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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހަރުެގ  `.   މި  ކޮމިޓީެގ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުެގ  ވަނަ    27ރަްއޔިތުން 

ހިނަގމުންދާ  ޮއންލައިންކޮށް  މިއީ  ވަުގތު  މި  ވިދާޅުވެދެްއވަބައްލަވާ  އިދާރީމޭޒުން  ފެށީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުން 

 ބައްދަލުވުމެްއވީމަ ހާޒިރީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަންޮގޅި  ެމންބަރުންނަކީ  ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ކޮމިޓީަގއި  ަވުގތު  މި  އާދެ! 

މީކާިއލް   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ަގލޮޅު  ސަޢީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ެގމަނަފުށި  ޚައިތަމް،  އަޙްމަދު 

 ސީމް. އަޙްމަދު ނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއީ ދެއްތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަދި ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. هللا ދެން ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދުވަހު ނިންމާލި ހަމަ ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދާނަން  އާދެ!  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް  ހިސާބުން   އާދެ! 

މަސަ ބިލުެގ  ެގންދަންވެފައި ހަކަތައިެގ  މި  މިހާރު  މާއްދާއަކުންތޯ  ކޮން  އާދެ!  ކުޑަކޮށްލަދެއްވާ.  ވިންޑޯ  މި  ްއކަތް. 

 ؟އޮތީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ެގ )ހ( އަޅުަގނޑުމެން ނިމިފަ. ދެން )ށ( މިރޭ ފަށަން ޖެހެނީ.   57އޮތީ  ވަނަ ދުވަހު މި 24އެންމެ ފަހުން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ެގންދަާވ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެގ ތެރެއިން،  ތަކުތްކަތައިެގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާ)ހ(. ހަ  57ހަކަތައިެގ އޮޑިޓް ހެދުމަށް ެއންުގން، ެއއީ  

ރިޢާޔަތްކޮށް   ނިސްބަތަށް  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ   ިގނައިންއަށްވުރެ  ވޯޓް  ކިލޯ  100  މަހަކު  ންތިކުރެިވެގން،ިގހަކަތަ 

ފަރާތަކަ ުމއްދަތެށް  ބޭނުންކުރާ  އެކަށީެގންވާ  ފެންނަ  އެންިގދާނެއެވެ އް އޮތޯރިޓީއަށް  ހެދުމަށް  ޮއޑިޓް  ހަކަތަިއެގ  . ަގއި 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮޑިޓް ހަދާނީ އޮތޯރިޓީން ދެން އެ މާއްދާ މިހާރުވަނީ ފާސްކޮށްފަ. ދެން )ށ( މި  

އެކުލަވާލަ ޤަބޫލުކު އޮތޯރިޓީން  މިންަގނޑުތަްއ  ެއ  އަދި  ޮގތުެގމަތީންނެވެ.  އެްއޮގތްާވ  މިންަގނޑުތަކާ    އި ރާ 

 ވެ. )ނ(.  ންމުކުރަންވާނެއެ އާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މެންބަރެއްެގ ކޮމެންޓެއް އޮތިްއޔާ އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވާތި އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށްދާނީ. )ނ(. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި   ދަފުާގ)ނ(  އޮތޯރިޓީެގ  ޤަބޫލުކުރަންވާނީ  އޮތޯރިޓީން  އޮޑިޓް  ހަކަތައިެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރަތުަގިއ  ނޫނުަގއި 

 .  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ސޮއިކޮށްފަިއވާނަމަެއވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާެގ، ދެން ހަވާލާ ޖެހޭނީ ފަހުން އަޅުަގނޑު ޗެކްކޮށްލަން.   29މި ާގނޫނުެގ   . ހަކަތަިއެގ އަހަރީ ރިޕޯޓް -58

މިހާރު ބައިވަރު މާއްދާތަކެއް މައްޗަށް އެ ެއޑްކުރެވުނީމަ މިހާރު ހަވާލާ އިންނާނީ ނުބައިކޮށް. ދެން ހަވާލާ އަޅުަގނޑު  

 ؟ހުން ބަލާފައި ރަނަގޅުކޮށްލިޔަސް އެންމެ ރަނަގޅުތޯ މުޤަްއރިރުފަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންތާ ދެން ހެދޭނީ.   !ރަނަގޅު. އާދެ !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ާގނޫނުެގ    !އާދެ ކޮ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   29މި  ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތެރޭަގއި  ންމެ  ަގއި  މާލީ އަހަރެއްެގ 

ދިޔަ ޮގތާއި، ހަކަތަ މެނޭޖްކުރެވޭ ޮގތާިއ، ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތްފަދަ މުހިންމު  ހަކަތައިެގ ދާއިރާެގ މަސައްކަތްތައް ހިނާގ

ރިޕޯޓެއް އަހަރީ  ޮގތުން  ހިމެނޭ  ފުރަތަމަ  އޮތޯރިޓީން    މަޢުލޫމާތު  އަހަރުެގ  މާލީ  އަންނަ  ޖެހިެގން    2ތައްޔާރުކޮށް 

ވެ. ދެން މީެގ އިބާރާތް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ  ންމު ކުރަންވާނެއެ އާތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި  މަސްދުވަހުެގ  

 އެހާ ހަމަޖެހޭހެނެއް. އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށް އޮތީރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތޯ އެއީ. އަޅުަގނޑުމެން ހަކަތަިއެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ާގނޫނުެގ    !އާދެ މި  މާއްދާެގ،  މި  އެންަވޔަރަންމަންޓް.  އޮތް  އެބަ  ކޮމެންޓެއް  )ހ(  29ދެން  މާއްދާެގ  ަގިއ    ވަނަ 

މަސަްއކަތްތައް ހިނާގދިޔަ ޮގތާިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ މާލީ އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ހަކަތަިއެގ ދާއިރާެގ  

އެ ހަކަތަ މެނޭޖުކުރެވޭ ޮގތާިއ ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތްފަދަ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތުން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮތޯރިޓީން 

ފުރަތަމަ   އަހަރުެގ  މާލީ  އަންނަ  ޖެހިެގން  ތައްޔާރުކޮށް  ފޯމެޓަކަށް  ތެރޭަގިއ    2ފަރުމާކޮށްފައިވާ  ދުވަހުެގ  މަސް 

 ؟ތޯ މުޤައްރިރުއް ންމުކުރަންވާނެެއވެ. މިޮގތް ކިހިނެއާ  އިއަށް ހުށަހަޅައޮތޯރިޓީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކަމަކު ޮގތަކީ.  ހަމަޖެހޭ  މި  ދެއްތޯ  ކަންނޭނެގ  އެްއޗެްއ    އަދުހަމް...  ތިހެން  ވިދާޅުވި  މެންބަރު  )ރެކޯޑިންގަގއި 

ނުވޭ( ފަރާތަކު  ސާފެއް  ކޮން  މަސައްކަތްތައް  ވެސް ދާއިރާެގ  ކޮމެންޓުން  ތި  އަދި  ޖެހެނީ.  ތައްޔާރުކުރަން  މި  ންތޯ 

 ނޭނޭގތާ. ހަކަތަިއެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތުން.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މުޤައްރިރު. މި 'ހަވާލާ' ކަނޑާލާފައި 'ހަކަތަިއެގ    ...އެހެންވީމާ، 'ހަވާލާ' ކަނޑާލާފައި ހަކަތަިއެގ

 ؟ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން' އެހެން ޖަހަންވީނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ރަނަގޅު ެއހެން. އެހެން ބޭފުޅުންެގ ވެސް އިމްޕުޓު ހަމަ މުހިންމު އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާ

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހުށަހަޅާ ޮގތަކަށް ނޫންތޯ އޮޑިޓު ހަދާނީ ޮއޑިޓު ހުއްދަ ޮއންނަ މީހެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ބަޔަކު ޮއޑިޓް ހަދާފަިއ  

 މި އޮތީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަކަތައިެގ   ދޭމި  ދީެގން ނޫނީ    ޚިދުމަތް  ލައިސަންސް  ހުށަހަޅާ.  ފެނަކައިން، ސްޓެލްކޯއިންތާ  ފަރާތުން މިސާލަކަށް 

ެއއްޗެއް  ތައްޔާރުކުރާ  ކާކު  ނެތެއްނޫންތޯ  މާއްދާަގއި  މި  ދެއްތޯ.  ހުށަހަޅާނީ  އެހެން ރިސޯޓަކުންތާ  އެހެންވީމާ،  ކަން. 

ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  ފަރާތްތަކުން.  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ޚިދުަމތްދިނުމަށް  ހަކަތައިެގ  ލިޔެލަމާތޯ. 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 ދެއްތޯ މުޤައްރިރު މިހާރު.  ،އޯކޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގނޑަށް ޯއކޭ.  އަޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ދެން މިތަނަށް ލަމާ، މި ކޮމެންޓުަގއި އިން ތަންކޮޅު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާނ! ރަނަގޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ފޯމެޓަކަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ފޯމެޓަކަށް...

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހާ މުހިންމެއް ނޫންހެން ލާކަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކީކޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 އޮތޯރިޓީން ވަކި ފޯމެޓަކަށް ކޮންމެހެން ލާން މަޖުބޫރެއް ނޫނެއްނޫންތޯ. އޭތި ނުލާން ކަންނޭނެގ ރަނަގޅީ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޖެހިެގން އަންނަ މާލީ އަހަރުެގ، ެއޮގތަށް ބައިންދަންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާނ! ތި ޮގތަށް އަޙްމަދު ސަޢީދު އެ ވިދާޅުވަނީ. އެހެން ބޭފުޅަކު ެއއަށް އިތުރު ޮގތެްއ ވިދާޅެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ،  

 ؟ އެ ދެ ކޮމެންޓް އިނީ ދެއްތޯ ތިޔަށް ؟ ޑަށް ޯއކޭ ހަމަ. ދެން އިނީ ކޮން ކޮމެންޓެއްތޯއަޅުަގނ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި މާއްދާެގ އިބާރާތުން ރިޕޯޓު ހަދާ ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގއި އަދި ރިޕޯޓު ؛ އާދެ! މި ކޮމެންޓް އެންޑް ސްޓެލްކޯ ކޮމެންޓް

 ، ދެން މިހާރު އެ ކޮމެންޓަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވއްޖެ. އި ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  59ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ، 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބޭނުންކުރުން  -59 ނަހަމަޮގތުަގިއ  ބޭނުންކުރުމަކީ  ކަ  ،ކަރަންޓު  ނަހަމަޮގތުަގއި  މި  ކުށެރަންޓު  ނޫނުެގ  ާގކެެވ. 

ންޓުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް )ހ( ކަރަ ،ބޭނުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު ނަހަމަޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ

ބޭނުން    ލިބިަގންނަ ދޫކުރި  ކަރަންޓު  ޚިލާފަށް  ެއއްބަސްވުމާ  ވެފަިއވާ  ދެމެދުަގިއ  ބޭނުމަކަށް ފަރާތާ  އެހެން  ނޫން 

ފުރުޞަތުދިނުން ބޭނުންކުރުމަށް  ކަރަންޓުެގ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބޭނުންކުރުމާއި  ކަކަރަންޓުެގ  )ށ(  ރަންޓު . 

ުގޅުމާއި،    ކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު ިވއުަގއަށްއިމު ާގފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތުން   ެއްއވެސް ެއއްޗެއް 

ވަކި މަގު ކުބައެއް  ކުރުމަށް  ކަމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ދިނުމާއި  ެގއްލުން  ެގނައުމާއި،  ބަދަލެއް    ރުާމއި، 

 ން. ތަނަވަސްކޮށްދިނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ؟ ކޮމެންޓެއް އެބަ އިނެއްނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ލައި.  ހުއްދަައކާނު !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ރަނަގޅު. އިތުރުކޮށްލާ ދެއްތޯ. ފުރިހަމަވޭ ކަންނޭނެގ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ވިޔުަގއަށް.. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ފަރާތްތަކުން  ދީފައިާވ  ލައިސަންސް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ކަރަންޓް  ހިމެނިފަ.  މީަގއި  ިމއޮތީ  ކަންތައްތަކަށް  ކުޑަ  ހާދަހާ 

ކަރަންޓާގ ވިުއަގައކަށް،އިމްކޮށްފައިާވ  މާނައަކީ    ޔުެގ  އޭެގ  ކޮބައިތޯ  އެކަން.  ުގޅުމާއި  އެްއޗެްއ  ެއްއވެސް  ީމަގިއ 

 ؟އަސްލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމެްއ   އެްއވެސް  އަސްލު  އެއަށް  ދެން  ނެޓްވަރކް.  ަމއި  ކަރަންޓް  ނެޓްވަރކް،  މިއޮތީތާ  މިހާރު  މާނައަކީ  އޭެގ 

ުގޅަ  ނެޓްވަރކަށް  ދޭ  ކަރަންޓް  އެއީ  ކަހަލަ ކޮށްެގންނުވާނެތާ.  ެއއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  ނެުގން  ވަަގށް  ކަރަންޓް  އިެގން 

މޮޑިފިކޭޝަނެއް، އޯލްޓަރޭޝަނެއް ެގނެސްެގން ނުވާނެތާ. އެއީ ފުލީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ެއއްޗެއްތާ ދެއްތޯ. ެއއާިއ ބެހޭކަށް  

 ނުވެސް ޖެހޭތާ. 
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ަގޅު.  އާދެ! ރަނ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދަނެތި އެހެން  ޚި )ނ(

ޓެކުން،    ، ަވއްކަންކުރުންންޓުން  . )ރ( ކަމީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުން

ހޯދުން   މަންފާ  ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ  ޚިދުމަތުން  ހުއްދަ ނޫނޮްގތުަގއި  ހީލަތްހެދުން،  މަކަރާއި  ޚިޔާނާތް، އޮޅުވާލުން، 

ވިއްކުން ކަރަންޓު  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ހުއްދަނެތި  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓުެގ  އޮތް ނުވަތަ  އެބަ  މިއަށް  ދެން   .

 ލްކޯއިން އިތުރު އަކުރެއް މި މާއްދާއަށް އިތުރުކުރުމަށް. ދެން އެންވަޔަރަ... ކޮމެންޓެއް ސްޓެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! އާދެ! އާދެ !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 އަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ 'ހުއްދަނެތި' އެ ތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްލަން.  އަށް، )ނ( )ށ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ނ( ހުއްދަނެތި.  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  އިނެއްނޫންތޯ.  ަގއިމު  އެބަ  އެބައިން  ޚިދުމަތް   ަގއި  ނޫންތޯ،  މިއިނީ  ވެސް. 

 ސަންސް.. ފޯރުކޮށްދޭނެ ލައި

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ަގއި އެބަ އޮތް ދެއްތޯ.   އާދެ! އެބައިން. އާނ! )ނ(



 2021 ޖޫން 26                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  27ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

9 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބޭނުންކުރާ   އުފައްދަން  ކަރަންޓު  ނުވަތަ  ކަރަންޓުން  ކޮމެންޓެއް.  އެންަވޔަރަންމަންޓް  އޮތް  އެބަ  ކޮމެންޓެއް  ދެން 

 ނިޒާމުަގއި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި ވަސީލަތްތަކުން ަވއްކަންކުރުން. ވަްއކަންކުރުން ތަންކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށްލަދީފަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . .އެްއކަލަ ދެން މިހާރު ހިނާގ ކަންތައްތަކަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ.އެއީ  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ނަރުކޮޅު ވެސް ެގންދާތީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގެއއް.  އެހެންވީމާ، އެތަން އަޅެ އިތުރުކޮށްލަމާ. ފުރިހަމަވާނެތާ. ވައްކަންކޮށްެގން ނުވާނެތާ ެއްއވެސް ސިފައެއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އޮތީ. ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ   ދެން ސްޓެލްކޯއިން އިތުރު ައކުރެއް އިތުރުކުރަން މި

އެޕާޓްމަ ބޭނުންކުރުން. މިސާލަކަށް  އަދި  ދިނުން  ޚިދުމަތް  ހުއްދަނެތި  ފަރާތުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ންޓުން ތަނަކަށް 

 ކަނޑާލާފައި ހުއްޓާ އަނެއް އެޕާޓްމަންޓުން ވާަގނޑަކުން ެގންޮގސްެގން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން. ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލަމާތޯ. ލާފައި ދެން މެންބަރުނެްގ.. 
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

  ނުފެނޭ. އެ ލާކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކަނޑާލާފައި..  އަސްލު އެހެން ނޫނޭ. މިހާރު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ކަމެއް.   ކަހަލަ  މަޝްވަރާކުރި  ދުވަހުަގއި  ކުރީ  ދެން  ތިީއ  މިސާލަކަށް  ވާޮގތަކީ  މީަގިއ  އަސްލު  މުޤައްރިރު، 

 .މިސާލަކަށް..

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ބޮތްކެއް ުގޅުން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ޖެހިޖެހިެގން އިންނަ ދެ އެޕާޓްމަންޓުން ކުރެ އެއް އެޕާޓްމަންޓަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލީ. ހަމަ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްވީމާ  

ވެސް އެްއޮގތަކަށް ހަމަ ކަރަންޓުެގ ފީ ލިބޭ. އޭނައަށް ލިބޭނެތާ ކަރަންޓުެގ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ އަނެކާ ހަމަ ކޮންމެ

 ވަރަކަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާނ! ލިބޭނޭ. އެކަމަކު ދެން ވިޔަފާރި ޕްރޮޓެކްޓް ވެސް ކޮށްދޭން ޖެހޭނެނޫންތޯ.  

 

  ހަކަދެްއކެވުން: ވާ ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 !އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 މިހާރު އެއް މީޓަރުން ކަރަންޓް ކަނޑާލީ ދެއްތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 !އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިންވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު 

އެހެންވީމާ، އެ ކަރަންޓް ކަނޑާލި މީޓަރަށް ކަރަންޓް ުގޅުަވއިދިނުމުަގއި ރައިޓްސްތާ މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން  

މައްސަލައެްއ   ހުރި  ޖެހިފައި  ނޫނީ  ދަްއކަިއެގން  އެހެންނަމަވެސް،  ޙަބިލެއް  ުގޅޭ.  ކަރަންޓް  މީޓަރަށް  އެ  ްއލުކުރީމަ 

އޮޕް ބޭން އެހެން  އެއީ  ކަންނޭނެގ.  އިންނަންވާނެ  ރައިޓްސް  ހޯދުމުެގ  ޚިދުމަތް  އަސާސީ  އެ  މީހުން  އެ  ޝަނަކުން 

މިހާރު ކަރަންޓަކީ ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤު ެއއްވަރުެގ ޙައްޤެްއ،    ،ކޮށްފިއްޔާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތަކުން އެ މީހުން

 ޓަކައި އެ މީހުން ވެސް ސަަވއިވަލަށް ބޭނުންވާނެ ކަެމއް ރައިޓްސްެއއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ މީޓަރު ުގޅާލުމަށް

އެ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ީމޓަކަށް، އެ މީޓަރަށް މީެގ ައދަބު އައުން ރަނަގޅު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވަުގތަށް އެ  

އިޝޫ   ެއ  ނުވަތަ  ދެއްކުން  ބިލު  އެ  ދެއްކި،  ކަރަޙަމީޓަރު  ޓަކައި  ދިރިހުރުމަށް  ދޭތެރޭަގއި  ންޓް  އްލުކުރުމާ 

ެއ   އަދި  ެއއީ  ެގނައުމަކީ  ކަރަންޓު  އޮޕްޝަނަކުން  އެހެން  އަދި  އެޕާޓްމަންޓުން  ހުރި  ޖެހިެގން  ބޭނުންކުރުމަށް 

އޮންނަ   އެއް ހާބޭންކޮށްފައި  މިހާރު  އަސްލު.  އެއީ  ކަންނޭނެގ  ޓްރަބަލެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ލަތަކަށް 

ނެޓްވަރކު  ކޭބަލް  ދެ  ތިބެދާނެ  ކޭބަލް އެޕާޓްމަންޓެްއަގއި  ނުދައްކައިފިއްޔާ  ބިލު  އެތަނުެގ  އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތް.  ެގ 

ނެޓްވަރކުެގ ޭއެގ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެ މީހުން އެކަން ކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެްއޔާ އެ ބިލު  

 ޓެއް ތީަގއި އަންނާނީ.  ދައްކަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ މީެގ ތި ާމއްދާ ލައިފިއްޔާ ދެން ވަރަށް ބޮޑު ސްޓްރިކް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މިހާރު މި ސިނާރިޔޯއެއް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ޭގެގ ތިރީަގއި ހުންނަނީ ފިހާރައެއް. ފިހާރައިން ިގނަފަހަރު މި ބިލު 

ށްފާނެ ކޭސްއެްއ  ނުދައްކާ އޮންނަނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ޭގތެރެއިން ފިހާރައަށް ބޮކި ދިއްލަިއެގން އެ ވިޔަފާރިކޮ

 ؟ވާނީއޯ އަިއއްސިްއޔާ ކިހިނެތް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

މިހާރު ވިޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް އެޮގތަށް ލިޔެލުން އޯކޭ. ވިޔަފާރިއަކަށް ނުކުރެވޭނެ ައސާސީ ޚިދުމަތެއް. މިހާރު ބިޒްނަސް  

 މަލް ކަރަންޓެއް ޔޫސް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އުސޫލެއްެގ ޮގތުން. ތަފާތު. ބިޒްނަސްއަކަށް ކަރަންޓު، ނޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންނަމަވެސް،  ޙަ ކަމެއް.  މަނާ  މިއީ  ޮގތުން  އުސޫލެްއެގ  މިހާރު  ެގންނަމާތޯ.  ދިރިއުޅޭ  އާ އްލެއް  އެއްކަލަ  ންމު 

ދިނުމުެގ   އަލިކަެމއް  ަވުގތީޮގތުން  ޟަރޫރީ  ެގައކަށް  ދެއްތޯ.  ބޭނުމަކަށް  ޟަރޫރީ  ވަރަށް  ކަމަކަށް.  ޮގތުންކަހަލަ 

ތެރެއިން އިސްތިސްނާވޭ. ހަމަ   ބޭނުމަކަށް ވަުގތީޮގތުން އަލިކަމެއް ދިނުންފަދަ ކަމަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން މީެގ

ވިދާޅުވިހެން، އަލިކަމެްއކަހަލަ އެވަރަށް ލިމިޓްކުރަމާތޯ. ކުރީ ދުވަހު އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް  

ތަނެއް. އެންމެ ކުޑަމިނުން އަލިކަމެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ދެއްތޯ.    ދިރިއުޅޭކަމެއް، ކަރަންޓް ުގޅާލަން ދެޭވ، ކުޑަކުދިން  

 ދެން މި އެންމެ ދުވަހަކު ނޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލުން ހިނަގނީ ވެސް.  

 

  ކަދެއްކެުވން:ވާހަ ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވިޔަފާރި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ ޮގތަށް ހަދާފައި ދެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް އިސްތިސްނާވާ 

 ޮގތަށް...  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

އެއް  ނުކުރެވޭނެ  ވިޔަފާރިައކަށް  ހަމަ.  ރަނަގޅު  ޮގތް  އެ  ެއްއ  ހާވެސް  ޔާ.  ތަނަކުން،  އެހެން  ކަރަންޓް  ލަތެްއަގއި 

ުގޅޭނެ. ެއ  އާތަނަކުން ެގންދިއުމަށް، ވިޔަފާރީެގ ކަރަންޓް ކަނޑާފައި ހުްއޓާ   ންމު ކަރަންޓެއް އެ ތަނަކަށް ނުއެއް 

ންކުރެޭވ  ބޭނު  މީހުން ޖެހޭނީ އެ އިންނަ ުއސޫލުން ކްލިއަރ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ދިރިހުރުމަށް ޓަކައި ކަރަންޓު

ބިލު   ކަރަންޓް  ގެއަކަށް  ެއްއ  ކޮންމެވެސް  އެއީ  އެހެންނަމަެވސް،  ކަރަންޓް.  ބަޔަކަށް  ތިބޭ  ޖެހިޖެހިެގން  މިހާރު 
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ބޮޑުވާނެތާ އިތުރު ކަރަންޓެއް އެހެން ލިޔަސް. އެހެންވީމާ، ނެޓްވަރކް ފޯރުކޮށްދޭ، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް  

އެހެންނަމަ ނެތޭ.  ެގއްލުމެއް  ބޮޑު  އޭެގން  ވަރަށް  އޭަގއި  ފަރާތަށް  ތިބި  ނުދެއްކިެގން  އޮޕްޝަނަށް  އެ  ދެން  ވެސް، 

ޓްރަބަލެކޭ. އެ މީހުން ެއ ޓްރަބަލުން އަރަިއަގތުމަށް ދާއިމީ ކަރަންޓް އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ. އެ މީހުން ެއކަން  

އެ އުނދަޫގވޭ.  އެބަ  ވެސް  ބަޔަކަށް  އެހެން  އެއީ  އެްއޮގތުން.  ކޮންމެވެސް  ދޫކޮށްލަންވީ  ކުރާނެ  އޭތި  ހެންވީމާ، 

 ކަންނޭނެގ އެ އިން ޮގތަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު އަނެއްޮގތަށް ހަދަންވީނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަޮގތެއްަގއި ރަށްރަށުަގއި ނޫނީ ސިޓީއެްއަގއި ިވޔަސް ުއޅޭ 

ވަ ކަރަންޓު  މިހާރު.  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ދަފުތަރެއް  ެގައކުން ނިކަމެތިންެގ  އެކަހަލަ  ވާހަކައަކީ  ވެސް  ުގތީޮގތުން 

މީަގިއ   ހުޅުވާލައިފިްއޔާ  ބޭްއވީމަ ނިމުނީނޫންތޯ. މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ޖުމްލަކޮށް  ކަނޑާނުލެވޭނެ ކަމަށް 

ބިލު ނު ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވަންދެން ވެސް  ހިފަހައްޓަފާނެ  މިހެން  ެގްއލުންތައްވެ،  ބޮޑެތި ވިޔަފާރީެގ  ދައްކާ. ވަރަށް 

ޖުމްލަޮގތެްއަގިއ   ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ެގންޮގއްސާނެނޫންތޯ.  އެހެން  ފުދޭތީ  ވަުގތަށް.  މި  ފުދޭ  އެބަ  ގެއިން  އެ  އެއީ 

މިދަންނަވާހެން މީަގއި ހަމަ ޙަޤީޤީ ފަޤީރުން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ދެނެަގންނަން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ  

 ވީނޫންތޯ އެްއޮގތަކަށް ވެސް. ެގެއއް ނުކެނޑޭ ޮގތަކަށް ބާްއަވން

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ލަން. އަޅެ، ޑްރާފްޓްކޮށްލަބަލަ ބަލާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިނުން   ޚިދުމަތް  މަނާކުރަނީ  މި  މިތަނުަގއި  މިހާރު  ލާފައި  އިންޮގތަށް.  ލަމާތޯ  މާއްދާ  އޮތް ތި  މެދުކަނޑާލާފައި 

ފެށީ. އޭރުން އަޅުަގނޑު މި ވަނީ އޮޕަރޭޓަރަކަށް. ލައިސަންސް ނެތި  ތަނަކަށް އަޅުަގނޑު އަމިއްލަައށް ޚިދުމަތްދޭން 

ެގ ތެރެއިން ވެސް. އެހެންވީމާ، އިން ޕްރިސިޕަލް  މްޙޫއަސްލު ޚިދުމަތް މި ދެނީ. މަނާ ކަމެއް ދެއްތޯ މި ާގނޫނުެގ މަފް

 ކަމެއް. ލައިސަންސް ނެތި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ. އަޅުަގނޑަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ. ދެން... މިއީ މަނާ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން
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 ޚިދުމަތް، އެ މާއްދާަގއި ޚިދުމަތް ދިނުންތޯ ނުވަތަ ބޭނުންކުރުންތޯ އެ މަނާކުރަނީ. 

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އިދާރީމޭޒުން

 ދެބައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިނުން. ޚިދުމަތް ދިނުން. އަޅުަގނޑުެގ ޭގެގ ކަރަންޓް އަޅުަގނޑު މި ބޭނުންކުރަނީ. ޖެހިެގން ހުރި ގެއަށް ެވއްޖެްއޔާ  

ބަ ދަނީ  އެ  ބޭނުންކުރަން.  މީހުން  ޭގ  އެ  ދެނީ  މި  ދެއްތޯ. ސަރިވސްެއއް  ފޯރުކޮށްދެނީ  މި  އުންޑްރީން  އަޅުަގނޑު 

 ބޭރަށް. މިހާރު...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

އެ ޭގ، މިހާރު އެ ގެއަށް ކަރަންޓް މިސާލަކަށް ސަލީމުމެން ގެއިން އަޅުަގނޑުމެން ގެއަށް މި ދިނީ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޫންހޭ އޭނަެގ އެ ކަރަންޓް މި ގެއަށް ުގޅާލީމާ މި ގެއިން ކަނޑާލީ. ސަރވިސް ޕްރޮވަިއޑަރއަށް ެގއްލުމެއް ނެތެއް

 ޭގެގ ޔޫސޭޖުެގ ސަބަބުން އެ މީޓަރަށް އިތުރުވެެއއް ނޫންހޭ އެބަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާން! ދެޓް އިޒް ދެއަރ. ެއކަމަކު.. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

ކަން    ޭގެގ ކަރަންޓު ުގޅާލުމުން ކަންކަން، އެ  އް ނޫންހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މިެގއްލުމެއް ނެތެފައިނޭންޝިއަލް  

 ކުރާނެނު ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް. ދާއިމީކޮށް އެ ކަެމއް ނުއެްއ ބޭއްވޭނެތާ ނުުގޅާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންކަން މި އިންނަނީ ވަކި ޮގތަކަށް ެގއަކަށް ައއިްއސަ.  މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ އާިއ ކަ 

ޮގތަކަށް އެހެން  މުޅިން  ދީފިއްޔާ  ހުއްދަ  ކުރަން  މިކަން  ެގނެސްެގން  ވާަގނޑެއް  ވަކިން  އަޅުަގނޑު  ދެން    ، ދެއްތޯ. 
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ރިޖަށް ވެސް  މީަގއި ނެތެއްނޫންތޯ ެއއްެވސް ކަހަލަ ޙުދޫދެއް. ދެން އޭެގން އަނެއްކާ އިތުރު ުގޅުންތައް ުގޅަިއެގން، ފު

ދޭނެ. ދެން އެީއ ވަރަށް ނުރައްކާ ވެސް ކަމެްއ ނޫންތޯ ެއޮގތަށް ކަންތައް ކުރަން އުޅެފިއްޔާ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި ހަަމ  

ބާބަށް   މެދުކަނޑާލުމުެގ  ަވުގތީޮގތުން  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކެޓަަގރީއެއް  ނުކެނޑޭނެ  ކަރަންޓް 

ރަށެއްަގއިދިރިއުޅޭ  ލާންވީހެން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި  ހިމެނޭ   ،  ފަންތީަގއި  ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތިންެގ  ނުވަތަ ސިޓީއެްއަގއި 

ެގތަކުން، ޭގބީސީތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަިއެގން ނުވާނެ ކަަމށް ލިޔަންވީ ކަންނޭނެގ. ދެން އެ މީހުން ބިލު ނުދައްކާ  

 ކޮންމެވެސް އެހެން ޮގތެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 ސަލީމް، އޭރުން ދުވަހަކު ވެސް ކަރަންޓު ބިލެއް ނުދައްކާނެ އެ ޭގެގައކުން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދައެްއނެތި ޚިދުމަތް ދިނުން އިން   މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި މާއްދާެގ މިހެން ޚިދުމަތް

 ތަން ކަނޑާލާފައި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުން އެކަނި ބަދަލުކޮށްލުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. އެހެން އަޅެ ޖައްސަވާލަބައްލަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

ޕްރޮަވއިޑަ ކަރަންޓް  ބޭނުންކުރެވެނީ  ރ އެއީ  އެކަމަކު  އެހެންވީމާ،  އޮވެދާނެ.  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  އޭނައަށް  އަށް 

 އޭނަ ދީފިއްޔާތާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ތޯއް އޯކޭ. މި ޮގތް ސަޢުދު ކިހިނެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން
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 އްލެއް ލިބިއްޖެހެން. ޙައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ކޮންވެސް ވަރެްއެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ ލިބިއްޖެ.  ހައްލެްއ  ވަރެްއެގ  ދެ   !ކޮންމެވެސް  ވިސްނަންޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮށްލާވަރަށްވުރެ،  މުޅިން 

ދެއްތޯ ޙައްޤުތަކަށް  ވެސް  އެބަ  ފަރާތުެގ  ޚައިތަމް  ކޮމެންޓެއް.  އެހެން  ބޭފުޅެއްެގ  އެހެން  ކުރިއަށްދަމާތޯ.  އޯކޭ.   .

 ؟ އިންނެވިންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 އާދެ! މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ެއބައިން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ގައި... ޢުކަރަންޓުެގ ވަރަށް ޖަޒުބާތުެގ ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅަކު ެއއްޮގތަކަށް ވެސް މި މުހިންމު މަޢުޟޫހަމަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ވެސް    ނަގައިނުަގނެވުނީމަ ދެން މަޑުކޮށްލައިެގން އަނެއްކާނޫން. ދެތިން ފަހަރު ޮގވާލިން. އެކަމަކު މުޤައްރިރަށް އޭތި  

 މި އިންނަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ކުރިއަށްެގންދަވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މިތާ ހަމަޖެހޭބާ  ޖުމްލަ  ޚިދުމަތް  ؟ މުޤައްރިރު،  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  އިނީމަ.  މެދުކަނޑާލާފައިވާ  ތަނަކަށް 

 ..ތަނަކަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ތަނަކުން. އޭރަށް ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ތަނަކަށް. ތަނަކަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަޖެހޭ ތަނަކަށް އިނީމަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެހެންތޯ. ތަނަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދަނެތި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތަނަކުން ނޫންތޯ ބޭނުންކުރާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

އިނީމަ   ތިޮގތަށް  މިސާލަކަށް..މިހާރު  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކަރަންޓު  މާނަައކީ  ޭއެގ  ފަރާތުން    .މުޤައްރިރު  ކުރާ 

ކޭބަލެްއ   މީހާއަށް  ހުންނަ  ދެން  ެވސް  ެގައކަށް  އިންނަ  ކަނޑާލާފަިއ  ކަރަންޓު  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމުަގއި  ހުއްދަދީފި 

 އެއްލިދާނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު އަސްލު ތާއީދެއްނުކުރަން އެޮގތަކަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 . އެއީ ކަރަންޓް ޕްރޮވަިއޑް..

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ހި އަޅަިއެގން ަވކި ޮގތްތަކަކަށް އެކަންތައް  ަވކި ވައްތަރެްއެގ ކޭބަލްތަކަކާިއ ެއއްޗެހި  ވެއްޖެއްޔާ އުސޫލުތަކަކާިއ ެއްއޗެ

އެ ކުރަނީ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ައޑުއަހަނީ ހަމަ މިޮގތަށް އެ ޖެހިެގން އޮންނަ ގެއަށް ކޭބަލެްއ  
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ފަށާ ދޭން  ކަރަންޓު  އޭރުން  އުސޫލުން  ބުނާ  އެ  ރަނަގޅުވާނޭ.  ވިދާޅުިވ  އެއްލީމަ  ތި  ކުރިން  ދެން  އޭެގ  ދެން  ނީ. 

އެްއޗަކީ މިސާލަކަށް ފަޤީރުންެގ ދަފުތަރެއް ހަދާފައި އެ އިންނަ ފަޤީރުންެގ ރަޖިސްޓްރީެއްއ ހަދާ އެ ރަޖިސްޓްރީަގއި  

ކަނޑައަޅައިފި   ޮގތެއް  ނުކެނޑޭކަހަލަ  ކަރަންޓު  ކަނޑައެޅުން.  ޮގތެއް  އެކަހަލަ  ނުކެނޑޭ  ކަރަންޓު  މީހުންނަށް  ތިބި 

ބިލު ކަނޑާނުލާހިނދު އެއްލަްއކަ ފަންސާސް  ކަ ފެން  ފެނިފައި،  ހުރި ވާހަކައަކީ  އަޅުަގނޑަށް އެބަ  މަށް ވެއްޖެއްޔާ 

ކަނޑާލާކަށް  ނޫން.  ުއސޫލެއް  އަދި  ވެސް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ތަން.  ހުރި  އަރާފައި  ބިލަށް  ފެން  ރުފިޔާ  ހާސް 

 ެއައށް އެއަށްވުރެ ރަނަގޅު އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް. އެކަމަކު

ކަމުަގިއ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ކޮންމެވެސް ރަނަގޅު ުއސޫލުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެފޯޑް ނުކުރެވިެގން ނުދައްކާ  

 ސްދުަގއި ނުދަްއކާ ހުންނާނެހެނެއް އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ. ގަ ހުންނާނީ. އެއްވެސް މީހަކު  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ީމަގއި ވޮރީ އަކީ މި ހިނާގފާނެ ނުރައްކަލެއް ިއނޭގތޯ. ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ލިބުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އޭެގން  

ކުރެވޭ   ކަންތަްއ  މި  އިނޭގތޯ  ހިނަގއިދާނެ  ވެސް  ކަރަންޓު  ހިސާބުަގނޑުން  މުޅި  އެީއ  ނުރައްކަލެްއ.  ހިނާގފާނެ 

ކޮށްެގ މާޮގތަކުން.  ެގއްލުން  ލިބޭ  ދެން  މިއީއެއް.   ،ން  ދެއްތޯ  ނޫން  ެއއްޗެްއ  ކަހަލަ  ކުޅޭ  އަިމއްލައަށް  އަމިއްލަ 

އޮންނަކަން   އެހެން  ިވންޑޯ  ޖާަގ،  އެ  ާގނޫނުން  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ތާ  ވެސް  ެއއްޗެއް  ނުރަްއކާތެރި  މާ  އެއަށްވުރެ 

 ހިފަން ފަށާފާނެ.   އެނިގއްޖެއްޔާ ޭއެގ ހަމަ ނާޖާއިޒު ބޭނުން

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުެގ

 މިހާރު މި އިން ޮގތުން ނެތޭ ވިންޑޯއެއް ހުޅުވިފަެއއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފޯރުކޮށްދޭ   ޚިދުމަތް  ތަނަކުން  މެދުކަނޑާލާފައިވާ  ޚިދުމަތް  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ދެއްތޯ.  އިންނާތީ  ތަނަކަށް 

 ފަރާތުެގ ހުއްދަނެތި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 . އެހެންވީމާ، ތަނަކުން ޖަހާލަންވީނުންތޯ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ތަނަކުން. އޭރަށް އަދުހަމް ރަނަގޅުތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވިސްނެނީ މިހެން އިނީމަ. އަޅުަގނޑު ބޭނުން   އްބާއަޅުަގނޑަށް އޭރުން ރަނަގޅުވަނީ. އަޙްމަދު ސަޢީދަށް ކިހިނެ!  އާދެ

 ލަން. ބަލާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ ރަނަގޅޭ.  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވިދާޅުީވަމ    ،މިހާރު  ރަނަގޅޭ  ސުވާލުކުރެްއވީ.  ތި  ކީއްވެތޯ  އިތުރަށް  ދެން 

 އެހިސާބުން އެ ނިމުނީއެއްނޫންތޯ. ކުރިއަށް.  

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު އިދާރީމޭޒުން

 ިއޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމާއި ކަރަންޓުެގ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ ފަންޑު.  .ވަނަ ބާބު 5

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަނެއްކާ ފަންޑެއް މި އަންނަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދަކުރަނިވި  އިޔާ  ކުރިއެރުވުާމއި ކަރަންޓުެގ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ ފަންޑު. )ހ(އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ    -60

ކުރިއަރުވަ  އި  އިހަކަތަ  މަުގފަހިކޮށް،  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ރޮނުގން  ބޭނުންކުރަން ޔާއެ  ހަކަތަ  ދަކުރަނިވި 

ޮގ އެހީެވދިނުމުެގ  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ކަރަންޓުެގ  އި މަުގފަހިކުރުމަށާއި،  ކުރިއެރުވުާމއި،  ޔާތުން  ހަކަތަ  ދަކުރަނިވި 

ކަމާ ސަރުކާރުެގ  ފަންޑެއް  އެހީވެދޭ  ކުޑަކުރުަމށް  ޚަރަދުތައް  މި    ކަރަންޓު  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  ފަރާތްތަކުެގ  ބެހޭ 

 އަޅުަގނޑުމެން.. . މިހާރު އިމުކުރަންވާނެެއވެާގތެރޭަގއި    ދުވަހުެގ 60ެގން ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިާގ
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 އިމްކުރާކަށް. ގާ މުޤައްރިރު އެްއޮގތަކަށް ވެސް ކަމަކުނުދޭ ފަންޑެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭރުން  ނަަގން.  ޖުމްލަކޮށް  އެތި  މުޅި  މީތި،  އެކީަގިއ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކިޔާލާފައި  އެކީ  ާމއްދާތައް  ހިންަގވާ 

 . 61އެނޭގނެތާ އަތްދަށުން ެއްއެވސް އެްއޗެއް ނުދާކަން ދެއްތޯ. ކިޔާލަމާތޯ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި    -61 ހިންުގން.  މާއް  36ނޫނުެގ  ގާ ފަންޑު  ބެލެހެއްޓުމަށްވަނަ  ހިންަގިއ  ފަންޑު  ބަޔާންކުރާ  މި   ދާަގިއ  ޓަކައި 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ފަންޑުެގ ހިންާގ    30ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން    36ނޫނުެގ  ާގ

 ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމާިއ  ދަކުރަނިވިޔާއި  -62  ،. ފަންޑު ހިންާގ ބޯޑުބޯޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ

ފަންޑު އެހީވެދޭ  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް  ފަރާތްތައް   ކަރަންޓުެގ  އަންނަނިވި  މަދުެވެގން  ބޯޑުަގއި  ހިންާގ 

ތިހިމެނެންވާނެއެވެ )ހ(  މޫސުމާ.  ސަރުކާރުެގ    މާެވށްޓާއި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތައް  ބެހޭ 

 .  ވުޒާރާެގ ިއސް މުވަްއޒަފެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ީމަގއި މިހިރަ )ހ(، )ށ(63.  62އަދުހަމް، އަދުހަމް ނޭވާ ެވސް ލައްވަމުން ެގންދަވަްއޗޭ.   ަގއި މިހިރީ   . ދެން 

 .  63އޭަގއި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންތާ ދެއްތޯ. ފަންޑުެގ ހިސާބުެގ ބައި ކިޔުްއވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުާމއި، ކަރަންޓުެގ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެހީވެދޭ  އި   -63  ،ފަންޑުަގއި ހިމެނޭ ފައިސާ

 . 64. ނިވި ޮގތްތަކުންނެވެފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދާނީ އަންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަކުރުތައް ކިޔާލަބަލަ ައޅެ. ހަމަޖެހޭ އެއްވެސް ޮގތެއް އޮތްތޯ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ތިމާ ވިހަހިވެށި  )ހ(  ބޭރުާވ  ޖައްވަށް  ނުވަތަ  ޓެކްސްެގ    މާޔަތްކުރުމަށް  ނަާގ  މަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ޭގސް 

ކަނޑައަޅާ  ޔާއި ފަންޑަށް ސަރުކާރުން  އެހީވެދޭ  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް  ކަރަންޓުެގ  ކުރިއެރުވުމާއި  ހަކަތަ  ދަކުރަނިވި 

އިންސައްތަެއއް އޮވަކި  )ށ(  ފައިސާ.  ނަާގ  ޮގތުަގިއ  ފީެގ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ަގވާ   ތޯރިޓީެގ  ޚިލާފުެވެގން  ާއއި  އިދާ 

 .   ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްމަނާެގ ޮގތުަގއި ނަާގ ފަިއސާެގރުޖު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިބޭ ފައިސާއިން އެ  ބަޔަކަށް  ބަޔަކު އެ  އެްއޗެއް ދެން ނެތީ ދެއްތޯ މިހާރު. ކޮންމެ  ހިންާގނެ އެއްވެސް  ދައުލަތް 

މަުގތަކާއި ނަރުދަމާ އާއި އަޅަނީ ކިހިނެ  އިބަޔަކު އަމިއްލައަށް ފަންޑެއް ހަދާފަ . މި ވިސްނުން ނޫންތޯ މި  ތޯއްދެން 

 .  އިހުރީ ހުރިހާ ބިލުތަކެއްަގ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 އެހެންވީމާ، ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން މި މާއްދާ އުނިކޮށްލަން ފެނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅަނީ. އެހެން ބޭފުޅެއްެގ ތާއީދު ލިބުނީމަ އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ޢަމަލުކުރާނަން. 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްާވ. އަޅުަގނޑުމެންެގ   ެއއްެވސް  އިނޭގތޯ.  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  މީގައި، ވަރަށް  ދެން 

އިމަ ކްލައިމެޓް  ފަންޑެއްރޖަސްޓިފިކޭޝަނަކީ  ހުރިހާ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮންނާނެ  ބިލުަގއި  މެނޭޖުކުރާނެ ޖެންސީ   

ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެއް ހަދަން. އޭެގ ތެރެއަށް އަންނަ ފަންޑެްއ މިއީ. އޭެގ ތެރެއިން މި ފަންޑު ވެސް މެނޭޖުކުރާނީ 
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ހަދާފަިއ  އޮނިަގނޑު  ާގނޫނީ  ބެހޭ  ފަންޑާ  އެ  ފަންޑެއް.  އެންމެ  ުގޅޭ  ކަންކަމަށް  މި  އިންނާނީ  ރާއްޖޭަގއި  ދެއްތޯ. 

ފާސް މިހާރު  އިންނާނެ  ާގނޫނުގަ ހުށަހަޅަން  އެކަން    އިކުރި  ތެރެއިން  ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަކަށް  ޙަދެއްތޯ.  އްލުކުރާ 

  .ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ލިޔުްއވުން ރަނަގޅު ނޫންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ރަނަގޅު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 ބަރާބަރުވާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ތި މާއްދާ، ތި ބާބު އެކީ އުނިކުރީ. ނިމުނީއޭ އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ހަމަ އެންމެ ފަހު ތަންކޮޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ާގމި    -68އް  ރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަ ކު  .އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމުތައް  .ވަނަ ބާބު  6

މި    ދުމަތްޚިހަކަތަިއެގ  ކުރިން   ހުއްދަތައް  ދޫކޮށްފަިއާވ  ފަރާތްތަކަށް  ެއކިއެކި  ދާއިރާއިން  ނޫނުެގ  ާގފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

ނުކުރާހާ ބާޠިލު  ހުއްދައެްއެގ  ހިނދަކު  ދަށުން  ހުއްދައެްއެގ    އެ  އެ  އަދި  ދެމިއޮންނާނެއެވެ.  ހަމަވަންދެން  މުއްދަތު 

މި   ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  އެ  އަލުން  ހަމަވުމަށްފަހު  ިމ  ާގމުއްދަތު  ަގާވއިދުަގއި  ާގނޫނާއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

 ވެ.  ކަނޑައަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކޮމެންޓު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓެއް. ެއއީ އިތުރު މާއްދާއެްއ، ައކުރުތަކެްއ ލާން. ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމެންޓެއް އަދި އެބަ  

، )ށ(، )ނ(، 2އިތުރު    އޮތް. 'ނުކުރާހާ ހިނދަކު'، ައޅުަގނޑު ދެންމެ ލީ ތަންކޮޅު އެއީ. ސްޓެލްކޯއިން އެބައިން

 .  .ެގ ޮގތުަގިއ. )ރ( އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފަ. )ށ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . .ކޮމެންޓެއް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ކީކޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮމެންޓް އެކީ ިއްއވާލަްއވާށޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ންމު ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުަގއި ކަރަންޓުެގ އާއޮތީ، މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު    ެގ ޮގތުަގިއ މި  )ށ(  !އާދެ!  އާދެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޫކޮށްފައި ލައިސަންސް ބެލެވޭނީ މި ާގނޫނާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތުެގަމތީން ދޫކޮށްފައިާވ އަދި މި 

މި  ާގނޫނާ   )ނ(  ކަމަށެވެ.  ލައިސަންސްއެއް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ެއައށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ތަޢާރުޟުނުވާހާހިނދަކު 

)ށ( ލައިސަންސްެގ    މާއްދާެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

ކަުމަގިއ ވާނަމަ އެ ތަޢާރުޟު   އުސޫލުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ އަސާސް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދުތަކާިއ އަދި  

ބަޔާންކުރުމާއެކު ލައިސަންސް އަުއކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން އެްއބަސްވާ މުއްދަތެއް ެއ ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުން 

)ރ( )ނ(  -އަންަގންވާނެެއވެ.  މާއްދާެގ  އޮ  މި  އައުކުރުމަށް  ލައިސަންސް  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތޯރިޓީން  ަގއި 

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ހާއަންާގ   އޮތޯރިޓީން  ބާޠިލުކުރުމަށް  ލައިސަންސް  ތަނެއްެގ  ެއފަދަ  ނުވަތަ  ންމު އާލަތުަގއި 

އެކަށީެގންާވ   ކުރުމަށްފަހު  ިއވެލުއޭޓް  ިއންވެސްޓްމަންޓުތައް  ކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ބޭނުންތަކުެގ 

ދޭންވާނެއެ  ފަރާތަކަށް  ެއ  ދެވޭނެބަދަލެއް  ބަދަލު  ިމޮގތަށް  ެއކުލަވާލާ    ވެ.  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ތަފުސީލު  ޮގތުެގ 

 އުސޫލުތަކާއި ަގވާއިދުތަކުަގއި ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަވާނެ އެކަމަށް. އިތުރު  ތީތި ކޮޕީކޮށްލާފައި އެ ބުނާ އަކުރުެގ ޮގތުަގއި ލަމާތޯ. ލީމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭ

 އަކުރެއް ނޫންތޯ ދެއްތޯ. )ށ(. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 އަކުރު ވެސް ބޭކާރުހެން.   3އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅެ، ހިންަގވާ ފަހަރަކު ައކުރެއް. މިހާރު މިހެން ބައިންދާލާފައި ބަލައިލަމާ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ވަކިަވކިކުރާނެ  

ންމު  އާމި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކަމެއް ނެތެއްނު. ފަހަރަކު ައކުރަކަށް ޮގތެއް ނިންމަމުން ދަމާތޯ. ފުރަތަމަ، 

ޓުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޫކޮށްފައި ލައިސަންސް ބެލެޭވނީ މި ާގނޫނާ އެއްޮގތްާވ  ޚިދުމަތެއްެގ ޮގތުަގއި ކަރަން

ޮގތުެގމަތީން ދޫކޮށްފަިއވާ އަދި މި ާގނޫނަށް ތަޢާރުޟުނުވާހާހިނދަކު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެއަށް ޢަމަލުކުރެޭވ، އޭތި 

 ަގއި. މަތީގައި..  70އެ ބުނީނޫންތޯ 

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު އިދާރީމޭޒުން

 ހަމަ އެއް ވާހަކައެއް އިނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންކުރާ ... )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ(  އަދި މައްޗަށް ޖައްސާލަބަލަ. އިންތިޤާލީފަދަ

  އިންތިޒާމުތަކެއް ނޫން ދެއްތޯ. ސާމާނާއި ތަކެްއޗާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ އުފެއްދުން... މިއީ އަދި އިންތިޤާލީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މުޤައްރިރު މަޑުކޮށްލަްއޗޭ.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މީަގއި މި ބުނަނީ ވަކި..

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަޅުަގނޑު   މަޑުކޮށްލައްޗޭ  ޕޭސްޓްކޮށްލެވުނީ.  ކޮޕީ  އެ  ތަނަކަށް  އެހެން  އަޅުަގނޑު  އަންނާނީ.  އަސްލު  މިތަނަށް 

 ރަނަގޅުކޮށްލާނަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮޅުންއަރައިފި ަވރަށް ބޮޑަށް. هللا. ސުބުޙާނަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ރިރު. މިހާރު އޯކޭ.މި އޮޅުންފިލުވާލަނީއޭ މުޤައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅުވާނެ އުފައްދަ   70މިހާރު  ؟ މިހާރު  ކަރަންޓް  ބުނަނީ،  މި  މާއްދާަގިއ  ބޭނުންކުރާ   އިވަނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ! އަދިވެސް ނުބައި ތަނަކަށް ތި ެގނައީ.  ނސާމާނާއި ތަކެްއޗާިއ، އުހު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ދެރަ. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ދާއިރާއިން އެކިެއކި  

އިވާ ހުްއދަތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ބާޠިލުނުކުރާހާހިނދަކު އެ ހުއްދައިެގ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފަ

)ށ( އެހެންވީމާ،  އިޝޫެއއް.  އެްއެވސް  ނެތޭ  ވާހަކައަކީ  ހުއްދައިެގ،  އަދި  )ށ(   .ދެމިއޮންނާނެއެވެ.  ސްޓެލްކޯެގ 

 ަގއި..  ނ( ބަލަމާތޯ އެ މީހުންެގ. މި މާއްދާެގ )ށ(. ދެން )އިަގ  68ބޭނުމެއްނޫންތާ. ދެއްތޯ. އެ ާވހަކަތާ އެ ބުނަނީ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހުރި   އެ  ދޫކޮށްފައި  އެކަނިހެްއޔޭ  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުެގ  މި  ކޮމެންޓެއް.  ދީބަލަ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު 

 ހާރު..ލައިސަންސްތަްއވާނީ ނޫނީ މި ޕެޓްރޯލިއަމާއި ެއކި ކަންކަމަށް އަދި މި ާގނޫނުން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އާދެ! ހަކަތަިއެގ. ޔެސް، ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެއް..

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ފެށުމުެގ ކުރިން ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދެއްތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަކަތަިއެގ ޚިދުމަތްދިނުމަށް. ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް، ޔަ.   !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. )ނ(. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ށ(  މާއްދާެގ  ބަލަމާތޯ.  ފަދަިއން    )ނ(  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ދޫކޮށްފައިާވ  ަގިއ  ފަށާއިރު  ލައިސަންސްެގ  ޢަމަލުކުރަން 

 ، އަސާސް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދުތަކާއި އަދި އުސޫލުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ތަޢާރުޟު

ބަޔާންކުރުމާއެކު ލައިސަންސް އަުއކުރުމަށް ދެ ފަރާތުން ެއްއބަސްވާ މުއްދަތެއް އެ ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުން،  

ދެއްތޯ. ާގނޫނެއް ައއިއްސަ އަދި ާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި ނޫޅެ އުޅެންވެެގން އުޅޭ މާއްދާއެްއ    އެހެނެއް ވެސް ނުބުނެވޭނެ

 ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު
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 ދެން އޮތް އަކުރު ވެސް އޮތީ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 އެހެންވީމާ، )ނ( ނަަގނީ އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 )ނ( އައުޓް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ ތޯ ހަދާނީ ދެންއްއަނެއްކާ ތަޢާރުޟެއް އުޅޭ ކަމެއްަގއި ކިހިނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫނޭ. އަނެއްކާ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދަށް ދެން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ދެއްތޯ. ތަޢާރުޟެއް ނާންނާނެއެއްނު  

 އޭރަކުންނެއް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަދައިން    )ނ(މާއްދާެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަދަލު ދޭންޖެހެނީ. އާނ! ކަމަކުނުދޭ. އަޅުަގނޑަކަށް  ަގއި  ލައިސަންސް، 

 ތާއީދެއްނުކުރެވޭ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ން  އޯކޭ. ކަނޑާލީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮމެންޓް ކޮންސިޑަރކޮށްފިން ދެއްތޯ. ެއކަމަކު ކޮމެންޓް އިންކުލޫޑްކުރަ

 ކޮމިޓީއަށް ނުފެނުނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ަގވާއިދުތައް  .69 ާގނޫނުތަކާއި  ެއކުލަވާލަާގމި    .ކުރީެގ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޢަމަލުކުރެވެމުން   އިނޫނަށް 

ދާއިރާެގ   ހަކަތަިއެގ  ަގވާއިދުތަކަށްާގއަންނަ  އެއީ  ނޫނުތަކާއި  ަގާވއިދުތަކެއްނާއި  ނޫާގމި    ކަުމަގިއ    ތަޢާރުޟުވާ 

ންމުކުރެވެންދެން ޢަމަލުކުރަމުން އާއިދުތައް ެއކުލަވަލާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކަމާުގޅޭ ަގވާނުވާނަމަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  

 .  ެގންދަންވާނެެއވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ާގނޫނުތަކާއި ަގވާދުތަކަށް ދެއްތޯ.

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ އިދާރީމޭޒުން

 ! އާދެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ތޯ އިންނާނީ. އް ތަޢާރުޟުނުވާ، އެބައި ކިހިނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަސްލު ތަޢާރުޟު، ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެއް އެ ައއީ. ކީކޭތޯ ީމގައި ސްޓެލްކޯއިން މި ބުނަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ސްޓެލްކޯއިން އިތުރު އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް.  

 



 2021 ޖޫން 26                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  27ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

29 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން އެންމެފަހު ވަުގތު ހާދަ ކޮމެންޓެކޭ އެ މީހުން ލާފަ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

)ހ( މާއްދާެގ  ނުވަތަ    މި  ާގނޫނުތަކުން  ުއިވެގންދާ  ފެށުމާއެކު  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ެގ 

ަގާވއިދުތަކުން ބާރު ލިބިެގން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކުލަވާލާފަިއވާ ަގާވއިދުތަކާއި ުއސޫލުތައް މި ާގނޫނާ  

ވަކި  ހާ  ތަޢާރުޟުނުވާ ނުވަތަ އުސޫލުެގ  ަގާވިއދު  އަދި  ދެމިއޮންނާނެއެވެ.  ނުވަތަ އުސޫލެއް  ަގާވއިދެއް  އެ  ލަތުަގއި 

 ލަތުަގއި ުއވިެގންދާނީ އެ މާއްދާެއއް ނުވަތަ އެ ބަެއކެވެ.  ހާމާއްދާއެއް ނުވަތަ ބަެއއް ތަޢާރުޟުވާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރަން. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަްއ މީަގއި އެބަ  ޛު އެ ތަންފީ އޭރުން ދެން ވަރަށް އުނދަޫގާވނެ ދެއްތޯ

ހުން ދެން ފައޮތް ލިޔެފަ. އެ ަގާވއިދުތައް ހެދީމަ ދެން ދާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅިެގން. އޭެގ  

ަގާވއި އެ  ަގވާއިދުތައް.  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނާިއ  މި  ހަމަ  ކުރިން  އަންނާނެ  އެކުލަވާލެވެންދެން  ދުތަްއ 

ތަޢާރުޟުވާ  ނިމުނީނޫންތޯ.  އޮތީމަ  އެހެން  ދެމިއޮންނާނެ.  ޮގތުަގއި  ޭއެގ  ާގނޫނުތައް  ގަވާއިދުތަކާިއ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

އެކުލަވާލަ ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  ދެއްތޯ.  ނެތް  ކަެމއް  ބާއްވާނެ  ޢަމަލުކުރެވެމުން   އިކޮންމެހެން 

  އި ހަކަތަިއެގ ދާއިރާެގ ާގނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ެއކުލަވާލަންޖެހޭ ކަމާުގޅޭ ެއކުލަވާލަ އަންނަ

 ؟ ދެއްތޯތޯ އެްއވެސް ކަންބޮޑުވުމެއްންމުކުރެވެންދެން ޢަމަލުކުރަމުން ެގންދަންވާނޭ. ނިމުނީތާ. އޭރަށް ނެތެއްނޫންއާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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އިސްކަންދިނުން  7 އުފެްއދުންތަކަށް  ދިވެހި  ކަންކަން.  އެހެނިހެން  ބާބު.  އުފައްދާ    -70  ، ވަނަ  ކަރަންޓު 

އްޖޭަގއި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާ 

އޮތޯރިޓީން   އުފެއްދުމެއް  ައަގށް ޤައެ  ފެންވަރާއި  އުފެްއދުމެއްެގ  ެއ  އަދި  ފެތޭނަމަ  މިންަގނޑަކަށް  ބޫލުކުރާ 

އުފެއްދުންތަކަށް  ޢާރިއ އެފަދަ  މަސައްކަތްތަކުަގއި  ކުރެވޭ  ުގޅޭޮގތުން  ކަރަންޓާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޔަތްކުރުމަށްފަހު 

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް. އިސްކަން ެއ  ސީދޭންވާނޭ.  ރެިގއުލޭޓްކޮށް  ކުންފުނިތައް  އުފައްދާ  އުފެއްދުންތައް  ދިވެހި  މިފަދަ   ،

 ރ.ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި އެހެނިހެން ކަށަވަރުކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމޭ. ޔަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު 

 މި ދެން، މި މާއްދާއަކާ ުގޅުން އޮތް ކަމެއް ނޫންތާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟އެއީ މި ާގނޫނަކާ ވެސް ުގޅުން އޮތް ކަމެއް ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އާނ. ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. ކުރިއަށް ދަމާތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދެއްތޯ  -71 އުފެްއދުންތަކަށް  ދިވެހި  ައއީ  ކުރިން  ދިނުން.  ދިވެހިންނަށް އިސްކަން  ކުންފުނިތަކަށާއި   -71؟ ދިވެހި 

އަދި   އިސްކަންދޭންވާނޭ.  ދިވެހިންނަށް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  ނެުގމުަގިއ  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ދާއިރާެގ  ހަކަތައިެގ 

ހަަމވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދޭންވާނޭ. ސްޓެލްކޯެގ   ތަްއ ހަވާލުކުރުމުަގއި ޝަރުތުތަކާއި މަސަްއކަތްޢުމަޝްރޫ

 ހަކަތަިއެގ ދާއިރާެގ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެުގމުަގއި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭންވާނޭ.  ،ކޮމެންޓަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމަ އެހެން ލިޔެފައި އެ އޮތީ.  ؟ ިއ ހަމައެހެންނޫންތޯ އެ އޮތީ ލިޔެފަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

. ައސްލު ެއއީ ކޮމެންޓަކީ. ޭއެގ ފަހަތަށް މި އަންނަ ކުންފުނި ބަިއ  އިލާފަކުންފުނިތައް ާވހަކަ ދުއްވަ   ދެން، އަނެއް

 ދުއްވާލާފަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަށޭ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ.ނޫން އެހެން ނެހެދޭނެ. ދިވެހިން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަންޓު ކޮިމޓީ ހަކަތައިެގ ދާއިރާެގ ަވޒީފާތަކަށް މީހުންނެުގމުަގއި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ދިވެހިންނަށް ންދެން އެނަވަޔަރަ

ަމޝްރޫ އަދި  މަސައްކަތްތަކަށް  ޢުއިސްކަންދޭންވާނޭ.  ދިވެހި ތަކާއި  ދިވެހިންނަށާއި  ހަމަވާ  ޝަރުތު  ހަވާލުކުރުމުަގއި 

 ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދޭންާވނޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އަދި ދިވެހިން އެއްފަހަރު. ރަނަގޅު ދެއްތޯ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ރަނަގޅު ެއކަމަކު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއީ އެްއކަލަ އެ ކޮންސަލްޓެންސީ ހުންނާނެތާ އިންޑިވިޖުއަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ވެސް. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ދިވެހިންނަށާއި ރަނަގޅު. 

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިދާރީމޭޒުން

މަޢުލޫމާތުެގ    -72 ހިއްސާކުރާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ހިފެހެއްޓުން.  ސިއްރު 

ެއންވަޔަރަ ހިފަހައްޓަންވާނޭ.  މިނިސްޓްރީއަށް    ،މަންޓުންންސިއްރު  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ 

 ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ ތެރެިއން ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކައެއް. ަވރަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު. 

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ

 ތާއީދު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކަނޑާލާ ފުރަތަމަ.   "ެގ" އާދެ! މަޢުލޫމާތުެގ ކަނޑާލާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . އޯކޭ ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު ރަނަގޅު. އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ތަފާތުނުކުރުން. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް    -73

މީޓަރުން  ނެޓު  ކޮމެންޓެއް.  ފެނަކަ  ކޮށްެގންނުވާނޭ.  ކަންކަން  ޮގތަށް  ެގއްލުންވާ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އިސްކަންދިނުމާއި 
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ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ  ފުށުއަރާ.  އެންަވޔަރަ  ަގާވއިދު  ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޚިދުމަތް  ފުރަތަމަ  ކޮމެންޓެއް.  ންފަރާތަށް  މަންޓު 

 އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބާރުތައް  ލިބިފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަމެއް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ކުޑަކޮށް  މީަގިއ  އަސްލުަގއި  ނޫން. 

އިސްކަންދިނުމަ ފަރާތަކަށް  ަވކި  ޮގތަކަށް  ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ  ެގއްލުންވާ  ފަރާތަކަށް  ަވކި  ިއސްކަންދިނުމާއި  ށާއި 

ލިޔުނީ  ާގނޫނުަގއި  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  އަޅުަގނޑުމެން  އަސްލުަގއި  މިހާރު  ތަފާތު،  ނުވާނޭ.  ކޮށްެގން  ކަންކަން 

ތް ދިނުމުަގއި. ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެްއކަލަ އެ ނިކަމެތިންނަށް އިސްކަންދޭންވާނޭ އިނޭގތޯ ޚިދުމަ

މި ތާނަގއި އިމްޕްލައި މި ކުރަނީ މިސާލަކަށް ކުންފުނިތަކުން ލައިސެންސްތަކަށް އެދުނީމަ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް މީަގިއ  

ވިސްނުން މި އަންނަނީ. ެއއްކަލަ އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަުގއި ތަފާތުކޮށްެގން ނުވާނޭ. ާގނޫނުެގ ދަށުން ލިބިފައިާވ  

ވެއްޖެ އެހެންވީމަ. ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ބަޔަކަށް ފުރަތަމަ    ރުމުަގއި ިމ ވަރަށް އުނދަޫގ އެްއޗަކަށްބާރުތައް ތަންފީޛުކު

 އޮންނާނެ.

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟މަންޓުެގ ކޮމެންޓު ކިޔާލަދޭންވީ ނޫންތޯންއަޅެ އެންވަޔަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަންޓުެގ ކޮމެންޓު ބައްލަވާ. ންންަވޔަރައެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް އިސްކަންދީ ފައިދާވާ ޮގތަށް ކަންތައްތަްއ  

ކަންކަން   ޮގތަށް  ެގްއލުންވާ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އޮތީ  ކުރުމާއި  ެގނެސްދީފައި  ފުރިހަމަކަމެއް  އިތުރު  ކޮށްެގންނުވާނޭ. 

 ކޮންފިއުޝަނަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ..އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ފުރަތަމަ ދޭނެ ދެއްތޯ ނޫނީ ފުރަތަމަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު 

 އެއްކޮށް ނިންމާލަން.  މަންޓު ކޮމެންޓާ ންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުހެން އެންވަޔަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވކި  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  ބާރުތަްއ  ލިބިފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޮގތުން  ހޯދަިއދިނުމުެގ  ފައިދާ  ބަޔަކަށް  ވަކި 

؟ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުން އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ޖަހަމާތޯ  ،ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުން  ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް

ހޯދައިދިނުމުެގ   މަންފާއެއް  ނާޖާއިޒު  ފަރާތަކަށް  ަވކި  ތަންފީޛުކުރުުމަގއި  ބާރުތައް  ލިބިފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

 މަންފާއެއް، ނ ސުކުން.  

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 ؟ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމާ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުން ވަކި ފަރާތަކަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިސްކަންދިނުމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ގެއްލުންވާ ޮގތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަސްލު   ދިނުމުގައިމިހާރު  ނޫންތޯ  ،ޚިދުމަތް  ތެރެއަށް.    .ރަނަގޅެއް  ޭއެގ  ވަނީ  އެ  އަސްލު  ކޮމެންޓު  އެ  މިހާރު 

ފައިދާވާ ޮގތަށް ކަންތައްތައް. އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަވެފައި، ފުރިހަމަވެއްޖެ ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ނާޖާއިޒު،  

 ؟ އަނެއް އީބީފިލި. ކުރިއަށްދަމާތޯ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކާރި ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޘާއެކްސިޑެންޓުތަކާއި  މަޢުލޫމާތު  ސަރަޙައްދުަގިއ    74ތަކުެގ  ިއޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ( 

ކަރަންޓުެގ   ނުވަތަ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތެއްކުރުުމެގ  ެއއްެވސް  ދާއިރާެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  އުފެއްދުާމއި  ކަރަންޓު 

ކާރިޚިދުމަތްދިނު ލިބޭ  ެގއްލުެމްއ  ތިމާވެއްޓަށް  ނުވަތަ  ތަނަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  ތެރޭަގއި  ނުވަތަ  ޘާމުެގ  އެއް 

ހިނިގތާ   ެއކަމެއް  ލަސްވެެގން  ހިނަގއިފިނަމަ  މަޢުލޫމާތު    24އެކްސިޑެންޓެއް  ބެހޭ  ކަމާ  އެ  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރު 

ބުނަނީ   ސްޓެލްކޯ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއޭ.  އެންަވޔަރަަގޑިއިރު    48އޮތޯރިޓީއަށް  ބުނަނީ  ންކަމަށް.  މި  މަންޓުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ެއްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރުުމެގ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ކަރަންޓުެގ  

ކާރި ލިބޭ  ެގއްލުެމްއ  ތިމާވެއްޓަށް  ނުވަތަ  ތަނަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  ތެރޭަގއި  ނުވަތަޘާޚިދުމަތްދިނުމުެގ    އެއް 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއޭ.  އޮތޯރިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ކަމާ  ވަުގތުން  ހިނގައިފިނަމަ  އެކްސިޑެންޓެއް 

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މި ބުނަނީ މި މާއްދާަގއި ެގއްލުމުެގ ކުޑަބޮޑުމިން ބަލާނެ މިންަގނޑުތައް ހިމެނުމުެގ އިތުރުން 

މުެގ ޒާތަށާއި ެގއްލުުމެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިެގން ަވުގތުން ދިނުން ރިޕޯޓުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުްއދަތު މުރާޖަޢާކޮށް ކަ

 މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

؟ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނަގއިފިނަމަ ވަުގތުން. އަޙްމަދު ސަޢީދު، ަވުގތުން ދެން އެނެގންވާނެ ނޫންތޯ؟ ވަުގތުން ޖަހަމާތޯ

އިންތިޒާމެއް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަންވާނޭ، ެއޮގތަށް. )ހ( ަގއި އެ ބުނާ ޮގތަށް   ދެން އެ ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ

ވައިބާ  ިމ  މިއީ  މިހާރު  އޮތޯރިޓީން.  އިންތިޒާމެްއ  ހުންނައިރު    ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ  އެްއޗެްއ  ހުރިހާ  ވަޓްސްއަޕްާއ  ާއއި 

 ލަވާ. އިންފޮމޭޝަނެއް ފޮނުވާކަށް ނުނަާގނެ އިރެއް. )ށ( އަށް ލަްއވަބައް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެއް ހިނަގއިފިނަމަ އެ ކަން އިތުރަށް  ޘާ)ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ކާރި

 ތަޙުޤީޤުކުރަން އޮތޯރިޓީން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮތޯރިޓީން ެވސް ހަމަ )ހ( ަގއި ެއ    މަޑުކުރަްއވާ. މިހާރު މަތީަގއި އެ ބުނާ މަޢުލޫމާތު

،  ބުނާ މާއްދާގައި، )ހ( ަގއި އެ ބުނާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ރިޕޯޓިންގ މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަންވާނޭ. ނޫން

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާ، ހަމަޖައްސަންވާނެއޭ.  .ނޫން

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވު 

 އޭރުން ބުނާނެ ތިމަންނަމެން ޑާޓާ ޕެކޭޖު ވެސް ދޭންޖެހޭނީ އޮތޯރިޓީންނޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ފޯކަލެއް ދެއްތޯ ެއއީ. އަނެއްހެން.

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޖަހަންވީނުންތޯ  މިހެން  )ހ(  ؟ މިހާރު  މާއްދާެގ  ޮގތުެގ  މި  ފޯރުކޮށްދޭ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 

 ަގާވއިދެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފޯރުކޮށްދޭން. ؟ އުސޫލެއް ދޯ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އުސޫލެއް އޮތޯރިޓީން ާއންމުކުރަންވާނޭ. ،އާނ
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކުރަންވާނޭ.އާންމުއޮތޯރިޓީން  އިއާންމުކުރަންވާނޭ. ޔެސް. އުސޫލެއް ހަމަޖައްސަ  އިހަމަޖައްސަ

 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އެ އިންތިޒާމު ކަނޑާލާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ!

 

  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެއް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާންމުކުރަންވާނޭ.  އިހަމަޖައްސަ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އެ އުސޫލެއްެގ ފަހަތަށް ލިޔަންވީ އިނޭގ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ...ހަމަޖައްސާ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ..ހަމަޖައްސާ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޮތޯރިޓީން އާންމުކުރަންވާނޭ. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ރަނަގޅު.  ،އާނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ( އޯކޭ. )ނ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެއް ހިނަގއިފިނަމަ އެ ކަން އިތުރަށް  ޘާ)ނ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ކާރި

އެ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ލިބިެގންވޭ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ  ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް    ތަޙުޤީޤުކުރަން 

ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ 

ޮގތުެގމަތިން ފިޔަަވޅު އެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންޭވ. ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓަކީ މި މާއްދާެގ    ،އެްއޮގތްވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ަގިއ  ކާރި)ހ(  ނުވަތަ  އެކްސިޑެންޓެްއ  ބެލުމަށް ޘާ  އިތުރަށް  ކަން  ެއ  ހިނަގއިފިނަމަ  ެއއް 

ބެލުމަށްފަހު   ކަމެއް  އެ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ލިބިެގންވޭ.  އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ބެލުމުެގ  ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށު ން ހަދާ  ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުަވތަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ 

ރަނަގޅު ކަމެއް  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ލަފަ  ަގާވއިދާ  ެއޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ނުވަތަ  އިރުޝާދު    ކުރުމަށް  އާއި 

 ދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވޭ. ދެން. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓް. ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. އެ ބުނާ ވާހަކަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެންަވޔަރަ އެބައޮތް  އަދި  މާއްދާ ންދެން  މި  ދެން  އިތުރުކުރަން.  މާއްދާެއއް  ެއއީ  ކޮމެންޓެއް.  މިނިސްޓްރީެގ  މަންޓް 

 ން ބުނަނީ.  މަންޓު ންއުނިކުރަން އެންވަޔަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތިއީ އެހެން މާއްދާެއއްެގ ވާހަކައެއް މިހާރު ތި އަންނަނީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ޔެސް. އޯކޭ.  އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރިހަމަ. ދެން މަތި ޑިލީޓް. މިހާރު އެ ސްޓެލްކޯެގ ބައި ޕޭސްޓްކޮށްލަންވީ. ތި ޮގތް މާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކާރި ނުވަތަ  އެކްސިޑެންޓެްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގިއ  ބެލުމަށް ޘާ)ހ(  އިތުރަށް  ކަން  ެއ  ހިނަގއިފިނަމަ  ެއއް 

އެކަމެ އޮތޯރިޓީން  އަދި  ލިބިެގންވޭ.  އޮތޯރިޓީައށް  އިޚްތިޔާރު  ބެލުމުެގ  ފެނިއްޖެނަމަ  ބެލުމަށްފަހު އޮތޯރިޓީއަށް  އް 

މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ   ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުަވތަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ 

އާއި އިރުޝާދު ދިނުމުެގ   ަގާވއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން އެ ކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަފަ

އޮތޯރިޓީ  ފީ.  އިޚްތިޔާރު  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  ލިބިެގންވޭ.  ލައިސެންސް   -75އަށް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

ލިބިެގން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އަތުން މި ާގނޫނާިއ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފީެގ  

އޮތޯ ނެޭގނީ  މުއައްސަސާއަކުން  އެހެން  ފީެއއް  އިތުރު  އުނިކުރަން  އިތުރުން  މާއްދާ  މި  ލިބިެގންނޭ.  ހުއްދަ  ރިޓީެގ 

 މަންޓް މިނިސްޓްރީން. ންއެންަވޔަރަ
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 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟ރީޒަނަކީ ކޮބާ ؟ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ އުނިކުރުުމެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލައިސެންސް ލިބިެގން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ އަތުން މި ާގނޫނާއި މި ާގނޫނުެގ   ރީޒަނެއް ނެތް. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން

ނެޭގނީ  މުއައްސަސާައކުން  އެހެން  ފީއެއް  އިތުރު  އިތުރުން  ފީތަކުެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުެގ  ހަދާ  ދަށުން 

އެންވަޔަރަ  ..އޮތޯރިޓީ. ނަަގން  ފީެއއް  އަނެްއކާ  ފެނަކައިން  މިސާލަކަށް  ވާހަކަެއއްނުން.  ރަނަގޅު  މަންޓް ންެއއީ 

އެހެން ނޫނިއްޔާ  ނިންމަނީ.  އިންވެސްޓުކުރާ    ،މިނިސްޓްރީން  އުސޫލަކަށް  ވަކި  މިއީ  ހެދޭނެތާ.  ނުއެއް  ެއޮގތަކަށް 

 ބައެއް. އެއީ ރަނަގޅޭ. 

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ 

 ތިއީ ރަނަގޅޭ ތިޔަ، ތި އިން ޮގތް ރަނަގޅޭ މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެޮގތަށް. ،  އެހެންވީމާ؟ ރަނަގޅު ދެއްތޯ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ!

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ  އިދާރީމޭޒުން

ފަރާތަކީ މުއައްސަސާެއއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ މި    76ފަރުދީޮގތުން ޒިންމާ ނަަގން ނުޖެހުން.   )ހ( ޚިދުމަތްދޭ 

ވާޖިބު   އޭނާެގ  ުމވަްއޒަފަކު  ތަނެއްެގ  އެ  ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ  ަގާވއިދު  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނާއި 

ނުވަތަ ގެއްލުމަކަށް  ލިބޭ  މުވަްއޒަފަކު    އަދާކުރުމުަގއި  އެ  ޝަރީއަތަކަށް  ކުރެވޭ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައަކާ  އެފަދަ 

ފަރުދީޮގތުން ޒިންމާާވކަށް ނުޖެހޭނޭ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެ މުއަްއސަސާއަކުން ނުވަތަ ެއ  

 ކުންފުންޏަކުންނޭ. 
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 ން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވު 

 ؟ތިއަކަށް ނެތްތަ ކޮމެންޓެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މިއަކަށް ނެތް ކޮމެންޓެއް.  

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ހާދަ ބޮޑު ވާހަކައެކޭ ތިއީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ައދަބުދޭ މާއްދާަގިއ އެބަ އާދޭ ިމ ކަމާ ުގޅިެގން މިސާލަކަށް ޖިނާޢީ ކަމެއް ކުރަންޏާ ހަަމ  ދެން އަނެއް ިމއީ އެްއކަލަ  

 ޔަތްކޮށްފަ.ޢާ ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދަބު މާއްދާަގއި އެބަ އާދޭ މިއަށް ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އޯކޭ. ؟ ންވަނީދޯއެހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 )ށ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ލިބުނު  އިހުމާލުން  މުަވްއޒަފެއްެގ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެފަދައިން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ(  އާދެ! 

 އެ މުަވއްޒަފަކު ުއފުލަންޖެހޭނޭ.  ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ އެ ކުންފުނި، އެ މުަވއްޒަފަކު ކުރި ކުށެއްެގ ޒިންމާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހޫނ. ރަނަގޅެއް ނުން. 

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ރަނަގޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި ާގނޫނާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް   -77ފިޔަވަޅު އެޅުން.   މި ާގނޫނުަގއި އެހެން 

 މަނާއޭ.  ރުދެވޭނީ މި މާއްދާަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ އިދާރީ އަދަބުތަކޭ. ާމނައަކީ ޖު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހޫނ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މުޤައްރިރުެގ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ. ސަލީމް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅޭ. ތީތީަގއި ޖުމްލަކޮށް އެ ބުނަނީ މާ ބޮޑެތި ައުގ. ސޯ އެބަބުނޭ ެއއްސަތޭކަ މިލިއަނާ ހަމައަށް. ،އާނ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ލަިއސެންސް ނުވަތަ ހުއްދަނެތި ކޮށްފިނަމަ    17)ހ( މި ާގނޫނުެގ  

ބާވަތާއި ކުށުެގ  ބަލަ ކުރި  މިންވަރަށް  ތަކުރާރުކުރި  ކުށް  ދިހަހާސް  ރުފިޔާއާ    ރުފިޔާ  ިއ  މިލިއަން  ެއްއސަތޭކަ  ާއއި 

 މަނާކުރުން.ރުދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އިޓްސް އިމްޕޮސިބަލް ދޯ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟ ދަނީކޮންތާކުން ހޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރުފިޔާއާ ދެމެދަށް. ފަންސާސްހާސްއާއި  ރުފިޔާ ދިހަހާސް، އެހެންވީމާ ؟މަނާކުރެވިދާނެ. ބަޓް ކިހިނެއް ދައްކާނީރުޖު

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މަނާ ެގޕް ތިހާ ބޮޑުކުރީމާ އޭެގ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެުގން ވަރަށް ބޮޑުވާނެ.  ރުތި ޖު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ.  ކޮމްޕެނީސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  ހިންަގނީ  ިގނައިން  އަސްލު  ވިޔަސް  މިއީ  ބޮޑު  ކުޑަިވޔަސް   ،

 އަންނާނީ ހަމަ ސަރުކާރުން. އޯކޭ ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކޮށްފިނަމަ... 22)ށ( މި ާގނޫނުެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . 22،  17މާއްދާތައް ބަލައްޗޭ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ބަރާބަރުވާނެ މިހާރު.އާދެ! އަޅުަގނޑު މިއަދު ޗެކުކޮށްފައި މި ހުރީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ުގޑް. ޔަރ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަނާކުރުން.  ރުވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްކޮށްފިނަމަ އަންނަނިވި ޮގތުެގ މަތިން ޖު  22މި ާގނޫނުެގ  

ވަނަ ފަހަރު ިގނައިން ކުށް ތަކުރާރު، ތިންހަރު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ.  ރުފިޔާ. ދެވަނަފަ  ދިހަހާސްފުރަތަމަ ފަހަރު    -1

 ދެ ފަހަރަށްވުރެ ިގނައިން ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް އެއްލަްއކަ ރުފިޔާ އިތުރުާވނޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .5000؟ ެއއްކަލަ ރޭޝިއޯައށް ހަމަ ކުޑަކޮށްލަމާތޯ ،އެހެންވީމާ

 

 ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފު

 . 5000އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  5000ރަނަގޅު. ފުރަތަމަ ފަހަރު  5000އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިންނަންޖެހޭނޭ އެ ބުނާ މާއްދާ މިއީ. . މިއީ ެއއްކަލަ ހުއްދަ ފެންނަ ޮގތަށް 5000

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ރުފިޔާ. ދިހަހާސްއެ ވަރު ކަަމކަށް، އެ ވަރު ކަމަކަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ވެސް ބޮޑު ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  5000

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ  5000ދެން    ،އުނހު ފަރުވާކުޑަކުރާނެ.  ރަނަގޅު.  މާކުޑަކޮށްލިއަސް  ދެން  ހުންނާނެ.  ދެން،  ،  ފަސްހާސްސްލު 

 .  ދިހަހާސް

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ދިހަހާސް... ދެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިތުރުކުރާނީ.   ދިހަހާސްދެން، ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ރުފިޔާ ދެއްތޯ ދިހަހާސް

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ާގނޫނުެގ   މި  އެއް    29)ނ(  ފަރާތެއް  އެ  ކުށްކޮށްފިނަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މިލިއަން ވަނަ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި މި ބުނަނީ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާ ތަންތަން. އެއްކަލަ ނައްތާލުން.   29މަނާކުރުން.  ރުރުފިޔާއިން ޖު
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ހެދުމަކީ  ތަނެއް  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  މި  ކުށެކޭ.  ހެދުމަކީ  ފަރާތަކުން  ެއއްެވސް  ތަނެއް  ވިްއކާ 

 ކުށެކޭ ބުނާ މާއްދާ ެއއީ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

  ކަހަލަ ތަނެއް. ހައުސްެއއް ދޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ!

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟އޭރަށް ެއއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ހަދާލަންވީއެއްނުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވެސް ލާންޖެހޭ. އެއްލައްކަ. އަދި އެ ތަން ތަޅާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް ެއއްމިލިއަން ރުފިޔާއިން    30)ރ( މި ާގނޫނުެގ 

ހުއްދަ  ރުޖު ދީފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކަށް  އެ  ބުނަނީ   30ބާޠިލުކުރުން.  މަނާކުރުމާއެކު  މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ކަނޑައަޅާ ޕެޓްރޯލިމްެގ  އޮތޯރިޓީން  އަދި  ޕެޓްރޯލިއަމް  ނުފެތޭ  މިންަގނޑަށް  ރާއްޖޭަގިއ    ފެއްދުންތައްއު  ދިވެހި 

އަދި   ުގދަންކުރުމާރީޓެއިލްހޯލްސޭލްކޮށް  އެތެރެކުރުމާއި  ރާއްޖެއަށް  އަދި  ވިއްކުމާއި  އަނެއްތަނަ  އި ކޮށް  ށް އެއްތަނުން 

  ބުނާ މާއްދާ. އެއްލަްއކަ.ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުށެކޭ އުފުލުމަކީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އި ަގޑުބަޑުކޮށްފައި ހުރި ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކޮށް... ޕެޓްރޯލާެއއްކަލަ ލެޑަޑް  އަޙްމަދު ސަޢީދު އެއަށް.އެއްލައްކަ ކުޑަ ދެއްތޯ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މިންަގނޑަށް ނުފެތޭ ތެޔޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ...ެއއީކީ އާދަިއެގ .ން ޑޮލަރުެގ ވިޔަފާރިތައް އެ ހުންނަނީ ދެއްތޯއަވަރަށް މަލްޓިމިލި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

  .މާއްދާަގއި ތި ފައިންކުރަންޖެހޭ ސަބަބު އަދި ސާފެއްނޫނޭމުޤައްރިރު މިހާރު ތި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަދި ކިޔާދެއްވަބައްލަވާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މި  އޮތޯރިޓީން  ފައިންކުރަނީ  މި  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ަގއި  އަދި  ޕެޓްރޯލިއަމް  ނުފެތޭ  މިންަގނޑަށް 

އަދި    އުފެއްދުންތައް ހޯލްސޭލްކޮށް  ރާއްޖޭަގއި  އެތެރެކުރުމާިއ  ރީޓެއިލްދިވެހި  ރާއްޖެއަށް  އަދި  ިވއްކުމާއި  ކޮށް 

 ވެ.  ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުށެކެ  އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަކީ މި  އިުގދަންކުރުމާ

 

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށީ ދާއިރާ

 އާދެ! ތި ރަނަގޅޭ ެއއްމިލިއަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ން ހުރީމަ މިއާ ކައިރި ނުވާނެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީތި ރަނަގޅުހެން. އައެއީ ހަމަ ެއއްމިލި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 ؟ ނުން ޖުރިމަނާވަނީތޯއަކޮށް ިވއްކާ މީހާ ވިއްކާ ފަރާތް ވެސް ެއއް މިލިރީޓެއިލްމިހާރު ތީެގ 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވެސް.  ެވސް ބޮޑު މަހުޖަނެއް ނޫންތޯ އޭނަ ކޮށް ިވއްކާ މީހާރީޓެއިލް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

އެފް.އެސް.އެމު ެއފް.އެސް.އެމުމިސާލަކަށް  ދެން  ތެލެއް.  ެގންނަ  ަގޑުބަޑުކޮށްެގން  ެގންނަނީ  މި  މިން  ދެނީ   ން 

ޕާޓީއަކުން ހަތަރު  ތިން  ހޯލްސޭލްކުރަނީ  ފަރާތުން    .ރާއްޖޭަގއި  އެ  ނަގައިެގން ރީޓެއިލްދެން  ފަރާތްތައް  ކުރާ 

 ؟ ހޭއިކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ރީޓޭލާ މި ޒިންމާ ނަަގންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބަރީޓެއިލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތެޔޮ މި ަގންނަނީ...ވެސް ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ އޭނަ  އޭނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 ޑޫ ޔަޤީންކުރާނެ ޮގތް.  ވީ ހައު ؟ ޔަޤީންކުރާނެ ޮގތަކީ ކޮބާ

 

 ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟ ރާއްޖެއިން އެތެރެކުރާ ފަރާތް ޖަހަންވީ ނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 އާދެ! ތީތި ތި ލޮކްކުރަންޖެހޭނީ އެތެރެކޮށް ިވއްކާ ފަރާތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެތެރެކޮށް ހޯލްސޭލްކޮށް ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި
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އެ ތެޔޮ ނަަގން އެފް.އެސް.އެމު  .ޝަންޕްރީޓޭލާއަށް ނޯ އޮ ން ނޫނީ ވިލާއިން ނޫނީ ހޯކްސްއިން ނޫނީ އޭނަ ޖެހެނީ 

 ދެން ކޮންމެވެސް އެހެން ބަޔަކުން ތެޔޮ ނަަގން މި ޖެހެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހޯލްސޭލްކޮށް... އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުހެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިްއކަިއެގން ނޫނީ ަގވާއިދާ    ،މަނާކުރަންވީ ަގޑުބަޑުކޮށް ވިްއކަިއެގންހޯލްސޭލްކުރާ ފަރާތްތައް ޖުރު 

 ޚިލާފަށް ުގދަންކޮށްެގން ިވއްކަންޏާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ ޑަން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ،    .ލްއިބުނަނީ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެ  އަޅުަގނޑުމެން މި ހަވާލާދީފައި އިންނަ މާއްދާ މިއެހެންވީމާ، މިހާރު  

 ؟އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރަންވީ ނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

ޑީސެލް ިވއްކާ    ،ހުންނާނެ ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ މީހެއްވެސް    ލް މާނައަކީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އި ޑާލަންވީ. ރީޓެ ނލް ކައިރީޓެ

ބަންދުކޮށްެގން ވެސް ހަމަ އުތުރު ރަށްރަށުަގއި   އަށް ފުޅިފިހާރަތަކުަގއި ފުޅި  ،ސީން ވިްއކާ ފަރާތެއްކަރާ  ،ފަރާތެއް

ރަށްރަށުަގއި   .އެބަހުރި ކޮންމެވެ  ދެކުނު  ަގންނަނީ  މި  ކިހިނެއްހޭ  މީހާއަށް  ެއ  އެހެންވީާމ،  އެބަހުރި.  ސް  ވެސް 

 ...އޭނަ އެތަނުން ލާ ޒިންމާ ނަަގންވީ ކީްއވެހޭއިރީޓެ  .ހޯލްސޭލް ފަރާތަކުން ަގނެެގން ޮގސް މި ިވއްކަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ތި އެހެންވީމާ،  ކްލިއަރ.  ވަރަށް  ކްލިއަރ.  ހޯލްސޭލްކޮށް   އިތާނަގ  ވަރަށް  އެތެރެކޮށް  ރާއްޖެ  ޮގތަކީ  ހައްދަންވީ 

ެއީއ   .ލަރުން ވެސް ލޮކްކުރަންއިން އިނޭގތޯ. އެކަަމކު މިއާެއކީަގއި އެބަޖެހޭ ރީޓެއަިމލި  1ވިްއކަންވާނެ ފަރާތަކަށް  

. މިސާލަކަށް  ިވޔަފާރިކުރުމަށް އެ މީހުން ަގނެެގން ނުވާނެ ލަިއސަންސް ނެތް ފަރާތެއްެގ އަތުންނެއް އިނޭގތޯ ރީޓެއިލް

އަތޮޅު   ަގނެލާފަިއ  ޮގސް  ނިކުމެެގން  ބޯޓެއް  އެހެން  މިތަނުން  ކައިރިކޮށްލާފަިއ  ކަިއރިއަށް  އުލިަގމު  ބޯޓު  އިރާނުެގ 

 ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ހިންިގެގން ނުވާނެ ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

އަނެްއކޮޅުން   ހުރި  ރީޓެއިލްރަނަގޅު.  ހެދިފައި  ކަމަށް  އެ  ރާއްޖޭަގއި  ވިއްކަންވާނީ  ތެޔޮ  ވެސް  ފަރާތުން  ކުރާ 

ތެރެއިން  އިަގާވއިދުތަކާ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފު  .އުސޫލުތަކުެގ  އެބަހުރި  ވިްއކުމާމިހާރު  ތެޔޮ  ގަވާއިދެއް    ން  އާންމު  ބެހޭ 

ޕްރިކޯ  އިޭއަގ  .އެކުލަވާލާފަ ސޭފްޓީ  ލާފައެބަހުރި  އެްއޗެހި  ލަިއސަންސް  .ޝަންސްތަކާ  ވިްއކުމުެގ    ،އެ  ތެޔޮ 

ލައިސަންސް މިހާރު ނުދެވޭނެ އެ މިންަގނޑަށް އެ ިވއްކާ ފަރާތުން ކަންކަން ބައްޓަން ނުކޮށް. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް  

ފު ެވސްއެއީ  ަގާވއިދު  އެ  ނޫނޭ  އިމްޕްލިމެންޓެޑް  ނުކުރަނީ  .ލީ  ޢަމަލު  ަގާވއިދަށް  އެ  އެއްބަޔަކު    .އެއްބަޔަކު 

ޢަމަލު އެހެންވީމާ،  ތަންފީޛުކުރާ    ،ޢަމަލުކުރަނީ.  ގަވާއިދު  އަދި  ސަރުކާރަކުން  މީހުންނަށް  ޢަމަލުކުރާ  ަގާވއިދަށް  އެ 

އިންސެންޓިވެއް ދެވޭނެ  ނޯވޭ  މީހުންނަށް  ބޭކާރު    އެއްބާރުލުމެއް  .ވެސް  ަގވާއިދަކީ  އެ  އެހެންީވމާ،  ނޯވޭ.  ވެސް 

 . އޮންނަނީ ަގާވއިދަކަށް ވެފައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ދުްއވާލަންީވ  ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލު ކީިވއްކުމާިއ އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާިއ ުގދަންކުރުމަހޯލްސޭލްކޮށް 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ވެސް ަގޑުބަޑުކޮށްފިއްޔާ ކޮންމެވެސް އަދަދެއް އޮންނަންވާނެ.  މީހުންކުރާ ރީޓެއިލްމުޤައްރިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ހަދަމާތޯ މިހެން  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ؟ މިހާރު  އަދި  ޕެޓްރޯލިައމް  ނުފެތޭ  ިމންަގނޑަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި... ؟ ން އުފެއްދުންތައްކުރުއެތެރެހޯލްސޭލްކޮށް، ކޮބާ ދިވެހި ރާއްޖެައށް  އުފެއްދުންތައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 .. އްތޯ ެއވެސް.ޕެޓްރޯލިއަމެރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭނީ ކޮންމިންަގނޑެއްެގ  އިމިހާރު ތީަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތޯރިޓީން އޭތި   މާއްދާތަކުަގިއ  ކުރީެގ  ސަޢުދު  ތެލުެގ    ހިމެނިއްޖެ  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ކުރާނީ 

ރާއްޖެ މިންަގނޑުތައް.   ކަނޑާލަރީޓެއިލްއަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  އެތެރެކުރުމާއި  އަށް  ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ްއވާ.ކޮށް 

 އެތެރެކުރުމާއި ހޯލްސޭލްކޮށް...  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ވިްއކުމަކީ، ވިްއކުމާއި ުގދަންކުރުމަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮށް ވިްއކާރީޓެއިލްދިވެހި ރާއްޖޭަގއި    ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އުފެއްދުންތައް  އިޕެޓްރޯލިއަމާދެން )ރ( އެއް ލަްއވަބައްލަާވ.  

ފަރާތެއެތަކެތި  ފަރާތްތަކުން   ނެތް  ފަރާތައްެގ  ހުއްދަ  ނެތް  ހުއްދަ  އެކަހަލަ  އަތުން،  ކުށެކެވެ.  ަގތުމަކީ  ކުން 

ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް ެގންނަންވީ. އޭރުން ެއ މީހުން ވެސް ލޮކްވީ ނޫން. އޭރުން ނުބުނެޭވނެ މިހިރަ ތަނުން ތިމަންނަ  

ިވއްކަނީއޭ  .ަގތީއޭ ެގނެެގން  ޕަޓަޕަޓަލަިއެގންދާއި  .ތިމަންނަ  ހަލާކުވެެގން  އަޅާފަިއ  އެްއކަލަ ސައިކަލު  ލެޑް  ބަލާ  ރު 

އެ   ފަރާތްތަކުން  ކޮށް ިވއްކާރީޓެއިލްދިވެހި ރާއްޖޭަގއި    ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް   އި އަމާ ، ޕެޓްރޯލިޕެޓްރޯލްހުރި  

  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް  އިޕެޓްރޯލިއަމާއަދި ޖުމްލަ ރަނަގޅެއް ނޫން.    ،ހުއްދަ ނެތް ފަރާތަކުން ަގތުމަކީތަކެތި  

އެތަކެތި     ފަރާތްތަކުންކޮށް ިވއްކާރީޓެއިލް.  . ފަރާތްތަކުން ިވޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް.ކޮށް ވިްއކާރީޓެއިލްރާއްޖޭަގއި  ދިވެހި  

ަގތުމަކީ ކުށެކޭ.    ކަނޑާލަމާދޯ. މިތަންކޮޅު ރީތިކޮށްލީމަ މައްސަލަ ނިމުނީއޭ. މިތަންކޮޅު ރަނަގޅުކޮށްލަދެްއަވބައްލަވާ. 

ފަރާތްތަކުން   ވިްއކާ  ފަރާވިރީޓެއިލްކޮށް  ނެތް  ހުްއދަ  ބޭނުމަށް  ފަހު ތަކުން  ތްޔަފާރީެގ  ފަރާތަކުން  ތަކެތި...  އެ 

 ޖުމްލައިަގިއ، ނޫން، ތިތަނަކަށް ނޫން. ފަހު ޖުމްލައިަގއި.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފާރާތަކުން މި ތަކެތި ަގތުމަކީ ކުށެކޭ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅެްއ  ރީޓެއިލް ވާހަކަައކީ   ސަޢުދު  އަތުންނޭ.  ފަރާތެއްެގ  ނެތް  ހުއްދަ  ނުވާނޭ  ަގނެެގން  އެްއޗެހި  ެއ  ކުރަން 

 ނޫންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 އާދެ! ރަނަގޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުށަށް ދެން   އަދައާދެ! ދެން އެ  ޖެހޭނެ ލުއިވަރެއްެގ  ާގތްަގނޑަކަށް އިރީޓެ  އީްއ ލާން. އެ ބެއަޅުަގނޑުމެން  ލަރުން 

   ...ބުނާ ކުށްކޮށްފިއްޔާ އަދަބަކީ  ފަންސާހަކަށްހާސް ރުފިޔާއިން އެ ކުށަށް ޖެހޭނެ އަދަބުދޭން. އެ )ރ( ަގއި އެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ ތި ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ތަނެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ދެން އެ މީހުންެގ...ތަންފީޛުކުރަން ބޮޑު އޮތޯރިޓީެއއް މި ހަދަނީ ނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 ވެސް ތި ޚިދުމަތް އެއްކޮށް ހުއްޓޭނެ.  ތަންފީޛު ކުރަންޏާ މާލޭގައި . އެ ތީތިރަނަގޅޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ިވއްކަނީ އެހެންތޯ. އެ ހުސް ަވުގ ތެޔޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

ެއއްވެސް ޕެޓްރޯލް ޝެޑަކުން ޕެޓްރޯލް ނުވިއްކޭނެ ފުރަތަމަ މިސާލަކަށް މާލޭަގއި މިހާރު ާގއިމުކޮށްފައި ހުރި  އުހުނ،  

 ވެސް މަނާ ކަމެއް. ެއކަން ތަންފީޛު ނުކުރެވޭ.   ކަމަކަށް މަނާކަމެއް ެއއީ. މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  .ޗެއް މިހާރު )ރ( ަގއި ބުނާ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާއް  ކޯއީމި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ހާސް. 50

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަރާތަކުން  އެ  ީމހުންނަށް.  އެ  ބޮޑުވާނެ  ވަރށް  ެވސް  ފަންސާސްހާސް  ނޫނޭ،  ިވޔަފާރިެއއްނުން.  ކުދިކުދި  މި 

 ނިއިންނާނެއެއްނުން ހުއްދަެއއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

 ތައުޒަނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ެއއްޗެކޭ ކުދިކުދި ިވޔަފާރިތަކަށް.  50

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހިސާބުން ޖުރުމަނާކުރާ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދޭ ބައެއް ނޫނެއްނުން ެއީއ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި. ޖުރުމަނާކުރުން. އޯކޭ.  

އެހެންވީމާއިނިންމަ ހަވީރަ  މިހިސާބުން  ،ލާނަން.  މާދަމާ  ޖައްސަވާލަްއވާ.  ބައްދަލުވުން.ޑޭޓް  ދެއްތޯ  ހަދާލާނީ    4  ށް 

ނިންމާލީ އިލާނަނިންމަ  ، އެހެންވީމާ  އިނޭގތޯ.   ޖަހާއިރު އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތެންކިޔު  ބޮޑަށް  ވަރަށް   ން. 

 ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.   .މިހިސާބުން

_______________________ 
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