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 { މުޙައްމަދު ނާޝިޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންނަށް މަރުޙަބާ   މެންބަރުވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  17ޓީެގ  ެގ ސަބް ކޮމެމާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ`.  

.  ހިސާބުން  އިއްޔެ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލި  ޅުަގނޑު މިހާރު ބިލުެގ މަސައްކަތް މި ކުރިައށް ެގންދަނީދަންނަވަން. އަ

އޮރިޖިނަލް )ނ(ށ)؟ 29ބިލުެގ    އެއީ  އާއި  )ނ(  ށ)  ފަހު(ކަށްވަުގތުކޮޅަ؟ )އާ(  އާއި   ؟ތޯެގމާއްދާ   29އެއީ  ( 

އޮ އެހެ އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުެގ  ރިންވީމާ،  )ހ(    29ޖިނަލް  މާއްދާެގ  ދެއްތޯވަނަ   ނިމިފައި  އިނީ  ، އެހެންވީމާ؟ އެ 

ތޯ އެ ހަމަ އިން ޮގތަށް؛ ށަހެޅުމަށްވާ ހުފައިއަށް އެދި ހުށަހަޅާެގ ދަށުން ހުއްދަ(ދާެގ )ހމި މާއް  ދީެގ މި އިނ)ށ(

އިންދިނުމުހުއްދަ  ހުށަހެޅުމަކަށް؟ ދީއިނ ޕޮން އަރެޝުަގއި  ކުންފުނީެގ  މަސްލަސް  ހޯލްޑަރުންެގ  ތު ޙަލިސީ 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެކަށީ،  ފަހުރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޝަރުތުތަކަކާއެ އޮތޯރިޓީއަށް  ފެންނަ  ކަމަށް  ނުވަތަ    އްކޮށްެގންވާ 

 މި އޮތީ.  ޅާފައި އިން މި ހުށަހަ ދާައށް އެމް.އެމް.އޭ  ކިހިނެއް އެ މާއް އެވެ.ޝަރުތުތަކަކާ ނުލައި ހުއްދަދެިވދާނެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މާއް ހުށަހަޅާއެ  )ހ(ެގ    އިނީ  ފައިދާއަށް  މާއްދާެގ  ނަންބަރު  1މި  ދަށުން  ވަނަ  އެދި  ެގ  ހުއްދައަށް  އޮތޯރިޓީެގ 

ހުށައެއްކޮށް  ،ހުށަހެޅުމުން އިންޝު ހަލުމަށް  ކުންފުނިތައަރެ ޅާފައިވާ  ކުންފުންސް  އިންޝުއަރަންސް  ނިތަްއ  ކާއި 

ހުންނާނެ   ާގބިލިންސް  އިންޝުއަރެއެްއކޮށްލުމުން  ހިންުގންތެރިކަމުެގ  އަދި  މާލީ  ކުރިމަުގެގ  ،  ޔަތުކަާމއިއްކުންފުނީެގ 

ިއ، އާނިންސް ކުންފުރެން ހުންނާނެ އިންޝުއަރުޞަތުތައް އޮތޯރިޓީން ބަލަން ވާނެއެވެ. އަދި އެްއކޮށްލުމުެގ ފުފާރީ ވިޔަ

ލައިސަންއިންޝުއަ ޮގތުަގއި  ކުންފުންޏެއްެގ  ހުށަހަޅައިހޯދުމަށްސުރަންސް  އެދި   ކުރުމަށްދޫ  ސަންސުލައި  ނަމަ ފި 

ހުރިހާ  ފުރިހަމަ ޖެހޭ  އިންޝުއަޝަކުރަން  ފުރިހަމަވާނެ  ކުންފުން ރެރުތުތައް  ހާލަތުންސް  މެޏަކަށްވާ  ނުީވ  ަގއި 

ހުށަހެޅުމަކަށް  އޮތޯރިޓީން   ނުވާނެއެ އެފަދަ  އިތުހުއްދަދީެގން  މީެގ  އެފަދަވެ.  ސަބަބު    ރުން  ދިނުމުެގ  ހުްއދައެއް 

ވާދަވެރި ންސް  ރެއިންޝުއަ ކުޑަެވެގންދާނެދާއިރާެގ  ަގބޫލުކުރެވޭ  ކަން  އޮތޯރިޓީން  ޕޮނުވަތަ ނަމަ  ކަމަށް  ލިސީ  

މަސްންެގރުޑަހޯލް ަގބޫލުކުރެ ޙަލަ  ޮއތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް  ރައްކާތެރިނުކުރެވޭނެ  ނުވޭތު  ހުއްދައެއް  ދެވޭނެއެވެ.  ނަމަ 

ދިނުމުެގ ސަބަބުން  ފަދަ ހުއްދައެއް  މިވުރެ  ށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރަ  މުެގ ސަބަބުންކަން ކުޑަވު ނަމަވެސް، ވާދަވެރި

ެއއްކަލަ   ؛އިންޓަށް ދާޖޮއަސްލު  ަގބޫލުކުރެވޭ ނަމަ ހުއްދަދެވޭނެއެވެ.  ކުރާނެ އެދެވޭ އަސަރު ބޮޑުކަަމށް އޮތޯރިޓީއަށް  

ބައިލުމުއެްއކޮށް ައންނަނީ.    ތައްެގ  މިހާރު އެ  އަސްލު  އަސްލު  ؛ އެއީ  ޑިފިކަލްޓްއެއީ  ތަންކޮޅު.މީަގއި    ދެން  ވާ 
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ލިޔުއްވާފައިއައެހެންވީމާ،   ނަންބަރަށް  އެ  އިނީ  )ހ(  މިހާރު  މީތި  އަސްލު  ޖެހޭނީ  ތިރިައށް    ޅުަގނޑުމެން 

 . ރިފަރެންސުކޮށްފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު  ؛ ވާހަކަައކީ  އެއްނޫން. އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވާއެ ؟ ދެއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޯޑަރކުރެވިދާނެ  ސްނަންބަރ

އިން  މިހާރު  )ށ(    ކުރަނީޕޯސްޕްރޮ  ހަމަ  ، އެ ބޭފުޅުންިވޔަސްނަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ ެއ ސަބަބު އިން ކަމުަގއި  މި ބު

 ؟ ދަން ދެއްތޯބައިންޮގތަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 ނޭގތޯ. އި ންބަރަށްތިން ނަޭއެގ ރެފަރެންސް ދޭންޖެހޭނެ އެއްކަލަ އެހެންވީމާ،  އާދެ! 

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ދޯ  ދޭެގ ދަށުަގއި އިނެގ )ހ(ދާމި މާއް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންސްތިން ނަންބަރު މިއީ އެއްކޮށްލުމެއްނު އިންޝުއަރެ

)ށމާންވީއެހެއާދެ!  .  އްނަންބަރެ  ތިން ކުރިއަށްތްޮގއޮ  އެ  (،  އެހެންނަމަތަށް  ރަނަގޅު.  )ށ(ެގންދަން  ެގ  ވެސް، 

. ދެން ންދަ ޮގތަށް މި މާއްދާ ކުރިއަށްެގން އިން )ހ( މި ެގނެވޭ ބަދަލާއެކީަގއި ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރާރިފަރކޮށްފައި

ވަޑަ އަށް  މާއްދާކަށްފަހު(  )ަވުގތުކޮޅަ ިއެގން.  )ނ(  ދަށުންެގމި  )ހ(ެގ  ނަންބަރު  ހަމަ  ؛   މި  ެވސް  މަީގއި 

މާ  ކުރަން.ރުތީބުތަ އެދި  މި  ހުއްދައަށް  ދަށުން  )ހ(ެގ  ހުހުށަހަޅާއްދާެގ  ނިންމުށަހެޅުމަ  ޮގތެއް  މެދު  ކުރިކާ  ން މުެގ 

ެއއްކޮށްލު އެކަށީެގން   ،މާއި ވިޔަފާރި  ކަމެއްބަދަލުކުރުމަކީ  ނޫންކަން ވާ  ނުވަތަ  ޓަދެ  ކަން   ކައި ނެަގތުމަށް 

ޚަރަދުގައިންއިންޝުއަރެ ކުންފުނީެގ  މުވަްއޒައޮތޯ  ސް  ނުވަތަރިޓީެގ  އޮފުން  ފަރާތެއް އްޢަތޯރިޓީން    ޔަނުކުރާ 

އޮތޯރިޓީ  ތަޙު މެދުވެރިކޮށް  ހިންިގދާނެެއވެ.  ޤީއަށް  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ޤެއް  މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  މި )އޮފް 

އެދި  ެގ  މާއްދާ ހުއްދައަށް  ދަށުން  ެއކަށިެގންވާ  ފައިހުށަހަޅާ)ހ(ެގ  އޮތޯރިޓީއަށް  ހުއްދަދިނުމުަގއި  ހުށަހެޅުމަކަށް  ވާ 

ޝަރު ނުވަތަ  ޝަރުތުތަކާެއކު  ފެންނަ  ހުއްދަ  ތަކާކަމަށް  މެންބަރުން ދެވިދާނެެއވެ.  ނުލަިއ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

  ވަނަ ބާބުެގ އެންމެ ތިރިއަށް  5 ؟ވަނަ ބާބު  5އެއީ  ންމި  މިހާރު ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މި ނިމަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

އެމް.އެމް.ޕްރޮ ވަނީ  މި  ހުއްދައޭ ޕޯސްކޮށްފައި  އޮތޯރިޓީެގ  ކުންފުން  ،ހޯދައިެގން  އިން  މީަގިއ  ެއއީ  ޏެއް 

ހުއްދަ   އޮތޯރިޓީެގ  އިން  ހޯދައިެގންއިންވެސްޓުކުރުން.  އެއްެވސް  ކުންޝުއަރެމެނުވީ  އެންސް  ހެން  ފުންޏަކުން 

ސްޓޮންސެ އިންޝުއަރެ ބޮންއްެގ  ހިްއސާކް،  އިކުއިޓީޑު،  ނުވަތަ  ުގޅި  ސީދާ އާ  ބޮންޑެއްަގއި  ނުވަތަ  ފައިާވ  ކޮށް 
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ވަކި    ދިނުމުގައި  ހުއްދަ  ންން އޮތޯރިޓީކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް އިންެވސްޓު

ޝަރުތުތަކުެގ ތެރެއިން ވެސް    ޅާއަޑަ ކަނ  ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ނިންމިދާނެެއވެ. މިޮގތުން  ކާެއކު ހުއްދަޝަރުތުތަކަ

އިންެވސްއިންޝުއަރެ ކުންފުނިން  ކުންފުންސް  ހިޓްކުރާ  ުގޅޭ ކާރަޙަންުގާމއި  ނީެގ  ޝަރުތުތަްއ ތްތަކާ  ޮގތުން 

ހުއްދަޅިދާނެ ޑައެކަނ އަދި  އުނި  ފަހުދިނުމަށްއެވެ.  އޮތޯރިޓީ   ނައުމުެގއިތުރުެގޝަރުތުތައް  ވެސް  އަށް  އިޚްތިޔާރު 

)ހ(ލިބިެގންެވއެވެ މާއްދާެގ  މި  ހުއްދަ.  އޮތޯރިޓީން  ނަމަވެސް،  އޮތްކަމުަގއިވީ  އެހެން  ނުލައި    ަގއި  ހޯދުމަކާ 

މިންއިންވެސްޓުކުރެވި އިންެވސްޓުކުރެވިދާނެ  ކުންފުނިތަކާއި  އޮތޯރިޓީންވަދާނެ  ކަންކަން  .  ދާނެެއވެކަނޑައެޅި  ރުތަކާއި 

މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އިންވެސްޓުކުރުމުއެހެންވީމާ،  )އޮފް  ާމއްދާ ކުންފުންޏެްއެގ  ެގ 

ާމ،  ންވީއެހެ  .ފާސްކުރީ އިނޭގތޯ  ންކޮމެޓީ  ށްހިމަނާ ޮގތަމާއްދާ ބިލުަގއި ނު  އިން  ސްކޮށްފައިރޮޕޯން ޕްއިއެމް.އެމް.އޭ 

 ން.  އިލާނަ މިހިސާބުން ނިންމަކޮމެޓީ  ެގމިއަދުއަޅުަގނޑު 

 

_______________ 


