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

 

 ރެކޯޑުކުރެިވފައި ނުވޭ( )ކޮމިޓީެގ ފެށޭބައި 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ އަދުހަމް. އިއްޔެ ނިންމާލި ހިސާބުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

؟ މިހާރު އިއްޔެ އެްއކަލަ އަޅުަގނޑު އެއްކަލަ ފަހުން ބަލާލަންވެެގން ދެ ތިން ކަމެއް ބައިންދާލާފައި އިނެއް ނޫންތޯ

އެއްކަލަ   ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ބިލުަގިއ   43އެއީ  ނަރުދަމާ  ފެނާއި  މާއްދާ،.  ކަނޑައެޅުުމެގ  އަުގ  އެއީ  މާއްދާ.  ވަނަ 

އްދާ ވެސް ފައްތާލަންެވެގން. ދެން މިހާރު މި އިނީ ޑްރާފްޓެއްކޮށްލާފަ.  އެކަން އިންނަޮގތަށް އެ ލެންގުއޭޖަށް މި މާ 

ވަނަ މާއްދާ ެއއީ ައުގ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭ މާއްދާ. ދެން ޖުމްލަކޮށް މި މާއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން އަދި ތިން ފަރާތަކާިއ   43

ލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއަށާއި އެކްސްޕާޓުންެގ އޮޕީނިއަން ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަން މިހާރު ސިޓީ ފޮނުވާލައިފިން ޔުޓި

ޖުލައި   ހަދަނީ  މި  މީޓިންގ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ުގޅޭޮގތުން.  ސިސްޓަމާ  ބޭންޑް  ފެނަކައަށާ.  ސްޓެލްކޯއަށާއި 

އެްއވަނަ ދުވަހަށް. އަޅުަގނޑުމެން ފަސް ދުވަސް ލިބިެގން، އަންނަ ހަފްތާެގ ބުރާސްފަތި ދުވަސް އެއީ. އޮންލައިން  

 ޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ ދަންނަވައިލާފަ. މީޓިންގއަކަށް އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ؟ އަޙުމަދު ސަޢީދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާންތޯ ތި އުޅުްއވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ؟އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މީޓިންގ ބޭްއވޭވަރަށް ކޯރަމް އެބަ ހަމަވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާރީމޭޒުންއި

 ހަމަ ކިރިޔާ ވޯކިންގ ކޯރަމެއް މި އޮތީ. އަނެއްހެން ކަމެއް ނިންމާލެވޭވަރު ކޯރަމެއް ވެސް ނެތް އަދި.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ރުމާއި ތި  ބައްދަލުުވން އިންތިޒާމްކު؟ އަޙްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެބައްލަވާ އަޅުަގނޑު ދެން މީަގއި ކީއްތޯ ކުރަންޖެހެނީ

ކުރަނީ  މި  ނުވޭތޯ.  ހަމަވޭތޯ  ކޯރަމް  ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ނޫން.  ދެންނެވުން  ބޭފުޅުންނަށް 

 ރައްޔިތުންެގ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ކޯރަމް ހަމަކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާ.  ؟ ކޮންބައެްއެގ މަސަްއކަތެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޅުަގނޑު ުގޅާވެސްލައިފިން ެއއްފަހަރު މިހާރު. އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ގަޑިއިރުެގ ބައްދަލުވުން ވެސް ބާްއވަން.    2އުނހު، އަޅުަގނޑަކަށް ލަހެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ބޭނުން  

ބިލުތައް މިހެން ބާއްވާފައި ދައުރު ނިިމެގން މި ދެންނެވީ އެކަަމކު ައޅުަގނޑަށް ކުރެވޭ ކަެމއް ައޅުަގނޑު ކުރާނީ. މި  

ދަންނަވަނީ.   މި  އަޅުަގނޑު  އިޙްސާސް  އަޅުަގނޑުެގ  ކަމެއް.  ލަދުވެތި  ެއއީ  ހެދުން ވެސް  އެހެން  ޮގސް  ޗުއްޓީއަށް 

އެހީތެރިކަންދެއްވާ. ެގންދެވުމަށް  އަވަހަށް  ކަން  މި  އަދި  ތިއްބަވާ  ކޯރަމްަގއި  ހަމަކޮށްދެއްވާ  އަޅުަގނޑަށް    ކޯރަމް 

މިހާރު  ވާ ކުރަން.  އެބަ  ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.    4ވަރެއް  ެގންދެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިއްބަަވއިފިްއޔާ  މެންބަރުން 

 ެގންދެވޭނެ، ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ އެކަމަކު ވެސް ެއްއވެސް މާްއދާއެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނު  ފާހެއް  ޮގތުަގއި  ނިންމުމެއް  ކޮމިޓީ  އަނެއްހެން  މީކާޢީލް    5ކުރެވޭނެ  އާދެ!  މިހާރު  ނެތީހެންނެއް.  މެންބަރުން 

 ޖޮއިންކޮށްފި ދެންމެ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޫން   މަސައްކަތެއް  އަިމއްލަ  އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 

ކޮމިޓީަގއި މި ހިންަގނީ. މި ކޮމިޓީަގއި މި ހިންަގނީ ރައްޔިތުންނާ ުގޅޭ ބިލުތަކުެގ މަސަްއކަތް. ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ 

ބައިވެރިވު އެއްބާރުލުާމއި  ކޯރަމް އެހީތެރިކަމާއި  އިނޭގތޯ  ދަތިވޭ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުހިންމު.  ވަރަށް  ން 

ޭއެގން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ެގއްލިެގންދާ  އޮންލައިންެވފައި  ނުވަތަ  ހަމަނުވެ 
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ރިނުވާ މެންބަރެއް ވެސް އެބަ އެބަ ލަސްވޭ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ވެސް ބައިވެ

މީަގިއ   ނިންމަން.  ޮގތަކަށް  އެބަޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވާހަކަ  މެންބަރުެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުންނަވާ. 

ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިފިން އެކަމުަގިއ   ެގންދެވޭނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  ބަޔަކު ލައިެގން ކޮމިޓީ  ބޭނުން  ބައިވެރިވާން 

  ަގވާއިދުަގިއ އޮންނަ ޮގތަކަށް ެއކަންތައް ެގންދެވުމަށް. ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެއްވާ އިދާރީމޭޒުން.  ވެސް އިދާރީމޭޒުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެއއީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުެގ އަުގ ނެުގން. )ހ( މީހުން ދިރިއުޅޭ 43މި މާއްދާ މިހާރު ބަދަލުކޮށްލާފައި މި އޮތީ    .

ކަރަން ދެވޭ  ހަދާފައިވާ ރަށްރަށުަގއި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަނޑަައޅާނީ  އަުގ  މަތީ  އެންމެ  ނެޭގނެ  ޚިދުމަތުން  ޓުެގ 

 ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން ޮއތޯރިޓީންނެވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޅާނީ މި މަޑުކުރަްއވާ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ދެވޭ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުން ނެޭގނެ އެންމެ މަތީ އަުގ ކަނޑަ 

 ؟ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން އޮތޯރިޓީންނެވެ. ކޮބައިތޯ މިއަށް ެގންނެވި ބަދަލަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފެނާއި  މީތި  އަޅުަގނޑު  ޑީލީޓްކޮށްފަިއ  އެްއކޮށް  މާއްދާ  އިން  ަގއި  )ހ(  ކުރިން  ހަމަ  މިއީ  ބަދަލު.  ހަމަ  މިއީ 

 މާެގ ބިލުަގއި އިންޮގތަށް ހަމަ އެ މާއްދާ ބަދަލުކޮށްލާފަ. މިހާރު މުޅީން އައު އަކުރެްއ އެއީ. ނަރުދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! މިހާރު އިްއޔެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުން 

އެއަށް މާއްދާއެ  މީހުން  އަުގ ނެުގން.  ބުނަނީ  މި  ަގއި  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން )ހ(  އް މިއަށް އިތުރުކުރުމަށް. ދެން 

ދަށުން   ާގނޫނުެގ  މި  ކަނޑަައޅާނީ  އަުގ  މަތީ  އެންމެ  ނެޭގނެ  ޚިދުމަތުން  ކަރަންޓުެގ  ދެވޭ  ރަށްރަށުަގއި  ދިރިއުޅޭ 

ޓީން ކަނޑައަޅަނީ އެންމެ މަތީ ސީލިންގ  ހަދާފައިވާ ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުެގމަތީން އޮތޯރިޓީންނެވެ. އެހެންވީމާ، އޮތޯރި

ދެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި  ؟ ޕްރައިޒް  އެްއވެސް  އޮތްތޯ  އެބަ  މިއަށް  އޮތޯރިޓީންނޭ.  ކަނޑަައޅަނީ  ޕްރައިޒް  ސީލިންގ 

 ؟މެންބަރެއްެގ ެއއްެވސް ކޮމެންޓެއް
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

 . ރަނަގޅު ތި ޮގތް އިނޭގތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.؟ އެހެން ބޭފުޅެއްެގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

 ؟ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މިހާރު ސަޢުދު، އަޅުަގނޑުމެން އިއްޔެަގއި ނިންމީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް އެ ރަށެްއަގިއ  

ނިންމާނީ  ރަށަކުން  އެ  ޕްރައިޒް  ެއކްޗުއަލް  އަސްލު  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ.  އަޭގ  ަމތީ  އެންމެ  ިވއްކޭނެ  ކަރަންޓު 

އެހެންވީާމ، މިހާރު މިސާލަކަށް ވިލިނިގލީަގއި ކަރަންޓު ޔުނިޓެްއ    ކައުންސިލާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ މަޝްވަރާކޮށްފައޭ.

ވިްއކަން ނިންމިދާނެ ކައުންސިލަށް ސަބްސިޑައިސް ކުރެޭވ ކަމަށް ވަންޏާ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައި އިން ައަގށްވުރެ 

 ހެޔޮ އަުގަގއި. ެއއީ ޕޮއިންޓަކީ. 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެ ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

އޭރުން ވާނެ ޮގތަކީ، ތީެގ ާއިގއުކޮށްލެވޭނެ ޕޮއިންޓެއް އެބަިއން ހަމަ. އެ ޕޮއިންޓަކީ މިހާރު ކައުންސިލްތަކަކީ ވަރަށް 

ވެސް   އަބަދު  ބަލާނީ  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ބަެއއް  އޮންނަ  އުފެދިފައި  ުގޅުން  ރައްޔިތުންނާ  ބޮޑަށް 

ކަ މޫސުމުަގއި  ސިޔާސީ  ޭއެގ  މާ  ރައްޔިތުންނަށް  ެގއްލުންވިޔަސް  ދިމާކޮށްލާފައި  ދުވަސްވަރާ  ކެމްޕޭން  އުންސިލުެގ 

ދިނުމުެގ  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަނޑައެޅުމަށް  އަުގ  ނުބަލާނެ.  ކޯޕަރޭޝަނަކަށް  ކޮމްޕެނީއަކަށް  ބޮޑަކަށް 

ނެިގެގ އެޑްވާންޓޭޖް  އޭެގ  ބޮޑަށް  މާ  ދެން  ދާނީ  އެ  އެހެން އޮވެއްޖިއްޔާ  ކަންކަން  އެ  އެންމެ ރައިޓްސްއާ  ޭއެގ  ން 

އަުގ   ސަރަޙައްދެްއެގ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން.  ކަމެއް  ވެދާނެ  ެއވެސް  ނުދެވޭނެ.  ޚިދުމަތްތަކެއް  އެކަށީެގންވާ 

އެކަމަކު   ނިކުމޭ.  އެބަ  މައްސަލަތަކެއް  ކަނޑައެޅީމަ ވެސް  ނެތި  މަޝްވަރާ  ފުލް  އޮތް  އެ  ކުއްލިައކަށް ސަރުކާރަކާ 
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ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  ސަރުކާރަކީ ެވސް ރައްޔިތުން އިންތި ެއއްޗެއް. އެހެންވީާމ، ތީެގން  ޚާބުކޮށްފައި އޮންނަ 

 އޮތޯރިޓީން އެކަން ކަނޑަައޅަން. އެ ބޭފުޅުން ހިސާބުތައް ހަދަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

 ؟ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނެތޯ އަޅުަގނޑަށް

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ރިޔާސަތުން

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

މިހާރު ދެންމެ ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވީ އަސްލު ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. އެއީ ވާޮގތަކީ  

މަޝް ފަރާތާ  ޚިދުމަތްދޭ  ކައުންސިލާއި  މިސާލަކަށް  ކައުންސިލުން،  ޮގތަކަށް  ރަށްރަށުެގ  އެކަހަލަ  ވަރާކޮށްެގން 

ެގންދިޔައިމަ ާވޮގތަކީ ކައުންސިލުން ދުވަހަކު ވެސް ނުހިފާނެ އޭތި ސަސްޓެއިންވާކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެ މީހުން ބަލާނީ  

ޮގތަށް އަސްލު. އެކަމަކު   ލިބޭ  މީހުންނަށް ފަހިވާޮގތަށް ރައްޔިތުންެގ ތާއީދު  ކޮންމެވެސް އިންތިޚާބީ މޫސުމަކަށް އެ 

ޝަލީ ނޫނީ ކޮމަރޝަލީ އެހާ ފީސިބަލް ނޫން ދިމާލަކަށް ވެސް ޮގސްދާނެ. ނޫނީ ދާން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތަކަށް  ފައިނޭން

ވެދާނެ.  ވެސް  ޮގތެއް  ނުދެވޭކަހަލަ  ޚިދުމަތް  ނޫނީ  މެދުކެނޑި  ޚިދުމަތް  ސަބަބުން  އެހެންވުމުެގ  ޮގސްދާނެ.  ވެސް 

އީ ހަމަ އޮތޯރިޓީަގއި އިނދެފައި ދެން އަނެއްހެން އަުގ  އެހެންވީމާ، މީަގއި މެކްސިމަމް ސީލިންގއެއް ކަނޑަެއޅުން އެ

ކަނޑައެޅުުމަގިއ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް އޭަގއި އޮތޯރިޓީެގ އިންޓަރވެންޝަނެްއ އެ ބަޔަކު ެގންނަންޏާ ެއ  

ައކީ ޮގތަށް ބޭްއވުން ރަނަގޅު ކަންނޭނޭގ. ނޫނީ މެކްސިމަމް ސީލިންގ ކަނޑައެޅީމަ ދެން އެ ހިސާބުން އޭެގ މާނަ

ނޫނީ   ކޮށްފައި  ކުރަންޏާ  އަުގހެޔޮ  ިވއްކަންވީއޭ.  އަަގކަށް  ބޭނުން  ބަޔަކު  އެ  ދެން  ކަނޑައެޅިފަ.  އޮތީ  އެ  ދެން 

ޕްރޮަވއިޑަރއަށް އަުގހެޔޮކުރުމަށް ވެސް އަދި   އެކަހަލަ، އެ ޗާންސަސް އެބަ އޮތްތާ މިސާލަކަށް އޭރުން ސަރވިސް 

ވެ ފްލަކްޗުއޭޓްކޮށްލުމަށް  ކުޑަކޮށް  މެކްސިމަމް  އެއަށްވުރެ  މިސާލަކަށް،  ކަނޑައެޅީމަ  ސީލިންގ  މެކްސިމަމް  ސް. 

ސީލިންގ ކަނޑައެޅިދާނެ އޮތޯރިޓީއަށް އެކި ރަށްރަށަށް ެއކި ސީލިންގތައް ެވސް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ެގންދިއުން  

ކަންކަ ބައެްއ  ބައެއްފަހަރު  ޕޮލިޓިކަލީ  މިހާރު  އެއްކަލަ  އެހާ  އެހެންނޫނީ  ބުއްދިވެރީ.  އެއީ  ކަންނޭނޭގ  ކުރާއިރު  ން 

ނަާގ   އެ  ނަާގ.  އެބަ  ެވސް  ޑިސިޝަންތަްއ  ބައެްއކަހަލަ  ބަެއއްފަހަރު  ވެސް  ނުބަލާ  ކަމެއްތޯ  ކުރެވޭ  ޕްރެކްޓިކަލީ 
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ފެންނަނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ނޫންހެން  ބުއްދިވެރި  އެހާ  ދޫކޮށްލުން  އޭތި  ާގނޫނަކުން  އެޮގތަށް  މޫސުމެއްަގއި 

  ސަޢުދުެގ އެ ވިސްނުންފުޅަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދު ދެންމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! ައޅުަގނޑަށް މީެގ ވިސްނުން އަދި ރަނަގޅަށް ދަންނަާވ ނުލެވެނީ ކަންނޭނޭގ. މި ޔުނިލެޓްރަލީ ކައުންސިލަކަށް  

އަުގ ިވއްކާ  މިސާލަކަށް  އަުގ  ޔުޓިލިޓީން  އިނޭގތޯ.  އަުގހެޔޮކުރާކަށް  ކަރަންޓު  ނިންމޭނެ  ނިންމަނީ،  ނުއެއް  މި   

ައުގ.   މަތީ  އެންމެ  ކޮބައިތޯ.  ައަގކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އިން  ކަނޑަައޅާފައި  އޮތޯރިޓީން  ބަލަނީ  މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ 

މިހާރު ކައުންސިލަށް ވެސް ދެނީ ރޯލެއް  ދަށް.  މީހުންނަށް ކުރެވޭނީ އެއަށްވުރެ  ބޮޑެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ  އެއަށްވުރެ 

މަޝްވަރާކުރަ ފަރާތާ  ތަނަވަސްކަން ޚިދުމަތްދޭ  މާލީ  ތިމަންނަމެންެގ  ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްފާނަމޭ.  ތިމަންނަމެން  ން. 

ހުރިޮގތުން މި ރަށުެގ ކަރަންޓް އަުގހެޔޮކުރުމަށް ޓަކައި ތިަމންނަމެން ދީފާނަމޭ ޔުޓިލިޓީން ކަނޑައެޅިވަރަށްވުރެ މިވަރު  

ބެއަރކޮށްފާ ކައުންސިލުން  ތިމަންނަމެން  ފަރަުގ  އަންނަ  ނޫން  އަުގހެޔޮކޮށްލީމަ  ކުޑަކުރެވެނީކީ  އަުގ  އެހެން  ނަމޭ. 

އިނޭގތޯ. މިހާރު މިއޭ ކަރަންޓް ވިްއކޭނެ އަަގކީ ެއޮގތަށް ކައުންސިލަށް ބުނެވެނީައކީ ނޫން. ކައުންސިލުން ބުނަންވީ 

 އެ ފަރަުގ ތިމަންނަމެން ދައްކަދޭ ޮގތަށް ކުޑަކޮށްދޭށޭ. އެހެންވީމާ، އެވަރުެގ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކައުންސިލެއް

 އޮެވއްޖިްއޔާ. ެއއީ މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

މުޤައްރިރު މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ މިސާލަކަށް އަދި ާގނޫނެްއަގއި އޭތި ނުލިޔުނަސް މިސާލަކަށް، ދެ ރުފިޔާ 

ވިއް ރުފިޔާ،  ދެ  މިސާލަކަށް  ރޭޓަކީ  ހުރި ފިކްސްޑް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެވެސް  ދެން  ރުފިޔާ.  ދެ  ވެސް  ވަރަކީ  ކޭ 

ކޮންމެވެސް މުއްސަންޖެއް ނޫނީ އަމިއްލަ މީހަކު ވެސް މި ބުނަނީ ދޮޅު ރުފިޔާއަށް ހަދާށޭ. ބާކީ ބައިރުފިޔާ ނުވަތަ  

ޕްރޮވަ   50 ސަރވިސް  ާއިއ  އޭނަ  މިސާލަކަށް  ދެން  ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްދޭނަމޭ.  ތިމަންނަ  ބައި  އިޑަރާއ  ލާރިއަށްވާ 

ކުރެވެންޏާ  އެކަން  އުސޫލަކުން  އޮންނަ  އެ  ދަށުން  ެއްގރީމެންޓެްއެގ  ކުރެވެންޏާ  އެކަން  އެއްކޮށް  މީހުން  ދެބައި 

އެހިސާބުން ދާންވީ. އެހެން ާގނޫނެއްަގއި ނެތަސް ނޫނީ ަގަވއިދެްއަގއި ނެތަސް ެއކަން ކުރެވޭނެ ނޫންތޯއޭ އަޅުަގނޑު  

 ލް ެވއްޖިއްޔާ ކައުންސިލުން ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ އެ މީހުންނަށް މާ ރަނަގޅަށް.ހިތަށްއަރަނީ އަދި އަމުދުން ކައުންސި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން
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އެ   އޮތޯރިޓީން  ސަރވިސް  މިހާރު  މީަގއި  ބޭނުން.  ހިްއސާކޮށްލަން  ކަމެއް  އެހެން  އަދި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު 

ޕަވަރ،   އިޤްތިޞާދީ  ސަރަޙައްދެއްެގ  އެ  އެބަޖެހޭ  ެވސް  ކަނޑާއަޅާއިރު  ބޭންޑް  މެކްސިމަްމ  ސަރަޙައްދުތަކަށް 

  100މިހާރު ވެސް ބޭންޑް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެދާނެ    އިކޮނޮމިކް ޕަވަރ އިންވަރު. ިމސާލަކަށް، މިހެން މި ދެންނެވީ،

ރުފިޔާ އެއީ، މިހާރު   6އިން މަތީަގއި ެއާވ    200ރުފިޔާއަށް. ދެން    2ޔުނިޓާ ދެމެދަށް    200ޔުނިޓުން ފެށިެގން  

މި ކަންތައްތައް  ޭގެގ  ފުދުންތެރިކޮށް  ވަރަށް  ޮގތުން  އިޤްތިޞާދީ  ރަށްރަށަކީ  ބައެއް  އަތޮޅުތަކަކީ  ބަެއއް   ވާޮގތަކީ 

ފުރިޖުތަކާ.   އޭސީތަކާއި  ިވޔަސް  ެގއެއް  ކުޑަ  ކިތަންމެ  ބަހައްޓަިއެގން  ހުރިހާ ސާމާނެއް  ޭގަގއި  ހަމަ  މެނޭޖުކުރަނީ. 

އިން މަތީަގއި ޔުނިޓު ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް ލިބޭނީ    200އިން މަތީަގއި    100އެހެންވީމާ، ެއވްރެޖު  

ޕްރައިޒޭ.   އިންނަ  އެ  ބޭންޑުެގ  ޕޮޕިއުލޭޝަނަށް  މެކްސިމަމް  ޓޯޓަލް  ކަނޑައަޅަނީ  މި  ބޭންޑް  ޕްރައިޒް  މި  އެކަމަކު 

އެފަދަ  އެހެންވެއްޖިްއޔާ  ކަހަލަ،  ކޮންމެވެސް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ހިސާބުތަކުން.  ހަދާ  އޮތޯރިޓީން  ނިސްބަތްކޮށް 

ވަސްކަން ބޮޑު ރަށެކޭ.  ރަށްރަށް އުނިވެެގން ދޭ އެ ލުއިކުރާ ބޭންޑުަގއި ނުހިމެނި. ދެން ބުނާނީ އެ ރަށާކީ މާ ތަނަ

މެކްސިމަމް  ލިވިންގަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  އުޅޭ.  ހަމަ  ނުދެއްކިެގން  ރާއްޖޭަގއި  ބިލު  ކަރަންޓް  އެހެންނަމަވެސް، 

ޖައްސަިއެގން މި ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ބޭންޑް ކަނޑައަޅާއިރު ވެސް އެ ސަރަޙައްދުަގއި އިޤްތިޞާދީ ެއވްރެޖު 

ހެދޭނެ   އިނުން ކަލްކިއުލޭޝަން  މާއްދާއެއް  ރިޢާޔަތްކުރާނެ  ކަންކަމަށް  އެ  ކަނޑައަޅާއިރު  ބޯޑުން  ބިލުަގއި  ޮގތަށް 

ގއ.ަގިއ   މިސާލަކަށް،  ކަނޑައަޅަން.  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ތިބެފަިއ  މާލޭަގއި  ހަމަ  އެހެންނޫނިއްޔާ  މުހިންމު.  ވަރަށް 

ބަތުން އެހެން ތިބި ވާހަކައަކީ ޭގބީސީތަކަށް  ވެއްޖިއްޔާ ކޮނޑޭެގ ވަރަށް މަދުވާނެ އާބާދީ. އެހެންވީމާ، ެއ ރަށުެގ ނިސް

އާބާދީެގ % ނުާވނެ  ފޯލް  ބޭންޑް  މުހިންމު    10ކަނޑައަޅާ  ދެން  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ރަށްރަށުެގ.  ބޮޑެތި  ެވސް  އަށް 

 ކަމެއް ކަންނޭނޭގ އެ ބޭންޑް ކަނޑައަޅަން ބަލާއިރު.  
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ތަ ވަރަށް  މެންބަރު  އިްއޔެެގ  އިްއޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަތަކެއް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ވިދާޅުީވ  ތި  ފްޞީލުކޮށް 

ކަނޑަެއޅުމުަގއި   އަުގ  ކަރަންޓުެގ  ވާހަކަދެްއކިން.  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  މާއްދާއަށް  ތި  ސެކްޓަރެއއް   7ބައްދަލުވުމުަގއި 

އަޅު އެހެންވީމާ،  ހިމަނާފަ.  ބިލުަގއި  މީަގއި  މިހާރު  އިންނާނެ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދޭހާއެކީ  ވަރަށް  ހަމަ  ަގނޑު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުން މި އެދެމުންދަނީ މިކަހަލަ ހައްސާސީ މުހިންމު ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުމާ ުގޅިފައި  

ވަރަށް   ބައިވެރިވުން  މެކްސިމަމް  ހަމަ  އެންމެންނަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށްދާއިރުަގއި  މަސައްކަތް  ބިލެއްެގ  ހުރި 

އިތުރަށް މު މާއްދާ  އެ  ހަމަ  ލިބުނުނަމަ  އިއްޔެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަފުޅުތައް  ދައްކަވާ  ތި  ހިންމު. 
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ފުރިހަމަކޮށްލެވުނީސް. ތިއީ ަވރަށް ވެލިޑް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަތަކެއް. ތި ވާހަކަތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސިޑަރ  

އަޅުަގ އަނބުރާ  އިނޭގތޯ.  އޮންނާނީ  ިއްއޒަތްތެރި ކުރެވިފަިއ  ހުރިހާ  އެއީ  މާއްދާތަކަށް.  އެ  ދާނަން  ައދި  ނޑުމެން 

ވޯކިންގ  އެކަމަކު  ނުކުރާނަން.  ފައިނަލެއް  ކަމެއް  އެްއެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ  ފެނިެގން  މެންބަރުންނަށް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ލެންގުއެޖެއް ޮގތުަގއި އިްއޔެ އިންނާނެ އެ ވާހަކަތައް ހިމެނިފަ. މިހާރުެގ މި އިޝޫަގއި ދެންމެ އި

ޔައުޤޫބު އެ ވިދާޅުިވޮގތަށް މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެބައޮތް އެހީ ދެވިދާނެއޭ ބުނަން ކަރަންޓް ބިލު. އެކަމަކު 

ެއ   އެއްކަލަ،  ހަމަ  ޮގތް  ލިޔުނު  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުަގއި  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ކަންނޭނޭގ  އިންނަންޖެހޭ  އުސޫލެއް 

މަތް ދޭނެ އަުގ ކަނޑަައޅަންވާނީ ރެިގއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެންމެ މަތީ އަަގށްވުރެ  ރަށެއްަގއި ފެނުެގ ޚިދު

ހަމަ   އެހެންވީމާ،  ފަރާތުންނޭ.  ދޭ  ޚިދުމަތް  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ކައުންސިލާ  ރަށެއްެގ  ެއ  މަތީން  ޮގތެއްެގ  ބޮޑުނުވާ 

ސް ާގނޫނަކަށްވެފަ. ސީދާ އޭަގއި ހުރި ވާހަކަތަްއ  ސޭމް ލެންގުއެޖް ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ އެ ބިލު ބަލާފައި، މިހާރު ވެ

މިއަށް މި ެގނައީ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ތަފާތެއް އައިސްފިއްޔާ އަނެއްކާ ފެނަށް ވަކިޮގތެއް ކަރަންޓަށް ވަކިޮގތެއް އެހެން 

 ނުވެސް އަންނާނެ އިނޭގތޯ. ޚައިތަމް ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި އޮތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމްއިރާެގ މެންބަރު ދާ މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑެއް ނޫން ސަޢީދު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާފައި އޮތީމަ އިރުކޮޅެއްވީމަ ފާހަަގކޮށްލީ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރަްއވާތި. ސަޢީދު. އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި ޑްރާފްޓުަގއި މި އޮތްޮގތް ރަނަގޅުހެން. ދެން އެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލުން 

އޮންނަ  އިންތިޚާބުކޮށްފައި  ރައްޔިތުން  ކަމުަގއިވާނަމަ،  ޤަބޫލުކުރާ  ރަްއޔިތުން  އެ  ބަދަލަކަށް  ެގންނަ  ައަގށް  އަދި 

ކޮންމެ ރަށެއް މި އޮންނަނީ  މިހާރު  ކައުންސިލެއްތާ  ާގނޫނު  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ނިންމި  ަގއި ވެސް. 

އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އިންޮގތް  މި  މިހާރު  ހަމަ  މާއްދާ  މި  އެްއޮގތަށް  ާގނޫނާ  އިން  ފާސްކޮށްފައި 

 ފާހަަގކުރެވެނީ. 
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.. އާދެ! މިހާރު އޮތްޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް ދެއްތޯ. ދެން ކުރިއަށް އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމަށް ތި ވިދާޅުވީ އަނެއްކާ. 

ހުންނެވިތޯ އެބަ  މެންބަރަކު  ިއއްޒަތްތެރި  އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ  މިައށް  ދެން  ރޫހުަގއި،  އެީއ،  ) 43؟ ދިއުމުެގ  ހ( 

ން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި  ކުރީެގ ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް މި ާގނޫނުެގ ލެންުގއެޖު މިހެން ބާއްަވއިެގން ކުރިއަށްދިއުމަށް. މީހު

ދެވޭ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުން ނެޭގނެ އެންމެ މަތީ އަުގ ކަނޑައަޅާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ، އެންމެ މަތީ،  

ސީލިންގ ޕްރަިއޒް ކަނޑަައޅާކަށް ނެތެއްނޫންތޯ ެއްއވެސް އިޝޫެއއް. ދެން ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ކަންނޭނޭގ އިތުރު  

)ހ( އަށް އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިތޯ ބަލާލަން. އެހެންވީމާ،    43ނީ. އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް ހުންނާ

 )ހ(. )ށ( އަށް ދަމާތޯ. 43އޮތޯރިޓީން އެންމެ މަތީ އަުގ ކަނޑައަޅާނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޚިދުމަތްތަކަ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ދެވޭ ކަރަންޓުެގ  މީހުން  ާގނޫނުެގ )ށ(  މި  ށް އެްއވެސް ފައިސާެއްއ ނަަގންވާނީ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޮގތުެގ މަތިންނެވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މަޑުކުރަްއވާ! ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައްލަވަންޖެހޭނެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ދެވޭ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކަށް އެްއވެސް  

އެޑްހޮކްކޮށްނެްއ  ފައިސާ ނުނެޭގނެއޭ  އެހެންވީމާ،  މަތިންނެވެ.  ޮގތުެގ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ަގާވިއދުަގއި  ނަަގންވާނީ  ެއއް 

އެބަ   ކޮމެންޓެއް  މެންބަރެއްެގ  ެއއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ނޫނީ.  ތެރެއިން  ަގާވއިދެްއެގ  އިނޭގތޯ  ލާރިއެއް  އެްއވެސް 

 ކުރިއަށް )ނ(. ؟ އޮތްތޯ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  އިދާރީމޭޒުން

)ނ( މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަުގެގ ބޭރުން ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކަށް އެްއވެސް ައެގްއ  

 ނެުގމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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ދެން )ށ( އިތުރަށް ޑީޓެއިލްކޮށްދީފައި އެ އިންދީ ދެއްތޯ. ެއހެން ދެއްތޯ އެ ވަނީ. )ށ( ަގއި ެވސް އެ ބުނަނީ ެއްއ  

 ؟ ވާހަކަެއއް ނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 އިތުރު ކްލެރިފިކޭޝަނެއް. ޑަުއޓެއް އުޅެދާނެތީ ސާފުކޮށްލަދިނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ަމއްސަލަެއްއ ނޫން ދެއްތޯ އެއީ )ށ(، )ނ( އެހެން އިނުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 އާދެ! ރަނަގޅު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އޯކޭ ކުރިއަށް. )ރ(.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި   ރަށެއްަގއި  )ރ(  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތުެގމަތީން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ 

އަންނަ   އަަގށް  މި  އަދި  އިޢުލާންކުރަންވާނެއޭ.  އާންމުކޮށް  އަުގތައް  މަތީ  އެންމެ  ނެޭގނެ  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުެގ 

 ބަދަލުތައް ަގާވއިދުން އާންމުކުރަންވާނެއޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މާނައަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ކަރަންޓުެގ އެންމެ މަތީ އަުގ، ސީލިންގ ޕްރައިޒް ޖެހޭނެއޭ އާންމުކޮށް 

 އިޢުލާންކުރަން އަދި ޗޭންޖެއް އަޔަސް އެ ޗޭންޖެއް ވެސް ޖެހޭނެއޭ އިޢުލާންކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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)ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތުެގ ައުގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ކަނޑައަޅާނީ އެ ރަށެްއެގ  )ބ( މި މާއްދާެގ  

 ކައުންސިލުެގ މަޝްވަރާެގ މަތީންނެވެ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މެ މަތީ ައުގ  އާނ، މިީއ ައޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މަޝްވަރާކުރި ޕޮއިންޓް. މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެން

ެއޑްރެސްވޭހެން.   އެބަ  މަީގއި  ކޮންސަރން  އެންމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  އިނޭގތޯ. 

އެންމެ މަތީ ައުގ ކަނޑައެޅުުމަގިއ ރަށު ކައުންސިލުެގ މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭނެކަން ދެން ވަރަށް އޮބްިވއަސް ކަމެްއ  

 ރި ކައުންސިލެއްެގ ބަސް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ކަންނޭނޭގ ހޯދަން. ދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

 ؟ އޭަގއި އިނީ މި މާއްދާ، އެއީ )ބ( ދެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

 ؟)ބ( މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތުެގ ައުގ، )ހ( އަކީ ެއއީ ކޯއްޗެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެއީ އެްއކަލަ މަތީ އަުގ ކަނޑައަޅާ މާއްދާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

 އޯކޭ.... އޯކޭ،  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 
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 މަތީ އަުގ ކަނޑައެޅޭނީ ކައުންސިލުެގ މަޝްވަރާެގ މަތިންނޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

 އޯކޭ، އޯކޭ ސާފުވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނެތީަމ  ކޮމެންޓެއް  ބޭފުޅެއްެގ  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ނެތެއްނޫންތޯ.  މައްސަލަެއއް  އެހެންީވމާ،  ދެއްތޯ.  ސާފުވެއްޖެ 

 މަސައްކަތް ހަމަ ހަލުވިކޮށް ެގންދިއުމުެގ ރޫޙުަގއި ދެން އިން މާއްދާއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަުގ   ޚިދުމަތުެގ  ކަރަންޓުެގ  އަންނަނިިވ  ޞާ އިން  ކަނޑައެޅުުމގައި)ޅ(  ކަނޑައެޅުމުަގއި  ައެގއް  އެކަށީެގންވާ  ފުވެރި 

ޚަރަދު.    -1ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއޭ.    ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އުފެއްދުމާއި  ދުނިޔޭެގ   -2ކަރަންޓު 

ބަދަލު.   ައންނަ  ައަގށް  ތެލުެގ  އިޔާދަކުރަނިވި  -3ބާޒާރުަގއި  ކަރަންޓުަގއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ެއކުލެޭވ  އުފައްދާ  ހަކަތަ   

ޮގތެްއަގިއ ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު.    -4މިންވަރު.     -5ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި 

އެކަށައަޅާ އުސޫލުެގ ސަބަބުން އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރާނެ އަސަރާިއ    -6ދިރިއުޅުމުެގ އާންމު ހާލަތު.  

ޮގތް. ދެން ކޮމެންޓް އެބަހުރި     ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއެފަދަ ފަރާތްތަކަށް

 ލިބިފައި ބައެއް އަކުރުތަކަކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަނޑަެއޅުމުަގިއ   އަެގއް  އެކަށީެގންާވ  އިންޞާފުވެރި  ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ައުގ  ޚިދުމަތުެގ  ކަރަންޓުެގ  މިއީ  މިހާރު 

އަތުެވއްޖެތޯ އާބާދީ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއޭ.  ކަންކަމަށް  އަތުވެއްޖެތޯ؟ އަންނަނިވި  އާބާދީ  ކަރަންޓު  ؟ އެތަނުެގ  މިހާރު 

ޚަރަދު، ކޮސްޓް. ދެން އޭަގއި އަންނާނެ ކަންނޭނޭގ އާބާދީ ފެކްޓަރ ދެއްތޯ.    އުފެއްދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ

ިއޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އެކުލެވޭ   ައަގށް އަންނަ ބަދަލު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުަގއި  ދުނިޔޭެގ ބާޒާރުަގއި ތެލުެގ 

ެގންދިއު ކުރިއަށް  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ކުރިން މިންވަރު.  ޚަރަދު،  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  މަށް 
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ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެވިނިވި  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  އުފެއްދުމަށް.  ކަރަންޓް  ދިޔައީ  އެ  ވެސް 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު.  

 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި

ރާއްޖޭަގއި   ތަނެއްަގއި  އެއްެވސް  ބަދަލު.  އަންނަ  ައަގށް  ތެލުެގ  ބާޒާރުަގއި  ދުނިޔޭެގ  މިއިދީނޫންތޯ  މުޤައްރިރު، 

އިނޭގތޯ، ރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ތަނެއްަގއި އެ ތެލުެގ ައަގށް ައންނަ ބަދަލުން ކަރަންޓުެގ ައުގ ހެޔޮެވ ައުގބޮޑުވެ އެކަން  

 ވާ އެއްޗެއް.  އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން؟ އެޮގތަށް ދޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ތެލަށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓަށް މީތި ޑިޕެންޑްވަނީ. އެންމެ އިންފުލުެއންޝަލް ފެކްޓަރއަކީ ެއީއ  

 ރާއްޖޭަގއި ކަރަންޓުެގ ައުގ. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަދޭތޯއޭނޫ އެ  މަހު ؟ ން  މިދިޔަ  މިސާލަކަށް  ބޮޑުވޭ  އެބަ  ައުގ  ތެލުެގ  ހުރެފައި  ރުފިޔާއަށް  ެއއް  ޔުނިޓެއް  ިމއަދު 

އެްއވެސް   އާދޭތޯއޭ  ބަދަލެއް  އެކަހަލަ  ރުފިޔާއަށޭ.  ދެ  ލިބޭނީ  ދެން  ޔުނިޓެއް  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުވެއްޖެ.  އަުގ  ތެލުެގ 

 ؟އިރެްއގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަލު އާދޭ އިނޭގތޯ. ދެން ެއކަމަކު އާންުމޮގތެްއަގިއ އަބަދުވެސް ނުައުގަގއިތާ ިވއްކަނީ މި. އެހެންވީމާ، އަދި ައުގ  ބަ

ތަންކޮޅެއް ދުނިޔޭެގ ބާޒާރުަގިއ ދަށްވެލިޔަކަސް ެއއްކަލަ ތަންކޮޅެއް ޖައްސާކަން އިންސެންޓިވެއް ނެތްތާ. އެ އޯލްރެޑީ  

 ުގަގއި. އެކަހަލަ މި ަވނީ. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަރަންޓް... ވިްއކަނީ ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ދަށް އަ

 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި

 ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގންނޭ އެހެން ދެއްތޯ. 
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ފާހަަގވެފަިއ   އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވެ،  އިންނަނީ.  ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްފައި  އިންނަނީ  ސަރުކާރު  އާދެ! 

ނޯންނަނީ. ތެލުެގ ައަގށް އަންނަ ބަދަލު އިންނަނީ ސަބްސިޑައިޒްކޮށްފައި ސަބްސިޑަިއޒް ައުގ ތެރޭަގއި ހިމަނާފައި މި  

 އިންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި  ބަ އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭ.  އެ  ދެއްތޯ  ފެންޑަރު  އިންނަނީ.  މި  ލައްވާފައި  ބަފަރަށް  އިންނަނީ،  މި  ފަރުކޮށްފައި 

 މާއްދާއަށް ކޮމެންޓެއް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަރުދަނާކުރު ނިޒާމު  މާއްދާަގިއ  މި  ކޮމެންޓް.  އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީެގ  އެބައިން  ނަންބަރަށް  ވަނަ  ކުރާ ހަތަރު  މަށް 

 އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ވެސް ރައްކާތެރިވާނެފަދަ ކަންކަމަށް ބެލުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓަކަިއ   ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ައުގ  ކަރަންޓު  ހަތަރެއް.  ބުނާ  ެއ  އެއީނޫންތޯ  އެހެންވީމާ، 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެއީ. ެއއީ އެ ޚިދުމަތް ސަސްޓެއިންކުރުަމށް ކުރާ ޚަރަދުތައްތާ އެއީ. ެއހެންނޫންތޯ ވަނީ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ެއއް ވާހަކައެެއއް ެއއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް ދަނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 
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ވަނަ އަކުރު. އެކަށައަޅާ އުސޫލުެގ ސަބަބުން އާމްދަނީ މަދުން    6، އެންަވޔަރަންމަންޓުން މި އަކުރު އުނިކުރަން.  6

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އެހީތެރިކަން  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  އަސަރާއި  ކުރާނެ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

މީަގއި   އެްއޗެއް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އެހެން  އުނިކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް.  ނެތްތޯ  ސަބަބެއް  ދެން  އެއީ 

ވަރަށް މުހިންމު. މިއީ އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރާނެ އަސަރާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް، މިހާރު މިސާލަކަށް  

ކޮމިއުނިޓީެއއްކަން.     އަޅުަގނޑުމެން ނިކަމެތި  ހަމަ  ވަރަށް  މިއީ  ދެއްތޯ  އެނޭގ  ޖައްސާއިރުަގއި  ަމްއޗަށް  ޕްރައިސް 

އާމްދަނީ  ޖައްސައިފިއްޔާ  މިއަުގ  އެހެންވީމާ،  ރަށެއްކަން.  ކުޑަކުޑަ  އާދަިއެގ  ނެތް  ހަރަކާތެްއ  އިޤްތިޞާދީ  މާބޮޑު 

ފަރާތަށް ކުރާ އަސަރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮން ސިޑަރ ނުކޮށް ނުވާނެ ކަންނޭނޭގ އަުގބޮޑު ކުރާކަށް.  މަދުން ލިބޭ 

 ދެން އެ މީހުންނަށް...  

 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި

 އުނިކުރާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެވެސް ހަމަ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މިހާރު   ކުޅެވޭނީ.  އަަގށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  ނުބަލާ  އެ  ޔުނިޓެއް   10އާދެ!  ރުފިޔާއަށް 

މީހުންނަކީ ފަޤީރުންނޭ. އެ މީހުންނަށް އެއްކަލަ އަުގ އެފޯޑަބަލް    50ބޮޑުެވެގންދިޔައީމަ މި ރަށުަގިއ ތިބި އާބާދީެގ %

 ބަ ހުރިތޯ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލާރި އަންނަ. އޭތި ކޮންސިންޑަރކުރަންޖެހޭ.އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި ހެދުމަށް އެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލަކީ މިހާރު ހުރިހާ، ރަށުެގ ހުރިހާ އެންމެންނަށް މާނައަކީ ެއންމެ ނިކަމެތި މީހާ އާއި 

އްސަނދި މީހާއާ ެއ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ެވސް އެފޯޑްކުރެވޭ ައެގްއެގ ޮގތުަގއި އެ ކަނޑަައޅާ އަަގކީ ދެން އެންމެ މު

ސީލިންގައކަށް   އެ  ވާންޖެހޭނެއޭ  އެ  ސީލިންގއެްއ،  މެކްސިމަމް  ެއއްކަލަ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  މި  ދެން  އަޅުަގނޑަށް 

ކުރެވޭ ވަރަށް. އެހެންވީމާ، ދެން އޭެގ ތިރީަގިއ  ވާންޖެހެނީ އެންމެނަށް ވެސް އެންމެ ވޯސްޓް ކޭސްަގއި ެވސް އެފޯޑް
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އެފޯޑްކުރެވޭތޯ  މި  ނުޖެހޭނެ  ބަލާކަށް  ދެން  ޭއަގއި  އެއީ  ޕްލަކްޗުޭއޓްވުމަކީ  ޕްރައިސް  މި  އެްއކަލަ  ދެމެދުަގއި  އެ 

މި  ޤަބޫލުކޮށްެގން  ނޫނީ  ހުންނަނީ  މި  ހިތައްއަރައިެގން  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެފޯޑްކުރެވޭނތާ.  އޭަގއި   ނުކުރެވޭތޯ. 

ކަނޑައަޅާއިރު   ޕްރައިސް  ެއ  މާނައަކީ  އޭެގ  އިދެްއޖެއްޔާމު  ކަނޑައަޅާފައި  ޕްރައިސެއް  މެކްސިމަމް  ހުންނަނީ 

ބެލެންޖެހޭނެއޭ އެންމެ ނިކަމެތިމީހާއަށް ވެސް އެފޯޑްކުރެވޭ ައެގއް. އޭރުން ހުންނާނީ ތި މައްސަލައަށް ޙައްލެ ލިބިފައި  

މާބޮޑު   ައނެއްހެން  އޭރުން  ތީތި  އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ކަންނޭނެގ.  ކަންނޭނޭގ  ނުވާނެ  ވެސް  އެްއޗަކަށް  ރިލަވަންޓް 

 އެހެންނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓްރީން  އެންަވޔަރަންމަންޓް  މިހާރު  ދާނީ.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީާމ،  އާދެ! 

އާދެ ޓަކައި.  އުނިކުރުަމށް  ވާހަކަފުޅު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  އެ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ާވހަކަފުޅުދެއްކެވި  ދެންމެ   !

މެންބަރު  ވާހަކަދެްއކެވި  ކުރިން  ވިސްނުނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ތާއީދުކުރަްއވާ  އުނިކުރުމަށް  މާއްދާ  ެއ  ދެއްކެީވ 

ޖައްސަާވލައްވަ ވިންޑޯަގއި  ފެނޭ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދަމަހައްޓަން.  އޭތި  އުނިކުރާނީތޯ  ވާހަކަދެްއކީ  މި  ން 

ބާއްވާނީތޯ. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް މީަގއި ފާހަަގކޮށްލައްވާ. އެންަވޔަރަންމަންޓް 

؟ މިނިސްޓްރީން އެދެނީ އުނިކުރަން. އުނިކުރާނީތޯ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މާއްދާ ބާއްވަިއެގން ކުރިއަށްދާނީތޯ

 ޔަޢުޤޫބް.  ފައްޓަމާތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ މާްއދާ އުނިކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިއްބެވި   ދެން  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުއްވީ.  ޚައިތަމް  އުނިނުކުރަްއވަން  ހުށަހެޅުއްވީ.  ޔަޢުޤޫބު  ބޭފުޅުން އުނިކުރަން 

 ފިރުޝާންެގ... ؟ ފިރުޝާން ކިހިނެއްތޯ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއކެވުން:  މަޑަވެލި

 މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ މާއްދާ ބާއްވަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފި އާދެ!  ޮގތެއް.  ނިންމަވާ  އެ  ެމންބަރުން  ބައްލަވަށްޗޭ  މީކާއީލް އިދާރީމޭޒުން  ބައިންދަން.  ވިދާޅުވީ  ރުޝާން 

 ؟މިކާއީލްެގ އިންޕުޓެއް ލިބެންދެން، ސަޢުދު، ސަޢުދު ކިހިނެއްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލި

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ އެ މާއްދާ ބައިދަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ދެން އަޙްމަދު ސަޢީދު

 

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި

 ސަޢީދު ޖައްސަވައިފި ނުކުރަން ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ، އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ކޮންމެހެން ޭއތި އެ މާއްދާ އުނިކުރާކަށް. ުއނިކުރަންޖެހޭ އެކަށީެގންވާ  

ކޮންމެހެން   ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ހިއެއްނުވޭ  މާއްދާ  ސަބަބެއް  އެ  އޮތްހެންނެއް.  ދެއްކިފަިއ 

 ބައިންދަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ބައިދަވަން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަދުހަމް ކިހިނެއްތޯ މެންބަރުންެގ ރަޢުޔު މިއައީ
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް. އުނިކުރަން އެންމެ މެންބަރަކު، ޔަޢުޤޫބު އެކަނި އަޅުަގނޑަށް   ބައިންދަން ފެންނަ  މެންބަރުން  މިހާރު ހަތަރު 

 ފެންނަނީ އުނިކުރަން ނިންމީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ބައިދަން މި ފާސްވީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަކަ ފަރާތުން  މީކާއީލްެގ  ެއއްޗެއް،  ތިއްބެިވ  މީކާއީލް  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ނާދޭ.  އިޝާރާތެއް  ައދި  ށް 

 ބޭފުޅުންެގ މެޖޯރިޓީ ލިބުނީ ބައިދަން ދެއްތޯ. އޯކޭ. ދެން ިއން އަކުރަށް ދަމާތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލާނެ  ކަނޑައެޅުމުެގ  އަުގ  މަތީ  އެންމެ  މިއީ  )ޅ(  މި  އޮތް.  އެބަ  އަދި  ސުވާލެްއ  އަޅުަގނޑުެގ    ދެން 

 ފެކްޓަރސްތަކެއްހެއްޔޭ ސުވާލަކީ. ެއއެއް ސާފުކޮށް ބުނަންޖެހޭނެނޫންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކަރަންޓްެގ ޚިދުމަތުެގ އަުގ ކަނޑައެޅުމކީ އޭެގ އެންމެ ހަޔަސްޓް ޕްރައިސް ެއއީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ީމތި ެގންނަންވީނޫންތޯއެހެންވީމާ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅު. އޭރުން އިތުރަށް ސާފުވާނެ. ޔޭސް، ައޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ އިތުރަށް ސާފުވާނެހެން. ތިއީ ދެން ހަމަ 

 އެޑިޓޯރިއަލް ކަމެއްތާ.  

 

 ުވން:ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެ ިއބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ދެން   އަުގ.  މަތީ  އެންމެ  ކަނޑައަޅާނެ  އޮތޯރިޓީން  ތިއީ.  ވާހަކައެއްހެން  ދެ  ތަފާތު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު 

އަޅުަގނޑަށް   ކަމެއްހެން  ބަލާލަންޖެހޭ  ފެކްޓަރތަކަށް  ތި  ވާނަމަ  ކަނޑައަޅާކަުމަގއި  އަެގއް  ދަށް  އެއަށްވުރެ 

 މާނަކުރެވެނީ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު، ތި ވިދާޅުވާ ވާހަކައަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުން އެކްސްޕެލެނޭޝަނެއް ޭއަގއި ދޭން. މިހާރު 

ނާޅާނެ.  ކަނޑަެއއް  އަެގއް  ފަރާތަކުން  ނޫން  ޮއތޯރިޓީން  އިނޭގތޯ.  އޮތޯރިޓީންނޭ  ހަމައެކަނި  ކަނޑަައޅާނީ  އަުގ 

 . ވިްއކާނެ ައުގ ކަނޑައަޅާނީ ޮއތޯރިޓީެގ ފަރާތުން

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފާސްކޮށްެގން މިދަނީ. އެއީ އެންމެ މަތީ އަުގ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޮގތަށް،  

 މާނައަކީ އެންމެ ދަށުެގ ައުގތައް އެހެން ބަޔަކަށް ކަނޑަެއޅިދާނެ ހަމަ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އެ ައުގ ވެސް ކަނޑަައޅަނީ، އެންމެ މަތީ އަުގެވސް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ކައުންސިލުެގ ަމޝްވަރާ ވެސް ހޯދަިއެގން  

ދަށްކޮށް   އަަގށްވުރެ  އެ  ކަނޑަައޅަނީ.  އަުގ  މަތީ  ެއންމެ  ހޯދަިއެގންނޭ  ވެސް  މަޝްވަރާ  ކައުންސިލުެގ  އިނޭގތޯ. 

 ހެއް. ެއއީ މީެގ ކޮންސެޕްޓަކީ.  ވިްއކާކަށެއް ނެތޭ ހުރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މިސާލަކަށް  މިހާރު  އިނީ.  މި  ކަމަށް  މިޮގތަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ެއއްޗަކީ  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  އަޅުަގނޑު 

ސް ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް އެއީ ދެން އޮތީރިޓީ އާިއ  އެންމެމަތީ އަުގ. މަތީ ައުގ ކަނޑައަޅަން ދެންމެ މުޤައްރިރު ވެ

ެއއާިއ   މަޝްވަރާކޮށްފައި  ވާހަކަދައްކާފަިއ  އެންމެން  ހުރިހާ  މި  ޕްރޮވައިޑަރއާ  ސަރިވސް  އަދި  ކައުންސިލާ 

އެންމެންނާ   ހުރިހާ  ބަިއވެރިާވންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުުމަގއި  މަތީ  އެ  އަޭގ.  މަތީ  ެއންމެ  ެއއީ  އަަގކީ  އެއްބަސްެވވޭ 

ޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ވެސް ދެއްކިެގން އަދި ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ފެކްޓަރސްތަކަށް ެވސް ބެއްލެިވެގންނޭ ދާނީ. ދައްކަން

ކޮންމެ އަަގކަށް އެކަން ކުރިޔަސް އެކަން   އޭެގ ފަހަށް އެ ބްރެކްޓް ތެރަޭގއި ނޫނީ އެ ވިންޑޯ ތެރޭަގއި ދެން ހުރި 
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ކްޓަރސްތަކަށް ބަލަންޖެހޭ ޮގތަށް މަޖުބޫރުކުރުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް  ދެން ކުރުމުަގއި އިތުރު ބަޔަކަށް ނޫނީ އިތުރު ފެ

އެހެންވީމާ،   އެީއ.  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  އިންނާށޭ.  މީހަކާ  ިމވެނި  ހިތާނުވިޔަސް  ބުނަނީ  މި  އެހެންނޫނީ  އެީއ  ނޫން. 

ތެރޭަގއި އޭނަ ކޮންމެ   ސަރވިސް ޕްރޮވަިއޑަރއަށް ެއ ފްލެކްސިބިލިޓީ ނޫނީ ރައިޓްސް އިންނަންޖެހޭނެއޭ އެ ބްރެކެޓް

އަަގކަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވިޔަސް އެކަން ކުރެވޭނެ އެ ޖާަގ ދެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު މި ކުރެވެނީ 

މުޤައްރިރު ސާފުކޮށްދެއްވުން   ދާންޖެހޭނީ އެޮގތަށް ކަމަށް. އެހެން ކަމަށް މި ދަނީ ވެސް. އެހެންނޫންނަމަ  މީތި މި 

ން، ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އެްއކަލަ ފަހަތަށް ޮގއްސަ ހުންނަ މާއްދާތައް ބަލާލަން އަމިއްލައަށް އެ ބާރު  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެ

 ނޯންނާތީ މިހާރު އޮންލައިންކޮށް މި މީޓީންގ ދާއިރު. އެހެންީވމަ، އެކަން ސާފުކޮށްދެްއަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ޕޮއިންޓްތައް ތި ފާހަަގކުރައްވަނީ ިއނޭގތޯ. މިހާރު މި ބުނާ، ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއޭ އެ ބުނާ  ނޫން، ވަރަށް މުހިންމު  

ކަނޑައަޅާކަށް  އަެގއް  ައލުން  ފެކްޓަރތައް.  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ  ކަނޑައެޅުމުަގއި  އަުގ  މަތީ  ހަމަ  ވާހަކަތަކީ 

އެން ހަމަ  މިީއ  އިނޭގތޯ.  ބިލުަގއި  ނިއިންނާނެ  ބަލާކަށް  ބަލަންޖެހޭ ފެކްޓަރއެއް  ކަނޑައެޅުމުަގއި  އަުގ  މަތީ  މެ 

 ފެކްޓަރތައް. އިތުރު ކަމެއް ނޫން މި އަންނަނީ. ދެން އަންނާނީ... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ައޅުަގނޑު ެވސް ވިސްނައިެގން މިހިރީ ތިޮގތަށް ކަމަށް ޮގތް.  . އެހެންވީމާ،  އެހެންވެއްޖެއްޔާ ރަނަގޅު ހަަމ މި ދާ 

 ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އެއީ.   ހަމަ  ޕޮއިންޓެއް  ރަނަގޅު  އެއީ  ހަމަ  އެދިވަޑައިަގތީ  އެ  ސާފުކުރަން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ތެންކިޔު.  އޯކޭ 

އެހެންވީމާ، )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަތީ އަުގެގ ވާހަކަ އަންނާނީ. އިތުރު ކަމެއް ނާންނާނެ. އެ ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، 

 ދެން އިން އަކުރަށް ދަމާތޯ. 

 

 ކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަ
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ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ާގރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކުން ކަރަންޓު ވިްއކާ ައަގށް ބަދަލެއް ެގންނަންވާނީ މި  )ކ( ކަ

ހުއްދަ އޮތޯރިޓީެގ  ހުށަހަޅައި  އޮތޯރިޓީއަށް  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މި    ަގާވއިދުަގއި  މިހާރު  ހޯދުމަށްފަހުއޭ. 

  ައުގ. އަންނަނީ ކަރަންޓް ވިްއކާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މެކްސިމް  ކުރިން  އޭެގ  ކަނޑައެޅުނީ  އެ  މިހާރު  މާނައަކީ  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.  ާވހަކަ  ދެއްކި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު، 

ކަރަންޓް މިސާލަކަށް މެކްސިމަމް ޕްރައިސަކީ ޕްރައިސް. ދެން މި އިންނަނީ ކަރަންޓް ވިްއކާ އަުގ. އެ މާްއދާ މިއައީ.  

ރުފިޔާއަށް.   ނޫނީ  ރުފިޔާއަށް  ދޮޅު  ހިނާގ  ބަލަމާ  މިސާލަކަށް  ުއޅެނީ  މި  ވިއްކަން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ރުފިޔާ.  ދެ 

އޭތީަގއި އަނެއްހެން ސުވާލަކީ، މިހާރު ވިއްކާ ައުގ ދެން އެ ނިންމާފައި އޭތި ޖެހޭނެ މިސާލަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން 

ފާސްކުރަންޖެހޭނެތޯ ނޫންތޯ އެއީ ައޅުަގނޑު އުފެދޭ ސުވާލެއް. މިހާރު ނިންމާފައި އެ ނިންމާ އަުގ މިސާލަކަށް   ނޫނީ

އަންނަ   އެ  އެހެންނޫނީ  ކަމެްއ.  މުހިންމު  ެއއީ  ރަޖިސްޓްރީވުން  އޭތި  ވެސް  ކައުންސިލުަގިއ  ނޫނީ  އޮތޯރިޓީެގ 

ނީ ހިތަށްއެރީމަ ހިތަށްއެރި ދުވަހަކު ދުވަހަކު ބަދަލު ވެސް  ޗޭންޖަސްތަކާ އެްއޗެހިތައް ބަލަން ފަހުން އުދަގޫވާނެ. ނޫ

އަންނަންވާނީ އެއްކަލަ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިހެން ދެންމެ އެ   ކޮށްލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޗޭންޖަސްތަކެއް ވެސް އެ

 މާނައަކީ ބަޔަކު  މާއްދާަގއި އެ އިން ޮގތުން ިއތުރަށް މިހާރު ވިއްކާ ައުގ ފާސްކުރުން އެއީ ފާސްކުރުން ިއނީމަ އޭެގ

އެ ހުއްދަ އެބަ ދޭންޖެހެއޭ އޮެގތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް އެހާއެހާއެއް ނޫން އެހެން އިނީމަ އިނޭގތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ  

ވިސްނުން. އަޅުަގނޑށް ރަނަގޅީ އެ ޕްރައިސް ސީލިންގ ތެރޭަގއި ހިމެނެންޏާމު ދެން އެ މީހަކު ބޭނުންވާ އަަގކަށް  

ސެޓްކުރަ އެއްކަލަ  ހުށަހެޅީމަ ފުރަތަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެތަނަށް  ނިންމާފައި  އޭތި  އިންނަންވާނެޭއ.  ޗާންސް  އެ  ން 

 އެޮގތަށް ދާންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މީަގިއ އިންނަންޖެހޭނީ އެޮގތަށް ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުެގ ޑްރާފްޓެއް ނޫން. މިއީ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލުަގއި ހުރި  މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ވިސްނެނީ، މިއީ ދެން އަޅުަގ

މާއްދާތައް މިއީ އިނޭގތޯ. މި މާއްދާތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އޮރިޖިނަލް ފޯމުަގއި ހަމަ ލިބުނުއިރު ހުރި ޮގތް. 

މި   ެގންނަންވާނީ  ބަދަލެއް  ައަގށް  ިވއްކާ  ކަރަންޓް  ފަރާތްތަކުން  ދޭ  ޚިދުމަތް  ހަދާ ކަރަންޓުެގ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ 

ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު. އޭެގ އިމްޕްލައި މި 

ކުރާ ެއއްޗަކީ ައުގ ބޮޑުކުރަން އެ ދެނީ. މިހާރު ވިއްކާ ދެ ރުފިޔާެގ އަޕަރ ސީލިންގައކަށް ދެން ނެނތޭ ވިއްކޭކަށެްއ  
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ފެކްޓަރތައް މި ހުރި ޮގތުން. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަމެން ބޭނުންވެއޭ މި ކަރަންޓުެގ އަުގ ހަތަރު ރުފިޔާއަށް    މިހާރުެގ

ކަމަކަށް  ހުއްދައެއް ނޭދޭނެ. އެކަހަލަ  ައުގހެޔޮކުރަން ވަރަށް  ބޮޑުކުރަން އެދޭ އެދުން  ައުގ  ބޮޑުކުރަން. އެހެންވީމާ، 

 އެ ކުރަނީ އަުގބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅަން. އަެގއް ބޮޑެއް ނުކުރެވޭނެޭއ  ނުވެސް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އަސްލު އިމްޕްލައި

މިއިނދި   ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރީން  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޭއަގއި  މިހާރު  ނެތިއެއް.  ހުއްދަ 

 ؟ އެންވަޔަރަންމެންޓް ކޮމެންޓުތޯ އެއީ؟ ކޮމެންޓުތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓެލްކޯެގ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ދެއްތޯ.  ރަނަގޅުތާ  އެހެންވީމާ،  ައުގބޮޑުކުރަންވާނެއޭ.  ިވްއކާ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓު  ފަރާތުން  ދޭ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ 

ރަންޓު  އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު ރަނަގޅުކޮށްލެވިދާނެ އެ އިޞްލާޙު ހިމަނާލައިެގން. ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ކަ

މީަގިއ   ނުކުތާެއއް  ނުިވސްނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑާލާފަ.  ެގންނަންވާނޭ  ބަދަލެއް  ދެން  ބޮޑުކުރަންވާނީ،  ައުގ  ވިްއކާ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. މި އަުގ ދަށްކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ މުހިންމު ކަމެއް. އެކަމަކު އަުގ ދަށްކުރުމުަގއި ެވސް  

ލުމަކީ ވެސް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. އެީއ ެއްއވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތް ޮގތުަގިއ  އެްއވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ދޫކޮށް

ހަމަ ނުވިއްކޭނެ ވަރަށްވުރެ ެވސް ކުޑަކޮށް ިވއްކަިއެގން އެތަން ދެކޮޅުނުޖެހިެގން ވާނެ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ 

އިނޭގތޯ. ތަންތަނަށް  އެ  ވަންނަންޖެހޭ  ދައުލަތުން  ދިޔައީމަ  ކޮށްެގން    ހިސާބަށް  ޚަރަދުތަކެއް  ބޮޑެތި  ހަމަ  ވަދެ 

އެތާ   ހެޔޮވެެގންނުވާނެތާ  ނުކަތާވަރަށް  ވެސް  ޮގސް  ހެޔޮވެެގން  ެއއްކަލަ  އެހެންވީމަ  ޖެހެނީ.  މި  ދެކޮޅުޖައްސަން 

ފެންނަނީ   މި  ކަމަށް  އިންނަންޖެހޭ  ކޮންޓްރޯލްތަކެއް  ެވސް  ހެޔޮކުރުމުަގއި  ައުގ  އެހެންވީމާ،  ވަރަކަށް.  ދެކޮޅުނުޖެހޭ 

ޭގތޯ ހަމަެއކަނި ބޮޑުކުރުެމއް ނޫން. ކުޑަކުރުން ވެސް ެއއީ ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭ ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ  އިނ

ދެން މިވަުގތަށް އޯކޭތާ ދެއްތޯ. ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކުން ކަރަންޓް ވިްއކާ އަުގ ބޮޑުކުރަންވާނީ މި ާގނޫނުެގ  

ބަޔާންކޮށް ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  އެހެންވީމާ،  ދަށުން  އޮތީ.  ބައި އެތާނަގއި އެ  ބޮޑުކުރުމުެގ  ައުގ  ފައިވާ... އެހެންވީާމ، 

 އިޝޫެއއް ނެތިްއޔާ )އ( އަށް ދަމާތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ައަގށް ބަދަލު ެގނައުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ   )އ( މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން ކަރަންޓް ވިއްކާ 

ިގނަެވެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހެޅުމާ   60ުގޅިެގން އެ  އޮތޯރިޓީން އެ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 

  30ޅި ފަރާތަށް އަންަގންވާނެއޭ. ދެން އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީން މި ބުނަނީ  ުގޅޭ ޮގތުން ަވކި ޮގތެއް ނިންމައި ހުށަހެ

 ދުވަސް ކަމަށް ެއކަށީެގންވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް

ނޭގ ޭއެގ އަސްލު  މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ދެންމެ މި ނިންމި މާއްދާަގއި ައުގބޮޑުކުރުން އެއީ ނޫން ކަންނޭ

 މަޤްޞަދަކީ. އެހެންވީމާ، ކުރިން އޮތް ޮގތްހެން އޭަގއި ރަނަގޅު ޮގތަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް ތާއީދެއް ނުލިބުނީމަ ދެން ދާންތާ ޖެހޭނީ. މިހާރު ތި ވިދާޅުވީ ރަނަގޅަށޭ. ައުގހެޔޮކުރެވޭނެ ޮގތެްއ ހަމަ 

 ޅުަގނޑު ެވސް މި އިންނަނީ. އަުގ ހެޔޮ ވެސް ކުރަންޖެހޭ... އެްއޮގތަކަށް ވެސް ނުފެނިެގން އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް

 އެހެންވިްއޔާ ައުގބޮޑުކުރުން ެއބައި އުނުކޮށްލީމަ ހަމަ ކުރީަގިއ އޮތް ޮގތަށް އިނީމަ ރަނަގޅުވާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލު ެގންނަންވާނެ ދެއްތޯ. ތިއީ ވަރަށް ރަނަގޅު ާވހަކައެއް. އަޅުަގނޑުމެން ދެބަިއކުޅަ، ފިފްޓީ ޕަސަންޓަށް  އަަގށް ބަދަ

 ސޯލާ ޖަހާފައި ކުރިން ވިއްކި އަުގ ރިވަިއސްކުރަން ދެން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކުޑަކުރަންތާ. އޯކޭ ކުރިއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ދުވަސް 60؟ މި މުއްދަތު ރަނަގޅުތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ކޮމެންޓެއް އެބައިނެއް ނޫންތޯ. ކީކޭތޯ އެ ބުނަނީ
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދުވަސް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މި ބުނަނީ. 30އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ދެން ވިސްނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންެގ ނަޒަރުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެން އޭަގއި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް.  އަޅުަގނޑުމެ

މިސާލަކަށް   ިވސްނާނީމިހާރު  ސިނާރިއޯ  ހުށަހަޅާ  ބޮޑުކުރަން  ހުށަހަޅާ   އަބަދު  އަުގ  އަުގބޮޑުކުރަން  ދެއްތޯ.  ވެސް 

ައުގ  30  ސިނާރިއޯެއއްަގއި ދީފައި  މުއްދަތެއް  ކަސްޓަާމއަށް ދުވަހުެގ  ދީފިއްޔާ  ޯއކޭ  އޮތޯރިޓީން  ބޮޑުކޮށްލަންވެެގން 

އޭނދީ    ދުވަހަށް ހަދަން. އަޅުަގނޑުމެން  30  އެ މީހުން އެ އެދެނީ ؟ކޮންޒިއުމާއަށް ކިހިނެއްތޯވާނީ ؟ކިހިނެއްތޯވާނީ

ޑްރާފްޓު  60 ބުނަނީ  ަގދުވަސް  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  ލިޔެފަ.  ތެރޭަގއި    30އި  ޗޭންޖުކޮށްދޭން.ދުވަސް    ވާނެއޭ 

   ދުވަސް. 30ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ދުވަސް ހަމަ ރަނަގޅު. އޭެގ    60އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާ ކުރު މުއްދަތެއްހެން.  ދުވަސް މާ އަވަސްނޫންތޯ.    30ދެން  

އެއީ.   ދެްއތޯ  މުއްދަތެއް  ބޮޑުކުރާ    ،ކަމެއްނޫންތޯބޮޑު  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  އަމުދުން  އަދި  ބޮޑު  މިސާލަކަށް 

ކަމަކީ  60ހާލަތްތަކުަގއި   އަންނާނެ  ދެން  ބޮޑަށް    މިސާލަކަށް  ދުވަހަކީ.  މާ  އަުގ  ތެލުެގ  ރާއްޖެ  ޓަސްލާފައި 

އެކަން  ދޯ.    ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ބާޑްންއަކަށް ވެސް ވާނެ  އުފުލިއްޖެްއޔާ ބޮޑު

 ވެސް އެބައޮތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންުގޅެމާ.   މިންަގނޑެއް  ކިހިނެއްތޯ  45މެދު  ނަމަވެސް  އެދެނީ   ؟ދުވަސް  މީހުން  އަޅުަގނޑަށް  35އެ   .30  

  އްއެ ދެއްތޯ. އޭރަށް ދެން މެދުމިންވަރެއް. ދެން އަދި ފާސްކުރިައސް ކޮންމެހެން އެ ައުގ ނަާގކަށް ނު  45ކަމަކުނުދޭ.  

ދެއްތޯ.   އޮންނާނެތާ.  އެ  ޖެހޭނެ  އޭަގއި  ވެސް  ދުވަހެއް  ނަަގންޖެހޭނީ. މި  ނަާގނެ  އަުގ  މި  ފެށިެގންނޭ  ތާރީޚުން 

 ކުރިއަށް.  ދުވަސް. 45ނޫން.  އެހެންވީމާ، އަދި ސީދާ މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އަުގ ބޮޑުާވކަށް މަޖުބޫރެއް
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ޚިދުމަ)ވ(   ެގނައުުމެގ  ކަރަންޓުެގ  ބަދަލެއް  އަަގށް  ޚިދުމަތް   1ތުެގ  އެކަން  ކުރިން  ދުވަހުެގ  މަސް  )އެކެއް( 

 ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމަކުން އަންަގންވާނެެއވެ. ެއއީ ިއޢުލާނުކުރަންވާނެއޭ ެއއް މަސް ދުވަހުެގ ކުރިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިލު   އަޅުަގނޑުެގ  ދެންޖެހޭނެއޭ.  އެހެންވީމާ،  ނޯޓިސްެއއް  މަންތް  ވަން  އެޓްލީސްޓް  ައޅުަގނޑަށް  ބޮޑުާވކަން 

އިން ފެށިެގން ކަރަންޓް ބޮޑުވާނެެއކޭ. އެްއ މަހުެގ ނޯޓިސްއެްއ    15މި މަހު    އޭމި މަހަކު ނުބުނެވޭނެ  އް ކުއްލިައކަށެ

އޮތޯރިޓީއަ އެްއކަލަ  ކުރީަގއި  އެހެންވީމާ،  ބުނަނީ.  އެ  ދޭންޖެހޭނެއޭ  ހުށަހަޅައިެގން  އަޅުަގނޑަށް  ދުވަސް    45ށް 

ކައިރީަގއި އެބަ ބޮޑުކުރަމޭ.    ރއް ބުނެވޭނެ ކަސްޓަމައެއެބަަގނާ އޮތޯރިޓީން އޭތި ފާސްކުރަން. ފާސްވީމަ ނޫނީ އަދި ނު

 ދުވަސް ފަހުން މީަގއި ކަމެއް ކުރެވޭނީ. ރަނަގޅެއްނޫންތޯ. 45ލަ އެއް މަހާިއ އެހެންވީމާ، ޖުމް

 

 ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 ދުަވސް ެގންނަމާ ހިނާގ ދެ މަސް ދުވަސް ރަނަގޅުހެން ހީވަނީ ޓޯޓަލް. 30ކުރީެގ ތަނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސަޢީދު އަޙްމަދު  ވިދާޅުވަނީ  އެހެންވީމާ،  ފާސްކޮށްދޭ  30  ތި  އަޅުަގނޑު  ތެރޭަގއި  އަނެއްކާ  ށޭދުަވސް  ދެން   .

ެއޮގތަށް ކިހިނެްއތޯ    60ކަސްޓަމަރަށް އަންަގން އެބަނަާގ އެްއ މަސް ދުަވސް. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ ނަާގ   ދުވަސް. 

 ؟ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ޮގތް.ރަނަގޅު އިނޭގތޯ އެ  ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކިތަންމެ ައވަހަކަށް ެގންނަން އުޅުނަސް.  ދުވަސް ތެރޭަގއި ައަގށް ބަދަލެްއ ެގނެވޭނީ 60އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު. 
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އެއަށްވުރެން ވެސް އަަވސްވެދާނެ. ެއއީ ިގނަެވެގންނެްއނޫންތޯ. މިސާލަކަށް އެްއ ހަފުތާ ދުވަސް ތެރޭަގއި ެވސް   ،ނޫނޭ

 ހުށަހަޅާތާ އެއް ހަފުތާ ދުވަސް ތެރޭަގއި ެވސް. ހަމަ އެހިސާބުން. .ތޯ އޮތޯރިޓީންނެނޫންހަމަ ނިންމާލަފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިޒް އޯލްސޯ ދެއަރ.  ޔެސް ދެޓް  އަވަސްވެދާނެ. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 މަހެއް އިންނާނެ ކޮންމެ ޮގތެްއ ވިއަސް. މަހަކާއި ެއއް ދުަވސް ނަމަވެސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ޑޭސްަގއި ބާްއވަން އޭތި.  45އެްއކަލަ ހަމަ ކިހިނެއްތޯވާނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ައޑު ލިބެނީ. ދެއްތޯ  ޑޭސް އިނުން ކަންނޭނގެ   45 . އާދެ! ފިރުޝާން ކީކޭތޯ. އަޑު ކަނޑަކަޑަިއެގން އަޅުަގނޑަށް 

 ؟އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުެގ ައޑު ރަނަގޅުތޯ ލިބޭލެއް

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ސާފު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އިންޓަ ފިރުޝާންެގ  ހީވަނީ  ކޮމިޓީަގިއ  ރއަޅުަގނޑަށް  ހަދަރުދަމު  މިައދު  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ނެޓުެގ އިޝޫއެއްހެން 

އިންނަނީ.   މި  ވެސް  އޮތްއަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީ  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  މިއަދު  ކޮމިޓީ   .މިހާރު  އެ  އޮތް.  ކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަން 

ށް ބަދަލުކޮށްލަން އަ  45ނެޓު ދުވަހެއް މިީއ. ޯއކޭ. އެހެންވީމާ،  ރވީމާ، ހުސް އިންޓަ. އެނެންއަށްނިމިެގން މި ކޮމިޓީ

 ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވީ. ެއހެން ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވަންޏާ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ.
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 ވާހަކަދެއްކެުވން:ސަޢީދު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 . އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، އޭރުން ޚިޔާލު ތަފާތުވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތެރޭ ހަފުތާ  އެއް  ބުނާހެން  އެ  ިގނަެވެގންވީމަ  އެީއ  ތަފާތުވުމެއް.  މިހާރު  ނެތް  ެއއަކު  އެހެންވީމާ،  ެވސް    އޯކޭ، 

 ނިންމާނީ. )ވ(.  ށް. ިގނަ ފަހަރަށް އެންމެ ފަހު ދުވަހަފާނެނިންމާލަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 ވަނަ މާއްދާ ވެސް މިހާރު އިްއޔެ ނިމިފައި އިނީ. 44)ވ( ނިމުނީ. ދެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަމަ އަދި ފާސްނުކޮށް އެހެރީ އެްއވެސް ެއްއޗެްއ    އެހެންވީމާ، ކިޔާލަމާތޯ މިހާރު ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ

 ފަހުން.އަދި އިނޭގތޯ. ފާސްކުރާނީ  

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ދެއްކުން  -44 އުަގ  އެދުމާއި  ހުށަހަޅާނީ    .ޚިދުމަތަށް  އެދި  އެކަމަށް  ފަރާތުން  އެދޭ  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުެގ  )ހ( 

ސަރަ ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  މި  ޙަކަރަންޓުެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ދަށުން ާގއްދަށް  ނޫނުެގ 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ
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ޚިދުމަތުެގ   ޝަރުތުތަކާއި  ޚިދުމަތްދެވޭނެ  ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ޮގތް  )ށ(  ކަނޑައެޅޭ  ައުގ 

ދެން  ސޮއިކުރަންވާނެެއވެ.  ފަރާތުން  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ފަރާތާއި  ޚިދުމަތްދޭ  އެއްބަސްވުެމއްަގިއ  ބަޔާންކުރާ 

 އުނިކުރަން ސްޓެލްކޯއިން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޔެ ޑިސްކަސްކޮށްފައި އެ ބައިންދަން ފާސްވެފައި އިނީ ދެްއތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންރީއިދާ

މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެއްބަސްވުމާިއ ެއއްޮގތަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން  އާދެ! އާދެ! )ނ( މި

ަގާވއިދުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ޚިދުމަތުެގ ައުގ ދަްއކަންވާނެއެވެ. )ރ( ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުެގ ައުގ އެއްބަސްވެފަިއާވ  

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ ޖުރުމަނާއެއް ކުރުމާިއ    ،މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުން ދައްކަމުން ނުދާނަމަ

ކަށް ކަޚިދުމަތް ވަުގތީޮގތުން މެދުކަނޑާލުމުެގ ޙައްޤު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ދެން މި ހުރިހާ ކޮމެންޓުތަ

 ކޮމެންޓެއް އުޅެނީ.  ތިންއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރީ. އިްއޔެ އަސްލު ރިޢާޔަތްކުރެވިފަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތި ކޮމެންޓު ކޮންސިޑަރކުރިންތޯ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށްދަމާތޯ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ
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ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރުެގ ޮގތުން    .45  ،ދެމެހެއްޓުންޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު  

ޚިދުމަތް  ކުރިން  ސަބަބުން  ފަރާތެއްެގ  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ފަހުން  އަދި  ނުވާނެެއވެ.  ެގންުގޅެެގން  ތަފާތުކުރުމެއް 

 ވާނެެއވެ. ހޯދަމުންެގންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ދަށްވެެގން ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ... )ހ( ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ެއކަމަށް އޮތޯރިޓީން .ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް. 46

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއހެންވީމާ، ކުރިއަށްދަމާތޯ  46އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައި އޮތް މާއްދާެއއްނޫންތޯ  މިހާރު ކުރީ ދުވަހު    .

 މިހާރު މަސައްކަތް އަލުން ެގންދަން. އޭރުންނޫންތޯ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

އޮތީ   ރިޢާޔަތްކޮށްލަން  ފަހުން  އިންނާނީ  35ދެން  މިތާ  މިހާރު އަސްލު  ދެން  އ59ި.  މާއްދާތަކެްއ  . އެްއކަލަ  ތުރު 

އައީމަ ޚިދުމަތަށް  59  .ކުރިއަށް  ކަރަންޓުެގ  ބުނަނީ  މި  ކަރަންޓު   59  ،ަގިއ  ބުނަނީ  މި  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

ކަންތައް ވެސް   ބުނާ  އެ  މާއްދާަގއި  އެ  ބޭނުންކުރުން.  މެދުކަނޑާލެވިދާނެ   ވީމަނަހަމަޮގތުަގއި  ޚިދުމަތް   ކަރަންޓުެގ 

 ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޯއކޭނޫންތޯ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް   ؟ކޮންކޮން ކަންތަކެއް  މި ބުނަނީއަދި ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލަދީބަލަ. މިހާރު މި މާއްދާަގއި  

މެދުކަނޑާލަން ނުވަތަ އިންކާރުކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ    މަށްއިންކާރުކުރުން ނުވަތަ މެދުކަނޑާލުން. ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނު

 ންމެ ތިރީ.އެ
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 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

މެދުކަނޑާލެވިދާނެއޭއާދެ!   މެދުެވރިވެެގން  މި  މި ކަންތައްތައް  ލާފައި އިން   7. ދެން  ފަހުން  މިީއ އަޅުަގނޑުމެން 

 މާއްދާއެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ފަރާތުން ނަހަމަޮގތުަގއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުންފަދަ ކަމެއް އެއީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދައަކާ ނުލައި ޚިދުމަތް ހޯދާ  

 ، ކުރިއަށް. މާ. ރައިޓް. އެހެންވީރުންވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ނަހަމަޮގތުަގއި ކަރަންޓުެގ ބޭނުންކު 59ކުރުން. އެއީ 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ފަށަންވީ  ދެން   ނިން  4އަޅުަގނޑުމެން  ިއްއޔެ  މިހާރު.  ބާބު  )ވަނަ  މިހިސާބަށް.  ބާބ4ުމާލެވުނީ  ވަނަ  ހަކަތަ   .( 

އަމަލީ  ސަމަކާރަކުރުމުެގ  ހަކަތަ  އިޤްތިޞާދުކުރުމާިއ،  ހަކަތަ  ބޭނުންކުރުން.  ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ  އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި 

ޢަމަލީ    -52މަޝްރޫޢު.   ބާރުއެޅުމުެގ  ބޭނުންކުރުމަށް  ހަކަތަ  ޮގތަށް  ޚަރަދުކުޑަާވނެ  އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި  ހަކަތަ 

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހާކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢަށް ަވުގތާއި  ޛު ތަންފީ  އިމަޝްރޫޢެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަ

 ރީައށް ލިބިެގންވެެއވެ. ެގންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް ެގނައުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަމަލީ    ށްއެ ކީކޭތޯ އެ ބުނަނީ. ހަކަތަ އިޤުތިޞާދުކުރުމާއި ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ޮގތަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަ

ތަންފީ އެކުލަވާލައި  މިނިސްޓަރު  ޕްލޭނެއް  އެބަ   ކުރަންވާނެއޭޛުއެކްޝަން  ކޮމެންޓެއް  އޯކޭ  ެއއްވެސް  ދެއްތޯ.  އޮތްތޯ 

 .53ބޭފުޅެއްެގ. ނެތިއްޔާ ކުރިއަށް.  

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

)ހ(  -53 ބެލެހެއްޓުން.  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ހޯދުމާއި  ބޭނުންކުރަމުން    މަޢުލޫމާތު  ހަކަތަ  ޮގތަށް  ކުޑަވާނެ  ޚަރަދު 

ދެނެަގތުމަށް ެއކަމާ  ެގންދާކަން  މަޢުލޫމާތު    ޓަކައި  އެ  ބެހޭ  ވެރިފަރާތަކަށް  ތަނެއްެގ  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ހޯދުމަށް 

 މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެންިގދާނެެއވެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކީކޭ. އަދި އެއްފަހަރު. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހަކަތަ    ޓަކައި އެކަމާ  ނެަގތުމަށްޚަރަދު ކުޑަވާނެ ޮގތަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރަމުން ެގންދާކަން ދެ 

 ބޭނުންކުރާ ތަނެއްެގ ވެރިފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮމެންޓެއް ނެތިއްޔާ ކުރިއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޭޒުން ރީއިދާ

އެބައިން އެންވަ   ެއއަށް.   ކޮމެންޓެއް  ކޮމެންޓެއް،  ސްޓެލްކޯ  ކޮމެންޓެއް،  ފެނަކަ  ކޮމެންޓެއް  ންމެޔަރަންއެއީ  ޓުެގ 

 ޅުން.ތައް ހަދައި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެބައިން. ފެނަކައިން މި ބުނަނީ މިފަދަ ތަންތަނުން އެނަރޖީ އޮޑިޓުއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ދެން އިނީ ކޮން ކޮމެންޓެއްތޯ.   . ޯއކޭ އެހެން ކަންނޭނެގ ،ނއާ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ދެން ސްޓެލްކޯ. މި މާއްދާ ިއބާރާތްކުރެވިފަިއވާ ޮގތުން މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަމޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  

ހުރިހާ   އާންމުކޮށް  ތެރޭަގއި  ެގޒެޓުކުރެޭވ  ފަރާތްތަކުެގ  ާގނޫނަކީ  މި  ހިމެނޭ  ވެސް  ވެރިފަރާތްތައް  އިމާރާތްތަކުެގ 

ވީހިނދުތާ ކަމަށް  ާގނޫނެއް  ފަށާނެ  ޢަމަލުކުރަން  ފެށިެގން  ަވުގތުން    ،ރީޚުން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެްއ  އައު  މިފަދަ 

ތާ  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ބަދަލުަގއި  ފެށިެގން  ލާޒިމުކުރުެގ  ތެރޭަގއި   ( )އެކެއް  1ރީޚުން  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

ންމެންޓު ހަމައެކަނި އިސްރާފު ކުޑަކޮށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް.  ޔަރަކަމަށް. ދެން އޮތީ އެންވަ  ކުރަން ލާޒިމުކުރެވިދާނެ

 މި ބަސް. ދެން ނެތް އިތުރު ކޮމެންޓެއް އެ ައކުރަކަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނު ހަކަތަ  ޮގތަކަށް  ކުޑަވާނެ  ެގންދާކަޚަރަދު  އެކަމާން ންކުރަމުން  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  ހޯދުމަށް      މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ 

ހަކަތަ  އެންިގދާނެއެެވ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ވެރިފަރާތަކަށް  ތަނެއްެގ  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ 

 ނދީ.ންމެންޓުަގއި އޭޔަރައެންވަ 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 ކުޑަކޮށް ހަތަ ބޭނުންކުރަމުން ެގންދާކަން ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި.  އިސްރާފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، އެހެން ޖަހަންވީނޫންތޯ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 . ނޫން. އިޝްރާފު ކުޑަވާނެ ޮގތަކަށް ދު ކުޑަވާނެ ޮގތަކަށްރަޚަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންވައެހެންވީ ޮގތަށް  މި  ިމ  ޔަރަންމާ،  ބަސް  ެއ  ައޅުަގނޑުމެން  އިންޮގތަށް  ހުށަހަޅާފައި  މިނިސްޓްރީން  މެންޓު 

 އެޑްކުރީ އިނޭގތޯ. ކޮމެންޓެއް ތި ބޭފުޅުންެގ ނެތިއްޔާ ދެން އިން މާއްދާ )ށ( އަށް ދަނީ. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ކުޑަކުރުމާިއ    ބޭކާރުވުންހޮޓާތަކާއި ރިސޯޓްތަކުަގއި ހަކަތަ    ކާރުޚާނާތަކާއި ފެކްޓަރީތަކާިއ ޓޫރިސްޓުމާރާތްތަކާިއ  އި)ށ(  

މިންވަރާ ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ޮގތުަގއި  ރެކޯޑު  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތާއި  ަގާވއިދާ    ބެހޭ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން 

 ރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ. އެްއޮގތަށް ެއއްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމކީ އެ ތަންތަނުެގ ވެރިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޓުތަކުަގއި ހަކަތަ ބޭކާރުވުމުެގ ބަދަލުަގއި  ސޯމިތާނަގއި ެވސް ޖަހަމާތޯ އިސްރާފުވުން. ހަކަތަ ދެވަނަ ލައިންަގއި. ރި

 .. އިސްރާފުވުން ކުޑަކުރުމާިއ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ސްޓެ ެއއަށް.  އެބަހުރި  މަޢުލޫމާތާއި  ކޯލްކޮމެންޓު  މިފަދަ  ނެތި  ބަޔާންކުރުމެއް  މުއްދަތެއް  ެއއްވެސް  ކޮމެންޓަކީ،  ެގ 

ފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް ހިމެނުން  ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ލާޒިމުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ކަނޑައެޅި

 ކަމަށް. ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ކަންނޭނެގ އެ ބުނީ. ރަނަގޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޭެގ މާނަައކީ. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ވޭތު   5މިސާލަކަށް   ނޫނިއްޔާމުން    5  ޔަވެދިއަހަރަށް.  އެކަހަލަ    3އަހަރުެގ  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ރެކޯޑު  އަހަރުެގ 

ހުރިހާ   އެބައޮތް.  ކޮމެންޓެއް  އަދިވެސް  ސްޓެލްކޯެގ  ދެން  މާއްދާަގިއ  ޮގތަކަށް.  މި  ވެރިފަރާތްތަކަށް  އިމާރާތްތަކުެގ 

ޔަތްކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތަށް ރިޢާ

ވަރަކަށް ަވކި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ިގންތިކުރެވިެގން  މާއްދާަގއި  މި  އިމާރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  މަޢުލޫމާތު ކަރަންޓު     

މުހިންމު ހިމެނުން  އެންވަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ދެން  ފެނެއެވެ.  އިމާރާޔަރަކަމަށް  ކޮމެންޓަކީ،  ތްތަކާިއ  ންމެންޓުެގ 

ހޮޓާތަކާިއ ރި ޓޫރިސްޓު  ފެކްޓަރީތަކާއި  ހަކަތަ އިސްރާފުކުރުން ސޯކާރުޚާނާތަކާއި  ހަކަތަ    !އާދެ  ، ޓުތަކުަގއި  އެޮގތަށް. 

 މެން މި ެގނައި ކޮމެންޓު އެއީ. އިސްރާފުވުން. ހަމަ އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ރަނަގޅުކޮށްލާނީ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 ކޯެގ ދެ ކޮމެންޓަށް.ލްދެން މި ދެ ކޮމެންޓަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވީ. ސްޓެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބުނަނީ މި  ވާންވީ   ސްޓެލްކޯއިން  މިހެންހެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ކަނޑައަޅާށޭ  މުއްދަތެއް  ވަކި 

ތަނެއް ރަނަގޅަށް   ، އިސްރާފުވުން ކުޑަކުރުަމށް އެބުނަނީ. އެއް ވާހަކައަކީ  މިއިނޭގތޯ. )ށ( ަގއި ދެ ވާހަކަެއއް  

ިއ  އިމާރާތާ   ކަށްވާހަކައަކީ ކަރަންޓު ލީކުތަްއ ނާންނަޮގތަ.  . އެއީ ެއ ތަނެއްެގ ވަރިފަރާތުެގ ޒިންމާެއކޭހަދަންޖެހޭނެއޭ

ނެއޭ ދެއްތޯ. . ދެން ދެވަނަ އެްއޗަކަށް މި އަންނަނީ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންޖެހޭތަންތަން ހެދުމަކީ ވެރިފަރާތުެގ ޒިންމާއެކޭ

 ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ ކަރަންޓު އުފައްދާ މީހުންތާ.

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 ރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތުެގ ރެކޯޑު. ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ... އެ ރެކޯޑު ެވސް އިންނާނެ. އެކަމަކުއާ! 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

 އެ ރެކޯޑު އަސްލުަގއި ބެލެހެްއޓޭނެނޫންތޯ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން މީޓަރުން އެނޭގނެނޫންތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ބުނެފިއްޔާ ދޭށޭނު އެ ބުނަނީ. ަގވާ  . އިދު އޮތްޮގތަށް ބަލަހައްޓާ ވެރިފަރާތުެގ ޒިންމާއެކޭ ދެން އޭެގ މަޢުލޫމާތު ދޭން 

އަޅުަގނޑަކަށް   ރަނަގޅު.  ދެްއަވއިފިްއޔާ  މީަގއި  ިވސްނުމެއް  މެންބަރެއްެގ  އިތުރު  ވަކި  ނޭނެގ  ދެން  އަޅުަގނޑަކަށް 

 .. ވަކި.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ދެއްތޯ.  އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ކޮންމެހެން ކޮމްޕްލިކޭޝަނެއް އޮތްހެނެއް ޖެހޭތޯ ތިއަށް.މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ެގންނަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފެންނަނީ. އެއީ ދެން ކުރިއަށް. އަޅުަގނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ. ކުރިއަށްދާން އަޅުަގނޑަށް 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ރެކޯޑުއާދެ!   މަޢުލޫމާތު  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނުެގންދިއުމަކީ   )ނ(  ބަލަހައްޓަމުން 

 މަނާކަމެކެވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޭނުމެއްނުކުރަމެންނު. އެ ލަފުޒެއް. މަނާކަމެކެވެ މިހާރު 

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 . މީެގ ކުރިން ވެސް މަނާކަމެކޭ ކިޔާފައި ޮގްއސި..

 

 )ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ( 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

އޮތީ ލާޒިމުކޮށްފަ. ދެން އަނެއްކާ ކޮންމެހެން މަނާކަމެކޭ ޖަހާކަށް ނުޖެހޭ    މިހާރު ކުރަންވާނެއޭ އަންާގފަިއ އޮތީމަ އެ

 ކަންނޭނެގ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަިއ އިންނަ ހުރިހާ ތަނަކަށް އިންނާނީ އަދަބު ކަނޑައަޅާފަ.  ކިޔާލަ ކުށެކޭ  އެވެސް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް. ދެން އެްއކަ

ާގނޫނުެގ   މި  އެއީ  ައދަބު.  އިންނަނީ  އެއަށް  ނުބަލަހައްޓައިފިއްޔާ  ރެކޯޑު  މައްސަލަ  ބުނާ  އެ  ަގއި  )ނ(  މިހާރު 

ދޭ މީަގއި ކަނޑައަޅާފަ. ދެން . އެކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ވަނީ. ކުށަކަށް ނުވަންޏަކާ އަދަބެއް ނީނޗަރ އިންޮގތަކީސްޓްރަކް

ެގނެއްސަ   ސްޓްރަކްޗަރ  އެ  ކަންނޭނެގ  ނަޒަރަކުން  ާގނޫނީ  ދެންނެވީ  މި  ވިސްނާލެިވދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ދެއްތޯ. އެބަޮއތްތޯ އެއަށް އިތުރު )ނ( ެގ.  އޮތީއެޮގތަށް އެ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ކުށަކަށް ނުވަންޏާ ެއކަމަކު ައދަބެއް، ކުށަކަށް ނުވަންޏާ އަދަބެއް ކަނޑައަޅަިއެގން ނުވާނެނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިން އަދަބެއް  އެއަށް  ދެންނެވީ.  މި  ވާހަކައޭ  ެއޮގތަށް    ކަމަށް  އެ  ކުށެކޭ  ސްޓްރަކަޗްރއިން  ާގނޫނުެގ  މި  ވަންޏާ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެ   ލިޔެފައި ހުންނަނީ. ކުށަކަށް ިއންނަނީ އަދަބު ޖަހާފައި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މީަގއި އަދަބު ނެތް

މާއްދާ ބޭނުމެއް ވެސް ނުވާނެ އެ ބުނުްއވާހެން. އެހެންވީމާ، މީތި ހައިލައިޓްކޮށްލާފައި ދާނީ ކުރިއަށް ދެއްތޯ. އަދުހަމް 

މާއްދާއަ މި  ހަމަ  ބައްލަވާލައްވަންވީނު  އެްއކަލަ  މިވާޮގތަކީ  ިގނަފަހަރު  ދެން  އިންތޯ.  ކަނޑައަޅާފަިއ  އަދަބެއް  ށް 

ވަރަށް ިގނަ . ހަމަ  ޓުތަކުަގއި ެވސް ނުހުރޭސޯރިސަރޗުތަކަށާއި ކަންކަމަށް ިއންފޮމޭޝަން ނުބަހައްޓަނީ އިނޭގތޯ. ރި

ނުދޭ މަޢުލޫ  .ތަންތަނުން  ވެސް  ތަންތަނުން  ސްޓެލްކޯ  ނުހުރޭ.  ރަނަގޅަކަށް  ބޮޑު  ރެކޯޑު  ވަރަށް  ހޯދުމަކީ  މާތު 

އުޅެފައިދެން  ތަކުލީފެއް.   އުފުލާ   އެތާނަގިއ  އެ  މީހުން  ފަންނީ  ޭއެގ  އެނޭގ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުން  މީހެްއެގ  ހުރި 

ދިުއޅި  ވަރަށް  އެ  އަނެއްކާ  ދެން  ނޯވެދާނެ.  މަސް  އަނެއް  އޮވެފައި  މަސް  އެއް  ނުލިބޭ.  މަޢުލޫމާތު  އުނދަޫގތައް 

ވެސް ފޮނުވަން  މުހިންމުވެެގން ދިގުވާނެ  ބޮޑަށް  ެއހާ  އަސްލު  މާއްދާ  މި  އެހެންެވެގން  ވަރަށް.  ބަހަނާދެއްކާނެ   .

 .54ލިޔެފައި އެ އޮތީ. ޯއކޭ ކުރިައށްދަމާތީ 

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ޮގތުން   )ހ( އަންނަނިވި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ  .ބެހޭ ަގާވއިދާއި މިންަގނޑުތައް ެއކުލަވާލުން  . ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމ54ާ

ަގާވއިދުތަކާއި   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ބޭނުންކުރުމުަގއި  ހަކަތަ  ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ  ކުޑަކުރުމާއި  ބޭކާރުވުން  ހަކަތަ 

 އާންމުކުރަންވާނެެއވެ.   އިމިންަގނޑުތައް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފޮނުވި   ންންެމންޓް މިނިސްޓްރީޔަރަލުކުރަމާތޯ. މިއީ އެންވަދެން އޭަގއި ވެސް ބޭކާރުވުން އެ ލަފުޒު އިސްރާފަށް ބަދަ

އެންވަ އަނެއްކާޔަރަބިލެއް.  ކޮމެންޓު  އަދި  ފަހުން  މިނިސްޓްރީން  ބަދަލުކުރެވިފައި    ންމެންޓް  އިސްރާފަށް 

ރޮނުގން ފުރަތަމަ  ތި  ބޭކާރުވުން.  ދުއް  ، ފޮނުވާފައިވަނީ.  ބޭކާރުވުން  ފޮޅުވަތުަގއި  ެއީއ  ވާލާފުރަތަމަ   .
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އިސްރާފު.  ޔަރައެންވަ  އިންނަނީ  ކޮމެންޓުަގއި  ފޮނުވާ  ފަހުން  ބޭކާރުވުން.  އިންނަނީ  ފޮނުވާއިރު  ފުރަތަމަ  ންމެންޓުން 

ދާ އަންނަނިވި  ކު ކުރިއަށް،  އިސްރާފުވުން  ހަކަތަ  ހިމެނޭޮގތުން  ހަކަތަ  ޑަކުރުމާއިރާތައް  ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ  އި 

 ެއކެއް. އިދުތަކާއި މިންަގނޑުތައް އޮތޯރިޓީން ެއކުލަވާލައި ާއންމުކުރަންވާނެެއވެ. ަގވާ  ބޭނުންކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 

   :މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުންރީއިދާ

މެންޓެއް އެބައޮތް  ކޮކަތަ އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންަގނޑުތަށް. މިއަށް  ހަ  -1

ބޭނުންކުރާ  ޔަރައެންވަ  ކަރަންޓު  މިންަގނޑުތަކާިއ  ހުންނަންޖެހޭ  އާލާތްތަކުަގއި  އުފައްދާ  ހަކަތަ  ންމެންޓުން. 

 މިންަގނޑުތައް.  އާލާތްތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

އާލާތްތަކުަގއި ހުންނަންޖެހޭ، މީތި ކޮޕީކޮށްލާފައި ހިއްޕާލީމަ އާލާތްތަކުން  ؟ ވަޓްސް ދަ ޑިފަރެންސް. ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ

.   ބައްލަވާލަްއވާރުމިހާ.  ނޫން. މިހާރު ރަނަގޅެއްނޫންތޯ  ލަ މިތާ އޭނދީ ރަނަގޅަކަށްރަނަގޅުވާނެ. ހަކަތަ. ެއއީ ޖުމް

އު ހުންނަންޖެހޭ ހަކަތަ  އާލާތްތަކުަގއި  ބޭނުންކުރާ  ކަރަންޓު  މިންަގނޑުތަކާއި  ހުންނަންޖެހޭ  އާލާތްތަކުަގއި    ފެއްދުމާއި 

 ނީ ިއނޭގތޯ. މިންަގނޑުތައް. ކުރިއަށްދަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީއިދާ

ދަރަޖަކުރުމާ  -2 އާލާތްތައް  ބޭނުންކުރާ  މިނަްގނޑުތަްއ.    ހަކަތަ  ިގންތީެގ    -3ބެހޭ  ދަށް  މިންަގނޑަކަށްވުރެ  ވަކި 

މަނާކުރުން.   ބޭނުންކުރުން  އެތެރެކުރުާމއި  ރާއްޖެއަށް  އުފެއްދުމާއި  ކުޑަކުރުމާިއ    -4އާލާތްތައް  ބޭކާރުވުން  ހަކަތަ 

 ތައް އާލާތްތަކުަގއި ހަރުކުރުމުެގ މިންަގނޑުތައް. ަގނޑުންފުރިހަމަ ޮގތުަގއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ؟ްއސަކަށްތޯ މާނަކުރަނީ ކޯއްޗެ މިހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބޭނުންކުރާނެ ޑްރަޔަރ   ންތޯނޫހަކަތަ  މި  އަ ،  ހެއަރ  ވާހަކަ.  ވަން،  ްގރޭޑްކުރާ  ެއއްކަލަ  ެއއްޗެހި  މި  އެްއޗެހިތައް. 

ނޫންތޯ  ނެތެއް  އަދި  ރާއްޖޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  ހުންނަންޖެހޭ.  ރިކުއަރމަންޓުތައް  މިނިމަމް  އޭަގއި 

ޮގތަށޭ.   މި  ވަރަށޭ،  މި  ހުންނަންޖެހޭނީ  އެޕްލަޔަންސެއްަގއި  އެފިޝެންޓެއް  ެއނަރޖީ  މިސާލަކަށް  އެ  މިންަގނޑެއް. 

 ވާހަކަތައް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ކުރިއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ކާރުޚާނާތަކާއި،   އިާމރާތްތަކާއި،  މިންވަރު  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ޮގތުަގއި   ފުރިހަމަ  ކުޑަކުރުމާއި  އިސްރާފުވުން   ހަކަތަ  -5

 ... ދަރަޖަކުރާނެ ިގންތިކޮށް ތައްރިސޯޓު  އަދި ހޮޓާ ރިސްޓްއަޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަދުހަމް، އެއް ބަސް މަދުން ތި ދިޔައީ. އެހެންވީާމ، ެއއްބަސް ދުއްވާލީއޭ ތި. އެހެން ނުހަދާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި ދުއްަވެއއްނުލަން.  އަޅުަގނޑު    ހޮޓާ،   ރިސްޓްއަޓު  ކާރުޚާނާތަކާއި،   އިމާރާތްތަކާިއ،  ހާމަކޮށްދިނުމަށް  ންވަރުނޫން، 

 . މިންަގނޑުތައް ދަރަޖަކުރާނެ ިގންތިކޮށް ތައްރިސޯޓު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ެގދާއިރާ ދާންދޫ

ރަނަގޅު އިނޭގތޯ  މުޤައްރިރު، ހާދަ ރަނަގޅޭ. ަވރަށް ބައްލަން ތި އިންނަނީ ދެއްތޯ. ހަމަ އަދުހަމް ބަހެްއ، ވަރަށް  

 މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލޯޔަރެްއެގ ކާސަރއިން ކުރަްއާވނެ ކަހަލަ ކަމެއް ނޫން ދެންމެ އެ ކުރީ ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 ބަލަންޖެހޭ   ކުރުުމގައިއޮޑިޓު  ހަކަތަ  ތަކާއިތުޝަރު  ޖެހޭހުންނަން  ކިބަިއގައި  ފަރާތްތަކުެގ  ކުރާއޮޑިޓު  ހަކަތަ  -6އާދެ!  

  ހަކަތަ  ޮގތުގައި  ފުރިހަމަ   ކުޑަކުރުާމއި   ބޭކާރުވުން  ހަކަތަ  މާރާތްތަކުަގއިއި  -7.  ތައްއުސޫލު  މިންަގނޑުތަކާއި

 ؟އޯކޭ ދެއްތޯ  .މިންަގނޑުތައް ހުންނަންޖެހޭ ބޭނުންކުރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަމަ އަޅުަގނ ެއްއވެސް މެންބަރެއްެގ އެްއވެސް  އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު. ދެން  ޑު މި އިނީ އެ ވިންޑޯ ވެސް ބަލަން 

 އިޝާރާތެްއވޭތޯ. ކުރިއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  އިއުފައްދަ   ހަކަތަ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާއްދާގެ   މި)ށ(  

އެ ކަންކަން   ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ހުރިކަމަށް  ކަމެއް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބެލުމަށްފަހު  ެގންދޭތޯ  ޢަމަލުކުރަމުން

ތެރޭަގއި ުމއްދަތެއްެގ  ކަނޑައަޅާ    އޮތޯރިޓީއަށް  ތިޔާރުއިޚް  އެންުގުމެގ  ފަރާތަކަށް  އެ  ިއޞްލާޙުކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީން 

ކޮމެންޓަކީ،  ލިބިެގންެވއެވެ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ    ކުޑަ   ކަމެްއެގ  ާގއަން  ކުރަންޙުލާޞްއި  މާއްދާގައި،  މި . 

  ުމއްދަތެއް،   އެކަށިެގންވާ  ރިޢާޔަތްކޮށް،   ބޮޑުމިނަށް  ކުޑަ  މަސައްކަތުގެ   ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް ޙުލާޞްއި  ބޮޑުމިނާއި،

 ން ނުނިކުންނާނެހެ  ޖާއެއްނަތީ  ނުރަނަގޅު  ނަމަވެސް  ކުޑަާވޮގތަށް،  ެގއްލުން  މަޝްވަރާކޮށް  ދެފަރާތް  ނުވަތަ

 . ދެކެމެވެ ކަމުގައި ުމހިންމު ކަނޑައެޅުން ވަކިމުއްދަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަނޑައަޅާ، އެކަށީެގންވާ ޖެހީމަ ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. "އެކަށީެގންވާ" އެ ބަސް އިތުރުކޮށްލީމަ. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  

ޮގތަށް   ކުޑަވާ  ެގއްލުން  މަޝްވަރާކޮށް،  ފަރާތް  ދެ  އެހެންީވމާ،  ވިދާޅުވަނީ.  ފިރުޝާން  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ކޮމެންޓް 

ން. މިހާރު ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު ކަމަށް. އެކަށީެގންާވ  ނަމަވެސް ނުރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާހެ

ބަހަކީ އިން  ނުލެވެ  މިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓަށް  ެއ  ކޮބައިތޯ  ދެން  މިނަށާިއ  ؟ މުއްދަތެއް.  ބޮޑު  ކުޑަ 

ޕާލަ ބައްލަވާ މިތާ ތިރީަގއި. އެ  ، ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތައް. އޭތި ހިއްއުފައްދާ  ހަކަތަ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ނޫންތޯ.  ރަނަގޅެއް  ވަރަށް  މިހާރު  ބޭނުން...  އުފައްދާ  ހަކަތަ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި 

 އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއްެގ ތަންކޮޅު ދެއްތޯ ޭއެގން ައސްލު ުއނިވަނީ. އެ ތަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލެވިއްޖެ މިހާރު.



 2021 ޖޫން 24                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  26ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު
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 ވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އުނޫގފާރު ދާ

 ؟މުޤައްރިރު، އެސް.ޓީ.ޯއއަކުން ނެތްތޯ ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެސް.ޓީ.އޯ، މޯލްޑިވްސް ޭގސް އިން އެބަ ހުރި ކޮމެންޓު. ެއ މީހުންެގ ސަބްސިޑަރީ ނޫންތޯ އެއީ. 

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން:މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން 

 އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ކަރަންޓު ވެސް ދޭ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ   އެކަށީެގންވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓު  ފިރުޝާން  އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތް.  ކަރަންޓުެގ  ދޭ  މީހުން  އެ  ޔޭސް. 

 ؟ތަނަށް ލެވުނީމަ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ ކޮމެންޓުަގއި އެ ބުނާ ކޮންސަރން އެޑްރެސްކުރެުވނީ ކަމަށް. އޯކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 މުޤައްރިރު، އެކަށީެގންވާ މުއްދަތު، އެ ކޮންބަެއއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން ބަރުމެން ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

 އިޞްލާޙުކޮށްދެްއވި ޮގތް ކިޔާލަދެއްާވ، އަދުހަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  އިއުފައްދަ   ހަކަތަ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާއްދާގެ   މި)ށ(  

އެ ކަންކަން    ފެނިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް   ކަމަށް  ހުރި  ކަމެއް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބެލުމަށްފަހު  ެގންދޭތޯ  ޢަމަލުކުރަމުން

އިޚްތިޔާރު   އެންުގމުެގ  ފަރާތަކަށް  އެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެްއެގ  އެކަށީެގންވާ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 ؟ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ޖަހަންވީނޫންތޯ 30

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭ ބުނަން ވަކި. ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރަންޖެހެނޭ. އެހެން   30އޭެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލާފައި އިނޭގނެތޯ މިހާރު  

ފަރާ ދެ  އެކަން  ފެނިއްޖެނަމަ  ެއ  ޖަހަމާތޯ.  ތެރޭަގިއ  މުއްދަތެްއެގ  ެއކަށީެގންާވ  ކަނޑައަޅާ  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ތުން 

ެއކަށީެގންވާ   ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ވެސް.  ޖުމްލަ  އެ  ކަންނޭނެގ  ލާންވީ  އެވެސް  ބަލާ،  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަމެއްެގ 

ހީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު.  ރަނަގޅުތޯ  ފިރުޝާން  ނޫންތޯ.  ޯއކޭެއއް  ތެރޭަގއި،  ހުރިހާ  މުއްދަތެއްެގ  ހުރި  އޭަގއި  ވަނީ 

 ބަހެއް މިހާރު އޭެގ ތެރެއަށް ެގނެވިއްޖެހެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޮތޯރިޓީން  އެކަމަށް  ބަލައި  މިނަށް  ބޮޑު  ކުޑަ  ެއކަމުެގ  މަޝްވަރާއާއެކު  ފަރާތުެގ  ދެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް

  އޮތޯރިޓީއަށް  ތިޔާރުއިޚް  އެންުގމުގެ   ފަރާތަކަށް  އެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  އެކަށީެގންވާ  ކަނޑައަޅާ

 . ލިބިެގންެވއެވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! މާނައަކީ ދެ ފަރާތުެގ މަޝްވަރާކޮށްެގން ެއކަން ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް ވެސް ދީެގން  

 ؟ކުރެވިދާނެއޭ. އެއީ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ ކޮންސަރންަގއި ހުރި މަިއަގނޑު. ޯއކޭތޯ ފިރުޝާން މިހާރުއެކަން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

 އާދެ! ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ދެން އިން މާއްދާ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   އޮތޯރިޓީން  ފަރާތަކުން  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ)ހ(    55.  ދިނުން  ސެޓްފިކެޓް  އެފިޝެންސީ  ޖީރއެނަ

 އެދި   ސެޓްފިކެޓަށް  ބޭނުންކުރާކަމުެގ  ޮގތުަގއި  ހެޔޮ  ކަރަންޓު  އަދި  ބޭނުންކުރާނަމަ  ހަކަތަ  ރަނަގޅަށް  މިންަގނޑަށްވުރެ

  ތިޔާރުއިޚު  ރުމުެގދޫކުރުކު  ސެޓްފިކެޓެއް  އެފިޝެންސީ  ޖީރއެނަ  އެކަމަށް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ފަރާތަކުން  ފަދަ  އެ

އެފިޝެންސީ  ލިބިެގންެވެއވެ  އޮތޯރިޓީއަށް އެނަރޖީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގިއ  މި  ކޮމެންޓެއް.  ސްޓެލްކޯެގ   .

އެފަދަ   އަދި  މަންފާތަކާއި  ހުރި  ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ  ޢަމަލުކުރެވޭނެ ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތަކާމެދު  ނެތް  ސެޓްފިކެޓެއް 

 އެްއވެސް ޮގތެއް މި ބިލުަގއި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތްކަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޭެގ )ށ( އެ އިނީއެއްނު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ސެޓްފިކެޓްެގ  ބާޠިލުކުރުމާއި،  ސެޓްފިކެޓް  އެ  ހުށަހެޅުމާއި،  އެދި  ސެޓްފިކެޓަށް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި

 ލަންވާނެެއވެ. ެއކުލަވާ އޮތޯރިޓީން ުއސޫލުތައް ބެހޭ ކަނޑައެޅުމާ ފީ އިދާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑަށް   ދެއްތޯ.  ރަނަގޅު  ވާހަކަ  ބުނާ  އެ  އިން  ސްޓެލްކޯ  މަޑުކުރަްއވާ.  އެހެންވީމާ،  މީަގއި އާނ،  ހީވަނީ 

ަގާވއިދުަގއި   ކަނޑައަޅާ  އެ  މަންފާތަކާއި  ލިބޭ  ސެޓްފިކެޓުން  ދޫކުރުމާއި  ސެޓްފިކެޓް  ެއ  ެއއީ  މަދުވޭހެން.  އެްއޗެއް 

 އަންނަންވާނެއޭ ކިޔާފައި އިންނަ އަކުރެއް ނެތް އެ ބުނާހެން. )ށ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ާއއި...  )ށ( އަށް ލާންވީ ނޫންތޯ އެބައި. އިދާރީ ފީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެހެން ވާހަކަތައް ލާންވީ އެ މާއްދާއަށް. )ށ(  އިދާރީ ފީެގ ވާހަކަ އަންނަންީވ ވަކިން. ފީ ނެުގމެއް ނޫން. މިހާރު 

އަދި   އަދުހަމް،  ސެޓްފިކެޓް.  އެފިޝެންސީ  އެނަރޖީ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ެއ  ތަނަށް.  މި  ލަމާތޯ  އަށް 

ސެޓްފިކެޓްެގ  ސްޓެލްކޯ   ެއފިޝެންސީ  އެނަރޖީ  ބުނަނީ  މި  އޭަގއި  ލިޔާކަށް.  ނުވާނެ  ެއްއޗެއް  ބުނާހާ  އިން 

ފައިދާތަކާއި އެ ދޭހަކޮށްދޭ މާނައާިއ، ވާހަކައަކީ އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ސެޓްފިކެޓް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކޯއްޗެއްކަން. އެީއ  

ރު ހަމަ ރީތި ނަމަށް ވެސް ކުރާ ކަންކަން ހުންނާނެ ދޯ. ކީްއވެ. އިނާެމއް ލިބޭ ކަމެްއ ނޫން. އެ މީހުންެގ ބަެއއް ފަހަ 

އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް، އިންނަ ފަރާތަކަށް ނޫން ދޯ. ލިބޭ ފަރާތަކަށް ހާސިލުވާ ކަންކަމާ  

 ުގޅޭ، ހާސިލުވާ ކަންކަމާ ުގޅޭ ތަފްޞީލުތައް...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ސެޓްފިކެޓަށް  ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ. )ނ( މިމި  

  އޮތޯރިޓީން   އުސޫލުތައް  ބެހޭ  ކަނޑައެޅުމާ  ފީ  އިދާރީ  ސެޓްފިކެޓްެގ  ބާޠިލުކުރުމާއި،   ސެޓްފިކެޓް  އެ   ހުށަހެޅުމާއި  އެދި

 އެނަރޖީ ން.  އިތުރުކުރަ  މާއްދަެއއްއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތް.    .ންމުކުރަންވާނެެއވެއާ  އެކުލަވާލައި

ރިޢާޔަތްކުރެވުނީ  ފައިދާތައް  ލިބޭ  އޮތުމުން  އްފިކެޓެ ސެޓް  ންސީޝެއެފި ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކައަށް  އެ   .

އާދެ! )ހ(  ކަނޑައެޅުން  ެމނޭޖަރުން  އޮޑިޓަރުންނާއި  ހަކަތަިއެގ  56  ކަންނޭނެގ.    ދާއިރާއިން  ހަކަތައިެގ. 

ޮއޑިޓަރުންނާިއ  ލިބިެގންެވއެވެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ނޑަެއޅުމުގެ ކަ  އޮޑިޓަރުންނާއި ދެއްތޯ.  ކަނޑަެއޅުމުެގ  އޮޑިޓަރުން   .

 މެނޭޖަރުން ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު. ދެން މިއަށް ކޮމެންޓު އެބަ ހުރި ލިބިފަ. ފެނަކައިން...

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 މެނޭޖަރުންނެއް ބޭނުމެއް ނުއެއް ނޫންތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެނަރޖީ މެނޭޖަރސް ތިބޭނެއެއް ނޫންތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 ނޭޖަރުން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ ނޫންތޯ.އޮޑިޓަރުން ބައިތިއްބަންޖެހޭނީ. މެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޮޑިޓަރުން ެއކަނި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮޑިޓަރުން ެއކަނި ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓަރުން ކީްއވެެގންތޯ މި 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 ؟މާކޫ އޮޑިޓަރު ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ދެން އިނީ ކޮން ކޮމެންޓެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދާއިރާއިން   ހަކަތަިއެގ  އޮތް.  އެބަ  ކޮމެންޓެއް  ސްޓެލްކޯއިން    އޮތޯރިޓީއަށް   ބާރު  ކަނޑަެއޅުމުެގ  ޮއޑިޓަރުންދެން 

 ޚިދުމަތް   ލިބިެގން  ލަިއސަންސް  ބާރު  ކަނޑައެޅުުމެގ  މެނޭޖަރުން  ދާއިރާެގ  ހަކަތައިެގ  އަދި.  ލިބިެގންެވއެވެ

 އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ވާހަކަައކީ. އެއީ    .ލިބިެގންެވއެވެ  ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން މާިގނައީ ކަންނޭނެގ ބާވަތްތައް. ޮއޑިޓަރުން ބޭންދީމަ ނިމުނީހެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ިގނަ   ހަމައިން ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ހުރީ އޮޑިޓަރުންނާިއ  މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅު  އިްއޒަތްތެރި 

ޮއޑިޓަރުން   ލިބިެގންެވއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ބާރު  ކަނޑައެޅުުމެގ  އޮޑިޓަރުން  ދާއިރާއިން  ހަކަތަިއެގ  ހައްދަވާ.  އެޮގތަށް 

ކަހަލަ ާގނޫނުތައް ހަދާއިރު ކަނޑައެޅުން. އާދެ! ރަނަގޅު. ބާވަތްތައް މާބޮޑަށް ިގނަވީ މަ ވެސް އަދި މި އަލަށް މި 

 ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޮއޑިޓަރުންެގ    ޮގތުަގއި  އޮޑިޓަރުންެގ،  މެނޭޖަރުން  ހަކަތައިެގ  ޮއޑިޓަރުންެގނާއި  ހަކަތައިެގ)ށ(   ހަކަތައިެގ  ދެްއތޯ. 

  ހަކަތަިއެގ  އަދި  ތަޖުރިބާ  ފެންވަރާއި  ޝަރުތުތަކާއި   ހުންނަންޖެހޭ  ކިބަިއަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ކަނޑަައޅާ  ޮގތުަގއި

 . ރަންވާނެެއވެބަޔާންކު ގަވާއިދުަގއި ހަދާ ދަށުން ނޫނުެގގާ  މި އުސޫލުތައް ބެހޭކުރުމާ ދަފްތަރު  ޮގތުގައި  އޮޑިޓަރެއްެގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ޭއަގއި ވެސް މެނޭޖަރު ލާންވާނެ ނޫންތޯ. އޮޑިޓަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖަރެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އުހޫނ، އޭތި ކަނޑަން މިހާރު މި ދަނީ. މެނޭޖަރު ކަނޑަމުން މި ދަނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ރަނަގޅޭ. އޭތި ކަނޑާނުލަްއވާތީ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. )ނ( 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  -57  .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ  އޮތޯރިޓީން   ދަފްތަރެއް  ފަރާތްތަކުެގ  ކަނޑައަޅާ  ޮގތުަގއި  އޮޑިޓަރެްއގެ   ހަކަތައިެގ)ނ(  

)ހ(  އެންުގން  ހެދުމަށް  އޮޑިޓް  ހަކަތައިެގ ފެންނަ ފަރާތަ   ބޭނުންކުރަމުންދާ   ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަށް 

ކޮމެންޓަކީ،   އޮތް  ފެނަކައިން  އެންިގދާނެެއވެ.  ހެދުމަށް  ޮއޑިޓް  ހަކަތައިެގ  މުއްދަތުތަކެްއަގިއ    50އެކަށީެގންވާ 

އިން.  ތަންތަން  ޢީސިނާ  އަދި  ވިޔަފާރި  ނަާގ  ލޯޑް  މަތިން  ކިލޯއަށްވުރެ  އެބަ  ކޮމެންޓެއް  ސްޓެލްކޯެގ    މާއްދާ   މި. 

 ހެދުމަށް  އޮޑިޓް  ހަކަތައިެގ  ވެސް  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ޚިދުމަތް  ހަކަތަިއެގ  ޮގތުން،  އިބާރާތްކުރެވިފައިވާ

 ފަރާތްތަކަށް   ހުރިހާ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  މިޮގތަށް.  ލިބިެގންެވއެވެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ތިޔާރުއިޚް  އެންުގުމެގ

 ބަޔާންކުރުމުެގ   ފަދައިން  މި.  ބޫލެއްނުކުރެވެެއވެޤަ  ހުރިކަމެއްކަމަށް  މާނައެއް  އެންުގމަކީ  ހެދުމަށް  ޮއޑިޓް  ހަކަތައިެގ

  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ވަރަކަށް  ަވކި  ންތިކުރެވިެގން، ިގ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ނިސްބަތަށް  ބޭނުންކުރާ   ހަކަތަ   ބަދަލުގައި

 .ކަމަށް މުންމުހި  ހިމެނުން ށްހެދުމަ  ޑިޓްއޮ  ހަކަތައިެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި ފަރާތްތަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮތޯރިޓީއަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. ދެންމެ ކިޔާދެއްވި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

 އެހެންނޫންތޯ. ފެނަކައިެގ ކޮމެންޓުަގއި ވެސް އެ އޮތީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ހަމަ އެ ކަހަލަ ކޮމެންޓެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަރާތްތަކުެގ   50 ބޭނުންކުރަމުންދާ  ޚިދުމަތް  ހަކަތަިއެގ  އެހެންވީމާ،  ވިޔަފާރިތަކަށް.  ނަާގ  ލޯޑު  މަތީން  ކިލޯއަށްވުރެ 

 ތޯ ދެއްތޯ. ވަކި އަދަދަކަށްވުރެ މަތީން... ކިލޯޭއ ނުޖަހަމާ 50ތެރެއިން ދެން ވަކި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން ނޫން. ވަކި އަދަދަކަށް. ސްޓެލްކޯެގ ފަހު ބަިއަގއި އެިއނީ ކީކޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ބަިއަގއި މި އޮތީ... ސްޓެލްކޯެގ ފަހު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ތަންކޮޅު ކިޔުްއވާލާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ...ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ވަރަކަށް  ވަކި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަކަތަ ބޭނުން ކުރާ، އެހިސާބުން ކޮޕީކޮށްލާ ތިރިއާ ހަމައަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

މުޤައްރިރު، ެއޮގތަށް ޖަހައިފިއްޔާ ހަމަ ކުރީަގއި އޮތް ޮގތަށް އޭެގ މާނަ ބޭނުންކުރެވޭނެ ނޫންތޯ. ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ 

 ނޫންތޯ. ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަކިވަރަކަށް ލަފްޒީ މާނައިަގއި އޭެގ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކިހިނެއްބާވަނީ ކާންޓް  ؟ މިހާރު  ޔޫ  ވާހަކައަކީ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކުރެިވެގން.  ިގންތި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނިސްބަތަށް 

  ޖަސްޓް ޑޫ އިޓް. ވަކި ކެޓަަގރީތަކެއް ކެޓަަގރަިއޒްކޮށްެގން ވަކި ވަރަކަށް ހަޖަކަ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިންޭގނީ. 

ޮއޑިޓް ހެދުާމ ބެހޭ ވާހަކަތަްއ. އޭރަށް   ަގވާއިދުަގިއ ޖެހޭނެއޭ ކިޔާފައި ލިޔަންވީނު.  ސޯ، އޭތި ދެން މިކަމަށް ހަދާ 
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ކޮންމެ މީހަކަށް ނޭނޭގނެއެއްނު. ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ހަކަ ބޭނުން ކުރާ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ާގފު މަތީަގއި 

ތަކަށް. ވަކި ވަރަކަށްުވރެ ިގނައިން އެހެން ޖަހަމާތޯ. ވަކިވަރަކަށްވުރެ ިގނައިން. ދެ ތިކި ވަރަށް ބޮލަށް އުނދަޫގވާ ޮގ

 ؟އޭރުން ވަރަށް ލިމިޓް އެބަވޭ ދެއްތޯ. އޯކޭ، މިޮގތް ކިހިނެއްތޯ؟ ކިލޯވޯޓޭ އެހެން ޖަހަންވީތޯ 50އެހެންނޫނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 ކިލޯވޯޓު ޖެހުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނަނީ އެ ޖަހާ އަދަދެއް. ހަންޑްރެޑް ކިލޯވޯޓާ ހަމައަށް ެގންދަންވީ ނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔުނިޓު  ވޯޓަށްވުރެ ިގނައިން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ. ައޙްމަދު ސަޢީދު ބައްލަވާ ފެނަކަ ތަންތަނުން ވެސް   100އެހެންވީމާ،  

 ކިލޯ.   50ޖަހާއިރު ހަމަ އެ ހުރި ޖަހަނީ  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެގމަނަފުށި

 އެ ވެދާނެ ހަކުރު ކިލޯއެއް ކަަމށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހެން ނުވެސް އިނޭގކަށް  ވަރަށް އަން ޕްރޮފެޝަނަލް ދެއްތޯ. މިހާރު މި ާގނޫނު ޑްރާފްޓުކުރާ ލޯޔަރުންނަކަށް ކޮންމެ

ނުވެސް ޖެހޭ ޭއަގިއ އަދި ފޮރުވިފައި ބައެްއ އޮތް ކަމެއް. ިމހާރު އަދި ެއވަރަކުން ވެސް ނުނިމޭނެ ނޫންތޯ. އަހަރަކު 

 ؟ދުވާލަކުތޯ؟ މަހަކުތޯ؟ ކިލޯވޯޓުތޯ 100

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މަހަކު ދެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ނިސްބަތަށް  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުެގ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ 

މަހަކު   ކުރެިވެގން  ިގންތި  ނުވަތަ   100ރިޢާޔަތްކޮށް  ފަރާތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ހަކަތަ  ިގނައިން  ކިލޯވޯޓަށްވުރެ 
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އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ އެކަށީެގންވާ ުމއްދަތެްއެގ ތެރޭަގިއ، މުއްދަތުތަކެްއެގ ތެރޭަގއި މި އިނީ.  ފަރާތްތަކަށް. ފަރާތަކަށް  

؟ ހަކަތައިެގ އޮޑިޓު ހެދުމަށް ެއންިގދާނެއެެވ. ޯއކޭ ނޫންތޯ. މިހާރު އިތުރަށް ރަނަގޅު ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތްތޯ

އަށް ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ އަޅުަގނޑު މި   57ބަރު. އެހެންވީމާ،  މި އަޅުަގނޑުމެން ަގޑި ވެސް ހަމަވީ މިހާހިސާބުން. ބަރާ

 ؟މަޑުކޮށްލަނީ. ކިތައް މާއްދާތޯ މިހާރު ބާކީ އޮތީ އަދުހަމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . 84ދެއްތޯ. ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ.  57

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެހެންވީމާ، މާދަމާ ދޫކޮށްލާފައި ސަޓަރޑޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން މީޑިންގ ބާއްވާތޯއަށް މާއްދާ. ދެން   30އެހެންވީމާ،  

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ސައްލޭ އަދި އެބަ އިނޭ ކޮމެންޓެއް. ދެން މި ޚިޔާލަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ދެން ޓެކްނިކަލީ ނޭނެގ މި. މިހާރު މި ކަހަލަ 

ޮގތެްއ  މި ޒަމާ ކޮންމެ  ޚިދުމަތެއް ދެއްތޯ  ހަދާއިރުަގއި މިސާލަކީ ކަރަންޓަކީ އަސާސީ  ބިލެއް  ނުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން 

)ރެކޯޑިންގަގއި   އަޅުަގނޑުމެން...  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ކަނޑާނުލެވޭނެ  ެއއްކޮށް  އެްއކަލަ  ޚިދުމަތެްއ  އަސާސީ  ވިޔަސް. 

ސާލަކަށް ހެދިދާނެ ނޫންހޭ އެޓްލީސްޓް ެއއްކަލަ ބޮއްކެއް ދިއްލޭ  ވިދާޅުާވ ެއއްޗެއް ސާފެއް ނުޭވ( ކުރަންީވ ނޫންހޭ. މި

ތަންތަން   ވިޔަފާރި  ކަނޑާލެވިދާނެ.  ތަންތަން  ސިނާޢީ  ދެން  ތަންތަނުަގއި.  ދިރިއުޅޭ  ދެންނެވީ  މި  މިންވަރަށް. 

ސްޓް ބޮއްކެއްެގ  ކަނޑާލެވިދާނެ. އެކަމކު މީހުން ދިރިއުޅޭ ޯގތި ެގދޮރުަގއި މިސާލަކަށް ލާޒިމުކުރަންވީ ނޫންހޭ އެޓްލީ

 މިންވަރު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަށް މިނިޓު ތި ޓޮޕިކްަގިއ    20އިްއޔެ، ހާދަ ރަނަގޅު ވާހަކަެއކޭ ތި ދައްކަވަނީ. އިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން ާގތްަގނޑަކަށް 

ންޓް އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށްވަރަށް  ހާދަ ވަރަކަށް ހިފީމޭ. ދެން ެއކަމަކު ީވ ވިލް ކަމް ބެކް ޕޓު ދިސް ޕޮއި

ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ ިއއްޔެ ާވހަކަދެއްކި ނުކުތާެއއް. މުޅިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ެގއަކުން މުޅިން ކަނޑާލެވިދާނެތޯ. ހަމަ 
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ބައްދަލުވުެމއްަގިއ   އޮންނަ  ައވަހަށް  އެންމެ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއަށް  އެ  ވާތީ.  ޙައްޤަކަށް  އަސާސީ 

 ޒިޓްކުރާނަން އިނޭގތޯ، ަވޙީދު. ރީވި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

ެއއްޗަކަށް ޖޮއިންކުރަންޖެހުނީމަ އަސްލު. އެ   ީވޮގތަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް އެހެން  ަގޑީަގއި  އޯކޭ އޯކޭ. އިްއޔެަގއި އެ 

 ބަލާނުލެވި އޮތީމަ ވަރަށް މަޢާފަށް އެދެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މާ ިގނައީ ދެއްތޯ އޮންލައިން މީޓިންގތައް މިހާރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ދެންނެވި އަޅުަގނޑު ހެނދުނު އިށީން ޮގތަށް އަދި ނުތެދުވަން. ދެން އެއްޮގތަކުން ފަސޭހަ ޮގނޑިން ނުތެދުވެ ހަމަ  

އެހެންވީމާ،   ކުރެވޭ.  އެބަ  ކަމެއް  ދެން  ހުރިހާ  މެންބަރުންނަށް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

މަސަްއކަތް   ބިލެގ  އިނޭގތޯ  ދަންނަވާނަން  ވަުގތުކޮޅެއްލާފައި  ހަމަ  ދުވަހެއް  ބާްއވާނެ  މީޓިންގ  އަޅުަގނޑުމެން 

 ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ތެންކިއު.
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