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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި  `.   ކޮމިޓީއަށް  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

މަސައްކަތެއްކޮށް   ބޮޑު  މި އޮތީ ވަރަށް  މިއަދު  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  މެންބަރުންނަށް 

ޔާރުކޮށްފައި އޮތް ބިލުގެ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިންމާލުމަށްފަހު އެ ބިލު ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ތައް

ގޮތުގެ   ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ހަކަތައިގެ 

ދެދުވަސްކު  މީގެ  ޒަރީޢާއިން  މެއިލުގެ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ރިޕޯޓު  މި  ފޮނުވިފައި  ރިޕޯޓު.  ރިން 

އެބަ   ކޮމިޓީގައި  މިހާރު  ދެން  ނެތް.  ލިބިފައެއް  ކޮމެންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެން  އޮންނާނެ. 

އިއްޒަތްތެރި   ގޮތެއް    5ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  މެދުގައި  ރިޕޯޓާ  ލިބޭ  ކޯރަމް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން. 

ހުޅުވައިލާ އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓު  ނިންމުމަށް.  މުޅި  މެދުގައި.  ގޮތަކާ  ކުރިއަށްދާންވީ  ފުރުޞަތު  ނަން 

އޮތް   މެއިލްކުރެވިފައި އޮތް ރިޕޯޓު މި  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނީ ހަމަ  ޞަފުޙާއަކުން ޞަފުޙާއަކުން ކިޔާނީތޯ 

ފާސްކުރާނީތޯ އިޝާރާތްކޮށްލަދެއް؟ ގޮތަށް  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއް  ނިންމަވާ  ބޭފުޅުން  ތި  އެދެން.  އެހެންވީމާ،  ވުން 

 ނިންމުން ކިޔާލަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެނޭ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފުރިހަމަކުރެވި   އިޞްލާޙުތަކާއެކު ވަރަށް  ހުށަހެޅުނު  ބިލަށް  އެ  ބިލަކީ  ނިންމުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ  ކޮމިޓީގެ 

ބިލެއް ކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެމޭ.   ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ  ގޮތަށް  ހަރުދަނާވާނެ  އިތުރަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭނުންތަކުގެ  އާންމު 

ބަދަލުތަ ގެނައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުން  ބިލަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބިލާމެދު  ގޮތަށް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  ބިލު  އެ  ކާއެކު 

ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެދި  ރައްޔިތުންގެ    122ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް  ދަށުން  ގެ  )ވ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފޮނުވުމަށް   އެންވަޔަ   2021އޮގަސްޓު    33މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް  ރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު  ގައި އޮތް 

އަހަރުގެ   މި  މެންބަރުންގެ    37ކޮމިޓީގެ  ބައިވެރިވި  ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 

 އިއްތިފާޤުންވަނީ ނިންމަވާފައޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ގޮތަ އެކަހަލަ  އަންނާނީ  ދެން  ނިންމުން  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ފާހަގަކޮށްލަން  މިއީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަށް. 

  4ބޭނުންވޭ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް، މި ގެނައި މައިގަނޑު ބަދަލުތައް މިހާރު މި  

މިނުން ވަނަ ބައިގައި މި ފެންނަނީ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އެހާ ދިގެއް ނޫން. އެންމެ ކުޑަ

 މެންބަރުންނަށް މި ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ ހުށަހަޅާލަން. އެ ކުޑަކޮށް ބަދަލުތައް ކިޔާލަދެއްވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމިޓީގެ    -4 ދެކޭގޮތާއި  ކޮމިޓީން  ގެނައުމުގައި  ބަދަލުތައް  އެ  ބަދަލުތަކާއި  މައިގަނޑު  ގެނެސްފައިވާ  ބިލަށް 

ބަދަލުތަކެއް  ހުށަ ބިލަށް  ގޮތުން  ފުރިހަމަކުރުމުގެ  އިތުރަށް  ބިލު  ދިރާސާކުރުމުގައި  ބިލު  ކޮމިޓީން  ހެޅުންތައް. 

ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނުނޭ. އެގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ މައިގަނޑު  

ގެނައުމުގައި ކޮ ހުށަހެޅުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއޭ.  ބަދަލުތަކާއި އެ ބަދަލުތައް  އަދި ކޮމިޓީގެ  ،  4.1މިޓީން ދެކޭގޮތާއި 

ބިލުގެ މަޤްޞަދުތައް. ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތާއި ނިންމި ގޮތް. ބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  

ގޮ މަޤްޞަދުތަކުގެ  ބިލުގެ  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާ  ބޮޑެތި  ގެނައި  ބިލަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ކޮމިޓީން  ހިމެނިފައިވާ  ތުގައި 

ފެނުނޭ.   ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  އޮތުމަކީ  ހިމެނިފައި  ބިލުގައި  މި  މަޤްޞަދުތައް  އިތުރު  ވެސް  އިތުރުން 

  އެހެންކަމުން ބިލުގައި ހިމެނިފައި ހުރި މަޤްޞަދުތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ހަކަތައިގެ   ކަނޑައެޅުމާއި  ބާރުތައް  ޒިންމާތަކާއި  އިދާރާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  ކުރިއެރުވުމުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ގޮތެއް 

ކުޑަކުރުމާއި   ގެއްލުން  ލިބޭ  ޞިއްޙަތަށް  އާންމު  ތިމާވެއްޓާއި  ތެރެއިން  ހިންގުމުގެ  ގާއިމުކުރުމާއި  ޚިދުމަތްތައް 

ނެޓު ދިވެހިރާއްޖެ  ނެޓް،  ގަވާއިދުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާނޫނުތަކާއި  ބެހޭ  ކަމާ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ޤައުމަކަށް  ޒީރޯ 

ދާއިރާ   ހަކަތައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި  ގޮތުން  ހާސިލުކުރުމުގެ  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އް ބިލުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ  ބަދަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޕްލޭން އެކުލަވާލުންފަދަ މުހިންމު ކަންތައްތަ

މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު. ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތާއި ނިންމި ގޮތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ   4.2އެ މާއްދާ އިތުރަށް އިޞްލާޙުކުރިއޭ.  

މާއެކު އަދި  ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމުގައި ނުހަނު ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ދާއިރާއަކަށްވު

ދާއިރާއަކަށްވުމާއި   ފުޅާވެގެންދާނެ  ކުރިއަރާ  ދުވެލީގައި  ހަލުއި  މިދާ  ކުރިއަރަމުން  ދިވެހިރާއްޖެ  ދާއިރާއަކީ  މި 

ގިނަ   ޓަކައި  ހިންގުމަށް  އެއްހަމައަކުން  ކަންކަން  ދާއިރާގެ  މި  ހިންގަމުންދާއިރު  ދިވެހިރާއްޖެ  ލާމަރުކަޒީކޮށް 

ނުހަ ޝާމިލުވުން  ބިލެއް  މުއައްސަސާތަކެއްގެ  މިފަދަ  އަދި  ގަބޫލުކުރެވުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ބޮޑުވާނެ  ނު 

ހިމެނިފައި   ބިލުގައި  ބާރުތައް  ޒިންމާތަކާއި  ދައުރާއި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ވަކިވަކި  ގުޅޭގޮތުން  ކަމާ  އެކުލަވައިލާއިރު 

ބިލު މި  ނަމަވެސް  ފެނުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ބޭނުންތެރި  ކޮންމެހެން  މިނިސްޓްރީގެ  އޮތުމަކީ  ގައި 
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ގުޅޭ   ކަމާ  ނެތުމުން  ސާފުވާން  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  މުއައްސަސާއެއްގެ  އެއްވެސް  އިތުރު  ފިޔަވައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ވަކިވަކި މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނިއޭ. އެގޮތުން ބިލުގެ ދެވަނަ ބާބަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ  

ބާބު ބަޔާންކުރާ  އޮތޯރިޓީގެ  ދައުރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  މިނިސްޓްރީގެ  ބާބުގައި  މި  ނިންމައި  ކަމަށް   

އެހެން   ދައުލަތުގެ  އިތުރުން  ބާރުތަކުގެ  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުގެ  ބާރުތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ޒު ކުރުން. ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތާއި  ، ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކ4.3ަމުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާތައް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރިއޭ.  

ޔުޓިލިޓީ   ފަރާތަކީ  މަތިކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މައިގަނޑު  ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ  ދާއިރާ  ހަކަތައިގެ  ގޮތް.  ނިންމި 

ރަށު   ޤައުމަކަށްވެފައި  ހިންގަމުންދާ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ނަމަވެސް  އޮތޯރިޓީ  ރެގިއުލޭޓަރީ 

ވަތަ ސިޓީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލައިސެންސް ނެގުން،  ފެންވަރުގައި ނު

ހަކަތައިގެ   ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ބަދަލުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ސީދާ  ނެގުމަށް 

އެ   ދާއިރާއެއް  އެ  ބާރު  ދޫކުރުމުގެ  ލައިސެންސް  ކަމަށް  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ދިނުމަކީ  ކައުންސިލަށް 

ހަކަތައިގެ   ބާރުވެރިކުރެވި  އިތުރަށް  ކައުންސިލުތައް  ދިނުމަކީ  ކައުންސިލުތަކަށް  ބާރު  އެ  އަދި  ފެނުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް 

ދަ އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ކަމަށްވާތީ  ދޮރެއް  ހުޅުވިގެންދާނެ  ކުރިއެރުވުމަށް  ހަލުއިކަމާއެކު  ށުން  ދާއިރާ 

ހިމެނިއޭ.   ބިލުގައި  ގޮތަށް  ދޭ  ކައުންސިލުތަކަށް  ބާރު  ދޫކުރުމުގެ  ލައިސެންސް  ޚިދުމަތްތަކަށް  ،  4.4ހަކަތައިގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނެޓުޒީރޯ    2030އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ. ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތާއި ނިންމި ގޮތް.   ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ކަނޑަ ލަނޑުދަނޑި  ހެދުމަށް  ޓަކައި  ޤައުމަކަށް  ހާސިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑި  އެ  އަދި  ދަނޑިވަޅެއްގައި  އަޅާފައިވާ 

ހުރި   ލިބެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިތުރުކޮށް  ނިސްބަތް  ހަކަތައިގެ  އިއާދަކުރަނިވި  ދާއިރާގައި  ހަކަތައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ރިއެރޭނެ، ކުރި...އިއާދަކުރަނިވި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ އެ ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެރުވޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މުހިންމު   ބާރުއެޅުމަކީ  އިސްކަންދިނުމަށް  ހަކަތައަށް  އިއާދަކުރަނިވި  ދެނެގަތުމާއި  ކޮބައިކަން  ގޮތްތަކަކީ  ކުރިއެރުވޭނެ 

ބިލެއް  މިފަދަ  އަދި  ފެނުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ބިލުން  ކަމެއް  ކަންކަން  ދެންނެވި  މި  އެކުލަވާލެވޭއިރު   

ހާސިލުވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް ބިލުގައި މާއްދާތަކެއް ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ  

ޢަމަލުކުރަން ގާނޫނަށް  މި  ނިންމިއޭ.  ކޮމިޓީން  ހިމެނުމަށް  ބިލުގައި  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ފެށުމާއެކު    ގުޅޭގޮތުން 
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ހެދުމުގެ   ސަރވޭއެއް  ވަސީލަތްތަކުގެ  ހަކަތައިގެ  އިއާދަކުރަނިވި  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ފަށަންވާނެކަން.  މިނިސްޓްރީން  ތެރޭގައި    24މަސައްކަތް  ދުވަހުގެ  މަސް 

އިއާދަ ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދުގައި  އެކުލަވާލައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންވެންޓްރީއެއް  ވަސީލަތްތަކުގެ  ހަކަތައިގެ  ކުރަނިވި 

އެ   އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އަދި  އާންމުކުރަންވާނެކަން.  މިނިސްޓްރީން  ހަދާ  ޗާޓެއް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ވަސީލަތްތައް 

ފަރާތްތަކުން އިއާދަކުރަނިވި  ހަކަތަ އުފައްދާ ބޭނުންކޮށް، އެ    މަޢުލޫމާތު މުރާޖަޢާކޮށް އާންމުކުރަންވާނެކަން. އަމިއްލަ 

ކަމަށް   އެ  އެކުލަވާލާ  ނިޒާމެއް  ފަސޭހަ  އަދި  ހަރުދަނާ  ވިއްކޭނެ  ހަކަތަ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް 

މަތީ   އެންމެ  ތަންދޭ  ވިއުގަ  ކަރަންޓު  ރަށެއްގެ  އެ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓުގެ  މަގުފަހިކުރަންވާނެކަން. 

ނިވި ހަކަތަ ފީޑްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ވިއުގައިގެ ތެރޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ  މިންވަރަކަށް އިއާދަކުރަ

ކޮންމެ   އިނގޭނެހެން  އާންމުކޮށް  މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އިތުރަށް  މިންވަރާއި  އެއްފަހަރު    6ބޭނުންކުރެވޭ  މަހަކުން 

ފަރާތު ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދާހަމަކޮށް  އާންމުކުރަންވާނެކަން.  ކައުންސިލުން  ންނާއި 

ޕްލޭންތަކުގައި   ތަރައްޤީގެ  ކުރުމުގައްޔާއި އަދި އެހެނިހެން  ޕްލޭން  ބިނާވެށި  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައްޔާއި  ހިންގާ 

އިސްކަންދޭން  ގޮތްތަކަށް  ގާއިމުކުރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ނިޒާމުތައް  ހަކަތައިގެ  ހަކަތައިގެ  އިއާދަކުރަނިވި  ވާނެކަން. 

އެއް   ބޭނުންކުރެވޭ  ބާވަތެއް  ގިނަ  އެއްބާވަތައްވުރެ  އެއްކަމަކަށް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވަސީލަތްތައް 

ހާލަތެއްގައި އަބަދު ވެސް އިސްކަންދޭންވާނީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެންމެ ގެއްލުން  

އިއާ އަދި  ހަކަތައަށްކަން.  ކުޑަ  ދެކޭގޮތާއި    -4.5ދަކުރަނިވި  ކޮމިޓީން  އުފެއްދުން.  ޕެޓްރޯލިއަމްގެ  ޕެޓްރޯލިއަމާއި 

ނޫންނަމަވެސް   ބިލުގައި މާ ސާފުކޮށް  މި  ކަމަށް ވީނަމަވެސް  ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ  ބިލަކީ  ނިންމިގޮތް. މި 

ކަރަ ތެރެއިން  ވަސީލަތްތަކުގެ  ހަކަތައިގެ  އަދި  ހިމަނާފައިވަނީ  ފާހަގަކުރެވުނު.  ކޮމިޓީއަށް  އެކަނިކަން  ވާހަކަ  ންޓުގެ 

ކަރަންޓަކީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްބައި ކަމަށާއި ހަކަތައިގެ ބިލެއް ފުރިހަމަވުމަށް ޓަކައި ހަކަތައިގެ  

ޕެޓްރޯލިއަމުގެ އުފެއްދުންތަކު ޕެޓްރޯލިއަމާއި  އަނެއްބައި ކަމުގައިވާ  މި  ދާއިރާގެ މުހިންމު  ހިމަނައި  ބިލުގައި  ގެ ވާހަކަ 

ކޮމިޓީއަށް   ކަމަށް  ފަރުމާކުރަންޖެހޭ  ފަރުމާކުރުމަށް  ބިލު  ގޮތަށް  ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭނެ  ވެސް  ޚިދުމަތްތައް  އެ  ބިލުން 

  4ގަބޫލުކުރެވުނޭ. އެހެންކަމުން ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަމުގެ އުފެއްދުންތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމަނާ ބިލުގެ  

އިތުރުކުރިއޭ.   ބިލަށް  ބާބެއް  އައު  ގޮތުގައި  ބާބުގެ  ގޮތްތަކެއް    -4.6ވަނަ  ލުއި  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ނިކަމެތިންނަށް 

ލިބިގެންވާ އަސާސީ   ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް  ގޮތް. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ  ހަމަޖެއްސުން. ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތާއި ނިންމި 

މި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ   ޙައްޤަކަށް ވީހިނދު  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ 

މި   ފެނުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  އޮންނަންވާނެ  ހަމަޖެހިފައި  ގޮތްތަކެއް  ލުއި  ނިކަމެތިންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުގައި 
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ދުމަތް ގުޅައިދިނުމުގައާއި ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމާއި  ގޮތުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޚި

ބަޔާންކޮށް   ގޮތްތަކެއް އިންތިޒާމުކުރަންވާނެކަން  މާއްދާގެ ގޮތުގައި ބިލަށް މާއްދާއެއް    40ބިލުދެއްކުމުގައި ލުއި  ވަނަ 

 އިތުރުކުރުން. 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟އިންނާނީ ކަނޑާލުމުގެ ބަދަލުގައި މެދުކަނޑާލުމެއް ނޫންތަ އިންނާނީއެތާނގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޚިދުމަތް ކަނޑާލުން އިންނާނީ. ހޫނ. 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ؟ދޭ އެއްޗެއް ކަނޑާލަންޏާ އެއީ މެދުކަނޑާލުމެއް ނުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު ހަމަހަމަ ޑިސްކަނެކްޝަން އެ މީހުން ކިޔަނީ. މެދުކަނޑާލުމެއް ނޫން. ހަމަ ޚިދުމަތް ކަނޑާލުން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ޚިދުމަތްދިނުމ4.7ު ކަރަންޓުގެ  ގޮތް.  ނިންމި  ދެކޭގޮތާއި  ކޮމިޓީން  އަގުނެގުން.  ޚިދުމަތުން  ކަރަންޓުގެ  ގެ  ، 

ހަމަޖައްސާފައިވާ   އޮތޯރިޓީން  ކަނޑައެޅުމަށް  އަގު  ކަރަންޓުގެ  ވިއްކަންވާނީ  ކަރަންޓު  ފަރާތްތަކުން  ހުއްދަދީފައިވާ 

ބިލުގައި   ކަމަށް  ލިބިގެން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  އަގަކަށް  ކަނޑައަޅާ  މަތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ހަމަތަކާ  އުސޫލުތަކާއި 

އަގުހެޔޮކޮށް ޚިދުމަތް  އެ  ކޮމިޓީއަށް  އޮތްއޮތުމަކީ  ކަމަށް  ހުރަހެއް  އޮތް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދޭން   

ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެހެން އޮތްއޮތުން ބަދަލުކޮށް، ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނޭ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  

މަތީ އަގު މި ގާނޫ ޚިދުމަތުން ނެގޭނެ އެންމެ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ކަރަންޓުގެ  ނުގެ 

ކަރަންޓުގެ   ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ކަމަށާއި  އޮތޯރިޓީން  ކަނޑައަޅާނީ  މަތީން 

ބަދަލުތައް ގަވާއިދުން   އަންނަ  ކަމަށާއި އަގަށް  އިޢުލާނުކުރަންވާނެ  އާންމުކޮށް  މަތީ އަގު  އެންމެ  ނެގޭނެ  ޚިދުމަތަށް 

ންމުކުރަންވާނެ ކަމުގެ އިތުރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ އެކެއް މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން އެ  އާ
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ބިލުގެ   ކަމަށް  އަންގަންވާނެ  ލިޔުމަކުން  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  މާއްދާ    44ކަން  އެ  ހިމަނާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 އިޞްލާޙުކުރިއޭ.

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އާނ. ތިއަށް ކޮމެންޓެއް. އަނެއް މިހާރު މީތި ފެށިގެން އައިއިރުގައި ބުނެފައި އެ އޮތީ ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްދެވޭނެ  

މިހާރު ލިބިދެއޭ އެ   ވާހަކަ އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދީފައެއް ނެތް. ކައުންސިލުތަކަށް  ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނޭ. އެކަމަކު އެ 

އަގަށްވުރެ   މަތީ  އެންމެ  ކައުންސިލުން  ކަނޑައަޅާ  ފަރަގު  އޭގެ  އެކަމަކު  ފޯރުކޮށްދޭން.  ރައްޔިތުންނަށް  އަގެއް  ކުޑަ 

އަންނަންޖެހޭނެ. އެއީތާ ރައްޔިތުންނަށް މީގެން ލިބޭ   ޓަސްލާފަ. އެބައި  ނެތް، ނެތި  ބައި  ބެއަރކުރަން. އެ  ކޮސްޓު 

ބިލުގައި ހުއްދަ ލިބިގެންވާ  ހިތްހަމަޖެހުމަކީ. ފޯރު، އޮތޯރިޓީއަށް  ބޮޑު  އަގުހެޔޮކޮށް    އެންމެ  އެ ޚިދުމަތް  އޮތްއޮތުމަކީ 

ބަދަލުކުރަން   އޮތްއޮތުން  އެހެން  ގަބޫލުކުރެވޭތީ  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ހުރަހެއް  އޮތް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދޭން 

ދެ ކަން  ނޯޓްކޮށްލާ. އެ  އިޞްލާޙުކޮށްލަން  ތަންކޮޅު  ބަދަލުކުރި ގޮތެއްނެތް. އެހެންވީމާ، އެ  ފެންނަ،  ން.  ކޮމިޓީއަށް 

 އިންސަރޓްކޮށްލަންވީ ކައުންސިލުތަކަށް މިހާރު އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއޭ.  

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ނެ. ތީތި މަތީގައި އެކަނި ގެންނަންވީ. ، ވީހާ ވެސް ކުޑަވޭތޯ ބަލަންވާއާނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިރީގަ ތީގެ  މި  ޔޭސް.  ކަމަށް  ލިބިގެންވާ  އިޚްތިޔާރު  މިހާރު  ކައުންސިލުތަކަށް  މުހިންމު  މާ  ބަޔަށްވުރެ  އިން  އި 

އެގޮތުން   އެހެންނަމަވެސް،  ވިއްކުމަށް.  ކަރަންޓު  އަގެއްގައި  ހެޔޮ  އަގަށްވުރެ  މަތީ  އެންމެ  ކަނޑައެޅި  އޮތޯރިޓީން 

ދައުލަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ  ޚަރަދު  ހެޔޮކުރިބައި  އެ  ކައުންސިލުންނޭ. ވިއްކާއިރުގައި  ގޮތަކަށް  ނޫން  ބަޖެޓުން  ތުގެ 

 ހިތުދަސް އެ ތަންކޮޅު ކިޔާކިޔާ، ކިޔާ. އާނ ތި ތަންކޮޅު. އާނ ތީގެ ތިއިންދަތިއިންދަ ބައި، ތި ބައި ދުއްވާލާ. 

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާނ، މިހާރު ބަދަލުކޮށްލަންވީނުން.

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު
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އާނ ލިޔެލަންވީނުން ލިޔެލަންވީނުން. އޭރުން ރިޕޯޓު ނިންމާލެވޭނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި އެންމެ. އެ  

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އޭގެ ބަދަލުގައި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  ؟ ))ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮޕީކޮށްލާފައި ގެނެވޭނެތަ އެ މާއްދާ

ކުޑަ  އަގަށްވު ކަމަށާއި،  ވިއްކިދާނެ  ކަރަންޓު  ރަށަކަށް  އެ  އަގެއްގައި  ކުޑަ  ކަރަންޓުގެ،  އަގެއްގައި  ކުޑަ  ޔެސް.  ރެ 

ވިއްކުމަށް   ކަރަންޓު  އަގެއްގައި  ކުޑަ  ކަމަށާއި،  ކަނޑައެޅިދާނެ  ކައުންސިލަކަށް  ވިއްކުމަށް  ކަރަންޓު  އަގެއްގައި 

ވިއް ޖަހާބަލަ. ކަރަންޓު  އަދިވެސް ތި ތަން ބައިންދާފައި ވެސް  ކަރަންޓު ވިއްކުމަށް އިހަށް  ކުމަށް ކައުންސިލަކަށް، 

ލެވިދާނެ. ކައުންސިލަކަށް، ކައުންސިލަކަށް، ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށާއި އަދި މި ގޮތަށް ނިންމާ ހާލަތެއްގައި އަގުގެ  ލިޔެ

ހަމަޖައްސަންވާނެ. އާނ، އޭތި ލިޔެފައޭ މިހާރު އޮތީ ލިޔެފައޭ ލިޔެފައޭ. ހާލަތެއްގައި އަގުގެ ފަރަޤު ޚިދުމަތް    ޤުފަރަ

ފެނުނޭ ދޯ. ކޮމިޓީއަށް   ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންވާނެ  ފަރާތަށް ދައްކާނެ އިންތިޒާމު  ފޯރުކޮށްދޭ 

ންނަންޖެހޭނެ. އަދި މިގޮތަށް އަގުގެ ފަރަޤު ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި  ފެނުނޭ. ރަނގަޅޭ. އާނ، ތިރީގައި އިން ބައި އި

ބޭނުންނުކުރެވޭނެ   ފައިސާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ބަޖެޓުގެ  އަހަރީ  ދައުލަތުގެ  ސިޓީއަކަށް  ނުވަތަ  ރަށެއްގައި  އެ 

މުހިންމު އެއް    ކަމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ފާސްކުރިއޭ ދޯ. މިހާރު ނިމުނީނު ތި ބައި. ތިއީ އޭގެ ބިލުގައި  އޮތް އެންމެ 

 އައިޓަމް. އޯކޭ. އާނ، މިހާރު ރަނގަޅު. ދެން އިން ބައި.  

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ފެންވަރު  4.8 ޚިދުމަތުގެ  ގޮތް.  ނިންމި  ދެކޭގޮތާއި  ކޮމިޓީން  މެދުކަނޑާލުން.  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ވަގުތީގޮތުން   ،

ކަރަން ނުވަތަ  ގޮތުން  ގޮތުން  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ވަގުތީ  ގޮތުން  މަރާމާތުކުރުމުގެ  ގެއްލުމެއް  ލިބިފައިވާ  ނިޒާމަށް  ޓުގެ 

ދުރާލައި   އެކަން  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ހާލަތްތަކުގައި  ދިމާވާ  މެދުކަނޑާލަން  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ 

ސަ ކެނޑުމުގެ  ކަރަންޓު  ކުއްލިކުއްލިއަށް  ހިމެނުމަކީ  ބިލުގައި  ކަމަށް  ލިބިގަންނަ  އަންގަންވާނެ  ޚިދުމަތް  ބަބުން 

އެފަދަ   އެހެންކަމުން،  ފެނުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ  ގެއްލުންތައް  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް 

ބަޔާންކޮށް ބިލުގެ   ގޮތް  އިތުރުކުރީއޭ.    49ހާލަތްތަކުގައި ކަން ކުރަންވާނެ  ގޮތުގައި މާއްދާއެއް  ،  4.9ވަނަ މާއްދާގެ 

ބޭ  ޚިދުމަތަކީ  އިޚްތިޔާރުން  ގޮތް. ކަރަންޓުގެ  ނިންމި  ދެކޭގޮތާއި  މެދުކެނޑުން. ކޮމިޓީން  ޚިދުމަތް  ކުއްލިގޮތަކަށް  ރުން 

ޚިދުމަތަކަށް   އެ  ވެސް  ކަމެއް  ކޮންމެ  ދިރިއުޅުމުގެ  އިތުރުން  ޚިދުމަތެއްގެ  އަސާސީ  ލިބެންޖެހޭ  ރައްޔިތަކަށް  ކޮންމެ 

ކަރަން ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތަކަށްވުމުން  ގޮތުން  ބަރޯސާވެފައިވާ  ނުދިނުމުގެ  މެދުކެނޑުނަ  ކުއްލިގޮތަކަށް  ޚިދުމަތް  ޓުގެ 

މުހިންމު   ހިމެނުމަކީ  ބިލުގައި  ކަންތައްތަކެއް  ހުންނަންވާނެ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ފިޔަވަޅުތަކާއި  ހުންނަންވާނެ  އަޅާފައި 

ކުއްލިގޮ ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހެންކަމުން،  ފެނުނޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  މެދުކެނޑުނަ  ކަމެއް  ތަކަށް 
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ބަޔާންކޮށް   ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންވާނެ  ގޮތުން  އިތުރުކުރުން.    50ނުދިނުމުގެ  މާއްދާއެއް  ގޮތުގައި  މާއްދާގެ    4.10ވަނަ 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމާއި ކަރަންޓުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ ފަންޑު އުފެއްދުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި  

އުނި ބަދަލުގައި  މާއްދާތައް  ހުޅުވުމުގެ  ފަންޑުތައް  ނަންނަމުގައި  ވަކިވަކި  ގޮތް.  ނިންމި  ދެކޭގޮތާއި  ކޮމިޓީން  ކުރުން. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ގޮތުން  ގުޅޭ  މޫސުމާ  ތިމާވެއްޓާއި  ނަންނަމުގައި  އެކިއެކި  ވެސް  މިނޫން  ހަކަތައާއި  އިއާދަކުރަނިވި 

އްޓާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ވަކި މުއައްސަސާއެއް  ލިބޭ އެހީތަކާއި ފަންޑުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބަލަހަ

އުފައްދައި އެ މުއްސަސާގެ ދަށުން މިގޮތަށް ލިބޭ އެންމެހައި އެހީތައް ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  

ނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމާއި ކަރަންޓުގެ  ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި ބިލުގައި އިއާދަކުރަ

ހުރި   ގޮތުން  ގުޅޭ  ހިންގުމާ  ފަންޑު  އެ  އެކުލަވާލައި  ފަންޑެއް  ނަމުގައި  ފަންޑުގެ  އެހީވެދޭ  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް 

ނިންމިއޭ.   ކޮމިޓީން  އުނިކުރުމަށް  މާއްދާތައް  ކޮމިޓީން  4.11އެންމެހައި  ޖުރިމަނާތައް.  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބިލުގައި   ،

ބިލުގެ  ދެ ގޮތް.  ނިންމި  އަދަދުތައް    70ކޭގޮތާއި  އިދާރީ  ދެވޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިލާފުވާ  ގާނޫނާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޖުރިމަނާގެ   ފެންނާތީ  ކޮމިޓީއަށް  ބޮޑުކަމަށް  މާ  އަދަދުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 

  ފުރިހަމަކުރިއޭ. އަދަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްފަހު އެ މާއްދާ އިތުރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފުރިހަމަކޮށް ބިލުގައި ހިމެނިއޭ ދޯ. ފުރިހަމަކޮށް ބިލުގައި ހިމެނުނޭ. 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ގެނައުމާ  4.12 އިޞްލާޙުތަކެއް  ގިނަ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން  ގޮތް.  ނިންމި  ދެކޭގޮތާއި  ކޮމިޓީން  މާނަކުރުން.  ލަފްޒުތައް   ،

ބިލުގެ   މާނަކޮށްދިނުމަކީ    79ގުޅިގެން  ލަފުޒުތަކެއް  އިތުރު  އިތުރުން  ލަފްޒުތަކުގެ  މާނަކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ފެންނާ ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  މާއްދާ  މުހިންމު  އެ  މާނަކޮށްދީ  ލަފުޒުތައް  އިތުރު  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ގާނޫނުގެ  މި  ތީ 

 އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ބިލުގައި ހިމެނިއޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި ދަންނަވާލެވުނީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުން ބިލަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބޮޑެތި ބަދަލުތައް. ދެން މިއީ އަސްލު  

އެކުގައި  ރިޕޯ ބަދަލުތަކާ  ގެނައި  މި  ދެންމެ  ރިޕޯޓު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް. އެހެންވީމާ، މި  މައިގަނޑަކީ  ޓުގެ 



 2021ގަސްޓު  އޮ  31                    ވަނަ ބައްދަލުވުން  37ކޮމިޓީގެ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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އާދެ!   އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފާސްކުރުމަށް 

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  އޮންލައިންކޮށް  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  އަދި  އިއްތިފާޤުން  ންގެ 

މެންބަރުންގެ   ހުރިހާ  ދެއްވައިގެން  ވޯޓު  ވެސް  ޚައިތަމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 

މަސައްކަތް   ފޮނުވުމުގެ  ތަޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ރިޕޯޓު  ބިލުގެ  އެކުގައި  ފެނިވަޑައިގަތުމާ 

މި  އިދާރީގޮ ނިންމާލެވުނީ.  މި  ކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތެއް  ދިގު  ވަރަށް  މިއީ  ގެންދާނަން.  ކުރިއަށް  ތުން 

ޝުކުރު   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއްބާރުލެއްވުމަށް  އެހީތެރިކަމާއި  ދެއްވި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  މަސައްކަތުގައި 

ގާނޫނަކަށް މި  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  މި  ދަންނަވަން.  ވެސް  ގައިމު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވުމުން 

ކޮމިޓީގެ   އެހެންވީމާ،  ގަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ޚިދުމަތެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ކޮށްދެވުނީ  މި  ރޮނގުން 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  

___________________ 

 

 

 




