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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުން.    36`. ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން. އިއްޔެ ނިންމާލި   މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ 

ފަށަމާތޯ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ އޮންލައިންކޮށް. އެހެންވީމާ،  ހިސާބުން މަސައްކަތް  ހު( ޚައިތަމް ގުޅިވަޑައިގެންފައި މިވަނީ 

 ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑުއިވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ދެން އިނީ ކޮން މާއްދާއެއްތޯ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިބިފަ. އެއީ )ހ( ގެ މި ބު  41 ނަނީ ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ގެ )ހ( އަށް އެބައިން ކޮމެންޓެއް 

ފޯރުކޮށްދޭ   ފެންވަރާއި،  ޚިދުމަތުގެ  ކަމާއި،  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އުފައްދާ  ފަރާތުން  ދޭ  ޚިދުމަތް  އެއްވަރަށް  ޑިމާންޑާ 

އެފި ނިޒާމުގެ ސަމަކާއި  އަގާއި  ވިއްކާ  ޚަރަދާއި،  ކުރާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އުފައްދައި  ކަރަންޓު  ޝެންސީ  މިންވަރާއި، 

ހަކަތަ   "އިޔާދަކުރަނިވި  ބުނަނީ  މި  އޮތީރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ގެންދަންވާނެއޭ.  މޮނިޓަރކުރަމުން  އޮތޯރިޓީން 

 ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު" މިތަންކޮޅު އިތުރުކުރުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އު ކަރަންޓު  ކަންނޭނގެ.  ހުށަހެޅުމެއް  ރަނގަޅު  ހީވަނީ  އުފައްދާ  އަޅުގަނޑަށް  ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި  އަގާއި،  ފައްދާ 

 ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި، އުފައްދާ ބޭނުންކުރެވޭ ވަރާއި... އާދެ! ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ މެންބަރުން. ކުރިއަށް ދަމާތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ   މި  47ދެން  )ށ(  ފަރާތްތައް.  މަސައްކަތްކުރާ  ކަރަންޓުގެ  މާއްދާ.  މިތަނުން  ވަނަ  ކޮމެންޓަކީ  ނިސްޓްރީގެ 

ބަދަލުކުރަން   އެގޮތަށް  އޮތޯރިޓީ  އެތަނަށް  ގަވާއިދު  ބުނާ  ކުރަންވާނެއޭ  އާންމު  އެކުލަވާލައި  މިނިސްޓްރީން 

އެކުލަވާލާ   މިނިސްޓްރީން  މިވީ  މިހާރު  ވެސް  ބިލުގެ  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންކަމުން  ހުށަހަޅާފަ.  މިނިސްޓްރީން 

 ގަވާއިދުގެ ވާހަކަ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ. ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ. އެއީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ މެދުކަނޑާލުން. އެ މާއްދާގެ    48ދެން އޮތީ  

ގާނޫނުގެ   މި  ފަރާތުން  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ނުލާ  ހުއްދައަކާ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  އަށް.  މާއްދާގައި    60)ކ(  ވަނަ 

ބޭ ނަހަމަގޮތުގައި  ކަރަންޓު  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  އިތުރުކުރުމަށް  އަކުރެއް  ދެން  ހިންގުން.  އަމަލެއް  ނުންކުރުމުގެ 

އިޚްތިޔާރުގައި   ފަރާތުގެ  ބޭނުންކުރާ  ކަރަންޓު  އެއީ  އޮތޯރިޓީމން.  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  އޮތީ  ހުށަހަޅާފައި  ބޭފުޅުން 

ފަރާތެއް ނުވަތަ  ބޭނުންކުރާ  އެހެން ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ގުދުރަތީ  އާންމުންނަށް ނުރައްކާވާފަދަ    ނެތި 

 ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ ކަމަކާ ދިމާވުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބުނަނީ   މި  މީގައި  މެދުވެރިވެގެން...   48މިހާރު  ހާލަތެއް  ހާލަތްތަކުންކުރެ  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ވަނަ 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އިޚުތިޔާރެއް އޮވެގެން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  

 އިންކާރުކޮށް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ މިހާރު ކޮބައިތޯ އޭގެ އައި ކޮމެންޓަކީ
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު އަކުރެއް އިތުރުކުރަން އައިއްސަ އޮތް ކޮމެންޓެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކޭތޯއޭގައި ބުނަނީ ކީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުންކުރާ   ޚިދުމަތް  ހާލަތަކާ ގުޅިގެން  އެހެން  ނެތި ޤުދުރަތީ ނުވަތަ  އިޚުތިޔާރުގައި  ފަރާތުގެ  ބޭނުންކުރާ  ކަރަންޓު 

ޚިދުމަތް   ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމަކާ  ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ  ހާލަތެއް  ނުރައްކާވާފަދަ  އާންމުންނަށް  ނުވަތަ  ފަރާތަށް 

 ނޑާލެވިދާނެ ކަމަށް އެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލާފައި  ؟ )ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައަކާއި ނުލާ، ކޮންތާކަށް އިތުރުކުރަންޖެހެނީ އެގޮތަށް  ކ( ، )އ(. އެ މާއްދާ 

ބަލާލަން. ކަރަންޓު   ލާފައި  އަކުރު  އެ  ގޮތުގައި  ގެ  ތިތަނަށް. )އ(  ބޭނުންކުރާ ފަރާތުގެ އިޚުތިޔާރުގައި،  ބަލާލަމާތޯ 

ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ. އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެއް )އ( އަށް. މިހާރު މި ބުނަނީ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ  

ށަހެޅި  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު ހު؟ )ފަރާތުގެ އިޚުތިޔާރުގައި ނެތި... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން ކޮން މާއްދާއެއްތޯ

ގޮތެއްގައި   އެކަށީގެންވާ  ގޮތުން  މެދުކަނޑާލުމުގެ  ގޮތަކަށް  ކުއްލި  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  އެއީ  ކޮމެންޓެއް 

ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކުރިން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

 )ށ(.

 

 ކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަ 

ގޮތުން   ވަގުތީ  މަރާމާތުކުރުމަށް  ގެއްލުމެއް  ލިބޭ  ނިޒާމަށް  ނުވަތަ  ގޮތުން  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ 

މެދުކަނޑާލުމުގެ   ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  މެދުކަނޑާލާނަމަ  ނޯޓިސް    24ޚިދުމަތް  ކުރިން  ގަޑިއިރުގެ 

ށ(ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ނޯޓިސްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް  ދޭންވާނެއެވެ. )ނ( މި މާއްދާގެ )



 2021  ގަސްޓުއޮ  25              ވަނަ ބައްދަލުވުން  36ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

4 

 

ފަރާތުން   ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  އަވަހަށް  މުއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚިދުމަތް   ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ގޮތުން  ނުދިނުމުގެ  މެދުކެނޑުނަ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ގޮތަކަށް  ކުއްލި 

އެ   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ގޮތް  އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ގަވާއިދުން  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންކުރާ  ދިނުމުގައި 

ތަންފީޛުކުރޭ އެކަންކަން  އަންގާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ފަރާތަކަށް  އެހެން  މާއްދާގައި  މި  )ނ(  ބަލަންވާނެއޭ.  އޮތޯރިޓީން  ތޯ 

ވީނަމަވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  

ހާލަތެ އެފަދަ  އަދި  ފާސްކުރަންވާނީ  އުސޫލު  އެ  އޮތޯރިޓީން  އެކުލަވާލާ  އުސޫލާ  ފަރާތުން  އެކުލަވާލާފައިވާ  އްގައި 

 އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އަމަލުކުރާކަން އޮތޯރިޓީން ބަލަންވާނެއެވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދިވެސް ނެތެއްނު ޤުދުރަތީ ގޮތުން ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި، ނެތެއްނު އެ ވާހަކައެއް މީގައި އައިއްސައެއް. އިޚުތިޔާރުން  

 ބޭރު. މިތަނަށް ކަންނޭނގެ އެ މާއްދާ އަންނަންވީ.

___________________ 

 

 

 




