާތަކުަގއި މި ރެކޯޑު  ރިސޯޓުތަކުެގ ރެކޯޑު

އަޅުަގނޑަށް   މިހާރު  ދެއްތޯ.  ބޮޑު  އެކަަމކު  ރުފިޔާ  ެއއްލަްއކަ  އެހެންީވމާ،  އާދޭ.  ބޮޑަށް  ބޮޑުހެންވަރަށް    . ހީވަނީ 

ރެކޯޑު ެއއީ.  ެއއްޗެއް  ވެސް  މުހިންމު  ވަރަށް  މި  ޖުރުބަލަހައްޓަންޏާ    އެކަމަކު  ދެން  ނާންނާނެ.  މަނާއެއް 

ލާރިއެއް   .ބަލަހައްޓަންވީ އެންމެ  އެއްޗެްއ  ޖުރުވެސް    އޭރަކަށް  ކޮންމެހެން  މިހާރު  ނުޖެހޭނެ.  ވެސް  ކުރާކަށް  މަނާ 

 ވެސް ނޫން މީެގ އެްއޗަކީ.  ޝަނެކޭ ބުނުމެއްޕްއެީއވެސް އޮތް އޮކޯޑު ނުބަލަހަްއޓަން ކުޑަކޮށްެގން ރެ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

 ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްތޯ.   އެކަމަކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ތަނެއް... )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއްއޗެްއ  އެކަމަކު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ހެދީވަރަށް ބޮޑު ެއްއޗެއް.  

ވެސް ނޭނެގ ޕްރޮޕަރ ރެކޯޑިންގއަށް ބާރު   ކަމެއް  އިމަރޖެންސީ ބިލުެގ ދަށުން އެ ޓާެގޓަށް ެއޗީްވވާސާފެއް ނުވޭ(  

 ފަންސާސްހާސް.ތޯ އަޅާފައި ނެތިްއޔާ. ދެން އެހެންވީމާ، މީެގ މެދުމިންވަރެއް ހިފަމާ

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

  ކޯޑުދެން އެއްލަްއކައަށްީވމަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ރެ   .އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުާވނެހެން

 ދޭން. އް ހަމަ ނުބަލަހައްޓައިެގން ހަމަ އެވަރުެގ ބޮޑު އަދަބެ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ   އިޞްލާޙުކުރުމަށް    54މި  ކަެމްއ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާްއދާެގ  ދޭ އެ  ވަނަ 

ފަރާތެއް   އެ  ބަލައި  މިނަށް  ކުޑަބޮޑު  ކަމުެގ  ކޮށްފައިނުވާނަމަ  އިޞްލާޙު  ެއކަން  ތެރޭަގއި  ެއއްލަްއކަ  މުއްދަތުެގ 

 ން.ނާކުރުޖުރުމަރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމް.ހާދަ ިގނަ އަދަބު އޮތް ާގނޫނެކޭ މި އަދު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

 އިރު އޮތްޮގތް. ކުށް ިގނަީއ މި ާގނޫނުގައި. އި މުޤައްރިރު ކީއްތޯ ކުރާނީ މި އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މިހާރު.. .ތާހާދަ އިރެއްެވއްޖޭ ކުށެއް އަދަބު ކަނޑައަޅާ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މަނާ ާގނޫނަކަށް ނުވާނެބާ ނިމިެގން އަންނައިރު. ޖުރުމި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ؟ަގއި ކީކޭ ބުނަނީ  54 .އޯކޭ .މަނާތައްޖުރުވެސް ނެތްތަ މި  ނިމުމެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ެގ )ށ(...  54 ،ބުނަނީ ަގއި މި 54

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަސްލު މައްސަލައަށްވުރެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ގައި ބުނަނީ.   54ކީކޭތޯ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބުނަނީ މި މާއްދާެގ )ހ(   އިދާއި މިންަގނޑުތައް ެއކުލަވާލުން. އޭެގ )ށ( ަގއި މިބެހޭ ަގވާ   ބޭނުންކުރުމާހަކަތަ    54

އުފައްދަ  ހަކަތަ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ެގންދޭތޯ   އި ަގިއ  ޢަމަލުކުރަމުން  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ 

މަޝްވަރާއާެއކު އެކަުމެގ  ބެލުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުރިކަމަށް އޮތޯރި ޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ދެ ފަރާތުގެ 

ބަލަ އެ    އިކުޑަބޮޑުމިނަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެްއެގ  އެކަށީެގންވާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އެކަމަށް 

ށް ތަބާ ނުވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކަށް އެންުގމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ދެން އެޮގތަށް އަންާގ އެންުގމަކަ

 މަނާ ކުރަނީ މި.  ޖުރުމިޮގތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ބުނަނީ ފޮނުވާފައި ކޮމެންޓުަގއި ކީކޭތޯ މި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ސްޓެލްކޯއިން   ކުޑަ    ދިހަހާސްކޮމެންޓްަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ފެނަކައިން  ބަދަލުކުރުމަށް.  ރުފިޔާއަށް 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ އަދަދަކުން މެދުަގއި ހިފެހެއްޓުން. ެއއްމިލިައންާއއި  އެއްލައްކަ ރުފިޔާނާ ޖުރުމަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަކަށް ދޭހައެއްނުވޭ.    ކޮޕީ ޕޭސްޓް ދެއްތޯ. ވިސްނާފައި ބުނެފައި އޮތް އެއްޗެއްކޮމެންޓު ހަމަ  އެ ދެން ހަމަ ކުރީެގ  

 ؟ވެސް ހަމަ އެ ތަންކޮޅު އޮތީ އެހެން. އަޙްމަދު ސަޢީދު ކިހިނެއްތޯ ފެންނަނީ ކުރީަގއި

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

  މި   .ންސް ެއ ވެދާނެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމަކަށް ވެސްޔަައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އެ ކޮމްޕްލަ އެހާ ބޮޑުކުރާކަށް  

ދެންނެވީ ދެން އެ ފެށޭ ވަރަކީ އެއްލައްކަވީމަ ކަމަކު ނުދޭ ނޫންތޯ. ފެނަކައިން ކޮށްފަިއ އޮތް ކޮމެންޓް އަޅުަގނޑަށް  

 އްހެން އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ ރިޢާޔަތްކުރާކަށް. ތި ައނެ .ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ ތި ކޮޕީ ޕޭސްޓް ކޮމެންޓެއްހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  . ދެންނީ އަޕަރ ލިމިޓެއް އިނޭގތޯ. މިހާރު އެއްލައްކައަކީ ެއންމެ މަތީ ލިމިޓްދެ  މި  އިީމަގ  އި،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަ

 ން މައްޗަކަށް މި ނުެގންދެވޭނެ.  އެއަށްވުރެ .ހަށް ހަދަމާތޯފަންސާސްހާއެއަށްވުރެން މައްޗަކަށް ނުެގންދެވޭނެ. 

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

ވެސް ހަމަ ފަންސާސްހާސް  މަނާ ޮގތުަގއި  ޖުރުކޮމްޕްލައިން ކުރީމަ އެ    ، ނެއް ކުރަންއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމްޕްލެ

ނުކޮށްފިއްޔާ ދެން އެޅޭނެ  . ދެން މަނާޖުރުހަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކުން  ފަންސާސްހާކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފައި    ،ރަނަގޅު

ހުރިހާ ކަމެއް. ދެން އެީއ  އެ  ވެސް އެބަހުރި ނޫންތޯ. އެ މީހުންެގ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމާއި    އެހެން ފިޔަވަޅުތައް

ކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު އެ އަދި މިސާލަކަށް ކަމެއް ހަމަ ދިމާާވ  ޕްލައިނުވާޮގތަކީ އެ ކޮމް  އިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މީަގ

   ވީމަ ކޮންމެފަހަރަކު އެ ކުންފުނި ނޫނިއްޔާ އެ ޚިދުމަތް ދޭ ބަޔަކު ބަނުގރޫޓުެވެގން ހަލާކުާވަވރުެގ ެއއްޗަކަށް އަދަބު

 ވެސް ކަމަކު ނުދާނެ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ޖޫން 27                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  28ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

25 

 

ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޯއކޭހެން. ެއއްލަްއކަ މާބޮޑު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް.  ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. ފަންސާސްހާސް  

 )ލ( އަށް ދަމާތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނުެގ   ފަރާތެއް    59މި  އެ  އަދަބަކީ  ފަރާތެްއެގ  ޢަމަލެއްކުރާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ   ެއއްމިލިއަން ވަނަ މާއްދާަގިއ 

ބޮޑުނޫން  ރުފި ޖުރުމަނާކުރުމެވެ.  އަ ޔާއަށްވުރެ  މި  59ދަދަކުން  ނަހަމަޮގތުަގއި    ެއއްަގއި  ކަރަންޓު  ބުނަނީ 

ހަމަޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ ކިޔާފައި  ކީ ކުށެކޭ. މި ާގނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކަރަންޓު ނަކުރުމަބޭނުން

 ށް އެބައޮތް.  އަ)ރ( އާއި ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންކުރުން.    ،ކިޔާލަބައްލަވާ ކަރަންޓު  ނަހަމަޮގތުަގއި  އާކޮށްލަން.  ހަނދާން  ައޅުަގނޑުމެން  އޭރަށް  ކިޔާލަބައްލަާވ 

 މަނާއެއް ިއންނަންޏާ އެ ކިޔަންވީ... ޖުރުއެއްމިލިއަންެގ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުށެކަރަންޓު    -59 ބޭނުންކުރުމަކީ  މި  ކޭނަހަމަޮގތުަގިއ  ބޭނުމަށްާގ.  ނަހަމަޮގތުަގއި ޓަކަ  ނޫނުެގ  ކަރަންޓު  އި 

ފަރާތާ ދެމެދުަގއި ވެފަިއވާ    ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ)ހ( ކަރަންޓުެގ    ،ބެލެވޭނީ  ބޭނުންކުރުން ކަމަށް

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަރަންޓު ދޫކުރި ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ކަރަންޓުެގ ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން ފަރާތަކަށް  

ފުރުޞަތުކަރަ ބޭނުންކުރުމަށް  ކަރަންޓު    ންޓުެގ  )ށ(  ފަރާތުން ދިނުން.  ދީފައިވާ  ލައިސަންސް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ނުލައި އެްއވެސް ެއއްޗެއް ުގޅުާމއި،    ކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު ިވުއގައަށް ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދައަކާއިމުާގ

ދިނުން.  ެގނައުމާިއ، ެގއްލުން ދިނުމާއި ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުަމށް މަުގތަނަވަސްކޮށްބައެއް ވަކިކުރުާމއި، ބަދަލެއް  

ޚިދުމަތް   ހުއްދަ)ނ(  ފަރާތުެގ  ޚިދުަމތްދޭ  ބޭރަށް  ސަރަޙައްދުން  ދޫކޮށްފައިާވ  ލައިސަންސް    ނެތި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ނުވަތަ ކަރަންޓު  ދިނުން. )ރ( ކަރަންޓުން  ރުކޮށްއެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ކަރަންޓު ފޯ

ލުން،  އިލަތްތަކުން ވަްއކަންކުރުން، ޓެކުން، ޚިޔާނާތް، އޮޅުވަ ސީވަ  އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުަގއި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި

ހީލަތް ކަ  މަކަރާއި  ނުވަތަ  ހޯދުން  މަންފާ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުން  ޚިދުމަތުން  ނޫންޮގތުަގއި  ހުއްދަ  ރަންޓުގެ ހެދުން، 

 ވިްއކުން. ެއއީ ނަހަމަޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުން.  ނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަރަންޓު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން މީަގއި އިންނަނީ ެއއް މިލިއަނޭ. ހާދަ ބޮޑޭ ދެއްތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން ާވަގނޑެއް ބޭނުންކުރިޔަސް ެއއް މިލިއަން. އިްއޔެ ސަޢުދު ވިދާޅުވިހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން މީަގއި ނީންނާނެ އޭަގއި އަިއޑިއަލް އަދަދެއް. ެއކަމަކު ކޮމަން ސެންސަށް ދެއްތޯ ބޮޑަށް މީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  

ރޭންޖުތައް   އެކި  ބައިވަރު  ވަރަށް  ެގންދަނީ.  މި  ކަންނޭނެގ ވިސްނާފައި  ރުފިޔާ  އެްއލައްކަ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި. 

 ކޮމެންޓެއް ނެތީމަ ކުރިއަށްދަނީ.   ؟ދެއްތޯ. އޯކޭތޯ އެޮގތް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ކަމުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަކަށް ނުބަލާނެތޯ މީގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީ  .ނޫން  ،ނޫން އޮތީނު  އެ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ބަލަންޖެހޭނެ.  ކަމުެގ  އަދެްއީވމަ  ނޫން  ބޮޑު  އޮތީ  އެ  ަމއެންނު 

 ބަލަންޖެހޭނެތާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއކަމެއް   ތެރޭަގއި  ުމްއދަތުެގ  ދެވޭ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކަންކަން  ފަރާތަށް  ދޭ  ޚިދުމަތް  ދަށުން  ާގނުނުެގ  މި  އޯކޭ. 

އެފަދަ   ނުވާނަމަ  އަދަދަކުންއިޞްލާޙުކޮށްފައި  ނޫން  ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ  އެއްލައްކަ  އަދަބަކީ   ފަރާތެއްެގ 

 މަނާކުރުމޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ިމއީ ރިޕީޓެއް ކަމަށް. )ތ( އާ ރިޕީޓެްއ ކަމަށް. ޖުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އް.  އެހެންވީމާ، އެބައި އުނިކޮށްލަނީ އިނޭގތޯ. އެ ހަމަ ބަރާބަރު ރިޕީޓެ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން އަންނަނީ ވެސް ރިޕީޓެއް. އެއީ އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ނެތި ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެްއެގ އަދަބަކީ  

 މަނާކުރުމޭ. ޖުރުއެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެއީ ކޯްއޗެްއެގ ރިޕީޓެއްތޯ

 

 ދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަ

 އެއީ އެްއކަލަ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން ކަރަންޓުެގ މަސަްއކަތްކުރުން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކަަމކު.   ބޮޑުވަރެއް  ވާޮގތަކީ    މީަގއިހާދަ  މީހުން،  ަމސައްކަތް  ތި  މިހާރު  ރަށްރަށުަގއި  ިގނަ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް 

އެބައުޅޭ  ތަމްރީނެއް   ރަށްރަށުަގިއ  ބައެއް  ރަށްރަށުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރެވިފައެއް.  މިވަރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނުހުރޭ 

އެކަކު އުޅޭ ރަށްރަށް އަނެއްބައި ރަށްރަށުަގއި އެްއވެސް ީމހަކު ނޫޅޭ ކައިރި ޖެހިެގން ޮއންނަ ރަށުން ެގންނަންޖެހޭ 

 ހާލަތު ވެސް އެބައާދޭ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އެއީ ކުރީަގއި އަޅުއަގނޑުމެން ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރި އެްއޗެކޭ މިއީ ދެއްތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ެގ )ޅ( އަށް އަޅުަގނޑުމެން، މިއީ ހަމަ އެކަމަށް ކުރާ އަދަބު.  46އާދެ! ެއއީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ، ރިޕީޓް މާއްދާ ނަާގ. ޑިލީޓް.  ދިހަހާސް. އެހެންވީމާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުވަތަ   މިނިސްޓްރީއަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  )ގ(  މިނިސްޓްރީ،  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީއަށް  މި 

ދީފިކަން  މަޢުލޫމާތެއް   މަޢުލޫމާތެއް  ނޫން  ޞައްޙަ  އެއްލައްކަ ހުށަހެޅުމުަގއި  ފަރާތެއް  އެ    ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 

 ން.  މަނާކުރުޖުރުދަދަކުން އަނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގިއ  ދު މިހާރު މީަގއި އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުށެްއެގ ހަމަ އިނދެދާނެ ދެއްތޯ ލިޔުމުެގ ކުށެއް ވެސް އަދި ަގސް  ،އާނ

 ނޫން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިދާނެ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. ދެން އަޅުަގނޑު މީނދީ ހަމަ ާގނޫނުަގއި ެވސް ހަމަ މި މާއްދާ އެބައިން  ،ދެން ފެނާއި ނަރުދަމާ ބިލުަގިއ ވެސް

ލޭންގުއޭޖް.   އެ  ޕޭސްޓުކޮށްލާފައި  ކޮޕީކޮށް  މިނިސްޓްރީއޭތި  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ނުވަތަ  އާއި   އޮތޯރިޓީއަށް 

މަޢުލޫމާތެްއ   ދޮުގ  އޮޅުވާލައި  ަގސްދުަގއި  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  މަޢުލޫމާތެއް  ފަރާތަކަށް  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ފަރާތެއް ބޮޑު  ފަންސާސްހާސް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ފެނާއި ނާކުރުޖުރުމަދަދަކުން  އަނޫން    ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިއީ  މޭ. 

 ނަރުދަމާަގއި އިންނަ ޮގތް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ ފަހުން މި ލިޔުނު ޮގތް ދެއްތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓެލްކޯއިން އެބަ ބުނޭ ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ފަންސަވީސްހާހަށް ހަދަމާތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު ހަމަ މި ކުށަށް ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް އަޅުަގނޑުމެން އޭނދީ ފަންސާސްހާސް ދީފައި އޯލްރެޑީ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ޑިލީޓްކޮށްލަނީ   ބައި  އޮތް  ޖައްސާފައި  ކުލަ  މި  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  ދެއްތޯ.  ހިފަހައްޓަންޖެހޭނީ  އެއްޮގތަކަށް  ހަމަ 

 އިނޭގތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ޏ( މަޢުލޫާމތު    . ދެން  އޮތްޮގތަށް.  މި  ކުލައިން  ރީނދޫ  ިމ  އޮތީ  އައިއިރު  ބިލު  މިނިސްޓްރީން މިހާރު   ހޯދުމަށް 

މަޤުބޫލު  އެދުމުން އެްއވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ނެތި  ފެށިެގން  ސަބަބެއް  ތާރީޚުން  އެދުނު  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު   30  

 އަދަބަކީ ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން  ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ފޯރުކޮށްދީަގއި ނުވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތެްއގެ 

ހޯދުމަށް  ޖުރު މަޢުލޫމާތު  ައދަބަކީ  އިންނަ  ދީފައި  ބިލުަގިއ  ނަރުދަާމ  ފެނާއި  ކުށަށް  މި  ހަމަ  ދެން  މަނާކުރުމޭ. 

 ތަ އޮތޯރިޓީންނުވަ ސަބަބެއް ނެތި މަޢުލޫމާތެއް މިނިސްޓްރީން އެދުމުން އެކަށީެގންވާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން މިނިސްޓްރީން

ރުފިޔާއަށްވުރެ  ފަސްހާސް  ނުވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ    ފޯރުކޮށްދީފައި  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ މުއްދަތުގައި

 ކުރުމޭ. ނާޖުރުމަދަދަކުން އަނޫން  ބޮޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅު ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުނު ޮގތަށް ބައިންދާނީ. ޖުމުލަ ވެސް މާ ރީތި. ދެ ާގނޫނުަގއި   ،އާނ

 އެްއޮގތަކަށްތާ އޮންނަންޖެހޭނީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ނުވަތަ  އާދެ! ދެން އަދި އެބައޮތް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އިތުރު މާއްދާއެއް އިތުރުކުރަން. )ދ( އެއީ އޮ

ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ  އެއްމިލިއަން  އަދަބަކީ  ފަރާތެއްެގ  އެ  ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ނެތި    ލައިސަންސް 

 މޭ.ނާކުރުޖުރުމަދަދަކުން އަނޫން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ވާހަކަ ހިނަގއްޖެ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު  ވަނަ  37 ނުދެއޭ.  ވާހަކައެއް  އެ  މުޤައްރިރު  ނޫނޭ  ބަލައިލާނަން.  އަޅުަގނޑު  މަޑުކޮށްލައްވާ  މާއްދާއަށް.   

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ ކަރަންޓު އުފައްދާ ޚިދުމަތް   37އޭނދީ ފާހަަގކޮށްފައި އެހެންީވމަ ކޮމެންޓު ބަލާފަ. އެއީ  

ފަރާތަކުން   އެްއވެސް  ޮގތުަގއި  އްޖޭަގއި  ދިވެހިރާފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރީެގ  އުފައްދަންވާނީ  ކަރަންޓު 

ޓަކަިއ    އެކަމަށް  ކަނޑަައޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން  ރީޢާއިން ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އޮތޯރިޓީންޒަވިުއަގެއްއެގ  

ނެުގމަށް  ލައިސަންސް  ކަރަންޓު  ދޫކުރާ  ވާހަކަ.  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ެއއްކަލަ  ދިޔަީއ  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހުަގއޭ. 

 އުފެއްދުމަށް ނެތް އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފަެއއް. އެހެންވީމާ، ިމކަމަށް ޖެހޭނެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅަން އަޅުަގނޑުމެން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަން އެނޫން ޮގތަކަށް އެކަން ކުރުމަކީ ކުށެކޭ ެވސް އެހެންނެއް ނޫންތޯ. އޯކޭ. ަގއި ބު  37އެހެންވެއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ  

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ބުނަނީ ވިުއަގއިެގ    37ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ބުނާ އަދަބު ލިޔުއްވާ. އެހެންވީމާ،    37އެހެންވީމާ،  

ރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްެގ އަދަބަކީ. ފަޅު  ޒަރީޢާއިން ދެއްތޯ. އުހުނ ކުށެކޭ އެހެން ނުލިޔުނަސް ރަނަގޅުވާނެ. ޚިދުމަތް ފޯ

 ؟ ރަށްރަށް މީެގތެރެއަށް ވަންނާނެތަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނުވަންނާނެ. އެްއކަލަ އިސްތިސްނާކޮށްފައި ހުންނާނެ ނޫންތޯ ލައިސަންސް ނަަގންނުޖެހޭ މީހުން މި ާގނޫނުަގއި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ދޭ ފަރާތެއްެގ. ދެން "އެއް" ކަނޑާލީމަ ރަނަގޅުވާނެ. ޯއކޭ. ފޯރުކޮށް ،އާނ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަނާ. އެއީ އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން. ޖުރުއެއްމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ކުރިއަށް ކުރިއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އެއް މިލިއަން އޯކޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން އެއީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށްތާ އެ ބުނަނީ. ނުކުރާނެ އެކަހަލަ ކަމެއް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާމއްދާަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި   76  ނޫނުގެ މި ާގ  -78އޯކޭ. ޖިނާޢީ ދަޢުާވކުރުން   ވަނަ 

މި  ާގ ޚިލާފަށްާގނޫނާއި  ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ޖިނާ  ނޫނުެގ  ޢަމަލެއްަގއި  އެކުލެވިެގންވާނަމަޢީކުރާ  ކުށެއް  އެކަން     

 ނެއޭ.  ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅަންވާ ޤީޤުކުރުމަށް ކަމާތަޙު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަނާއެއް ނޫން. ޖުރުއެހެންވީމާ، ވަޙީދު ވިދާޅުވި ނުކުތާ މި އައީތާ ދެއްތޯ ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރެވޭ. ހަމަެއކަނި 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވަނަ ާމއްދާެގ    76މި ާގނޫނުެގ    -79  .ނާކުރުންޖުރުމައަދަބެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާ ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ އިތުރު  

ނާެގ ފައިސާ ޖުރުމަ ނުވާނަމަ ދެން    ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންާގ މުއްދަތުަގއި ދައްކާފައިއެ    ނާޖުރުމަދަށުން ކުރެވޭ  

 .  ރޭޓުން އަރާ މިންވަރަށްޖެހޭ ފައިސާއާ އެކުަގއޭއެއްހާސް ރުފިޔާެގ ބަލައިަގނެވޭނީ އިތުރަށް ހިނާގ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ާގނޫނުެގ   އެީއ  ލައިން  ފުރަތަމަ  ކުރެވޭ    76މިހާރު  ދަށުން  މާއްދާެގ  "އެ"  ޖުރުވަނަ  ކަނޑާ،  ފައިސާ  އެ  މަނާ 

 ކަނޑާލާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   . ޓުންދުވަހަކަށް އެއްހާސް ރުފިޔާެގ ރޭ 30އިތުރުވާ ކޮންމެ ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް ެއކަމަށް.  އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ެއއްހާސް ބޮޑު ދެއްތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މާ ބޮޑަށް ވެސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އްސަތޭކަ ޖަހާ. އޯކޭ. އަށް ހަދާ. އެ  100

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއޅޭ   ޙައްޤުފިޔަވަޅު  ާގނޫނާއި    -80  ،ފަރާތްތަކުެގ  ޚިލާފުވެއްޖެާގިމ  މި  ަގާވއިދަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ކަމަށް    ނޫނުެގ 

އޮތޯރިޓީން އެޅި ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ    އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިެގން އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅުއަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން

މަްއސަލަ   އެ  ކަމާ   30ފަރާތަކުން  ތެރޭަގއި  ލިބިެގންެވއޭބެ  ދުވަހުެގ  އިޚްތިޔާރު  ހުށަހެޅުމުެގ  ކޯޓަކަށް  .  ހޭ 

  ..ސްޓެލްކޯެގ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނާތީއޭ ދެްއތޯ. ންތެރޭަގއި އޮ ދުވަސް 30ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި.   90

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަދަންވީތޯ  90 ކޮމެންޓު  ؟ ދުވަހަށް  ސްޓެލްކޯ  ސްޓެލްކޯއިން.  ހުށަހަޅާ  އެބަ  އިތުރުކުރަން  ވެސް  )ށ(  އަދި  ދެން 

 ؟ އަޅުަގނޑު ކިޔާލަންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނާއި   މި  ަގވާއިދަކާ  ާގމި  )ހ(  ހަދާ  ދަށުން  އޮތޯރިޓީން    ޚިލާފުވެއްޖެނޫނުެގ  ފެނިެގން  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް 

މަ އެ  ފަރާތަކުން  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ފިޔަަވޅަކާމެދު  އެޅި  އޮތޯރިޓީން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ    90، އްސަލަފިޔަވަޅުއަޅާ 

ކަމާ ތެރޭަގއި  ލިބިެގންވެ   ދުވަހުެގ  އިޚްތިޔާރު  ހުށަހެޅުމުެގ  ކޯޓަކަށް  )ހ(  )ށ(    އޭ.ބެހޭ  މާއްދާެގ  ަގިއ  މި 

ޝަރީޢަތަށް  ހިތްހަމަނުޖެހިެގން  ފިޔަވަޅަކާމެދު  ނުވަތަ  ނިންމުމެއް  އޮތޯރިޓީެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އެ ުގޅޭ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  ޮގތުަގއި    ަމއްސަލައަކާ  ފިޔަވަޅުެގ  ހަމައަށް  ނިންމުމާ  ޮގތެއް  ޝަރީޢަތުން  ޮގތުން 

 ެގނެއް ނުެވއޭ.  ފަރާތަކަށް ލިބި ޔާރު އެނާ ފައިސާ ނުދެއްކުމުެގ އިޚްތިޖުރުމަދައްކަންޖެހޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދުވަސް ދެއްތޯ.   90ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެ. ެއކަމަކު )ހ( ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ )ށ( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެބަޮއތް.   އަދި  )ނ(  ދެން  ބޭނުމަށް  މިއާދެ!  ެގ  )ށ(  ހުށަހަޅާފައިވުުމެގ  ޓަކައި    މާއްދާެގ  މައްސަލަ  ޝަރީޢަތަށް 

ލަސްކޮށް ނުދައްކާ  ފައިސާ  ެއއްޮގތަށް  ފިޔަވަޅާ  އޮތޯރިޓީެގ  ނިންމާ ފަސަބަބުން  ޮގތެްއ  ހާލަތުަގއި ޝަރީޢަތުން  ިއވާ 

 .  ނުވާނެއޭ ނާއެއް ކޮށްެގންޖުރުމަށް އިތުރު އަދުވަހާއި ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހާރު  މި)ށ(، )ނ( އެއީ އޮތޯރިޓީެގ ބާރު ކެނޑޭ ދެ މާއްދާ. އެްއޮގތަކަށް ވެސް ފިޔަވަޅެއް ދެން އެހިސާބުން ނޭޅޭނެ.  

އެކަ ނޫން  އޮންނަނީ  އެޮގތަކަށް  ނިމޭހާ  ން  ޮގތަކަށް  އެހެން  ތަންފީޛުވާނެ  އަދަބު  އެ  ކަނޑަެއޅީމަ  އަދަބު  ދެއްތޯ. 

 .  81ހިނދަކު. އެެއއް ނޫންތޯ އުސޫލަކީ ކަން ހިނާގ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ނޭއޮތޯރިޓީންހަދާނީ  ަގާވއިދުތައް ހާއެންމެ  ހަދަންޖެހޭދަށުން މި ާގނޫނުެގ  -)ހ( 81 ،ަގާވއިދު ހެދުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު އިންނާނީ މިނިސްޓްރީއަކަށްނު. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިނިސްޓްރީންނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓީމު ލީަގލް  މިހާރު  ޖެހޭނެ  އެްއޗެހިތައް  އެ  ޖެހޭނެއާދެ!  ބަލަން.    ން  އެއްޗެހި  މި  ރަނަގޅަށް  ކުރީެގ  އެއީ  ވަރަށް 

 ހޭނެތާ. ޖެާގނޫނާ އެްއޮގތްކުރަން

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓްރީންނޭ. ނިމި
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  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އާދެ!

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  6ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި  )ށ( މި ާގ

 އޭ. ންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއާމަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދައި  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތެއް ނޫންތޯ. މެންޓެއް ނެކޮކުރިއަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ާގ  މަލުކުރަން ފަށާނީ މިނޫނަށް ޢަމި ާގ  -82  ،ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ންުމ  އާ)  96/4ނޫނު ނަންބަރު  ާގ  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކުމި ާގނޫނަށް    -83  ،. ުއވާލެޭވ ާގނޫނުތާރީޚުން ފެށިެގންނޭ

 .  ނޫނު( ުއވުނީއޭާގބެހޭ ތަކާ ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަތް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އޯކޭ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތުން ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނައެްއ    ނޫނުަގއި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާމި ާގ  -84  ،މާނަކުރުން

ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގިއ    ޢިބާރާތްތަކާއިވަނީ އެ    އެ  ހިނދަކު އަންނަނިިވ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި  ދޭހަނުވާހާ

ނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ާގ  މި  ވަނީ  "ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދު" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެ. )ހ(  އެވާ މާނަކުރުމޭ  ދީފައި

ހުއްދަކަރަންޓުެގ  ދީެގން   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސަރަޙައްދޭ  ޚިދުމަތް  އެކަންޏެއް ދީފައިވާ  ކަރަންޓު  މުޤަްއރިރު   .

 ންތޯ މިހާރު އަންނާނީ ބިލު އައިއިރު ކަރަންޓު އެކަނި އިނަސް. ނޫނެއްނޫ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަކަތައިެގ. ޔެސް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ  )ށ( ބުނެފައި  ކަމުަގއި  ކަންކަން   ވަނީ  "އޮތޯރިޓީ"  ުގޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންކުތަކުެގ  އާންމު 

 .  އަށޭ "ޔުޓިލިޓީ ރެިގުއލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ"ތަންފީޛުކުރުމަށް ާގނޫނެްއެގ ދަށުން އުފައްދާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އަށޭ" ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ "

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ބޭނުން އާންމު  ތިއީ  ތާއީދު.  އަޅުަގނޑަށް  ހައްވީމަ  ތަވަރަށް  އެޮގތަށް  ޔުޓިލިޓީ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އޮޅުންައރާނެ.  މަ 

 ހީވަނީ ކިޔަންީވ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ..އާދެ! ދެން މާ ދިުގކޮށް ބޭކާރުޮގތުަގއި.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަކަތަިއެގ ދާއިރާެގ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތު    ވަނީ  މިނިސްޓްރީ" ކަމުަގިއ ބުނެފައި އެ)ނ( "

 .   ވުޒާރާއަށޭެގވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ބުނެފައި އެ)ރ(   ދާއިރާެގ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުުމެގ މަސްއޫލިްއޔަތު    "މިނިސްޓަރު" ކަމުަގިއ  ހަކަތައިެގ  ވަނީ 

 .  ވުޒާރާެގ ަވޒީރަށޭ  ެގވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިމުެގ އަޑިން  ،   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާވަތްތަކާއިވަނީ ކަރަންޓާއި، ބިުމެގ އަޑިން ނަާގ  "ހަކަތަ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ)ބ(  

ދިރޭތަ  މާއްދާތަކާއި،  ނިުއކްލިއަރ  ހޫނާއި،  އިންސާނުންެގ  ކެއުފެދޭ  ބައިތަކާިއ،  އުފުދޭ  ފަނާވުމުން  ބާވަތްތައް  ތީެގ 

ރީޢާއިން އުފެދޭ ޒަދިޔަވަރުެގ    ރާޅާއި،،  ޤުދުރަތީ ޮގތުން އުފެދޭ ކުންޏާއި، އިރުެގ އަތްާވއި، ަވޔާއި   ،އިންނާއި ޢާރީޒަ

 .  ދާ ހަކަތައަށޭނުވަތަ އުފައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޭގހާިއ، އޯކޭ.  ؟ ނަާގ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާވަތްތަކާއި، ޭގސް ކޮބައިތޯިމ  ކަރަންޓުެގ އަޑިންމަޑުކުރޭ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން އުފައްދާ ެއއްޗެހި ެވސް ދެއްތޯ. ެގޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާވަތްތަކަށް ފެތޭނެ އޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔެސް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އުފެއްދުންތަކާ އެހެން ލިޔާނެތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޕެޓްރޯލިއަްމެގ   ބާވަތްތަކާިއ  އުފެއްދުންތަކާ.  ޭއެގ  ބާވަތްތަކާއި  ޔެސް.  އުފެއްދުންތަކާ.  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމާއި 

 އުފެއްދުންތަކާ. އޯކޭ.  

 

 ވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެ 

އެބަހުރި ކޮމެންޓު. އެންަވޔަރަންމަންޓުން ހަކަތަ ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ކަރަންޓާިއ ދެން ރާޅާިއ، އޮޔާއި އެތަންކޮޅު  

 ރާޅާއި، އޮޔާ.  ރާޅާއި، ވަޔާއި، .އިތުރުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އޯކޭ.  ޮއޔާެއއް ނޫން ޮއިއވަރާ ިއވަރު ދެއްތޯ އޮިއވަރު.އޮ

 

 ޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭ

އެބައޮތް   އަދިވެސް  ފުޅާކޮެމންޓެއް  ދެން  ވަރަށް  އިތުރުން  ކަރަންޓުެގ  މާނަކޮށްދީފައިާވއިރުަގއި  ދާއިރާެއއްެގ    ހަކަތަ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައްޔާއި ޚިދުމަތެއް  އާންުމ  އަދި  ޙައްޤެއް  ައސާސީ  ހިމެނިފައިވާކަން.  ލިއްބައިދިނުމުަގއި    ،ކަންކަން 

ާގނޫނަކާއި ބަޔާންކުރާ  މަސްހުނިކޮށްފައިާވ    ކަންކަން  އެއްކޮށްލައި  އުސޫލުތަކާ  އާންމު  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަަމކަށް   ކަެމއް  ރަނަގޅު  އެކުލަވައިލުމަކީ  ބެހޭ ޤަާގނޫނެއް  ޚިދުމަތާ  ކަރަންޓުެގ  އެހެންކަމުން،  ނުކުރެވެއޭ.  ބޫލެއް 

އަދި   ަވކިން  އެންމެ  ބިލެއް  ެއއީ  ދިއުމަކީ  ހުށަހެޅިެގން  މަޖިލީހަށް  މި  ަވކިން  ބިލެއް  ބެހޭ  ހަކަތައާ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

 ރަނަގޅު ޮގތްކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިވެހި ހަކަތަ،  ބްރޯޑްކޮށް  އޮތީ  ދެން މި  ބިލުަގއި  މި  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ޚިޔާލެއް  މިެގއްޖޭރާއެވެސް  ހަކަތަ.  ދެ  ން   

 ވެސް ހަމަ ކަރަންޓަށް އެކަނި ހަކަތައިެގ ބިލު ކިޔާފައި ދެއްތޯ.   ާގނޫނު އަިއއިރުަގއި އޮތީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހެން.  މިލައްބަ އެހެން އޮތީމަ އަސްލު މި ކޮމެންޓު އޮތީ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ވާހަކަެއއް ެއއީ.  ޅުރަނަގއޮތީ އެހެންވެެގން. އާދެ! އެ ކޮމެންޓު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަވއިރުކުރުން، ޕެނަލް ޑިޒައިންކުރުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުން،    ވަނީ  "ކަރަންޓުެގ މަސަްއކަތް" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެ)ޅ(  

ނެޓްވޯ ޖެނެރޭޓަރު  ރ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން  އިންސްޓޯލްކުރުން،  ޑިޒައިންކުރުމާިއ  ކަންކަން  ކް  އިންސްޓޯލްކުރުންފަދަ 

 .  ހިމެނޭޮގތުން ކުރާ ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްތަކަށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ދެން އަޅުަގނޑުމެން..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މާނަ ކުޑަކޮށް ރިސަރޗްކޮށްލާފައި ހިމަނާލަބައްލަވާ.  ތިއަށް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނު  /،  1  އާދެ! ދެން )ކ(. ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނު ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ާގނޫނު ނަންބަރު

 ؟ ބައެއް އައިބާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫނުެގ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ ބުނަން މި އުޅެނީ. ނުވެސް ނެތް.  އާންމު ޚިދުމަތާ ބެހޭ ާގ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ނުވެސް ނެތް. ެއއީ އަސްލު ރިލަވަންޓް ެއއްޗެއް ނޫނޭ މިތަނަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އޭތި ނަާގ. ނުވެސް ނެތް ބިލުަގއި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

އި މާއްދާތަކެއް  އެންވަޔަރަންމަންޓުން  އިނޭގތޯ.  ކޮމެންޓު  އެބަހުރި  އަދި  ޮގތުަގއިދެން  ެގ  )އ(    .ތުރުކުރުމަށް 

އެ ބުނެފައި  ކަމަށް  ކަރަންޓުެގ    "ލައިސަންސް"  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ދިުގ ޚިވަނީ  އޮތޯރިޓީން  ދިނުމަށް    ދުމަތް 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ލައިސަންސް އިންނާނެ ނޫންތޯ އަނެއް މާއްދާަގިއ  ،  ނުވަތަ  ލަިއސަންސްމުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ  

 ވެސް އަނެއް ާގނޫނުަގއި ވެސް ބުނެފަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ތެރެއަށް ލަިއސަންސް މާނަކުރަން. ންވީމާ، ލައިސަންސް ބައި ލަްއވާ މީެގތޯ. އެހެދެއް އިންޮގތަށް ހަމަ ެގންނާނީ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުފައްދަދެން   ހަކަތަ  ައކީ  ދާއިރާ"  އެންމެހަިއ  "ހަކަތަިއެގ  ުގޅުންހުރި  ބޭނުންކުރުމާ  އަދި  ކަން  ކަން  އިފޯރުކޮށްދީ 

 ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އޯކޭ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން. ފެތޭޮގތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު  ށްއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑަކަންވަރު"  މި"އެކަށޭނަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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   އޯކޭ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮގތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ޯއކޭ.   އޯކޭ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިަގންނަ ފަރާތުެގ  އޭތި މިހާރު ލެވުނީ. ދެން ެއކަށޭނަ އަަގކީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނާގ ޚަރަދާއި، ޚިދުމަތް ލި

ސިޔާސަތާިއ   ސަރުކާރުެގ  ކަނޑައެޅުމުަގއި  ައުގ  ޚިދުަމތުެގ  ކަރަންޓުެގ  މިންވަރާއި،  ހުރި  ތަނަވަސްކަން  މާލީ 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތަށް ކަނޑައެޅޭ ައެގކެވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަކީ   އޮތް  ބާކީ  ބިލުަގއި  ކޮބައިތޯ  ދެން  އެޑްކުރެވުނީ.  ކޮމެންޓެއް  ހުރިހާ  ދެއްތޯ.  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  އޯކޭ. 

 ؟ މިހާރު ކުރަން މިހާރު

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށްފަ. މުޅި ބިލު  މިހާރު ދެން މަޤުޞަދުތައް އަލުން ބަލާލަންޖެހޭނެ. މަޤުޞަދުތައް މާއްދާ ައޅުަގނޑުމެން އިނީ ޕާކްކޮ

 އެްއކޮށް ބަލައިލާފައި ދެން ފަހުން މަޤުޞަދު ބަޔަށް އަންނަ ޮގތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އޯކޭ. ދެން ކޮން ކަމެއް އޮތީ

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ދެން އެއީ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ މައިަގނޑު ޮގތެްއަގިއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަޤުޞަދު ބަލާލަމާތޯ އެހެންވީމަ މިހާރު ހަނދާން ހުއްޓާ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަކަތަިއެގ   3 ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ(  ެއވަނީެއވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީަގއި  މަޤުޞަދުތައް  ާގނޫނުެގ  މި  މާއްދާ.  ވަނަ 

ނިޒާ ހަރުދަނާ  ުގޅޭ  ރައްކާތެރިކަމާ  ސަލާމަތާއި  ކަންކަން  )ށ(  ދާއިރާެގ  ބެލެހެއްޓުން.  ހިންަގއި  ދަށުން  މެއްެގ 

ޒިންމާތަްއ   ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިެގންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  އެ  ފަރާތްތަކާއި  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ 

 ކަނޑައެޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަކަތައެއްތާ. ކަރަންޓެއް ނޫންތާ. އެއީ ޕާކްކުރި ކަމަކީ.  

 

 މޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީ

ދިރިއުޅޭ  މީހުން  )ރ(  ބަޔާންކުރުން.  އުސޫލުތައް  ބެހޭ  ދިނުާމ  ލައިސެންސް  ފަރާތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ކަރަންޓު  )ނ( 

ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް އެކަށީެގންވާ އަެގްއަގއި އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްަގއި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް 

 ކުރުން.  ލިބޭކަން ކަށަވަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތީތި ރަނަގޅު ނޫންތޯ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ކޮމެންޓަކީ  ސްޓެލްކޯެގ  މުޤައްރިރު.  އިނޭގތޯ  އެބަހުރި  ކޮެމންޓް  އެއަށް  އޯކޭ.  މީތި  އާދެ! 

ދެމެހެއްޓެނިވި  އަދި  ހިފޭ  އިތުބާރު  އަެގްއަގއި  ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަދަ  ކަރަންޓު  ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ރަށެއްަގއި 

 ކަށަވަރުކުރުން.   ޮގތެްއަގއި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ލިބޭކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއީ ވަރަށް ބްރިލިއަންޓް ކޮެމންޓެކޭ. މިހާރު އޭަގއި އެ ބުނަނީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި 

ެއކަން ކުރެވޭނީ. އެކަމަކު   ައޅުަގނޑުމެން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. ވާހަކައަކީ އެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓޭނެ އަެގއްަގއޭ 

 ލިޔެފައި ެއއިނދީ އެކަށީެގންާވ އަެގއްަގއޭތާ.  

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެ ކޮމެންޓުތޯ ބައިންދާނީ. ؟ އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގއިތާ ދެޭވނީ. ކޮމެންޓު ނުނެޭގނެ އެތާ. ކޮެމންޓެއް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެނުން. އެކަށީެގންވާ ައެގއް

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންމެ  ޚިދުމަތްދޭ  ޔުޓިލިޓީެގ  އެންަވޔަރަންމެންޓް،  އެބައިން  އެއަށް  ހަމަ  ދެން  ޑިލީޓް.  ކޮމެންޓް  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ 

މަތް ލިބޭކަން  ރަށެއްަގއި ވެސް އެކަށީެގންވާ އަެގއްަގއި އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ހަކަތަިއެގ ޚިދު

 ކަށަވަރުކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންސަރން.   އަާގމެދު  ނުޖެހޭތާ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ޚިދުމަތްދޭ  ޔުޓިލިޓީ  އެްއޗަކީ.  ދޯ  ރަށްރަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 

 ރިސޯޓެްއަގއި ނުޖެހޭނެތާ ބަޔަކު ބިލު ދައްކާނީކީ ނޫނެއްނޫންތޯ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ދެން ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފަ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

 އާނ، ޯއކޭ އޭތި ރަނަގޅު. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަކައި   ކަށަވަރުކުރުމަށް  ެއކަން  ހިތްވަރުދީ  ބޭނުންކުރުމަށް  ހަކަތަ  ޮގތެްއަގިއ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އި މޮނިޓަރކުރެވޭ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން. އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑުތަކާއި ެއްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ބަލަ

ހަކަތަިއެގ  ތަރައްޤީކޮށް  ޮގތެއްަގިއ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދާއިރާ  ހަކަތަިއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮމެންޓަކީ  އެންަވޔަރަންމެންޓް 

 އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ދެން ހަމަ އެޮގތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮޕީކޮށްލާފައި ހިއްޕާލަންވީނު.  ؟ ބަސް އެޑްކޮށްލައްވާ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަކަތަިއެގ ދާއިރާ. އެހެންތަ އިނީ 2އެހެންވީމަ،  

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނީ.  ހަކަތައިެގ ދާއިރާ ދެއްތޯ. ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ބިލު ނިމިެގންދާއިރު އިންޮގތަށް ެއްއޗެއް އިނދޭތޯ އަޅުަގނޑު މި ބަލަ

 ސަރުކާރުން ފޮނުވި ެއއްވެސް ޢިބާރާތެއް އިނދޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާނ، ރަނަގޅު. ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. ޯއކޭ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ކިޔާފަ  90% ބިލު  ހަކަތަިއެގ  އައީ  ބިލު  މި  އޯކޭ.  ބަދަލުެވއްޖެ.  ދެއްތޯ.  އެކަނި  އިލެކްޓްރިސިޓީައށް  ހުސް  އި 

 އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު މިހާރު. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މި ބައި ޑިލީޓް. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ޅ( އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުާމއި، ކަރަންޓުެގ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ ފަންޑުެގ ނަމުަގއި ފަންޑެްއ  

 ހާދަ މަދޭ.  ؟ ާގއިމުކޮށް އެ ފަންޑު، މިހާރު މިބައި ނީންނާނެތާ. އޯކޭ. ދެން މި ނިމުނީތޯ މަޤުޞަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަ ހުރިހާ  ދެން  ތެރެއިން އާދެ!  ބައިތަކުެގ  ދިޔަ  ފަހަތަށް  އެހެންވީމާ،  ދެން  މަޖިލީހުންތާ.  ކުރާނީ  ވެސް  ސައްކަތް 

މަޤުޞަދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހަިއލައިޓްކުރެވިފައި ނެތް ކަންތަްއތައް ޖެހޭނީ އަލުން ެގންނަން. އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ.  

ކުެގ ވާހަކަ ނުވެސް ނެތް. ެއކަހަލަ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ  ލީަގލް ޓީމުން ެއކަން ކުރަން. އެީއ ޕެޓްރޯލިއަްމެގ ދާއިރާތަ 

ބިލުަގއި އޮރިޖިނަލީ ނެތް. އެހެންވީމާ، މަޤުޞަދެއްެގ ތެރޭަގިއ ެގންނަންޖެހޭ މުހިންމު ބައިތައް ތިރިން އިތުރުކުރެވުނު  

މަ ކޮށްދެއްވަންވާނެ.  ބައިތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ެއއްޗެހި ެގންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތް ތި ބޭފުޅުން ހަ

މިހާރު މި މަޤުޞަދުަގއި ނެތެއް ނޫންތޯ މުއަްއސަސާތަކުެގ ދައުރާއި އެ މީހުންެގ ބާރުތައް ކަނޑައެޅުާމ، ެއވެސް ހަަމ  

 މަޤުޞަދެއްތާ މީެގ ާގނޫނުެގ. މިހާރު ކިހިނެއްވެފައި މިތިބީ.

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރެއްެގ ޚިޔާލެއް އާދޭތޯ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ މެންބަރެއްެގ ޚިޔާލެއް އޮތިްއޔާ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ. ދެން ކޯއްޗެއް އިނީ އަދުހަމް

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައެއް ނެތްތާ. ދެން )ށ( ދެން އިނީ މިހާރު ހަކަތައިެގ ޕްލޭންެގ ވާހަކަ އަންނާނެތާ. އެބަ އާދޭތާ ފަހަތުން.  

ތެރެއަށް   ޕްލޭންެގ  ހަކަތަިއެގ  އޮތީ  ިމ  މީތި  މިއީ.  އިންތަނެއް  ޕާކްކޮށްފަިއ  ައޅުަގނޑުމެން  ލުމަށް  ބާބަކަށް  އެހެން 

ދީފައިވާ  ލައިސެންސް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  މިއީ.  އެްއޗެއް  އިންނަ  ޮގތުަގއި  ެގ  )ނ(  އިންނަ  އަިއއްސަ 

ފަރާތަކު ދިނުމަށް ކޮންމެ  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  ސިޔާސަތާ  ޤައުީމ  ހަކަތަިއެގ  ެވސް  ން 

އަހަރުެގ   އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރިން  ފެށުމުެގ  އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ  ޕްލޭނެއް  ކަނޑައަޅާ 

 ތެރެއިން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލޭނެއް ހަދާ ވާހަކަ މީަގއި... އޯކޭނު. އެ ވެސް ޕް

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  3އަދި އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވުނު ޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮންމެ، ދެން އަންނަ މީލާދީ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ  

 މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 މިހާރު އަރިމަތީ ސުރުޚީ ދައްކާލަބަ ހަކަތައިެގ، އާނ، ހަކަތައިެގ ޕްލޭން، ރަނަގޅޭ ހަމަ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އެބައި ރަނަގޅު. އެތާނގައި ބައިންދާނީ.

 

 ކެވުން: އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއް

ލައިސެންސް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ކޮމެންޓަކީ  ސްޓެލްކޯެގ  އިނޭގތޯ.  އެބަހުރި  ކޮމެންޓެއް  މިއަށް  ދެން 

އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    5ދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ެވސް ހަކަތަިއެގ ޤައުމީ ސިޔާސަތާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން  

 ޅާ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަތް ކަނޑައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  5ކޮބާ ތީެގ ތަފާތަކީ މި ލިޔުނު އެްއޗާ. ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމުެގ ކުރިން އިންނާތީ. އެ މީހުން މި ބުނަނީ  

އަހަރު ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ ދޯ. ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހަޅަންޖެހުނީމަ ވަރަށް ދަތިވާނެ. އެހެންވީމާ، މީތި   5އަހަރަށޭ.  

ޚިދުމަ ކަރަންޓުެގ  ލަމާ.  ކޮށްލާފައި  ެއއިނީ ކޮޕީ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ދިނުމަށް،  ޚިދުމަތް  ހަކަތަިއެގ  ނޫނެއްނު.  ތެއް 

ޕްލޭން   ޖެހެނީ.  މި  ހުށަހަޅަން  ތަންފީޛުވަމުންދާޮގތް  ޕްލޭން  އެ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ރަނަގޅެއްނު.  ވެސް.  އަނެއްކާ 

 އަހަރު. އައި ތިންކް ދެޓްސް އަ ވެލިޑް ކޮމެންޓް.  5ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭރުން

އަހަރުެގ   އޮތް  ކުރިއަށް  ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ތަންފީޛުކުރެވުނު  ކޮމެންޓެއް.  އެންވަޔަރަންމެންޓްެގ  އެބައިން  އަދި  ދެން 

 މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި. ދެން އަންނަ އަހަރުެގ ބަދަލުަގއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ.   3ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި،  3ފުރަތަމަ 

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މިހާރު އޮޅިއްޖެ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ހުށަހަޅަންޖެހޭ   3މިހާރު އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.ސީ، އެންަވޔަރަންމެންޓްެގ ކޮމެންޓެއް މި އޮތީ.  

 މި އޮންނަނީ ރިޕޯޓު ދެން  ޮގތަށް ދެއްތޯ މި އޮތީ މުޤަްއރިރު. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓުަގއި މި އޮންނަނީ، ބިލުަގއި 
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  3މަސް ދުވަހޭ. ދެން ެއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ ފުރަތަމަ    3އަންނަ މީލާދީ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ  

 މަސް ދުވަހޭ. މި ޢިބާރާތް ބަދަލުކުރުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކު އަންނަ،  ޖެހިެގން  ހުށަހަޅާނީ  ރިޕޯޓު  އަހަރުެގ  ޔޭސް  މި  އަހަރުެގ.  އޮތް  ކުރިައށް  އަހަރުަގއިތާ.  އޮތް  ރިައށް 

 ރަނަގޅު. ހަމަ އެކައްޗެކޭ ތި ކިޔަނީ.  

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން. އެހެން   ާގތްަގނޑަކަށް އެކައްޗެއް ހަމަ. ދެން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީެގ ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި 

 އިނީ ވެސް މިހާރު އޯލްރެޑީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ކޮންސިޑަރ ކުރެިވއްޖެ. ވަޓް އޭލްސް. ދެން ކޯއްޗެއް. 

 

 ދެއްކެވުން: އިދާރީމޭރުން ވާހަކަ

 ދެން އަޅުަގނޑު އެްއކޮޅުން ައނެއްކޮޅަށް އަދި ބަލާލަންތޯ ބިލު މާދަމާެގ ބައްދަލުވުމަށް ވާންާވއިރަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޤުޞަދަކަށް   ބަލާލީމަ އިނޭގނެތާ  އެްއކޮޅުން އަނެްއކޮޅަށް  މަޤުޞަދު އެއަށް  މާދަމާެގ ބައްދަލުވުން އަންނަާވއިރަށް 

އް އަދި އުނިވެފައި އޮތްތޯ. ދެން މާނަކުރުމަށް އިތުރުކޮށްލަން އެ ބުނި އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުެގ ޑެފިނީޝަނަކާއި  އެްއޗެ

އެއްފަހަރު  އަދި  ނިންމާނީ  މާދަމާ  ދެން  ޓެކްސްޓް.  ކްލީންކޮށްލަދޭންވީ  އޮެވއްޖިްއޔާ  ެއއްޗެްއ  އިތުރު  އެހެން  ދެން 

 .  މިނިސްޓްރީތަކަށް ފޮނުވަން ައދި އާންމުންެގ..

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާންމުންެގ ޚިޔާލަށް ދެން ހުޅުވާލާނަންތޯ އަނެއްކާ. މިސާލަކަށް ކޮމިޓީން ނިންމިދާނެ އެޮގތަށް ވެސް.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެައކު ނެތެއްނު މައްސަލަެއއް އަނެއްހެން ހަމަ އެންމެންެގ ބައިވެރިވުން އޭރުން އޮންނާނެތާ. އޮޕޮޓުނިޓީ ދިނިންތާ. 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މޫސުމާ ބެހޭ ބިލު ކުރިއަށް ެގންދިޔަ ޮގތަށް ދެއްތޯ.  

 

 ދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙައިތަމް ވާހަކަ

ދެއްތޯ.  ނިންމާލަން  ެއއްކޮށް  ދެން  ހުޅުވާލާފައި  ވެސް  ާއއްމުންނަށް  އެތި  އިން  ނިމިފައި  ފަހު  އެންމެ  މުޤައްރިރު 

ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް ހުރިހާ އޮޕޮޓުނިޓީއެއް ދިން ކަަމށްވާނެ ދެން. އެއީ އޮންނާނީ ދިން ކަމަށް ނުވި ކަމުަގއި  

 ވިޔަސް. ދެވިފައި އެ އޮތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީަގއި  ޕާޓިޕޭޝަން  އިންކްލޫސިވް  ބޮޑަށް  ވެސް  ވީހާ  އޮޕޮޓުނިޓީ.  އޮތީތާ  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ޝައުޤުވެރިވާ 

އެބައޮތްތޯ    ތެރޭަގއި  ބިލުެގ  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ބައްލަވާލައްވަންޖެހޭނެ  ޙައިތަމް  އަދި  އެހެންވީމާ،  ހިމެނިެގންދާން. 

ވެސް ފާހަަގކޮށްފައި ހުންނާނެ ބަެއއް ތަންތަންކޮޅު. އެހެންވީމާ، މާދަމާެގ ބައްދަލުވުން މީތި ވީހާ  މިއަށް އެޑް، އެހެން 

ޓެކްސް   ރަނަގޅުކުރަންވާ  މީަގިއ  އެކީަގއި  މާދަމާއާ  ހަދައިފާނަން. އެއީ  ދުވަހަށް  އަނެއް  ނޫން  މާދަން  ނޫނީ  ވެސް 

 ފުރިހަމަކޮށްލަދެއްވާ.  

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކޭ.  އޯ

 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ަމސައްކަތަކީ މި ދައުރު ނިމުމުެގ ކުރިން ފްލޯއަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވާލުން ދެއްތޯ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު މި ހިތްަވރުކުރާ ކަމަކީ. ޔޭސް.  

 

 : މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

މިދައުރުެގ ފަހު ސެޝަން އިނީ. އޭެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވޭނެ   8ަގއި ކަންނޭނެގ، މި އަންނަ މަހު    8

 ކަންނޭނެގ އެހެންެވއްޖިްއޔާ. ފާސްކޮށް ނިންމާލުން ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވާނެ. އެ ފާސްކޮށް ކޮމިޓީން ނިންމާލެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، ޝެޑިއުލަކީ މަދަމާ 

އޭރުން   ފިލްކޮށްލުން.  ެގޕްތައް  މިހާރުެގ  ސްކްރީންކޮށްލާފައި  ޓެކްސް  މައި  އެކީ  ހަމަ  ހަވާލުކޮށްލަނީ  އިދާރީމޭޒުން 

މުަގއި ކޮމިޓީން ނިންމާނީ އިތުރު މުއައްސަސާތަކަށާއި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަން  މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހުެގ ބައްދަލުވު

ތަޅުމަށް   3 ފާސްކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  މި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބުނީމަ  އަނބުރާ  ދެން  ކޮމެންޓަކަށް.  ދުވަހުެގ 

އެހެންވީ ބައްދަލުވުން.  އެއް  އަދި  ޖެހެންޏާ  ެގންނަން  ޗޭންޖެއް  އެއްެވސް  މަސައްކަތް، ފޮނުވޭނެ  ނިންމާލެވޭނެ  މާ، 

 ހަކަތައިެގ ބިލުެގ މަސަްއކަތް މި ދައުރުެގ ތެރޭަގއި. ސާފުދެއްތޯ. އޯކޭ ޙައިތަމް.  

 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑަށް ސާފު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް. އެހެންވީމާ، ނިންމާލަނީ. 

________________________ 

 




