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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއަދުެގ   ފަށަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  ކޮމިޓީެގ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންަވޔަރަންމަންޓް 

ބިލުެގ   ހަކަތަިއެގ  ެގންދިޔަ  ކުރިއަށް  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ދުވަހުަގއި  ކުރީ  ހަމަ  މަސައްކަތަކީ  މައިަގނޑު 

މާލި ހިސާބުން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. އޭެގ ކުރިން ިއއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތް. އެ ބިލުެގ މަސަްއކަތް ކުރީ ދުވަހު ނިން

ޓަކައި ދަންނަވާލަން ކުރީ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމިޮގތަށް މިހާރު ތިމާވެށި ާގނޫނަށް  މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް 

އެ ދެން  ހުޅުވާލެވިފަ.  ވަނީ  މި  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  އާންމުންެގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބަދަލުތަކާ  މެންބަރުން    ެގންނަ  ދުވަހު 

ެއ   އަޅުަގނޑުމެން  އޭަގއި  ދެން  ފޮނުވަމުން.  ދަނީ  އެ  މިހާރު  ދަޢުވަތު  ބައްދަލުކުރުމުެގ  ފަރާތްތަކާ  ހުށަހެޅުއްވި 

އަވަހަށް   މަސައްކަތް  އެ  ޝެޑިއުލްކޮށް  އަވަހަކަށް  ެވސް  ވީހާ  ބައްދަލުވުން  ދިނުމަށްފަހުަގއި  މުއްދަތު  ދޭންޖެހޭ 

އޭެގ ބަލާނަން.  އެންވަޔަރަންމަންޓް ނިންމާލެވޭތޯ  މަސަްއކަތަކީ  އަނެއް  އޮތް  ހަވާލުވެފައި  ކޮމިޓީން  އިތުރުން   

މަސަްއކަތްތަްއ   އަހަރީ  ރިޕޯޓު،  އަހަރީ  ތަންތަނުެގ  ހިނަގމުންދާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  އެ  އާއި  މިނިސްޓްރީ 

ްގރޫޕުަގއި  ވަޓްސްއަޕް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ރިޕޯޓުތައްވާނީ  އަހަރީ  މިހާރު  މެންބަރުންނާ    ރިވިުއކުރުން.  އިްއޒަތްތެރި 

ެއީއ މި މަހުެގ އެންމެ ފަހު  ޝެއަރކުރެވިފަ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މިއަންނަ ބުދަ ދުވަހު، 

ރިޕޯޓުތަްއ   އެހެންވީމާ،  ބާްއަވން.  ބައްދަލުވުން  ބޭފުޅުންނާ  ިއސް  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  މިނިސްޓަރާ  ދުވަސް. 

ވަ ަގސްދުކުރަނީ  ވަުގތުެވވަޑައިެގންނެވި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެދެން.  ައޅުަގނޑު  ބައްލަވާލަދެއްވުން  ރަކުން 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ފުރަތަމަ ެއ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ވެސް ހުށަހެޅުމަށް ރިޕޯޓުަގއި ހުރި މުހިންމު ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

ހެންވީމާ، އެ ފޯމެޓަށް ެގންދަން އަޅުަގނޑު  ޮގތުން. ޭއެގފަހުން ދެން މެންބަރުންެގ ސުވާލުތަކަށް ހުޅުަވިއލާ ޮގތަށް. އެ

ދުވަހު   ކުރީ  ދަންނަވާލާފައި  ވާހަކަ  އެ  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ވިސްނާފައި 

ެގންދާނަން.   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހިސާބުން  ނިންމާލި  ދެއްތޯ.    26އަޅުަގނޑުމެން  ފަށަންޖެހޭނީ  މާއްދާިއން  ވަނަ 

 ވިދާޅުވަމުން ެގންދަވާ.  އާދެ! 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ޮގތަކަށް    26 ކަހަލަ  އެއްކޮށް  ާގތްަގނޑަކަށް  މާއްދާ  އެ  ހުއްދަ.  ބިނާކުރުމުެގ  ނުވަތަ  އިމާރާތް  އެއީ  މާއްދާ  ވަނަ 

އެއީ )ރ( ެގ ޮގތުަގއި އަކުރެއް   ލާންވެެގން އަޅުަގނޑުމެން  ނިމިފައި އިނީ އެ ދުވަހު. ދެން އެކަމަކު އެންމެ ފަހު 

 ވަނަ މާއްދާ...  26ނިންމާފައި އޮއްވާ ސްޓަކްވެެގން އެ ދުވަހު ނިންމާލަންޖެހުނީ. ދެން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތުން ެއއްެވސް ބޭފުޅެްއެގ   އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ ކިޔާލަމާ ދެއްތޯ. މިހާރު މަޑުކުރަްއވަްއޗޭ ހަމަ ރިޕީޓުކޮށްލުމުެގ 

ނަންގަވާފަިއ އެްއވެ ފްލޯރ  ހަމަ  ނޫނީ  އެދެން  ޖައްސަވާލެްއވުން  ވިންޑޯަގއި  ޗެޓު  ޮއެވއްޖެއްޔާ  އިޝޫއެއް  ސް 

ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ހައިލައިޓްކޮށްލަދެްއވާ.  އެކަން  ވަންޏާ  ުއޅޭކަމަށް  އިޝޫެއއް 

ދެން   ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ބަލާފަިއ  ކަމަށް  އެްގރީވާ  ކަމަށް ހަމަ  ފަސޭހަޮގތެއް  އެއީ  ެގންދާއިރުަގއި  އޮންލައިންކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން   ެއހިސާބުން  އޭރުން  ކޮށްލަދެްއވާތި.  އިޝާރާތެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުޅޭ  އިޝޫެއއް  އެހެންވީމާ،  ވަނީ. 

ކަމަށް   ނެތް  އިޝޫއެއް  ދެން  ވަރަކަށް  ކިޔަމުންެގންދާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އެހެންނޫނީ  ވަންޏާ  ހުއްޓައިލާނަން. 

 )ހ(.  26ރަނަގޅުކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމުން މި ދަނީ. އާދެ! 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

އިމާރާތް ނުވަތަ ބިނާކުރުމުެގ ހުއްދަ )ހ(. ޕެޓްރޯލިއަމް ފޯރުކޮށްދޭ ހޮޅިލައިނެއް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމް ސާފުކުރާ   26

ޕެޓްރޯލިއަ ައދަދަކަށް  ިގނަ  ނުވަތަ  ރީޓެއިލްކޮށް  ކާރުޚާނާއެއް  ނުވަތަ  ހޯލްސޭލްކޮށް  ނުވަތަ  ތަނެއް  ރައްކާކުރާ  މް 

ޕެޓްރޯލިއަމް ވިއްކާ ތަނެއް ބިނާކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއޭ. ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި 

ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.   މަޢުލޫމާތު،    -1މަޢުލޫމާތުތައް  ފަރާތުެގ  ލިޔުންތަކާިއ    ވެރިފަރާތްކަން  -2އެދޭ  އެނޭގނެ 

ކޮޕީ،   ކުރެހުންތައް،    -3ސެޓްފިކެޓުތަކުެގ  ތަފުސީލީ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ތަނުެގ  ހޮޅި   -4އިމާރާތްކުރާ  ައޅާނަމަ  ހޮޅި 

ތަފުސީލު،   އުފެއްދުންތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޒަރީޢާއިން  ލައިންެގ  ހޮޅި  އަދި  ޕްލޭން  ލޭއައުޓް  ޕެޓްރޯލިއަްމ    -5ލައިންެގ 

ނުވަ ތަނެއް  ބިނާކުރާ  ސާފުކުރާ  އެތަނެއް  ތަނެއްނަމަ  ރައްކާކުރާ  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ޭގސް  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ތަ 

މަޢުލޫމާތު،   ަމޝްރޫޢުެގ  އަދި  ޗާޓު  ރިޕޯޓު    -6ސަރަޙައްދުެގ  ބަޔާންކުރާ  ިމންވަރު  ައސަރުކުރާ  ތިމާވެއްޓަށް 

ލިޔުން،   ކަނޑައަޅާފަިއވާ    -7ފާސްކުރިކަމުެގ  އޮތޯރިޓީން  ކަމަށް  އަޅުަގނޑަށް ބޭނުންވާނެ  މަޢުލޫމާތު.  އެހެނިހެން 

 ؟ވަނަ ޕޮއިންޓަށް ލީ ކަންނޭނެގ މި ބިން ތަރައްޤީކުރުމުެގ ހުްއދަ ދެއްތޯ  2ހީވަނީ ކުރިން ދުވަހު މިތާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއް. ނަންބަރުތަްއ  ބިން ތަރައްޤީކުރުމުެގ ހުއްދަ، އާދެ! ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ިއންކްލޫޑްކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ވާހަކަ

އެހެންވީމާ ތަރުތީބުކޮށްލަްއވަނީ ދެއްތޯ. ދެން މިހާރު ސުވާލަކީ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ިމ ކުރާ ކަންތަްއ ހަމަ ވީހާ  
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މި މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ   ވެސް ބޮޑަށް އެނިގެގން މި ވާޮގތް ސާފުވެެގން ކުރިއަށްދިއުން ވަރަށް މުހިންމު. މިހާރު 

،  1ލްކޮށް ޕެޓްރޯލިއަމްެގ މަސަްއކަތް ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކު އެކަން ކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ޖެހޭނެއޭ  ހޯލްސޭލްކޮށް، ރީޓެއި

ޮގސް މި މާއްދާެގ ތިރީަގއި މިހިރަ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަން. ދެން އޭެގ ތެރޭަގއި   7،  6،  5،  4،  3،  2

މެއް ނުކޮށެއް ޕެޓްރޯލިއަްމެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭކަށް އެބަހުރި ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ހެދުމާއި ކަންކަން. ދެން އެއިން ކަ

ބައްލަަވއި   މި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ.  ނުއެްއ  ކަމެއް  އެްއވެސް 

ވިސްނާަވޑަިއަގތުން އެދެން. ެއހެންވީމާ، ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހަދަންވާނީ ވެސް ދެން ތިމާވެްއޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު  

 ޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ވެސް ހަދާފައޭ ޭއެގ މާނައަކީ އިނޭގތޯ. ކުރިއަށް )ށ(.  ބަ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން

ހުރިހާ  އަދި  ބަލައިަގންނަންވާނީ  ހުށަހެޅުމެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  އަދި  ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  ލައިންސަންސަށް  )ށ( 

ފުރިހަމަނަމަ އެދޭތާ   ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއޭ.   45ލިޔެކިއުންތަކާއި ޝަރުތުތައް  ދުަވސް ތެރޭަގއި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު 

)ނ( މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފިނަމަ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ދޫކު ހުއްދަ  އަދި  ހުށަހަޅާނީ  އެދި  ހުއްދައަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ރ(  އަންަގންވާނެއޭ.  އެންމެހަިއ  އެކަން  ރުމުެގ 

ލޯކަލް  ހިމެނޭ  އިޚްތިސާސް  ސަރަޙައްދެއްެގ  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ކުރާނީ  ކަންކަން 

 ކައުންސިލަކުންނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ ލައިން.  ފުރަތަމަ  ހުށަހަޅާނީ  މައްސަލަ.  ފިއްޔެްއެގ  ކުޑަކުޑަ  އެތާ  އެބައޮތް  ކައުންސިލުތަކުން މިހާރު   ،

މަސަްއކަތްކުރަން   އެ  ކައުންސިލުތަކުންނޭ  މަތިން  ަގާވއިދުެގ  ކަނޑައަޅާ  ޮއތޯރިޓީން  އޮތީ  އެ  ދޭޮގތަށް  ހުއްދަ 

. އެްއވެސް އިޝޫެއއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ިމ  27ހުއްދަދެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޮއތީ ލާމަރުކަޒުކޮށްލެވިފަ. ޯއކޭ.  

 ބަލަނީ. 

 

  ދެއްކެވުން: ން ވާހަކައިދާރީމޭޒު

)ހ(. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެހެން ޮގތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިިވ    27ހުއްދަ ނެުގމުެގ އިސްތިސްނާ  

 ހާލަތްތަކުަގއި އޮތޯރިޓީން ހުްއދަ ނަާގކަށް ނުޖެހޭނެއޭ. އެތަނުން އޮތޯރިޓީ ކަނޑައިލަންވީ ދެއްތޯ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

އެމަރޖެންސީ މަސައްކަތެއްެގ ޮގތުަގއި ވަުގތީ ޮގތުން ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ   -1ހާލަތުަގއި ހުއްދަ ނަާގކަށް ނުޖެހޭނެއޭ.  

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެޓްރޯލިައމް ނުވަތަ ޭގސް ކާރުޚާނާައކުން އަޅާފަިއވާ ހޮޅިލައިންެގ    -2ޭގސް ހޮޅިެއއް އަޅަންޖެހުން.  

 ަގއި ެއކަން ކުރުން. ބައެއް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކާރިޘާއެްއ    1މިހާރު   ޤުދުރަތީ  ނޫނިއްޔާ  ބޮޑުެވެގން  ފެން  ރަށަކަށް  މިސާލަކަށް،  ހާލަތެއްަގއި  އެމަރޖެންސީ  ަގިއ 

ވިޔަސް  ޑީސަލް  ތެޔޮ،  ނޫނިއްޔާ  ދޭއިރުަގއި  ޚިދުމަތް  ެގންޮގސް  ޕެޓްރޯލް  ރަށަށް  ހިނަގިއެގން  ވެސް  އެނޫން 

ަވުގތީ ޚިދުމަތެކޭ އެމަރޖެންސީ ހާލަތެއްަގއި. އެމަރޖެންސީ މަސައްކަތެްއ ނޫން  ެގންޮގސްެގން ޚިދުމަތް ދޭއިރުަގއި 

ދެއްތޯ އެމަރޖެންސީ ހާލަތެްއަގއި ަވުގތީ ޮގތުން ޕެޓްރޯލިއަްމެގ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ އެމަރޖެންސީ ހާލަތެއްަގއި  

ޭގސް  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ޮގތުން  އެނޫން  ވަުގތީ  ނުވަތަ  އަޅަިއެގން  ހޮޅިއެއް  ނޫން.  އެކަންޏެއް  އަޅަން  ހޮޅިއެއް   ،

 .  2ވެސް ޮގތަކުން ހޮޅިެއއް އަޅަިއެގން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ޮގތަކުން ޚިދުމަތް ދޭންޖެހުން. އޯކޭ. 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

އަޅާ ކާރުޚާނާައކުން  ޭގސް  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަްމ  ދީފައިާވ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ  ބައެްއ  ހޮޅިލައިންެގ  ފަިއވާ 

 ހާލަތްތަކުަގއި އެކަން ކުރުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޭގހުެގ ؟ ކާރުޚާނާތޯ އެއީ ރަނަގޅު ބަހަކީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޭގސް ޚިދުމަތްދޭ 

އަޅާފަ  އެހެންވީމާ،  ފަރާތަކުން.  ހޯދާކަށް ޚިދުމަތްދޭ  ހުއްދައަކަށް  އަލުން  މަރާމާތުކުރާކަށް  ސިސްޓަމެއް  އޮތް  އި 

 ނުޖެހޭނެ. އާދެ! )ށ( ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  
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  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 . 28)ށ( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  28އާދެ! 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

ބާޠިލްވުން   ޕެޓްރޯލިއަ  28ހުއްދަ  ިގނަ )ހ(.  ތަކެތި  މިބާވަތުެގ  ނުަވތަ  އެޅުމަށް  ހޮޅިލައިނެއް  ޭގސް  ނުވަތަ  މް 

އަދަދަކަށް ުގދަންކޮށް ރަްއކާކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޭގސް ިވއްކާ ތަނެއް ހެދުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަިއެގ  

. )ށ( ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތުަގިއ  މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަމަ ހުއްދަ ބާޠިލްވާނެއޭ 12ދަށުން 

ހުށަހަޅައި  އޮތޯރިޓީއަށް  އެދި  އެކަމަށް  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  އަލުން  ބާޠިލްވެއްޖެނަމަ  ހުްއދަ  ނުފަށައިެގން  މަސައްކަތް 

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޖުރުމަނާއެއް ދެްއކުމަށްފަހުަގއޭ.  

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 ސިލުން ވެސް.  ރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކައުންދެއެްއ ނޫންތޯ ކުއޮތޯރިޓީ ނޫނަސް ހުއްދަ 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެهللا ޢަބްދު ޤޫބުޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ

އަޅުަގނޑު މި ބަލައިލަނީ ކީްއކުރަންބާއޭ މިހާރު ނުފަށާ އޮތް ކަމެއްަގއި އަނެްއކާ ދެން އަލުން ފަށާއިރު ޖުރުމަނާއެއް 

 ކީއްކުރަންބާއޭ ނަަގނީ.  

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ބޭނުމަކީ ޭއެގ  އަސްލުަގއި  ދުވަހު،  ިގނަ  އެހާ  ދެން  ރިޒަރްވކޮށްފައި  ބިން  އެހެން  ެއއްކަލަ  ގަވާއިދުަގިއ    އެއީ  މި 

ހަމަކޮށްފައި   މުއްދަތު  ތިބެތިބެފައި  ނުފަށައިެގން  ތިމަންނާމެން  މިހާރު  އެނުގން.  ކުރީބަިއަގއި  އޮންނާނެކަން  މިހެން 
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ހިތްވަރުދިނުން   ފަށަން  ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެ ކުރިއަށް ދެވޭނެޭއ. އެްއކަލަ  އަލުން އަނެއްކާ އެޕްލައިކުރިޔަސް 

 އަސްލު ީމތި މި އަންނަނީ. ޑިޓަރެންޓެއް ޮގތަށް 

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެهللا ޢަބްދު ޤޫބުޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ

ދެން  ދައްކަމުންދާނެތާ  ކުލި  ދައްކަންޖެހޭ  ބިމަށް  ިއނީމަ  ދީފައި  ބިން  މިހާރު  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

 މިސާލަކަށް، ެއއްކަލަ ނުފަށާ ދުވަސް ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، ދެން އިތުރު އެްއކަލަ ފައިނެްއ އަންނާތީ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ިގނަ ވަރަށް  ޔަޢުޤޫބް  ކުްއޔެްއ    މިހާރު  މުއްދަތުަގއި  އިމާރާތްކުރުމުެގ  ެއ  އެްއކަލަ  ހުންނަނީ  ެއްގރީމަންޓުތަކުަގއި 

ވެސް   ކައުންސިލުތަކަށް  ކަމެްއ  އިޚްތިޔާރީ  އަނެއްކާ  ދެން  ެއޮގތަށް.  ހުރޭ  ިގނައިން  ވަރަށް  ނޫންތޯ.  ނުނަާގޮގތަށް 

މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތެްއ   8ލަކަށް، ނޫނީ  މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތު މިސާ 12ސަރުކާރަށް ވެސް ލިބިފައި ޮއންނަ. މިހާރު 

ެވސް   ބިން  އެ  އެކަމަކު  ނުލިބޭ.  ވެސް  ކުއްޔެއް  ޭއރަށް  ޮގތަށް.  ނުނަާގ  ކުއްޔެއް  އިމާރާތްކުރަން  އޮވެދާނެ  ދީފައި 

 ރިޒަރްވކޮށްފައި އެހެން ބޭްއވީ. އެހެންވީމާ، ޚިދުމަތެއް ނުލިބުނު. ވަޒީފާ ެވސް ނުއުފެދުނު އެކަހަލަ އިޝޫއެއް.  

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެهللا ޢަބްދު ޤޫބުޢުންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަދާ

  12ތީަގއި މިސާލަކަށް، ފުރަތަމަ އަނެއްހެން ދެން މި ހަމަ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލަން. ފުރަތަމަ މިސާލަކަށް، މި ދެނީ  

ން މި އޮންނަނީ  މަސްދުވަސް އެ ޕީރިއަޑުެގ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް، ރެންޓް ފްރީ. ދެން އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ހަދަ

ތަން. ނުހަދާފައި ދެން ދެވަނަފަހަރަށް އެއްކަލަ އެޕްލައިކޮށްފިއްޔާމު ދެން އޭރުން އޭނަޔަށް އެއްކަލަ އިންނަ ކުރީެގ  

އޭތި  ހަމަ  އަލުން  ދެން  އެދިއްޖެްއޔާުމ  ހުއްދައަށް  ނަގައިފިއްޔާމު،  އޭނަ  ދެން  އިނީތީވެ  ދީފައި  ފްރީކޮށް  ރެންޓް 

އެހެ ބޮޑަކަށް. އަނެކަތިކުރެވޭނެތާ.  މާ  ނެތް  މައްސަލައެއް  އިނަސް  ތީތި  ނެތް  މައްސަލަެއްއ  ދެން  ހިތަށްއެރީ.  ން 

 އަޅުަގނޑަކަށް މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން. ެއކަމަކު ހިތަށްެއރީ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

އަ ބެލިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މީަގއި  އާދެ!  އޮތަސް.  މިހެން  ދެއްތޯ  ނޫން  އަޅުަގނޑު  މައްސަލަެއއް  ސްލުަގއި 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ތި ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި މާއްދާ މި މުޅި ސެކްޝަން މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްވި 
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ބަލައިެގން އަސްލުަގިއ   މިކަން ކުރާ ޮގތް  ެއހެން ތަންތާ  ބިލު ނުވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭެގ 

ޓުެގ މަސަްއކަތެއް މި ބައި މި އޮތީ ހިމަނާފަ. އެހެންވީމާ، ެއހެން ތަންތާ އެކަން ކުރާ  ހަމަ ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއޭ

އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ.  ކޮށްފައި  ެވސް  ފައިން  ހުށަހަޅައިފިއްޔާ  އަލުން  ނުކޮށްފައި  އެހެން  ވެސް  ބަލާއިރު  ޮގތަށް 

 ކުރިއަށްދަމާތޯ އެއަށް ދެން ިއންކާރު ނުކުރަްއވަންޏާ. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ން ވާއިދާރީމޭޒު

ެއ   ދެއްކިޔަސް  ކުލި  ބިމަށް  އަދި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ދެއްތޯ.  ނެތް  ޚިޔާލެއް  މެންބަރަކު  އެހެން  އާދެ! 

މަސައްކަތްކުތަން ބުނި މަސައްކަތް ނުކޮށްފިއްޔާމު ދެން އަލުން ހުއްދަ ދޭއިރު ހަމަ ފައިނެއް އިނުން ހަމަ ރަނަގޅު 

 ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ.  

 

 ްއކެވުން: ވާހަކަދެهللا ުއޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަ

ބަލާލަންެވެގން.   ހުރިޮގތް  ވިސްނުން  މެންބަރުންެގ  ެއހެން  ބަލާލަންވެެގން  އެހެންވެ  ފްލޯޓްކޮށްލީ  ޚިޔާލު  އަޅުަގނޑު 

 އޯކޭ. ކުރިއަށް. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

. ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާ ތަންތަން ނައްތައިލުން )ހ(. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހުްއދަ ނުހޯދާ ޭގސް ނުވަތަ  29އޯކޭ.  

ނުވަތަ   ރައްކާކުރުމަށް  ުގދަންކޮށް  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ތަކެތި  މިބާވަތުެގ  ނުވަތަ  އެޅުމާއި  ހޮޅިލައިން  ޕެޓްރޯލިއަމް 

ސް ފަރާތަކުން ހެދުމަކީ ކުށެކޭ. އަދި އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު އަންނަނިވި ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޭގސް ވިްއކާ ތަނެއް ެއއްވެ

 ޮގތުެގ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވެއޭ.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ތަންފީޛުކުރަން އޭތި  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން  ޖަހަމާތޯ  ވެސް  ލެވެލްަގިއ    އޭަގއި  ރަށު 

މި   މަތިން  ޮގތެްއެގ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ދިޔައީ.  މި  ެގންނަމުން  ވެސް  ކުރިން  ބަދަލު  އެ  ނޫންތޯ.  ފަސޭހަވާނެ 

 ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަށް. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން

މަސައްކަތް އިތުރަށް    -1ލިބިެގންެވއޭ.  މިހާރު އޯކޭތޯ. މި ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު  

އެތަނެްއ ނައްތައިލަން އެންުގން. )ށ( ހުއްދަ ނުހޯދާ ކޮށްފައިާވ    -2ކުރިއަށް ނުެގންދިއުމަށް ވެރިފަރާތަށް އެންުގން.  

އޮތޯރިޓީއަށް   އެތަނެއް  ނުކޮށްފިނަމަ  އެކަން  މުއްދަތުަގއި  ދީފައިވާ  ެއކަމަށް  ައންަގއި  ނައްތައިލުމަށް  މަސައްކަތް 

 ނައްތާލެވިދާނެއޭ. އަދި އެކަމަށް ހިނިގ ޚަރަދުެގ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ހުއްދަ ނެތި އެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުންނޭ.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އޮތޯރިޓީއަށް ކައުންސިލަށް ެވސް ހަމަ އެ ބާރު ދެވެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ ހުއްދަދިން ކައުންސިލަކަށް.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 ހުއްދަ ދިން ފަރާތަކަށް ޖަހަންވީ ނޫންތޯ. އެތަނެއް ހުއްދަ ދިން ފަރާތަށް ނައްތާލެވިދާނެއޭ. 

 

 ވުން:ން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތު

 ހުއްދަ ނުދީ ކުރާ ކަމެކޭ މިއީ. އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 .  29މި މާއްދާ އޯކޭތޯ 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 ކުރިއަށް. އެހެން ބޭފުޅެްއެގ ކޮމެންޓެއް ނެތް. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

  6ޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އުފެއްދުންތަކުެގ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން )ހ(. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ޕެ  30

އަދި   އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް  އަދި  ިވއްކާ  ރީޓެއިލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ 

އުފެއްދުންތަކުެގ   ޕެޓްރޯލިއަމް  ގެޒެޓުަގިއ  ުގދަންކުރާ  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  އޮތީރިޓީން  މިންަގނޑުތައް 
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ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ. )ށ( ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހޯލްސޭލްކޮށް ައދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިްއކާ އަދި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި 

ކެއް ކަމަށް ވާންވާނެއޭ.  ުގދަންކުރާ ޕެޓްރޯލިއަމް އުފެްއދުންތަކަކީ އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ މިންަގނޑަށް ފެތޭ އުފެއްދުންތަ

ވާންޖެހޭނެއޭ. )ނ( އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންަގނޑަށް ނުފެތޭ ޕެޓްރޯލިއަމް އަދި ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް  

ުގދަންކުރުމާިއ،  އެތެރެކުރުމާއި،  ރާއްޖެއަށް  އަދި  ިވއްކުާމއި  ރީޓެއިލްކޮށް  އަދި  ހޯލްސޭލްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ނެއް ތަނަށް އުފުލުމަކީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުށެކޭ. އެއްތަނުން އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޕެޓްރޯލިއަމް އެކަނި ދެއްތޯ މިހާރު އަނެއްކާ އެ އަންނަން ފެށީ...

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 ޭގސް ވާހަކަެއއް ނާދޭ ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނާދޭ   ކިހިނެއްބާމިހާރު  ބައެއްބާ،  ކޮން  ބަލާނީ  ކޮލިޓީ  ޭގހުެގ  ވާހަކަެއްއ.  ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  ؟ ޭގސް  ޕެޓްރޯލިއަމާއި 

 އުފެއްދުންތަކާއި... 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 ؟ ޭގސް ެވސް ެގންނަންވީތޯ މިތަނަށް މި މާއްދާއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުފެއްދުމުެގ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  އެތަން ދެން  އެހެންވީމާ،  ެގންނާނީ.  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުހިމެނޭ  ޓެކްނިކަލީ  ތެރޭަގއި   

 ނޯޓުކޮށްލާފައި ކުރިއަށްދަމާތޯ. އެކަން ޗެކުކުރަން.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު
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ހިފެހެއްޓުން   މިންވަރު  އިމްޕޯޓްކުރުމު  31އޯކޭ. ސްޓޮކުެގ  ބާވަތްތަްއ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ޕެޓްރޯލިައމާއި  ހުއްދަ )ހ(.  ެގ 

މަތިން  މަޝްވަރާެގ  އޮތޯރިޓީެގ  މިންވަރު  ދަމަހައްޓަންޖެހޭ  ސްޓޮކުަގިއ  މަދުވެެގން  އެންެމ  ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ 

 ކަނޑައަޅައި އެ މިންަގނޑަށް ސްޓޮކް ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެއޭ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އޯކޭ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 ެއކި މީހުންނަށް އެކި މިންަގނޑު ކަނޑައެޅިދާނެ ދެއްތޯ މިހާރު މި އިންޮގތުން.  އެހެންވީމާ،

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

މިހާރު އެއްކަލަ އޭެގ އެނަރޖީ ސެކިއުރިޓީ އަންނަނީ. މިސާލަކަށް، ޭގސް ައއުޓް އޮފް ސްޓޮކްެވެގން ނުވާނެއޭ ނޫނީ  

އޭރުންތާ   ދަމަހައްޓަން.  ޖެހޭނެއޭ  ވޮލިއުމެއް  މިނިމަމް  ބުނަނީ.  އެ  ނުވާނެއޭ  ސްޓޮކްވެެގން  އޮފް  ައއުޓް  ޑީސަލް 

 ސެކިއުރިޓީެގ ޕޮއިންޓެއް ެއއީ.  އެނަރޖީ ސެކިއުރިޓީ އެންޝުައރކުރެވޭނީ. އެނަރޖީ 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

އޯކޭ. އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މި މާއްދާ އިންޮގތުން ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހަމަ މިހާރު ސްޓޭންޑަރޑެއް ނެތި  

ިމ   ޮގތަކަށް  ެއކަހަލަ  ިމވެނިވަރެކޭ  މީނައަށް  ިމވެނިވަރެކޭ،  ކަލެއަށް  އާނ  ކަނޑައެޅިދާނެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ހަމަ 

 އަޅާ އެ ިމންަގނޑަށް ސްޓޮކް ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެއޭ. އިންޮގތުން. އޮތޯރިޓީެގ މަޝްަވރާެގ މަތިން ކަނޑަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ލާޖެސްޓް  އެންމެ  އެއީ  އެސް.ޓީ.ޯއ  މިސާލަކަށް،  ެވސް.  ވިޔަފާރިކުރާނީ  މި  މީހުން  ެއކި  ވޮލިއުމްަގއެންނު  އެކި 

 އިމްޕޯޓަރ ޭގސް އެއީ. ދެން ައދި އޭަގއި ތިބޭނެ ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: މޭޒުއިދާރީ
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 އެ މީހުންނަށް ކުޑަވާނެތާ ކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް ދެއްތޯ.  

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އެކި މިންވަރަށްތާ އެ އަންނާނީ. އެ ވޮލިއުމެއްެގ ވަރުންތާ ކަނޑައަޅާނީ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 ، ޚިދުމަތްދިނުން. 32އޯކޭ.  

 

 ދެްއކެވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ހުއްދައިަގއި އޮތޯރިޓީން   މިކަމަށް ދޭ  މިންވަރު  ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ  މަދުވެެގން ސްޓޮކުަގއި  ލަމާ  މިހާރު އެތަންކޮޅަށް 

ދޭ   ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަނޑައަޅައި،  ހުއްދަިއަގއި  ދޭ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  މިންވަރު  ދަމަހައްޓަންޖެހޭ  ކަނޑައަޅައި، 

އެ މިންަގނޑަށް ސްޓޮކް ދަމަހަްއޓަންވާނެއޭ. ކަންޑަައޅަެއއް ނޫން. ކަނޑަ. އުހުނ، ދެން  ހުއްދައިަގއި ކަނޑައަޅައި  

 ދެން ތި ކަނޑާލީމަ ރަނަގޅުާވނެ. ފަހަތުން ުގޅުވައިލާ. ކަނޑައަޅައި ދެން މިންަގނޑަށް.. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

މާ، އެބަޔަށް ޖެހޭނެ ންވާނެ ދެއްތޯ. ެއހެންވީއި އިންނައެހެންވީމާ، ހުއްދަިއަގއި ހިމެނޭ ފީޗަރސްތަކުެގ ތެރޭަގއި މި ބަ

 މީތި ލާންޖެހޭނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ތަން ނޯޓުކޮށްލާފައި ކުރިައށްދާ ޮގތަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނޯޓުކޮށްލަނީ.   މި  އާދެ!  )ހ(  32އާދެ!  ޚިދުމަތްދިނުން.  ިވއްކުުމެގ  .  އުފެއްދުންތައް  ޕެބްރޯލިއަމްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމާއި 

ިވއްކަންޖެހޭނީ  ތަކެތި  އަދި  ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނީ  ާއންމުކޮށް  ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިާވ  ހުއްދަ  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  އާންމު 

ާގ މި  )ށ(  ެއކުަގއޭ.  އިންސާފުވެރިކަމާ  ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ޢަމަލުކުރަން  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ނޫނަށް 
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ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުެގ މަޝްަވރާއާެއކު ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެްއދުންތައް އާންމުކޮށް ިވއްކާ    90ފަށާތާ  

 ތަންތަނުަގއި ހުންނަންޖެހޭ މިނަްގނޑުތައް އޮތޯރިޓީން ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނޭ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އުފެއްދުންތައް. މަޝްވަރާެގ ަމތިން ޕެޓްރޯ... ދެވަނަ ލައިން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭދެއްތޯ މި މާއްދާ. ޚައިތަމް ކޮބައިތަ މިއަދު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސްއެްއވެސް ކޮމެންޓެްއ އޮެވއްޖެްއޔާ ިއޝާރާތްކުރަްއވަމުން ެގންދަވާނެ ކަމަށް މި ތިއްބެވީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެއް 

 އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ އިނޭގތޯ. ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޕެޓްރޯލިއަމާިއ  33 ާއންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވުން. )ހ(  ތިާމވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އާންމު ޞިއްޙަތަށާއި   .

ޞިއްޙަތު   އާންމު  ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި  ތިމާވެށި  ފަރާތްތަކުން  ިވޔަފާރިކުރާ  އުފެއްދުންތަކުެގ  ޕެބްރޯލިއަމްެގ 

ޯގތި  ިއންސާނުންނާއި  އަދި  ާގނޫނުތަކާިއ  ރައްކާތެރިކުރުމަށާިއ  އެހެން  ޮގތުން  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  މުދާ  ެގދޮރާއި 

ެއއް   ބާވަތްތައް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  )ށ(  ތަބާވާންޖެހޭނޭ.  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަމަށް  ތަބާާވންޖެހޭ  ދަށުން  ަގާވއިދުތަކުެގ 

ތެރޭގައި އުޅުުމެގ  ރައްކާކުރަން  ނުަވތަ  ވިްއކުމުަގޔާއި  އުފުލުަގޔާއި  ތަނަށް  އަނެއް  ނުވަތަ    ތަނުން  ަގސްދުަގއި 

ޙާދިސާެއްއ   ތަޣައްޔަރުވުުމެގ  ބޭރުވެ  މާހައުލަށް  ބާަވތެއް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ވިޔަސް  ކަުމަގއި  އެކްސިޑެންޓަކުން 

ސަރުކާރުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ައދި  ޒިންމާވާންޖެހޭނޭ.  ހާދިސާއަށް  ހިނިގ  އެ  ވެރިފަރާތުން  ކަމެއްެގ  އެ  ހިނގައިފިނަމަ 

ޤަބޫލުކު އޮތޯރިޓީން  )ނ(  އިދާރާތަކާިއ  ވަރަށް.  ސާފުކުރަންވާނެއޭ.  ސަރަޙައްދު  ތަޣައްޔަރުވި  ފެންވަރަކަށް  ރާ 

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާވަތްތައް ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމާއި ރައްކާކުރުމާއި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިްއކާ  

އި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ ޕްލޭނެއް އޮންނަންވާނެއޭ.  ފަރާތްތަކުން ެގންުގޅޭ ޕެޓްރޯލިއަމް ތިމާވެއްޓަށް ބޭރުެވއްޖެ ހާލަތެއްގަ 
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މިހާރު މި ތަނުަގއި މާހައުލަށް ބޭރުވެއްޖެނަމަ. )ށ( ަގއި ިމ އޮތީ މާހައުލަށް ބޭރުެވއްޖޭ. ދެން އަނެއް )ނ( ަގއި ިމ  

 އޮތީ ތިމާވެއްޓަށް ބޭރުވާ ވާހަކަ. ކޮންމެވެސް ެއްއޮގތަކަށް ލިޔަންވީ ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 އަނ، ހަމަ ތިމާވެއްޓަށް އެހެން ޖަހަމާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފަރާތުން  ޒިންމާވާ  ކަމަށް  އެ  ތަޣައްޔަރުވެއްޖެނަމަ  ތިާމވެށި  ހާލަތެއްަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  )ރ( 

އެކަމުެގ ސާފުނުކޮށްފިނަމަ  ސަރަޙައްދު  ޮގތަށް   ތަޣައްޔަރުވީ  އުފުލަންޖެހޭ  ފަރާތަކުން  ޒިންމާވާ  ކަުމަގއި  އެ  ޚަރަދު 

 އޮތޯރިޓީއަށް އެ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އެ ޮގތް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެ ސާފުނުކޮ ތެރެއިން  ާގނޫނެްއެގ  އެހެން  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  ލިބޭ  މާހައުލަށް  އެޅިެގން  ޕެޓްރޯލިއަމް  )ބ(  ށްފިނަމަ. 

 ކަމުަގއި އިހުމާލުވި ފަރާތަކުން ހޯދުމަށް މި ާގނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކަމުަގއި   މެދުވެރިކޮށް  ހޮޅިލަިއނެއް  ނުވަތަ  މަުގން  ަވއިެގ  ނުވަތަ  މަުގން  ކަނޑުެގ  ނުވަތަ  މަުގން  އެްއަގމު  )ޅ( 

ވިޔަސް އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ޕެޓްރޯލިއަމް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަން ކުރަނީ ރައްކާތެރިކަުމެގ ޮގތުން  

ފިޔަވަޅުތައް އަޅަިއެގން ކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެއޭ. ެއ ފިޔަވަޅުތައް ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް މަތިކުރަންވީ ނޫންތޯ،  އަޅަންޖެހޭ  

 އެ ފިޔަަވޅުތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ެއްއޮގތަށޭ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަލުން ކިޔާލަބަލަ. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ އިދާރީމޭޒުން

ަމުގން ނުވަތަ ހޮޅިލައިނެއް މެދުެވރިކޮށް ކަމުަގއި ވިޔަސް  އެްއަގމު މަުގން ނުވަތަ ކަނޑުެގ މަުގން ނުވަތަ ވަިއެގ 

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ޕެޓްރޯލިއަމް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަންކުރަނީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ 

 ެގން ކަމުަގިއ ވާންޖެހޭނެއޭ. ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުނހު، އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުންނޭ. އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެ ކަން ކުރަންޖެހޭނޭ އެ ބުނަނީ. އަނެއް ޕެޓި... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ސްޓޭން ެއ  މިނިމަމް  މިސާލަކަށް  ެއްއކަލަ  ވިދާޅުވީ  މި  މިނިމަމް އަޅުަގނޑު  ކުރާއިރު  ކަން  ެއ  މިހާރު  ޑަރޑެއް 

ެއ   އެ ކަން ކުރަނީ، އޭރުންތާ އިނޭގނީ  ބެލޭނީ.  އެއަށްތާއޭ  ސްޓޭންޑަރޑެއް ކަނޑައެޅިފަިއ އިންނަންވާނެ ނޫންހޭ. 

ނޫންތޯ ރަނަގޅަށްތޯ  ކުރަނީ  އޮތޯރިޓީން  ؟ ކަން  މިސާލަކަށް  އަޅަންޖެހޭނީ.  ފިޔަަވޅު  ރައްކާތެރިކަމުެގ  މިހާރު 

އަލިފާން  ކަނޑައެޅިދާ މި  ހުންނަންޖެހޭނޭ.  ސެކިއުރިޓީެއއް  ަވކިވަރެއްެގ  ެއްއޗެްއަގިއ  އުފުލާ  ޕެޓްރޯލް  މިހާރު  ނެތާ 

 ނިވިއާ އެްއޗެހި. އެކަހަލަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދޭ.  ނުކުތާތަކުަގއި ެވސް އެ ވާހަކަތައް އެބަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ބައިންދަންވީ އެހެންވީމަމި އިން ޮގތަށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 "ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އުފެއްދުންތަްއ" އެހެން ޖަހަމާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކަންނޭނެގ   ޮގތަށް  މި  ހަމަ  ެވސް  ތަންތަން  އައި  ޭގސް  ކުރިން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޭގސް  ހޫނ.  ބަދަލުކުރަންވީ. 

 ވަކިން ނުލައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެއް ފަރާތްތަކުންނާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ބާވަތްތަކުެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  އަނެއް )ކ(  ފޯރުކޮށްދޭ   ތަނުން  ޕެޓްރޯލިއަމް  ތަނަށް 

ރަ ދިނުމުަގއި  ލައިސެންސް  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ާގބިލުކަން  އެޅުމުެގ  ފިޔަވަޅުތަްއ  އަޅަންޖެހޭ  ޮގތުން  ްއކާތެރިކަމުެގ 

ފަރާތެއްަގއި ހުރި މިންވަރުެގ މައްޗަށް އޮތޯރިޓީން ބަލަންވާނެއޭ. އަދި އޮތޯރިޓީން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ޚިދުމަތް  

 ޮގތް ޗެކުކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވޭ.   ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކުެގ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްފައި ހުންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އުފެއްދުންތަްއ  34 ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  )ހ(  ކަނޑައެޅުން.  ސަރަޙައްދު  ޚާއްޞަ  އުޅަނދުފަހަރަށް  އުފުލާ  ޕެޓްރޯލިއަމް   .

ބެހޭ ފަރާތުެގ   ބޭްއވުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ެއއްަގާމއި ބަނދަރުެގ ސަރަޙަްއދުަގއި ކަމާއުފުލާ އުޅަނދުތައް  

 އިދާރާއަކުން ކަނޑަައޅަންވާނެޭއ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އެކަމަކު ލިޔެފައި އޮންނަ ޮގތަށް ކިޔާ. އޭރުންދޯ މި ސަރުކާރުެގ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންއިދާރީމޭޒު

 ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުެގ އިދާރާައކުން ކަނޑަައޅަންވާނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޭެގ ބަދަލުަގއި ޖަހަންވީނުން ދައުލަތުެގ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅަންވާނޭ. )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ  

ޕެޓްރޯލިއަމް އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭެގ   -35އެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ުއޅަނދެއް ޕާކުކޮށް ބޭްއވުމަކީ ކުށެކޭ.  

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ވަނުން.  ސަރަ  12ސަރަޙައްދަށް  ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  ޙައްދުތަކަށް  މަސް 

ފަރާތްތަކުެގ  ބެހޭ  ކަމާ  ގަވާއިދު  ބެހޭ  ޮގތާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އުޅަނދުފަހަރު  ވަންނަ  ހިފައިެގން  ޕެޓްރޯލިއަމް 

 މަޝްވަރާެގ މަތިން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައި ެގޒެޓުކުރަންވާނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފެއްދުންތަްއ ވެސް ޖަހަން. ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ. އައިސް ޕެޓްރޯލިއަމް މިހިރަ ތަން ޕެޓްރޯލިއަމް އު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

)ށ( ރާއްޖޭެގ ޚާްއޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުެގ ތެރޭަގއި އަދި ކޮންޓިނެންޓަލް ސެލްފްެގ ސަރަޙައްދުަގއި އަންނަނިިވ  

 ކަންކަން ކުރުމަކީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ކުށެކޭ.

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ހޫނ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެއޅުން.    -1 ފެން  އެކުވެފަިއވާ  ޕެޓްރޯލިއަމާ  ނުވަތަ  ފެން   -2ޕެޓްރޯލިއަމް  ދޮންނަ  ޓޭންކުތައް  އަޅާ  ޕެޓްރޯލިއަމް 

 ވެލި ނެުގން.ޕެޓްރޯލިއަމް ހިންދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ  -4ޕެޓްރޯލިއަމް ހޮޅި ދޮންނަ ފެން އެޅުން.  -3އެޅުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެޅުން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ވެލި އެޅުން. ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު. އޯކޭ. އެ ނިމުނީ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާބު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށްދަމާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ވަނަ ބާބު.  3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން ޕެޓްރޯލިއަމް އައިްއސަ ހުންނަ ތަންތަން ހަމަ ޕެޓްރޯލިއަމް، ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޑިފައިންކުރަންޖެހޭނެ ޕެޓްރޯލިއަމް ވަރަށް ރަނަގޅަށް.ދެން، އޭތި 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ ބާބު. ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދިނުން.   3އޯކޭ.  ؟ ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް ދެއްތޯ

ާގނޫނުތަކާިއ    -1އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިެގންވޭ.    )ހ( ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް  36ޙައްޤުތައް.  

އެބައިން  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  ފޯރުކޮށްދިނުން.  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  މަތިން  ޮގތުެގ  ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދުތަކާ 

 ކޮމެންޓެއް ެއއަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔަރ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ަގާވއިދުެގ އިތުރުން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ ސްޓޭންޑަރޑްސްއަށް.   ާގނޫނާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގވާއިދުެގ   ާގނޫނާއި  ވާހަކައަކީ  އަންނާނެތާ.  ސްޓޭންޑަޑްސް  އަންނަ  ދަށުން  އޭެގ  އަިއމަ  ަގާވއިދު  ާގނޫނާއި  ދެން 

 ތިންކް ދެޓްސް އެން އިޝޫ.  ތެރެއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރައިޓެކޭ. ދެން ައއި ޑޯންޓް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ާގނޫނުތަކާއި ަގާވިއދުތަކުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކަށް ައުގނެުގން. ސްޓެލްކޯ. ާގނޫނުތަކާިއ    -2އޯކޭ.  

ކަރަންޓުެގ   އަެގއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަދަ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުތަކުަގިއވާ 

ތަންކޮ މި  ނެުގން.  ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަދަ ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ޮގތެްއަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އިތުރުކުރަން،  ޅު 

 އަެގއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އަދުހަމް މިހާރު ވޯކިންގ ކޯރަމެއް ނެތޭ. ދެން މިހެންވީމަ ކަމަކުނުދާނެދޯ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ސަލީމާ ދެ ބޭފުޅުން މި އިނީ، ތިއްބެވީ. އާދެ! މިހާރު ވަޙީދާއި؟ އެހެންތޯ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ؟އެހެން ބޭފުޅުން ނެތީތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިކުންނަވަމުން އިޝާރާތެއް ވެސް  އެހެން ބޭފުޅުން ހަމަ މަޑުމަޑުން ެގއްލެމުން ދެން، ެއއްކަލަ މި ނިންމާ، ްގރޫޕުން  

ދެރަ   ބޭރަކުންނެއް. އެީއ ދެން ވަރަށް  ަގާވއިދުން  ޮގތަކީ އަޅުަގނޑަކަށް ނުެގންދެޭވނެތާ  މިހާރު ވާ  ކޮށް ނުލަްއވާ. 

 ކަމެއް. 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

  އެްއޗެއް ލިޔެލަން އިނީމަ. މިހާރު އޭތި ނިންމާލީ. އަޅުަގނޑު އަދި އެްއޗެއް ނުބުނެ ސައްލެ މި އިނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން. ދެޓް އިޒް ފައިން. ައއި މީން ޔޫ އަރ ދެއަރ. އެބަ ިއންނެވިތާ އެ މައްސަލައެއް ނެތް. 

 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 އަޑުއަހަން މި އިންނަނީ.  އަޑުއިވޭ ފަށުަގއި ހަމަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޯރަމަކީ   ވޯކިންްގ  މި  އަދުހަމް.  ހަދާނީ  އަނެއް  ކިހިނެއް  އެހެންވީމާ،  މިނުން    4އަނެއް  ކުޑަ  އެންމެ  މެންބަރުން. 

 އެވަރު ނުލިބި ަގާވއިދުން ތަން ނުދޭނެއެއް ނުން ކުރިއަށްދާކަށް. ުގޅާލަމާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 އަޅުަގނޑު ފެށުމުެގ ކުރިން ެވސް ުގޅާލައިފިން. ދެން އަނެްއކާ ވެސް ުގޅާލަން އެބަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން  ދިޔައިމަ  ެގއްލެމުންެގއްލެމުން  މަޑުމަޑުން  ރައިޓް،  ލެޓް  ައއިކޭނޮޓް  ކީއްކުރާނީ  ދެން  ުގޅާލާ.  ުގޅާލާ  އާނ. 

 ފަހުންވާނީ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި މަސައްކަތަކަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟އަޙްމަދު ސަޢީދު ވެސް ަވޑަިއެގންނެވި ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ޢަލީ  އާދެ! އިޝާރާތެއް ކޮށްލަްއވަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ ވާނެ ޮގތަކީ އެްއކަލަ ކޯރަމް ެގއްލުނަސް ނޭނޭގނެތާ.  

 ؟ޙުސައިން އެބައިންނެވިތަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ީމކާއިލު ެވސް އެބަ އިންނެވި މިހާރު މި ވަުގތު. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެބަ އިނިން. އެބަ އިނިން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާނ ރަނަގޅު.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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 އަޅުަގނޑު ެވސް އެބައިނިން ުމޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ   ެގއްލުނީ.  ކޯރަމް  ޖެހުނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ބުރަކި  ކުޑަކޮށް  ެގއްލުނީމަިއ  ކޯރަމް  ވޯކިންގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އާދެ! ތެންކިއޫ. ވަރަށް ބޮޑަށް ތެންކިއޫ. އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ސްޓްރަކްޗަރ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މިހާރު   ދެން،  ފޯރުކޮށްދިނުން.  އުފައްދައި  މި  2ކަރަންޓު  މި .  މަތީން  ޮގތުެގ  ަގާވއިދުތަކުަގިއވާ  ާގނޫނުތަކާއި 

ދެމެހެއްޓެނިިވ   ދީފައި  ކޮމެންޓެއް  އިނދީ  މި  ސްޓެލްކޯއަށް  އިނީ  މި  ދެން  ނެުގން.  އަުގ  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުެގ 

 ޮގތެްއަގއި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެފަދަ އަެގއް ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަށް ނެުގން.

 

  ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ފަރާތަށް   ޚިދުމަތްދޭ  ޙަްއޤުތައް.  ބްރޯޑް  ޙައްޤުތައް.  އަންނަނީ  މި  މިހާރު  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން   މީަގއި  ައދި  ލިބިެގންޭވ.  ޙައްޤު  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ލިބިެގންެވއޭ.  ޙައްޤު  ނެުގމުެގ  އަެގއް 

ޑިޓަރމިން ޕްރަިއޒް  ލިބޭ. ނުކިޔަން  މީހުންނަށް  ެއ  ޙައްޤު  ނެޭގނެ  ައެގއް  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  ޑީޓެއިލްތަކެއް.  ކުރާނެ   

އެހެންވީމާ، މި ތަނަކަށް ނުޖެހޭނެ ނޫންތޯ އެ ޑީޓެއިލްތައް އަންނާކަށް. ދީސް އަރ ބްރޯޑް ރައިޓްސް. އެހެންނުންތޯ 

 ؟އަލީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރީޑް. އެްގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ ނުކުތާއަށް އަޅެ ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނާލަދެއްަވއްޗޭ އިނޭގތޯ.    3އޯކޭ ރަނަގޅު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 . ާގނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން. 3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މީެގ މާނައަކީ ެއއްކަލަ ބިލު ނުދައްކާތީ. ދެން މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ރަށެއްެގ ކައުންސިލު... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކީކޭތޯ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ެއްއވެސް މެދުކެނޑުެމއް ނާދެ. ަވރަށް ސްމޫތްކޮށްދޭ ހަމަ މި އަދުހަމް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ދެ ކޮމިޓީ ބާްއަވއިފި

ކަނޑާލެވިދާނެތޯޭއ   ޚިދުމަތް  މެދުކަނޑާލެވި،  ޚިދުމަތް  ވާހަކަައކީ  ދަންނަވާ  މި  ައޅުަގނޑު  ިމއީ  އޮންލައިންކޮށް. 

ކަނޑާލެވިދާނެތޯއޭ ޚިދުމަތް  ފެނުެގ  ޚިދުމަތް،  ކަރަންޓުެގ  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  ޮގތަށް  އެއީ  ؟ ަގާވއިދާއި  ޙައްޤެްއެގ 

ކަމެއްތޯއޭ ވެސް  ؟ ރެކޮްގނަިއޒްކުރާ  ޚިދުމަތެކޭ  އަސާސީ  ޚިދުމަތަކީ  ފެނުެގ  ކަރަންޓާއި  މި  ހަމަ  ޮއވޭ  މީަގއި 

 ؟ޢަލީ ؟ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި. އެހެންވީމާ، މީަގއި ކިހިނެއްތޯވާންވީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިސްނަނީ. ދެން އަނެއްހެން ވަރަށް ޑީބޭޓަބަލް ކަމެއް މި އުޅެނީ އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު ކަނޑާނުލެވޭ  އަޅުަގނޑު މި ހަމަ  

 ޮގތަށް ޮއވެއްޖެއްޔާ މީަގއި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ވެސް ނަާގނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު   ެއއްޗަކީ،  ހިތަށްއެރި  އަޅުަގނޑު  ކަނޑާލެވިކަނޑާލެިވ،  ފެން އާނ،  ކަރަންޓާއި  އެްއޗަކީ  ހިތަށްއެރި 

އަނެއްހެން ދެން، ކަނޑާލުމުެގ ޮގތަކުން ނުެއއް ކެނޑޭނޭ. ދެން އެކަމަކު ރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު މި އޮންނަ ޮގތުން 

އެ މީހެއް ޮގވަިއެގން ޭއެގ ައުގ ހޯދަން ދިޔަސް ދެން އެތަްއ އަހަރެއް ވަންދެން ެއ ކަމެްއަގިއ ކިތަްއކިތަްއ ކުންފުނި 

ަވިއެގން ސްޓެލްކޯއިން ދާންޖެހޭނެތޯ ކޯޓަށް މިސާލަކަށް ކަރަންޓު ކަނޑަެއއް ނުލެވޭ. ެއކަމަކު ބިލަށް އަރާފައި އިން ޮގ
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އެތި ހޯދަންޖެހޭ. އެ ވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭ. އެ ނުހޯދިއަސް ކުށްވެރިވޭ އިނޭގތޯ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ނުހޯދަ 

 ންވީ ކަންނޭނެގ. އޮތަސް ެއއީ ކުށެއް. އޮތް ޮގތަށް ބާއްވަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ  ނޫން  އޮތުމެއް  ދެއްތޯ  ؟ ނުހޯދަ  ނުކުރުން  މަސައްކަތް  ހޯދަން  ކުށަކަށްވަނީ.  ދެއްތޯ  ނޫން  އޮތުމެއް  ނުހޯދަ 

 ކުށަކަށްވަނީ. އެ ހޯދަން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ...  އާދެ! އެ މަސަްއކަތް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ހޯދަން އެކަށީެގންވާ މަސަްއކަތް ނުކުރުންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޯގހަކަށްވާނީ. ެއކަމަކު އެ ނުހޯދި އަދި އޮތުމަކީ 

 އޭެގ ޒާތުަގއި އަދި ކުށަކަށް ނުވާނެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކި ދެން  ނުދައްކާ.  ބިލު  ކަރަންޓު  ހުންނާނެތޯ  ގެއިން  ކިތައް  މިހާރު  ޢަލީ  ގޮވަިއެގން މިހާރު  އެންމެން  ހިނެއްތޯ 

 ؟ކޯޓަށްދާނީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން، ކޯޓަށް ދިއުމަކީ ދެން އަނެއްހެން އަސްލު އޭަގއި މި އޮޕްޝަނެއް ވެސް ނޫން ޙަޤީޤަތަުގއި. ޕްރެކްޓިކަލް ކަމެްއ  

 ވެސް ނޫން އެީއކީ.  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ؟އެހެންވެއްޖެއްޔާ ޖެހޭނީ ހަމަ. އެހެންވީމާ، މި އިން ޮގތަށް ބާއްވާފައި ކުރިއަށް ދާންވީ ދެއްތޯ 
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 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަންތަނުަގއި ކަރަންޓު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެކަމަކު ިމހާރު މީަގއި ދެން އަންނަ މަްއސަލައަކީ މިސާލަކަށް މާލެ ކަހަލަ  

ކަނޑާލެިވއްޖެްއޔާ ދެން ހަމަ އެއީ އެ ލިވަބަލް ޕްލޭސްއަކަށްނުވާނެ. ރަށްރަށުަގއި ވިްއޔާ ައދި ކަރަންޓު ކަނޑާލިއަސް  

ދެއްތޯ ދެޓް  ލައިކް  ސިމްޕްލީ  ނޮޓް  އިޓްސް  މާލޭަގއި  އެކަމަކު  މެނޭޖުކުރެވިދާނެ.  ޮގތަކަށް  އޭަގިއ  ؟ ކޮންމެވެސް 

ވަރަށް އުނދަޫގ    މެނޭޖަބަލް އެއްކަލަ އަޅުަގނޑަށް ވެސް  ޮގތަކަށް. އަދި  މިނިމަލް ލެވަލަކަށް ކޮންމެެވސް  ބުނާހެން 

ދެން މިހެން ސީދާ ސޮލިއުޝަނެއް މީަގއި ދޭން. އެކަމަކު ދަންނަވާނީ އެއްކަލަ މާލޭަގއި ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފިްއޔާ  

ބުރިކޮށްލުން ކަހަލަ ކަމެއް އެއީ   ދެން. ެއއަކުން އަނެއްހެން އަރަިއަގނެވޭނެ ޮގތެްއ  އެްއކަލަ ބުނާހެން ހަމަ ނާރެއް 

 ނީންނާނެ ހަމަ އެއްޮގތެއް ެވސް. ހަމަ ނުވެސް އުޅެވޭނެ ައސްލުަގއި އެކަެމއްަގއި އެ ތަނަކުެއއް. 

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  އަޙްމަދު ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު

އަޅުަގނޑަކަށް ެވސް އެހާ ދެން ނޫން އިނޭގތޯ އެ ކްލޯޒެއް. ދެން ވަރަށް    މުޤައްރިރު. ދެންމެަގިއ ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް

ެވއްޖެއްޔާ.   ޮގތަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފިއްޔާ ހަމަ ދުވަސް އެ ދިޔައީ މާލޭަގއި  ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެ ވިދާޅުވި 

ެވއްޖެްއޔާ ކަމަށް  ޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ  މި  ބިލު  މި  އިންނާނީ ދެން، އަނެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ  ޕަބްލިކުަގއި   

 ކީކޭކަން ވެސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްތޯ ާވންޖެހޭނެ  ވެސް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ވިޔަފާރި  މިހާރު  އަނެއް.  ވެސް  ؟ މިހާރު  ދެވޭނީ  ޚިދުމަތެއް  ވިޔަފާރީެގ 

. އެހެންވީމާ، ބިލު ެވސް  ނެޓްވޯކް ފުޅާކުރެވޭނީ ެވސް އަޕްްގރޭޑްކުރެވޭނީ ެވސް ކުންފުންޏަށް ވެސް ލާރި ލިބިެގން

ދައްކަންޖެހޭ. ބިލު ނުދެއްކޭނޭ އޮެވއްޖެްއޔާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ދެން އަނެއްކޮޅުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަކީ  

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް. ފިހާރައިަގިއ ހުރި ހުރިހާ ެއއްޗެއް ހަލާކުީވ. މިހާރު މި ޮއންނަނީ ފިނިކޮށްފައި ހުރި 

މާލެއިން ެގންޮގއްސަ ހަމަ މާލެއަށްވުރެ އަދި ހަމަ ރަށްރަށުެގ ހާލު ވަކި ކުޑައެއް ނުވާނެ މިހާރަކު ކަރަންޓު   އެްއޗެހި

ކަނޑާލާއިފިްއޔާ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުމަކަށްވާނެ. ެއކަމަކު ކިހިނެއްތޯއޭ ދެން މީަގއި ޙައްޤެކޭ ނޫނޭ ބުނެފިއްޔާ 

 ބުނަނީ ާގނޫނާއި ަގވާއިދު... ވަރަށް ީވކްވީ އެ ބައި. ދެން މީަގއި މި 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކަން  އެ  ވެސް  މުޤައްރިރު  ދެން  ފެނޭ  އެބަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  އެއްކަލަ  ހަމަ  ދެން  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ފާހަަގކުރަްއވަން މިީއ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުެގ ތެރޭަގިއ ވެސް އެބަ ޮއވޭ. އަނެއްކޮޅުން ހަމަ ވިޔަފާރިެއްއެގ ޮގތުަގއި ދޭ  

އަ މީަގއި  ެއކަމަކު  އަދި ޚިދުމަތަކަށް ވެސް އެބަވޭ.  ޙައްޤަކަށްާވއިރުަގއި  ޕޮއިންޓަކީ މިސާލަކަށް އަސާސީ  ޅުަގނޑުެގ 

ވަރަށް ބޭސިކް ެއއްޗެއް ދެއްތޯ މިހާރު މި އަސްލު ކަރަންޓާއި ފެނަކީ. އަދި އަމުދުން މޮޑަން މިހާރު މި ޒަމާނުގައި 

ޅުަގނޑުެގ އެންމެ ބޮޑު އެްއކަލަ ހަމަ ހަމަހަމަ ބޭސިކް ނެސަސިޓީސްަގއި ހުރި އެްއޗެއް މި ެއއްޗެއްސަކީ. ދެން އަ

އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކަށް މި ިއންނަނީ އަސްލު ފަޤީރުވުމަކީ އޭެގ ޒާތުަގއި ކުށަކަށްެވެގން އެ މީހަކު އަދަބު ލިބޭ ތަން  

ޕެންޑަމިކުެގ  މި  ދިމާވެއްޖެ  ވެސް  ގައިމު  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  އިނޭގތޯ.  ނުވާނެ  އައިސްެގން 

ހަމަ   ވެސް  އެްއވެސް  ތެރޭަގިއ  ހަމަ  ނުދެއްކިެގން،  ބިލު  ހަމަ  ޮގސްެގން  ދަށަށް  ހާލަތު  މީހުންެގ  އެ  ޖެނުއިންލީ 

ައޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ދިާމވެއްޖެ.  އަޅުަގނޑާ  ބަޔަކާ  ކިތަންމެ  ވާހަކަދެްއކި  އެ  ހަމަ  ނުދެްއކިެގން  ހަމަ  ޮގތަކަށް 

މި ހަދާނީ  ކިހިނެްއތޯ  ކަނޑާލީމަ  ިމސާލަކަށް  ހާލަތުަގއި  އެ  އުޅޭ  ދެންނެވީ.  މި  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ސާލަކަށް. 

ވާހަކަައކީ ެއއަށްވުރެ މާ އަސާސީ އެްއޗެކޭ އަސްލު މިހާރު އަނެއްހެން އެ ކަރަންޓަކީ އެޮގތަށް. ދެން އޮފްކޯޒް ާގނޫނު  

ން  ނުވަތަ ަގވާއިދުަގއި މި ކަން ކަނޑައަޅާއިރުަގއި އެ ރެޖިމެންޓުތަކެއް ލެވިދާނެ. މިސާލަކަށް އެ ކަން އަޅުަގނޑުމެ

  3މަސް ނުދައްކާ އަދި ެއ    3ޔަޤީން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ެއހެން ކަމަށްވާނަމަ. މިސާލަކަށް ކަނޑާލެވޭނީ މިސާލަކަށް  

މަސް ނުދެއްކުމަށްފަހު އެ ދައްކަންޖެހޭ ބިލުތައް ދެއްކުމަށް ޓަކައި އެކަށީެގންވާ މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދި ބަހާލައިެގން 

ޮގތެއް އެ ކަނޑަެއޅުމާއި ޮއެވއްޖެއްޔާމު އެ  ދެއްކޭނެ  ަގާވއިދެއް  ކަމަކަށް އަސްލު ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ކަހަލަ   މި ހުރިހާ 

ހުރިނަމަ   ހުރެ،  ލެވެލަކަށް އަނެްއ އެހެން  ހިޔެއް ނުވޭ އެ  ައޅުަގނޑަކަށް  ެގނެވިދާނެ ކަންނޭނެގ. އެކަމަކު  ޙައްލު 

އިނޭގ   އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަނޑަެއްއނުއެއްލީސްތާ.  ެއޮގތަކަށް  ެއ  ގައިމު  ތެރޭަގއިހެން،  ޕެންޑަިމކެްއެގ 

މިސާލަކަށް އެ އިންކަމް އާމްދަނީ ހޯދަން ހުންނަ މީހާ އެކެްއ ނުވަތަ ދެ މީހެއްެގ އެ މީހާެގ ަވޒީފާެއއް ެގއްލުނީމަ 

ޮގތެއް  ދެން   ެއއްެވސް  ދެއްކޭނެ  ނޯންނާނެ  ހަމަ  ނިމުނީ.  ހާލަތެއް. ނޯންނާއެ  އަންނަ  ހަމަ  މިވެސް  އެީއ  ނެ. 

ތިބީ އައިްއސިއްޔާ ފޭސްކޮށްެގން މިތިބީ. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ އާނއެކޭ ބުނެލާފައި  އަޅުަގނޑުމެން މި

އަދި އެްއކޮށް ދާން ހަމަ އެބަހުރި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރިޒަވޭޝަންސް، ހިފެހެއްޓުން ެއބަހުރި އަޅުަގނޑުެގ. ދެން 

 މިއަށް ހަދަންވީކީ ބުނާކަށް ެއހެން ނޭނޭގ ޓަސްލާފައެއް.  އަޅުަގނޑަކަށް ސީދާ މީަގއި ސޮލިއުޝަނަކީ ކިހިނެއް ކަމެްއ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އެ  ބަހައްޓާފައި  ހަނދާން  އަޅުަގނޑުމެން  މަތިން  ފަޤީރުންެގ  ނިކަމެތިންނާއި  ޙަޤީޤީ  އެއްކަލަ  ވިދާޅުވީ  ތި  މިހާރު 

ޮގތެއް މި ާގނޫނުަގއި ެގންނަން ވިސްނުން ެގންުގޅެމާތޯ.  ނޯޓުކޮށްފައި އެ މީހުންނަށް މީެގން ޕްރޮޓެކްޝަން ލިބޭނެ  

އެހެންނަމަވެސް، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކަށް ކަނޑާލުމުެގ އޮޕްޝަން ވެސް މުޅިން ައޅުަގނޑުެމން ދޫކޮށްނުލާ ޙަޤީޤީ ީމެގ  

ޚި  ބެނެފިޓް ލިބެންވާ މިކަހަލަ  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  ބެނެފިޓް  އަދި  ވަލްނަރަބަލް  ތިބި  ދުމަތްތައް ސޮސައިޓީަގއި 

ރަނަގޅެއް  ޮގތް  އެ  ެގންނާނަން.  ތެރެއިން  މީެގ  ހިމާޔަތެއް  ެގންނާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތްތަކެއް  ނުކެނޑޭނެ 

 ނޫންތޯ.         

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ަގޅު ޮގތެއް. އަދި މިހާރު ެއއްކަލަ އެބަ  ތިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ޮގތެއް  އިނޭގތޯ! މުޤައްރިރު ތިއީ ވަރަށް ރަނ

އޮތެއް ނޫންތޯ ފަޤީރުންެގ ލިސްޓު ވެސް ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ވެސް އެބައޮތެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ލިސްޓުަގިއ  

ތިއީ ހަމަ ރަނަގޅު ޚިޔާލެްއ. ދެޓް   ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮވިޝަންެއއް ލެވިދާނެ.

  ޑް. ުގޑް އިނަފް އަނެްއހެން މި ވަުގތަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އިޒް ުގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނެތިްއޔާ.   ކޮށްފައި  ކަވާރ  އެބައި  ބިލުަގއި  މި  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޯޓުކޮށްލަްއވާ.  ިވސްނުން  އެ  އެހެންވީމާ، 

ބިލުގައި ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ޮއންނާނެ  ކޮމިޓީން  މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެ  އެޑްރެސްކޮށްފައި  ެއކަން  ހަމަ   

ޚިދުމަތެއް ނުކެނޑޭނެ އަދި ޚިދުމަތަށް އެދޭއިރުަގއި ވެސް ިއސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ސޮސައިޓީަގއި ތިބި ނިކަމެތިންނަށޭ. 

ެގންނާނީ. އެހެން ހަދާނީ.     3  ،އެހެންވީމާއެހެންވީމާ، އެ ިވސްނުން ެއ ކޮންސެޕްޓް އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ވެސް 

 .ކުރިއަށް ދަމާތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މެދުކަނޑާލުން.  -3އޯކޭ.   ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  މަތިން  އެްއޮގތްވާޮގތުެގ  ަގވާިއދުތަކާ  ކަރަންޓުެގ    -4  ާގނޫނުތަކާއި 

ފޯރުކޮ މެދުނުކެނޑި  ފުރުށްޚިދުމަތް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ފަހިވެފައިވުން.ޞަދިނުމަށް  ން  ދެ  ތު 

އިތުރުކުރަން..ސީއެސް. ޑަބްލިއު.އެމް އަކުރެއް  އިތުރު  އެބަިއން  ބާވަތް  ން  ނުވަތަ ހަކަތައިެގ  އެތެރެކުރުމަށް  ތެޔޮ  ތައް 

 ހޯދާ ލިބިަގތުމަށް މަުގފަހިކޮށްދިނުން. އިތުރު އަކުރެއް ޮގތުަގިއ ލާން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކީކޭ ދެން  ތިޔަކަށް  ތި  ،އަޅުަގނޑުމެން  ނޭނެގ  މިއަށް   އަޅުަގނޑަކަށް  އެތެރެކުރަން  ތެޔޮ  އެއްޗެއް.  ބުނާ 

ކިހިނެލިފެސި ލިޔެފިއްޔާ  ވާހަކަެއއް  ނޫ  .ތޯވާނީއްޓޭޓްކޮށްދޭ  ރަނަގޅު  ވާހަކަމާ  އެ  އޮތުން  ންތޯ    އެއަށް .  ނުބުނެ 

 ތެޔޮ ަގންނަން. އެބައޮތްތޯ ހުރަހެއް މި ަވުގތަށް ބޭނުންވާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 . އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެ ހިމަނާކަށް މި ބިލަކު އިނޭގތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . . ކުރިއަށް ެގންދަވާ ށް ދާންދުރައާ ައޅުަގނޑުމެން މި .މުޅި ބިލު ތަޣައްޔަރުވާ ިވސްނުމެއް ކަންނޭނެގމި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފަރާތްތަކަށް  (ށ) ލިބަިގންނަ  ޚިދުމަތް  ލިބިެގންވޭޤުއްޙައަންނަނިވި    ކަރަންޓުެގ  ފެންވަރެއްަގިއ    -1  .ތައް  އެކަށޭނަ 

ލިބުން. ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ފުށް    -2  މެދުނުކެނޑި  ދެ  އަދި  ިއންސާފުވެރި  ައަގކީ  ދައްކާ  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުެގ 

 ވުން. އް ކަުމަގއި ފެންނަ އަެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަރަންޓު ޚިދުމަތަށް ދައަކާ ައަގކީ އިންސާފުވެރި  .  ންތޯއުފުލޭނެ އަެގްއކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެ ނޫ  އުފުލޭ ވެސް ޖަހަމާތޯ.

ައަގކަށް  އެފޯޑަބަ  ކީރުފިޔާއޭ ބުނީމާ އެއީ  8ބުނަންެވެގން މި އުޅެނީ. ދެން މިސާލަކަށް ޔުނިޓަކަށް  ލްއޭ  އެފޯޑަބަ ލް 

އެފޯޑަބަނޫ  ނެނުވާ މިހާރު  ކިހިނެންތޯ.  އަެގއް  ކޮންސެޕްޓް  ؟ޢަލީތޯ  އްލް  އެފޯޑެބިލިޓީ  މީގެ  މެންބަރުން،  އެހެން 

 ނަ ައެގއް ކަމުަގިއވުން. ށޭ ފެންނަ އަދި އެކަދަްއކާ ައަގކީ އިންސާފުވެރި، ދެ ފުށް .ެގންނަންވާނެ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 .ލް އެްއޗަކަށްވާންޖެހޭނެ ދެއްތޯެއފޯޑަބަ .އެކަށޭނަ ައަގކަށްވާންޖެހޭނެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި    ދީދެން އިންސާފުވެރި އެ އާިއ ޖެހިެގން އެއިނ  .ކަުމަގއި ވުން   ދެ ފުށް ފެންނަ އަދި އެކަށޭނަ ައެގއް  !އާދެ

 ، ތިނެއް.ކަނޑާލަބަ. އިންސާފުވެރިވުމާ

   

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމެ ދެން   އެބައިން  ުމއްދަތުަގއި    އިޚިދުމަތުަގ  މިބަޔަށް  .ން.ސީ އެސް. ޑަބްލިއު. އެމް  ންޓެއްއެކަކަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ބައި އިތުރުކުރުން.  އަދާކުރަމުން ދާހާ ހިނދަކު މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން ؟ ޭއެގ މާނަައކީ  ،ހިދުމަތުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުަގއި އަދާކުރަމުން ދާހާ ހިނދަކު؟ ވަޓް ޑަޒް ދެޓް މީން

ދޭ ޚިދުމަތް  ދާނީ.  އޮބްިވއަސްލީ  ކުރިއަށް  މެދުނުކެނޑި  ތެރޭަގއިތާ  މުއް  މުއްދަތުެގ  ދޭ  ޚިދުމަތް  ބުނަނީ  ދަތުެގ އެ 

 ވާހަކަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހޯދާ    -3 ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ނުވަތަ  ށްދުމަތަޚިކަރަންޓު  އެކަށިެގންާވ    ޚިދުމަތް  ކަންކަން  މެދުކަނޑާލުންފަދަ 

 ކޮމެންޓެއް މިއަށް.  އެބައިން އްރިރުޤައްލުުވން. މުޙަ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޢަލީ.  ންތޯއޮތީ ނޫ މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ލުމުަގިއ   ޮގތްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަރަންޓު ުގޅައި ދިނުމުަގއި ެވސް ކަރަންޓު ކަނޑާޞައްޚާނިކަމެތިންނަށް  

އެ ބީދައިން  ކުރާ  ކަންކަން  މެދުަގިއ  މީހުންނާ  އެހެން  ކަމަށްވާނަމަ  ނިކަމެތިން  އެީއ  މެދުަގިއ    ވެސް  މީހުންންނާ 

ނުވާ ކޮށްެގން  އެންކަންކަން  ދެން  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  އޮންނަން  ޮގތަކަށް  މިނިސްޓްރީމެވަޔަރަންނެ   ންޓެއްކޮމެ  ެގންޓް 

އެބައިން ލިބުމާިއ   .ވެސް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  އެކަށީެގންވާ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކަރަންޓު 

އެކަ ހާލަތްތަކުަގއި  މެދުކަނޑާލަންޖެހޭ  ނުވަތަ  މެދުކެނޑޭ  ކަންކަން  ޚިދުމަތް  އެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެްއެގ  ށިެގންވާ 

 އްލުވުން.  ޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިންދީ.   އެ  ވެސް  ލިޔެފައި  ޚިދުމަތް  އެހެންނޫންތޯ  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްތައް  ހޯދާ  ފަރާތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކަރަންޓު 

ކަންކަން. ކަނޑާފަ   ވާހަކަައކީ  މެދުކަނޑާލުންފަދަ  ތިބެވޭނެދުވަ  2  އި ކަރަންޓު  ނުއެއް  ެއހެން  ދެން    އޭ.ސްވަންދެން 

މީހުންނަށް   ލިބޭ  ޚިދުމަތް  މިޤުއްޙައެީއކީ  ނޫނޭ. އެހެން  މިންވަރެއް  ނުވޭތޯ    ދޭހައެއް  އެކަން  ކަރަންޓު  ؟ބުނަނީ. 

ހޯދާ   ފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ  ުމއްދަތެްއެގ   ޚިދުމަތްތައް  އެކަށީެގންވާ  ކަންކަން  މެދުކަނޑާލުންފަދަ 

ނޫނިއްޔާ    ގަޑިއިރުވަންދެން ކަރަންޓު ނައިސްެގން  6ންތޯ  . މިހާރު މި އޮންނަނީ ނޫއޭއްލުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ޙަތެރޭަގއި  

 ނޫނޭ ޮގތަކީ. ބިލު ނުދައްކަިއެގން އަިއއްސަ މީޓަރު ލޮކް ކުރަނީ. ކޮށްފަިއ ދެން އެތަނަށް ނުުގޅިެގން ނޫނީ، ެއއީކީ

 އެހެން މި މާއްދާަގއި މި ބުނަން އުޅެނީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 .ޯއކޭ ދެއްތޯ މި މާއްދާ ،އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ނާނެއަން  ތަކެއް. އަދި ޑީޓެއިލްސްންޓުމަތިއީ އަދި ވަރަށް ބޮރޯޑް ސްޓޭޓް އަޅުަގނޑަށް ޯއކޭ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އުފައްދަ  -37 ފޯރުކޮ  އިކަރަންޓު  ކަރަ  -37  ދިނުން.ށްޚިދުމަތް  ރާއްޖޭަގއި  ދިވެހި  ފަރާތަކުން   ންޓުއެްއވެސް 

ވިުއަގއެ ނުވަތަ  ޒައް އުފައްދަންވާނީ  އޮތޯޢާ ރީެގ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ެއކަމަށްރިއިން  ޓަކަިއ    ޓީން 

 .ެވސް ދެވިދާނެތޯ މި ލައިސަންސްށް ހަމަ ކައުންސިލަ؟ އޮތޯރިޓީންތޯ .ވެލައިސަންސް ނެުގމަށްފަހުަގއެ ދޫކުރާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އާން. ޔެސް، ދެވެންޖެހޭނެ. ކައުންސިލަށް އެ އޮންނާނީ ެވސް ބޮޑަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ... އަޅާ ޮގތެއްެގ މަތިން ދޫކުރާއޮތޯރިޓީން ކަނޑަ، މިހާރު އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ، ޔެސް. ޔެސް، އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ ޮގތެްއެގ މަތިން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެވެ. ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނެުގމަށްފަހު އިޓަކަ  އެކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައެއް ކަހަލަ މިހާރު  ދެން މިހާރު ސުވާލެއް މިީއ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލެއް. މިހާރު ކަރަންޓު އުފެއްދުން،  

ސައިޓު ޖަވޯކް  ދޭންވެެގން  ކަރަންޓު  ވިުއަގނަތަކަށް  ބަހައްޓައިން  އެއީ  އާ  ރޭޓަރު  މަސައްކަތްކުރޭތާ.  އެބަ  ނުުގޅާ 

ކަމެއްތޯ ހޯދަންޖެހޭނެ  ކަރަންޓު ؟ލައިސަންސް  ޖެނެރޭއެ  އުފައްދަނީ  ވިޔުަގ    ކަރަންޓު  ރަށުެގ  ބަހައްޓައިެގން  ޓަރެއް 

މަނު ހިންާގ  ހިސާބެއްަގއި  ޖެނެރޭޓަރު  ޢަރޫޝްފޯރާ  އަމިއްލަ  ެއކަން.  ކުރޭ  އެހެން  ިގނަފަހަރު  ވަރަށް  ކަށް، 

 ؟ތޯބަހައަޓަިއެގން. އެކަހަލަ ކަންތަކުަގއި ޖެހޭނެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން



 2021 ޖޫން 22                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  24ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

31 

 

މަލުކުރަންޖެހޭނެ ގަވާއިދެއް  ޢައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން މި ާގނޫނު އައީމަ ދެން އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް  މިހާރު  

އޮތޯރިޓީން. މިސާލަކަށް ވަކިއިރެއް، ވަކި ަވުގތަކަށްވުރެ އިތުރުވާކަމަށް ަވންޏާމު ހުއްދައެއް ނަަގންޖެހޭ   ހެންއޮންނާނެ

 .ންތޯއިދު ހަދާނެއެއް ނޫކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮތޯރިޓީން ަގވާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަރަންޓު  ވަުގތީޮގތުން  މިންަގނޑުތަކަކާއި   މިހާރު  ސޭފްޓީ  ޭއެގ  މީހަކު  ،ދިނަސް  ޖެހިދާނެތާ  ހަމަ    ކަރަންޓުަގިއ 

އެހެންވެ    ސިޑެންޓެއް ހިނިގޔަ ނުދިނުން މީެގ އެކަްއޗަކީ.ންވާަގނޑު އޮތް ޮގތުން. އެކަހަލަ އެ  ހިނާގފައި ދަނިކޮށް

އު  މި  އިމީަގ ކަރަންޓު  ޒަރީންވާނެ  ފައްދަބުނާޮގތުން  ިވއުަގއިެގ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ.  ޢާނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓު  އިން 

ެއ އަންޑަސްޓޫޑް  އެހެންވީމާ، މީެގ އިސްތިސްނާއެއް ނާދޭތާ އެްއވެސް ބަޔަކު އެްއވެސް ޮގތަކަށް އުފައްދަންވާނީ.  ދެން

ވަކިން ޖެނެރޭޓަރެއް ބަހައްޓަިއެގން ކަރަންޓު ދޭން ވެސް ހުއްދަ ނަަގން   .ކަން އެ ވަނީއެހެންނަށް  ދެއްތޯ އެންމެން

 ޖެހޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމެ  އަށްމި ބަޔާންންޓެްއ  ސްޓެލްކޯެގ  މިފަދައިން  ފަރާތަކުން  އެްއެވސް  އެކަމަށް.  އަމިއްލަ ކޮށްފައެބައިން  ިއވުމުން 

ިމ  ޖެނެރޭޓަެގ  ދެއްފަރު ލާޒިމްވެ  ނެުގމަށް  ލައިސަންސް  ެވސް  ހާލަތުަގއި  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ބަހައްޓަިއެގން  ރެއއް 

މަ ޖެނެރޭޓަޤުޞަމާއްދާެގ  ފަރާތްތަކުން  އާންމު  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  ހާލަތުަގިއ  ދަކީ  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ބޭނުންކޮށް  ރ 

 ސް ނެުގންތޯ ސާފުވުން މުހިންމު. ންވެސް ލައިސަ

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

   .ދެންމެ އަޅުަގނޑު ދެއްކި ވާހަކަތިއީ ހަމަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ   މިހާރު ންއަދި އެބައިން. މި ާމއްދާ މިޮގތަށް އޮތުމު އްކޮމެންޓެ  .ސީއެސް. ލިއުޑަބް.އެމް ދެން

 . އޭޮގތް ސާފުވާންޖެހެ މަލުކުރަންޖެހޭޢަފަރާތްތަކުން  އެދެންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުއްދައަށް  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަބަ އެއްބަސްވުންތައް    ދުދެން  ހިނަގމުންދާ  އަލުން  ޙަ އްޞަ ވެސް  ހަމައަކީ.  އާންމު  ާގނޫނީ  އެއީތާ  ދެއްތޯ.  ވާނެތާ 

މި ދަންނަވާ ޕޮއިންޓަށް ކު  އެކަމަނީ.  ވާނެ. އެ ވާހަކަ ދެން އާދޭތޯ ބަލާޙައްޞަނުޖެހޭހާ ހިނދަކު    ރަޖިސްޓަރީކުރަން

 ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަރަންޓު އުފައްދާ ިވޔަފާރީެގ ޮގތުން، އެހެން ހަދަމާ.  ؟ އްލަކީޙަކޮބާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ންތޯ އިސްތިސްނާެއއް ލާންވީ ނޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ހުންނާނެތާ ބައެއް ، ރަނަގޅެއްނު.  ޮގތުަގއިއެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރީެގ  އެހެން ހަދަމާ.  

 ... ރިސާރޗް ކަންތައްތަކާއި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކުދިކުދި ޚިދުމަތް ދިނުމާ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޯއކޭ ނޫންތޯ. ޮގތުަގއިވިޔަފާރީެގ ވީނު މިހާރު އެ އިސްތިސްނާ  ހިެއކަހަލަ އެްއޗެ...އަމިއްލަ ބޭނުމާއި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަސްލު   ރަނަގޅުހެން.  ހީވަނީ  ޖެހިދާނެތާ    އަޅުަގނޑަށްއަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ޕޮއިންޓެއް.  ރަނަގޅު  ހަމަ  ތިއީ  ވެސް 

ހިންގައި ޖެނެރޭޓަރު  ހަމަ  އަތުވެދާނެ.ެގއަމިއްލައަށް  ހާލަތު  އުޅެންޖެހޭ  އޮންނަންޖެހޭނެ   ން  ިއސްތިސްނާ    މީހުންނަށް 

ިވޔަސް.   ކަމުަގއި  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ބޭނުމަށް،  ވިޔަފާރީެގ  ރަނަގޅީދެއްތޯ.  ކަންނޭނެގ  ޮގތުަގއި  ވެސް    ވިޔަފާރީެގ 

 ދެއްތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ދޭތެރެއަކުން ޖެނެރޭޓަރު ހިންާގލާ ތިބޭ ހަޓު ޖަހައިެގން    މިހާރު ފަޅު ރަށްރަށުަގއި މި

   ..އެހެން ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެްއަގއި. ނެ.ނިއްވާލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 ނެ. ދިުގކޮށްެގން ނުވާ ތްއަޅުަގނޑުެމން އައެ ވަރަށް  ސްއެ ެއއްޗެހި އޮންނަންޖެހޭނެ. ޮއތަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު. ޯއކޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އިން  ޢާެގ ޒަރީއި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ނުަވތަ ވިުއަގ  (ހ)  ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދިނުން.  -38

ިއާވ  ކޮށްފަ ހުށަހަޅާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ލައިސަންސްއަށް އެދި  

ޮގތުެގމަތިންނެ ެއއްޮގތްވާ  މު)ށ(    .ވެއުސޫލުތަކާ  އިނޭގ  އެބައިނޭ  އަދި  ކޮމެންޓެއް  ސްޓެލްކޯެގ ޤަމިހާރު  އްރިރު. 

 ކޮމެންޓެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮމެންޓު ކިޔަމާ. އިމާއްދާ ކިޔާލާފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ދިނުމަށް(  ށ)  .އޯކޭ ހުއްދަ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޚިދުަމތް  ކަރަންޓުެގ  ޮގތުން  ޚިދުމަތެްއެގ  އޮތޯރިޓީން    އާންމު  ޓަކައި 

ާގނޫ ިމ  ދޫކުރަންވާނީ  ބަޔާންލައިސަންސް  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  އެކަމަށްއިވާ  ކޮށްފަ ނުެގ  ޓަކައި    ޮގތުެގމަތިން 

ެގ އުސޫލުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ހޮވޭ ެއންމެ ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް  ބީލަމު

 ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ ފަރާތަކަށެވެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދެން   ެގންނަންކޮމްޕެޓިޓިވްއެއްކަލަ  މިއީ  ކޮންމެހެން    .ނެސް  ދެނީ  މި  ޚިދުމަތް  މި  ރަށްރަށުަގއި  ދެން  މިހާރު 

ވެސް ލިބޭނެ ރަށްރަށް ކަންނޭނެގ.  ނު ވާދަވެރިކަމެްއެގ ތެރެއިންނެއް ނޫން. ބައެްއ ރަށްރަށަކީ އިކޮނޮމީ އޮފް ސްކޭލް  

 .  .އްޔަކާ.ވަރަށް ކުދިކުދި ރަށްރަށް. ެއކަހަލަ ރަށެއްަގއި ވެސް މި މާްއދާ މިހެން އޮވިއްޖެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ބީލަމަށް ދާންޖެހޭނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ކުރިމަތި ނުލަނީއޭ. ކުރިމަތި ނުލަންޏާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ލީ ކޮންމެހެން އެ ކޮމްޕެޓިޝަންެގ ވާހަކަ މިތަނުަގިއ  އަންނެސެސަރައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެން  ޤަމު

ކޮށް  ޞައްޚާޔަތްކުރާއިރުަގއި މިހާރު ވަކިން  ޢާހާލަތަށް ރިެގ  ދެއްކުމުެގ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތްހެން. ރާއްޖޭެގ މީހުން

ރޖީއާ ދިާމއަށް ލް އެނަބައުރިނި  އެހެންނޫނީ  ބޭނުންވަނީ ވެސް ސޯލާމި  އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް މޫވްކުރަން  

މި ފާހަަގކުރެްއވި  ދެއްތޯ  ތިޔަ  އަދި  ކުދިވީމަ  ރަށްރަށް  ދެން  ކޮމްޕެޓިޝަން    ދަނީ.  އެ  ރަށްރަށުަގއި  ކުދި  ޮގތަށް 

ލާނުކޮށްެގން އެ ހުރިހާ ކަެމއް ކުރުމަށްވުރެ އޮތް ހާލަތަށް ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ޢުއި  އިކިޔާފަ   ެގންނަންށޭ

ވެެގނެއް ނުދާނެތާ. ރަށުެގ  ތިބަލުަގއި ެވސް ރަށްރަށް ނިސްބަތަކުން މާ ބޮޑެޤުތަންޖެހޭނީ. ެއއީ މުސްޔަތްކުރަޢާބޮޑަށް ރި

 ސީދާ ވަކިޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައި ބުނީމަ މިހާރު  . ދެންންޏާވަ  އެހާވަރަކަށް އޮންނަ ކަމަށް، ބިން އަނެއްހެން  ސްކޭލް

 ؟ކުރާކަށް ދެއްތޯއަނެކަތި ތަންތާ ނުޖެހޭނެތާ ކޮންމެހެން  ގ އޮބްވިއަސްލީ އެްގޒިސްޓިން ،ސުވާލަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްޗަށް. އެހެންވީމާ(  ށ)އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފްސީލު ދޭ  ( އިން  ނ)މިހާރު   ެއކީަގިއ    2  ،ަގއި އެބުނާ  މާއްދާ 

 ންޑްވާނީ. ން ކަންނޭނެގ ީމަގިއ އަންޑަސްޓޭެގކިޔާލައި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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މާއްދާެގ  (  ނ) ބީލަންކުރުމަކާ  (ށ)މި  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ    ަގިއ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ނުލައި 

 ހުއްދަ ސަރުކާރުެގ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެޮގތަށް...  ކޮމްޕެޓިޝަނަށް އަންނަ ތަންތަނަށް  ، އެއެހެންވީމާ

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް އިދާރީމޭޒުން

 ... ނަމަވެސް އޮތް އެހެން ަގއި( ށ) މާއްދާެގ މި (ނ)

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ނުކިޔައިފިއެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކަންކަން (  ރ)  .އޯކޭ  ،އާނ އަންނަނިވި  އޮތޯރިޓީން  ލައިސަންސްަގއި  ދޫކުރާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ 

ހުއްދަކުރެވޭ   -1؛ ބަޔާންކުރަންވާނީ ދަށުން  ކަނޑައެޅޭނެ    -2.  ތައްޚިދުމަތްލަިއސަންސްެގ  އަުގ  ކަރަންޓުެގ 

 ...ދަށުން މާއްދާެގ މި (ބ. )އްދުޙަޚިދުމަތް ދެވޭ ސަރަ -4. ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތައް -3. އުސޫލުތައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެބަހުރިތޯ ކޮމެންޓުމީެގ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 .މުއްދަތު ޮގތުގައި ލައިސަންސްގެ  ބަރެއްންނަ. ކޮމެންޓު އެބަހުރި !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .އެއްޗެއް ތިކަހަލަ މީހަކު ދޭ ޚިދުމަތް ނުބުނާނެ ވަރަށް. ޕޮއިންޓެއް ރަނަގޅު ެއއީ  ،ޔެސް
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 . އެކަމަކު ބުނެފައި  އިނީއެ   އިންސްޓެލްކޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ންޓުޔަރަންމައެންވަ ދެން. އޯކޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ނިޒާމު   ދޭ ޚިދުމަތް  ދަށުން  ލައިސަންސްެގ  ،މުއްދަތު  ލައިސަންސްެގ  .ޕޮއިންޓެއް  3  އެބައިން  ންންޓުޔަރަންމައެންވަ 

 ... ތަން ނުވަތަ އްދުޙަސަރަ  ދެވޭ ހުއްދަ ގާއިމުކުރުމަށް

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ބުނަނީ އެ  ހަމަ އިންދާ  .އިން ބައި އެަގ  4 އްދުޙަސަރަ ދެވޭ ތައްދުމަތްޚި ހުއްދަކުރެވޭމަޑުކުރަްއވާ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ފާސްކުރި   ކަންކަން  އެ  ކަންކަމާއި  ފާސްކުރި  ބަލާ  އޮތޯރިޓީން  ދޫކުރުމަށް  ލައިސަންސް  ންނަނީއި  މި  ގައި  7  ދެން

 .ޚުތާރީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނެތްއަޅުަގނޑު .  އޯކޭ ލިޔަސް.  ޕޮއިންޓު  ބުނާ  އެ  ަގއި  7  ތި  އެއްޝޫއި   ެގ    ފާސްކުރި  ބަލާ  އޮތޯރިޓީން  ދެން 

އެޚުތާރީ  ފާސްކުރި  ކަންކަމާއި ޖަހަހެން.    އެންމެންެގ  .6.  ތަންކޮޅު  ބުނާ  އެ  މިނިސްޓްރީން  ޕޮއިންޓަށް  ފަހު  މާތޯ 

  ؟ޓެއްންކޮމެ  ބަެއްއެގ އިތުރު އެބައިންތޯ ދެން.  ންތޯނޫ ހިމެނުނީ ކޮމެންޓު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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. ކަމަށް  މުހިންމު  އިތުރުކުރުން  ިގންތިތައް   އަދި  ފެންވަރު  ދުމަތުެގޚި  ށްމާއްދާއަ  މި.  ކޮމެންޓެއް  ސީ .އެސް. ލިއުޑަބް.އެމް

 . ިގންތިތައް އަދި ފެންވަރު ދުމަތުެގ. ޚިއްދުޙަސަރަ ދެވޭ ދުމަތްޚި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެން   ންދޭ  ޚިދުމަތް  ގެ ކަރަންޓު   ،ދަރަޖަ  ދެވަނަ  ، ދަރަޖަ  ފުރަތަމަ  ،ުގރޭޑު   ސީ   ،ުގރޭޑު  ބީ  ، ުގރޭޑު  އޭ

 . އެްއޗެއް ބުނާ އެ ނުވިސްނޭ  ބޮޑަކަށް އެހާ އަޅުަގނޑަކަށް ؟ނޫންތޯއެއް ނޯންނާނެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ތާ.ޓީކޮށްކޮލި އެންމެ ދޭންޖެހޭނީ ޚިދުމަތް ހަމަ .ދެއްތޯ ކަންނޭނެގ އޯކޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔެސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ުގޅޭ   ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ޚިދުމަތް  އެ  ލައިސަންސްގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  (ބ)

 އޭ. ކަނޑައެޅިދާނެ  އޮތޯރިޓީައށް ރުތުތައްޝަ އިތުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ިވޔަސް ެގންނަން ކަމެއް ެއކަހަލަ ތާ އޮތީ  އެ ،އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ެގސްޓު   ،ރިސޯޓު  ފަރާތްތައް  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ބޭނުމަށް  އަމިއްލަ  ބައިގައި  މި  ކޮމެންޓަކީ  ސީެގ.އެސް. ލިއުޑަބް.އެމް

 ހިމެނުން. ބައި އެ ދަށުން މާއްދާެގ މި ނެތުމުން ކަންކަން ހައުސްެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ން ައޅުަގނޑަކަށް  ބަރުންެގ ވިސްނުންެއއްޗެއް އެހާ ބޮޑަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ. ެއހެން އިއްޒަތްތެރި މެބުނާ    އެ

އިސްތިސްނާ ކުރޭތޯ ވަކި ރިސޯޓުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް    . ީމެގން އެބަ ވެސް އަޅުަގނޑަކަށް ނުވިސްނޭ  ަގއިމުނޭނޭގ.  

މީ ާގނޫ  ހުންއައިލެންޑްސް،  އެކަނިތޯ  ރަށްރަށަށް  މިއުޅޭ  ނުކުރެެއއް   ؟ހަދަނީ  ނު  ިއސްތިސްނާއެއް  ވަކި  އެހެނެއް 

އެއްެވސް   ،އެހެންވީމާ  .ނުންތޯ ރާއްޖޭގ  ނަަގންޖެހޭނެ.  ލައިސަންސް  ހަމަ  އުފެއްދިޔަސް  ކަރަންޓު  ރިސޯޓެއްަގއި 

އެ ބުނީތާ  ލައިސަންސް ނެތި ވިޔަފާރީެގ ޮގތުަގއި. މި މާއްދާ ފަށަމުން    އޭނުދެވޭނެ   އްތަނެއްަގއި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތެ 

 އެހެންވީމާ، އޯކޭ ނޫންތޯ. ދެއްތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްެގ ދަށުން ހިންާގ މަސައްކަތްތައް ހިންަގންވާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ    (ޅ)

ޮގތުެގމަތި  ކަމާ ެއއްޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ިމންަގނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި  އެބައިންިމއަށް  .  ވެންނެބެހޭ    ކޮމެންޓެއް 

ޚިދުމަތްތައް    .ންޓްޔަރަންމައެންވަ  ހުއްދަކުރާ  ދިނުމަށް  ދަށުން  ލަިއސަންސްެގ  ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި 

ޮގތުެގމަތިންނެ ެއއްޮގތްވާ  ިމންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ  ަގާވއިދުތަކާއި  .  ވެފޯރުކޮށްދޭންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ 

މު މިނިސްޓްރީންނޭ،  އަސްލު  ޮގތަށް.  ހަދާ  ގަވާއިދު  ރަނަގޅު ޤަމިނިސްޓްރީން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އްރިރު 

 ކޮމެންޓެއްހެން އެއީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔެސް، މިނިސްޓްރީން ަގވާއިދު ހަދާނީ. ެއޮގތަށް އިންނާނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެސް. ދެން ތީތި ވަރަށް ބޮޑަށް   އާނ

 އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަ އޮތްތޯ. ސްކްރީން ކުރަްއވަްއޗޭ  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟އޮތޯރިޓީއަށް ަގވާއިދު ހަދަން ދީފައި ދޯއާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޔާ

 



 2021 ޖޫން 22                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  24ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

39 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޮގތުގައި  .އޯކޭ ފުރިހަމަ  ބާރު  އޮތޯރިޓީެގ  އެބައިން  ޓެކްނޮލޮޖީން  އަވި  އިކުއިޕްމަންޓް   ދެން  މުހިންމު  ލިބިދިނުން 

 ޓެސްޓްކުރުމާއި، ސެޓިފައިކުރުމާއި އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއްެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނުަގއި. ދެން އެ ވެސް ބައްލަވަށްޗޭ އިނޭގތޯ. މިހާރު ބައިވަރު ާގނޫނުތައް ބެލީމަ ތި ވާހަކަ އިންނާނެ  

 ބައްލަވަށްޗޭ.   ,ހުރިހާ އެއްޗެއް ފުރިހަމަވާނީ. ޔޫ.އާރު.އޭެގ ާގނޫނުަގއި އޮންނާނެ އެ ވާހަކަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޒިނ39ްއާދެ!   ފަރާތުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކަރަންޓް  )ހ(.  .  ދަށުން މާ،  ލައިސަންސްެގ  ދެވޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކަރަންޓު 

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދަށް  ާގމި    -1  އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

ނިޒާމެ ފޯރުކޮށްދޭ  ކަރަންޓު  އެކަށީެގންވާ  ޮގތުން  ފަންނީ  ޮގތުންނާއި  ޚަރަދުެގ  ޮގތަށް،  އިމުކުރުމާއި،  ގާ އް  ފެތޭ 

ޚިދުމަތް  ،ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ަގާވއިދުން ައުގ ދައްކަމުންދާނަމަ -2. ބެލެހެއްޓުން ހިންުގމާއި

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މި    -3.  ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި ެއއްވެސް ތަފާތުކުރުެމއް ނެތި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ 

ދަށުާގ ނުވަތަ  ނޫނުެގ  ތަފާސްހިސާބާއި ާގން  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުެގ  ހެދޭ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ފޯރުކޮށްދިނުން ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޑިމާންޑާއި    -4.  މަޢުލޫމާތު  ދެނެަގތުމާއި  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ޑިމާންޑަށް  ކަރަންޓުެގ 

ދެ ތަރައްޤީކޮށް  ނިޒާމު  ކަރަންޓުެގ  ވަރަށް  ކަންކަން   -5ެމހެއްޓުން.  އެކަށީެގންވާ  ސަލާމަތީ  ނިޒާމުެގ  ކަރަންޓުެގ 

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންަގނޑަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ދެމެހެއްޓުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކޮމެންޓެއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތޯރިޓީެގ   ޔޫޓިލިޓީ  މާއްދާތަކަށް  ިގނަ  ހިމެނިފައިވާ  ބިލުަގއި  މި  އެބައޮތް.  މާއްދާއަށް  މި  ކޮމެންޓެއް  ސްޓެލްކޯެގ 

ބިލުަގއި ވެސް ހިމެނިފައިވާތީ، މިސާލަކަށް، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދިނުން. އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާ، ތަންތަނަށް 
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ޤީޤުކުރުމުެގ ބާރު އެއް މާއްދާތަކެއް ދެ ާގނޫނެްއަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ  ވަނުމާއި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި އަދި ތަޙު

މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަދި އެއް މަސައްކަތްތަކެއް ދެ ބިލުަގއި ތަފާތު ދެ ޮގތަކަށް އިބާރާތްކުރެވޭ ހާލަތުަގއި  

ބޮ  ޢަމަލުކުރުމުަގއި  ހިނދުން  ވުޖޫދުވާ  ާގނޫނު  ދެ  އަދި  ފުށުއެރުމާއި  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ މާނަ  ޮގންޖެހުންތަކަކާ  ޑެތި 

 ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! މިކަމުެގ ޙައްލަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ލީަގލް ޓީމުން މިކަން ބައްލަވަންވީ ޔޫ.އާރު.ޭއެގ ާގނޫނާއި މި ާގނޫނާ މިހެން 

އޮ އެބަ  ވަރަކަށް  ެއއްވެސް  ކަންތަކުެގ  އެއްޮގތް  ބޭފުޅުން ހުރި  ތި  ރިިވއު  އެ  ފުށުއެރުމެއް.  އެްއވެސް  ތްތޯ 

ކޮމިޓީ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަަމކު  ކުރަނީ.  އެ  ހައިލައިޓެއް ސްޓެލްކޯއިން  ރަނަގޅު  އިނޭގތޯ.  ހައްދަވައިދެއްވަށްޗޭ 

 ލެވެލްަގއި ބެލުމަށްވުރެ ފަސޭހަވާނެ ތި ބޭފުޅުން ލޯޔަރުން ތީތި ބައްލަވައިދެްއވުން އިނޭގތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމެންޓެއް.   މިނިސްޓްރީެގ  އިންެވންވަޔަރަންމަންޓް  އޮތް  އެބަ  އަދި  އިތުރުން.    6އާދެ!  ނަންބަރެއް  ޮގތުަގއި  ެގ 

ޤުދުރަތީ އަދި ެއ ނޫނަސް ކާރިޘާތަކާއި އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުަގއި ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާވަރު ކުޑަކުރުމާއި ސަލާމަތާއި  

 ތްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލާ ދެމެހެއްޓުން.  ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރުމާއި މިފަދަ ހާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެއިން   ކުއްލިއަކަށް  ޑިޒަރސްޓަރއެްއަގިއ  ނެޗުރަލް  މިހާރު  އެީއ  އިތުރުކުރަމާތޯ.  ޭއތި  ެއއީ.  ވާހަކައެއް  ރަނަގޅު 

 އާދެ! އެ ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނޭގ. ؟ ތޯނެޓްވޯރކަށް ެގއްލުމެއް ވަންޏާ ދެން ކިހިނެއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން އެފް.އެސް.އެމްެގ ކޮމެންޓެއް. މި މާއްދާ އިތުރުކުރުމަށް ނަންބަރެއް. އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ަގއިޑްލައިނާ ެއްއޮގތަށް 

މަދުވެެގން ތިން މަސް    –2ެގ ޒިންމާއެއް ކަން.  ތެޔޮ ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ނިޒާމު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތު

ހުރުން.   ފެސިލިޓީއެއް  ކުރެވޭނެ  ރަްއކާތެރި  ތެޔޮ  އަދި    -3ދުވަސް  ކަލެޓްކުރެވޭނެ  ތެޔޮ  ޮގތުަގއި  ރައްކާތެރި 

 އެކަންކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެއޑްރެސްކުރެިވއްޖެ ނޫންތޯ. މިހާރު...އެ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް 

  

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޕެޓްރޯލިއަމް ބައިަގއި ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތިރިޓީން   އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަހެކޭ.  މަސް  ތިން  ނުޖަހާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކެޕޭސިޓީ  މިނިމަން  އެއީ 

 މަން އެ ދިޔައީނޫންތޯ އެ ކޮންސަރނަށް އެޑްރެސް. ކުރިއަށް. ކަނޑައަޅާ މިނިމަމް ވޮލިއު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެްއވަރަށް  40 ޑިމާންޑާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  އުފެއްދުމާިއ  ކަރަންޓު  )ހ(  ކުރުން.  މޮނިޓަރ  ނިޒާމު  ކަރަންޓްެގ   ،

ކަ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އުފައްދައި  ކަރަންޓު  ފަރާތްތަކުން  އުފަށްދާ  ޚިދުމަތްދޭ  ކަހރަންޓު  ފެންވަރާއި  ޚިދުމަތުެގ  މާއި 

ެގންދަންވާނެއޭ.   މޮނިޓަރކުރަމުން  އޮތޯރިޓީން  އެފިސިއެންސީ  ނިޒާުމެގ ސަމަކާރަ  މިންަވރާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  މިންވަރާއި 

މިން "ފޯރުކޮށްދޭ  އިތުރުކޮށްލުން.  ތަންކޮޅު  ިމއިދަ  ރަތްކުލަިއަގ  ކޮމެންޓަކީ  މިނިސްޓްރީެގ  ވަރާިއ  އެންަވޔަރަންމަންޓް 

 ؟ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ވިްއކާ ައާގއި" މި ކޮމެންޓް ލާންވީތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް   އަުގ  ވިއްކާ  އެ  ރަނަގޅު.  ހަމަ  ނުކުރައްވަންޏާ  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅަކު  އެހެން  ރަނަގޅު،  އަޅުަގނޑަށް 

މިންވަރާއި ެއތަނަށް ދެން އެޑްކޮށްލައްވާ. ކަރަންޓް ިވއްކާ ައުގ ވެސް    މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭނެ އެ ބުނާހެން. އުފަށްދާ

 ބަލަންޖެހޭނެ އެ ބުނާހެން. އެއީ ހުއްދަދިންވަރަށްތޯ އެ ިވއްކަނީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޚިދުމަތްދޭ  )ށ(   ތެރޭަގއި  މޮނިޓަރކުރުމުެގ  އޮތޯރިޓީން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އިމި  ލާޙުކުރަންޖެހޭ ޞްފަރާތުން 

 ފަރާތުން އަންަގންވާނެއޭ.  ލާޙުކުރުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީެގޞްކަމެއް ފާހަަގކުރެވިއްޖެނަމަ ެއކަން އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަކައި   މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށް  މިލްކޯިއން މި ބުނަނީ،  މިއަށް ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތް. )ނ( ެގ ޮގތުަގއި ސްޓެ

އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ބަލާނެ  މޮނިޓަރކުރުމުަގއި  އޮތޯރިޓީން  )އެފިޝަންސީ(  ސަމަކާރަ  ނިޒާމުެގ  ކަރަންޓްެގ 

 . ބަޔާންކުރަންވާނެއޭލުކޮށް ސީާވއިދުަގއި ތަފްަގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ާގ މި ލުސީ ޓަރކުރާނެ ޮގތުެގ ތަފްމޮނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަކުރެއް ލާނީތޯ. ލެވިދާނެ. ޭއރުން އިތުރަށް ތަފްސީލުވޭ. )ނ( އެއް ލެވިދާނެ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާމއްދާެއއް އިތުރުކުރުން. ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށާ އި ކަރަންޓު  ދެން އިން ކޮމެންޓަކީ އެންަވޔަރަންމަންޓުެގ ކޮމެންޓެއް. 

ގާއިމުކުރާ ކަރަންޓުެގ ނިޒާމުތަކުެގ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަާމ ބެހޭ މިންަގނޑުތައް ކަނޑަައޅައި، ެއ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

ާގނޫނަށް  މި  ުއސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން  ހިފެހެއްޓުމަށް  ފެންވަރު  ނިޒާމުތަކުެގ 

ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން ދެއަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއޭ.  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

ލިޔުމުން  އުސޫލު  ބޭނުންކުރާ  އެންުގމުަގއި  ެއންުގންތައް  މާއްދާއިން  މި  އެބައޮތް.  އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީން  ދެން 

ަގއި ެގންުގޅޭ މުއްދަތުތަކާއި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެޭވ  އީމެއިލް ނުވަތަ އާންމު އިޢުލާނަކުން އަދި އެންުގންތައް އެންުގމު

 މުއްދަތުެގ އިތުރުން ިއޞްލާޙުކޮށް އެކަން އޮތޯރިޓީއަށް އެންުގމަށްދޭ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު ކަމަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ކޮންސަރނެއް އެްއކޮށްލާފައި ެއއް މާއްދާ. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތަކީ މިއީ އިނޭގތޯ. އިދާރީމޭޒުން މި ހުރިހާ

ޮގތަކާއި   ބަލާނެ  އެފިޝެންސީ  އެ  މިހާރު  އުސޫލުތަކެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  މީަގއި  ވިދާޅުވަނީ  މި  ބޭފުޅުން  މި  އަސްލު 

ަގވާއިދެްއަގިއ   ހަދާ  ުގޅޭޮގތުން  މިކަމާ  ޖެހޭނެއޭ  ކަންކަން  މި  މިންަގނޑުތަކާއި  ހިފަހަްއޓާނެ  އެފިޝެންސީ  ނުވަތަ 

ކުރަން. އެއީ އެންމެންެގ ވެސް އެ އިންޓްރެސްޓަކީ. ެއހެންވީމާ، )ނ( ކިޔާފައި އަކުރެއް ޑްރާފްޓުކޮށްދެްއވާ މި  ބަޔާން

ަގާވއިދުަގިއ   އެ  ބުނަނީ.  ެއ  ހަދައިދޭށޭ  ަގާވއިދެްއ  އެ  އޭރަށް  ޮގތަށް.  ހިމެނޭ  ކޮންސަރންތައް  ހުރިހާ  އެންމެންެގ 

 ންކަމުެގ މައްޗަށް ބަލާފައޭ. އެނގިއްޖެ ދެއްތޯ. ބުނަންޖެހޭނެއޭ އެފިޝެންޝީ މޮނިޓަރ ކުރާނީ މި ކަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން މި ބުނަނީ ޖުމުލަޮގތެއްަގިއ ވާހަކަެއއް ސްޓެލްކޯއިން ެއ ބުނާ ވާހަކައާ. އެ ދޭތި 

ދެން  އެޑްރެސްކުރެވުނީހެން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮންސަރން  ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެްއކޮށްލީމަ 

އަށްވުރެ ޑީޓެިއލް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ޭއަގއި ތިހަރަ ނެތް ބައިތައް އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރެީގ ކޮމެންޓް ތި

 ؟ ބަލަމާތޯ 41ހިމަނައިދެއްވާތި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ރީިވޒިޓްކުރާނަން.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޫނުެގ ދަށުން ާގނޫނު ނުވަތަ މި  ާގމި  . ތަންތަނަށް ވަނުމާއި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ބާރު. )ހ(  41 

ބޭނުމަށް ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ގަވާއިދު  ލައިސަންސް  ހަދާ  އޮތޯރިޓީން  ކަރަންޓުެގ  ނުވަތަ    ޓަކައި  ލިބިެގން  ހުއްދަ 

ބަލަ ، މަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަފާސްކުރުއި  ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަން 

އެފަދަ ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ފޮޓޯނެުގމާއި ރެކޯޑުތަކުެގ ކޮޕީ ހަދައި ެގންދިއުމުެގ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް  

 ލިބިެގންެވއޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ރަނަގޅެއްނޫންތޯ. އެބަ އޮތްތޯ ކޮމެންޓެއް
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށް އުނިކުރަން.    17ކޮމެންޓު އެބަހުރި ސްޓެލްކޯ. ހަމަ އެއްކަލަ ކުރީެގ ކޮމެންޓް، އަނެއް ބިލާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާ ރިވިުއކުރަްއވާ ޔުޓިލިޓީ ބިލުަގއި. މިހާރު    17ނެ ދެއްތޯ.  އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އޭތި ރިވިއުކުރަްއވާ

އޮތް   އެބަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ައއިސްދާނެ.  ބިލެއް  ުއވާލުމުެގ  އޮތޯރިޓީ  ރެިގއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  މިސާލަކަށް 

ކަންކަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެހެންެވސް،  ދެއްތޯ.  ބިލެއް  އުވާލުމުެގ  އޮތޯރިޓީ  އެ ޓްރާންސްޕޯޓް  އެހެންވީމާ،  ހިނާގ.  ން 

ޭއެގ   ޭއޒް  ލޯންގ  އޭޒް  ނޫން.  ވެސް  މައްސަލަެއއް  އެީއކީ  އޮތުމަކުން  ާގނޫނުަގއި  ިމ  އަދި  އޮތަސް  ާގނޫނުަގއި 

 ޑިސްކްރިޕެންސީެއއް ނޫޅޭ ކަަމށް ވަންޏާ. އަޅުަގނޑަށް ިވސްނެނީ އެހެން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތަށް ލިޔުމުން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު.  ސްޓެލްކޯއިން މި ބުނަނީ އެ ފަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހޯދާކަށް   ރުހުން  ދެވޭނީ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ދެން  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު  ދެއްތޯ.  ނުޖެހޭ  ހޯދާކަށް  ރުހުން  އޮފްކޯޒް،  އާނ، 

ކޮންމެހެން ނުއެއް ޖެހޭ ކަންނޭނޭގ. ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން އަދި ވީޑިއޯ، ފޮޓޯނެުގމާއި ވީޑިއޯ އަދި  

  އަދި އޯޑިއޯ.  އޮޑިއޯ ރެކޯޑުކުރުމާ. ފޮޓޯ ނެުގމާއި ވީޑިއޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެހެން ކޮމެންޓެއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދެން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މި މާއްދާއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރާ 

ފެންނަ   ދެފުށް  އިންޞާފުވެރިކޮށް  ކަންކަން  ފާސްކުރުމުެގ  ބަލައި  އެފަދަ  އެންުގމާއި  ހުރުމަށް  ހާޒިރުވެ  ހިނދު، 

 ގައި ދެކެމެވެ. އުސޫލަކުން ކުރިއަށް ެގންދިުއން މުހިންމު ކަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޯޓިސް  ލިޔުމުން  ފަރާތަކުން  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ހަދަމާތޯ.  އެހެނެއް  އެހެންވީމާ، 

ތަމްސީލުކުރާ   ފަރާތް  އެ  ދިނުމަށްފަހު،  ނޯޓިސް  ހާޒިރުަގއި  ފަރާތެްއެގ  ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތް  އެ  ދިނުމަށްފަހު 

ހާޒިރުަގއި ފަރާތެއްެގ  އެ  ވާހަކަެއއް.  ރަނަގޅު  އެއީ  ހާޒިރުަގއި  ނިންމާލާފައި  ؛ ފަރާތެއްެގ  މާއްދާ  މި  ރަނަގޅު. 

 އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިލާނީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަ ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތެއް ލައިސަންސް  އަންާގ ކޮންމެ  ހޯދުމަށް  ބޭނުންެވެގން  ރާތުން އޮތޯރިޓީން )ށ( އޮތޯރިޓީއަށް 

ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ސްޓެލްކޯިއން.  އެބައިން  ކޮމެންޓެއް  މިއަށް  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއޭ. 

ލިބިެގން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރާ ުގޅޭޮގތުން. މިހާރު އެ މީހުން ކޮންމެ ޚިދުމަތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން. އެ ވާހަކަ ެއ  

 ، މީތި ލާންވީތޯ.  ބުނަނީ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް އޯކޭ. ެއއީ ހުއްދަ ލިބިެގން ހިނާގ ކަމެއްެގ ާވހަކަތާ އެ މީހުން އިންވެސްޓިޭގޓް ވެސް ކުރާނީ ދެއްތޯ.  

 އޯކޭ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަނާ  ޝަރަހަކުރުމުަގއި  އޮތުމުން  މަޢުލޫމާތެއް  ކޮންމެ  މާއްދާަގއި  މި  ބުނަނީ  މި  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  އާދެ! 

އެޓެންޑްކުރެވުނީ  ފުޅާ ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޚިދުމަތާއި  ދޭ  ޮގތަކީ  ރަނަގޅު  އެންމެ  ބޮޑުވެޭއ.  ފުރުޞަތު  ވުމުެގ 

 ކަންނޭނޭގ އެ ކޮމެންޓަށް.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ރަނަގޅު. އާދެ! ކުރިއަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތަށް އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތުން ބަލަމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަ)ނ(   ފާސްކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތަކުން  އި  ޔާންކޮށްފައިވާ 

އަންގަ  ފަރާތެްއކަން  ޢަްއޔަންކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ދައްކަންވާނެއޭ އިއެއީ  ލިޔުމެއް  ދަށުން  ދޭނެ  މާއްދާެގ  މި  )ރ(   .

 ކުން ހުރަސްއެޅުމަކީ މަނާކަމެކޭ.ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުެގ މަސަްއކަތަށް ެއއްެވސް ފަރާތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ ކުށެކޭ ދެއްތޯ. މަނާ ކަމެކޭ ނުޖަހަމެއް ނޫންތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަށް އެބައިން ކޮމެންޓެއް. ސްޓެލްކޯަގއި މި ބުނަނީ ފަރާތްތަކުން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ލިބޭ ބާރަކާ އެއްޮގތަށް ކުރާ 

 މަސައްކަތަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދިނުމަށް ލައިސަންސްދީފަިއ ހުރި އޮފްކޯޒް، ތީތީަގިއ ނެތެއްނޫންތޯ ވޮރީކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. މިހާރު ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް

 ތަނަކަށް ދެން ވަންނަންޏާ ދެން އޭަގއި ޖެހޭތޯ އެހާ ވޮރީވާން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓެއް އެއީ އެޮގތަށް ލިޔަން. މިހާރު ސްޓެލްކޯއިން ހީވަނީ މިހާރު މިސާލަކަށް އޮތޯރިޓީން ވަދެފަިއ 

 އޭ އެތާ އެތެރޭ ހުރަސްއަޅަން.  އެހެން ކަމެއް ކޮށްފާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން، ނޫން ރަނަގޅޭ. މިހާރު އިން ޮގތް ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑަށް ޯއކޭ.  
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ކަންކަމުަގއި  މިހާރު މާއްދާ އިންޮގތް. އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީން މި އޮތީ ބުނެފައި މި މާއްދާއަށް  

އުޅުްއވާ ފަރާތްތަކުން ތަނުަގިއ ހެދިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބައި އަދި ތަނުަގިއ އެހެނިހެން ެވސް  

 ހެދިފައިވާ ަގވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބަންވާނީ، އިތުރުކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ދެން އެހެން ބޭފުޅުންެގ ލަފައެއް އަޅުަގނޑު ބޭނުން. މިހާރު ކޮންސަރންވެެގން މިއުޅެނީ ބަޔަކު އޮތޯރިޓީން،  

ާގނޫނީ ބާރު ލިބިފައި އޮތް ޮއތީރިޓީން ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަން ދާން. އަނެްއކާ މި މީހުން މި 

ހޭނީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ހަދާފައި ހުރި ގަވާއިދަށް. ދެން މިއަކު ނެތެއްނޫންތޯ ބުނަނީ އެތަނަށް ވަންނަ މީހާ ވެސް ޖެ

 ކަމެއް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އެހާ ވޮރީެވެގން ުއޅޭ ޮގތަށް މި ފެންނަނީ. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން  މިހާރު  ދެން  މުޤައްރިރު،  ދެއްތޯ.  އައި  ކަންތަްއތަކެއް  މިކަހަލަ  ވެސް  ބިލުަގއި  އަނެއް  ެގ 

ތަނެކޭ.   ނުވަދެވޭނެ  ތަނަކީ  މިވެނި  ނިންމާފައި  ޮއވެދާނެ  މީހުން  އެ  މިސާލަކަށް  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެއަކު 

ޮގ ވިދާޅުވާ  ތި  މީހުންެގ  ވަންނަ  ފާސްކުރަން  ބަލައި  އެއްކަލަ  އަސްލު  މާކަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔަކާެއއް  ެއއީ  ތަކަށް 

މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ބެލުމަކީ ވެސް އެހެންވެއްޖެއްޔާކާެއއް. ދެން އޭަގއި ދެކޮޅަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަދެއްކޭނެ  

މީަގއި. މިސާލަކަށް އުސޫލުތަކެއް އޮންނާނެ އެތަނަށް ވަންނައިރު. އެ އުސޫލުެގ ދަށުންނޭ މިތަނަށް ވަދެވޭނީ. އެކަހަލަ 

ސުއިޓެއް އުސޫލުތަކެއް   މިވެނި  އެހެންނޫނީ  އަޅައިެގންނޭ  ހެޓް  ހާޑް  އޮވެދާނެ  ކަނޑަައޅާފައި  އަންނާނެތާ.  ެވސް 

 ލައިެގންނޭ ވަދެވޭނީ. ެއކަހަލަ ކަންކަމުެގ ވާހަކަ ބޮޑަށް މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ މީަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީހުން   އެ  އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓްރީ  މިކަން  ނޫން.  ވެސް  ބައެއް  ކޮންމެކޮންމެ  ވަންނަނީ  މި  އޮބްވިއަސްލީ  ދެން 

ތިންކް   އައިޑޯންޓް  ލާން.  ސޫޓް  ބޮއިލަރު  ފިޔަވަޅުއަޅަން،  ރަްއކާތެރިކަުމެގ  ވަންނަިއރުވާނެއޭ  އެތަނަށް  ކައިރީަގއި 
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ދެއްތޯ ދާންޖެހޭނެހެން  ޑީޓެއިލަށް  އެ  ެވސް ާގނޫނުަގއި  ޮގތް  ކަންބޮޑުވެެގން  ވަންނާތީ  ބަޔަކު  އެއްކަލަ  އުޅެނީ  . މި 

 ދޭހަނުވާނެ ކަންނޭނޭގ. ހައިޑްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ނޫންތޯ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހީވަނީ އެހެން ދެއްތޯ. ކަންބޮޑުވެެގން އުޅޭހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންބޮޑުެވެގން ދެން މަޭގ ތަނުަގއި ަމޭގ ބާރޭ. ކަލޭެގ ތަނުަގއި ކަލޭެގ ބާރޭ. ެއކަހަލަ ެއްއޗެއް ދެއްތޯ މި ދޭހަވަނީ. 

 ؟މި ހަމަ އޮތް ބާއްވަމާތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލަ)ބ(   ދަށުން  މާއްދާެގ  އެތަން އި  މި  ނުވަތަ  ެވރިފަރާތުން  ތަނެއްެގ  އެ  ވަނުމަށް  ތަނަކަށް  ފާސްކުރުމަށް 

ނޫނުެގ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު  ާގހިންާގފަރާތުން ހުއްދަ ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ ރުހުން ނުދީފިނަމަ އޮތޯރިޓީން މި  

 ެގ ބާރު ލިބިެގންވެއޭ.  ކަމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމު އަދާކުރުމަށް އެތަނަކަށް ވަނުމުެގ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ކުރިން މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން ބުނީމު އެ ހުރަސްއެޅުމަކީ ކުށެކޭ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ކުށެްއ  

. ފެނަކަ ކީކޭތޯ ކުރީމަ ދެން އޭެގ ޖުރުމަނާއެްއ ވެސް އިންނާނެ މީެގ ފަހަތުަގއި ދެއްތޯ. އަދަބެއް ވެސް އިންނާނެތާ

 މި މާއްދާ ނިންމާލައި، )ބ( އާއެކީ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަން.  ؟ ބުނަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިސްޓަމްތައް   ހިންުގމާއި  ތަނުެގ  ފަރާތްތަކުން  ވަންނަ  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި  ބުނަނީ،  މި  ފެނަކައިން 

 މެދުނުކެނޑޭނެހެން ހަރަކާތްތެރިވުން. މިފަދަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އުޅޭއިރުަގއި   އެ  ެގންނަނީހެން  ހޯދަން  ތަޖުރިބާ  އެއްކަލަ  ކުދިން  ސްކޫލު  ކަލާފާނު  މިހާރު  ވިސްނެނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ތަންތަނަށް   ނެތް  ހުއްދަ  އުޅެްއޗޭ،  ޮގތަކަށް  ނުކެނޑޭނެ  ޚިދުމަތް  މިތާ  އުޅެްއޗޭ،  ޮގތަކަށް  ެގއްލުންނުވާ  މިތާނަގއި 

 ނުވަންނަށްޗޭ، އެކަހަލަ ޮގތެއް ދޭހަވަނީ މިހާރުގައި. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިންާގ  އެތަން  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  ތަނެއްެގ  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ބުނަނީ  މި  ސްޓެލްކޯއިން 

 ފަރާތުން އެކަށީެގންވާ ސަބަބެްއ ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލާ.... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫން، ނޫން، އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ތި ވިދާޅުވި ވަރަކަށް... އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ އެްއޗަކީ އޮތޯރިޓީއަކީ އޮތީރިޓީޭއ  

ދިެވހި   އަދާކުރަނީ  މި  ވާޖިބުތައް  މީހުންެގ  ެއ  ސޯ  އެއީ.  އޮތޯރިޓީެއއް  ދެއްތޯ.  އޮތީރިޓީޭއ  ޑެފިނިޝަން  ބައި 

އުޅެފިްއޔަކާ  ރައްޔިތުންނަށް   ކުރަން  މިކަން  ރެސްޓްރިކްޓްކޮށްެގން  ބޮޑަށް  އެހާ  ދެން  ޓަކައި.  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް 

 އޮތޯރިޓީައކަށް ނުވެެއއްނޫންތޯ އެތަނެއް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ންޓުތަކުން. މިހާރު އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަންާގ ޮގތަކަށް އޮތޯރިޓީން ިމ ޖެހެނީ ކަންތައް ކުރަން މި ކޮމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އެްއވެސް މެންބަރަކު... 

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސައްލެއަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު ތިޮގތަށް ބާްއވަން. އޮތޯރިޓީއެްއ އޮތޯރިޓީ ނުވާ ހިސާބަށް މިހާރު މި ދަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! އެހެން ކަމަކުނުދާނެ. ދެއަރ އިޒް ނަތިންގ ޓު ވޮރީ ދެއްތޯ. އެ މީހުން އައިސް ބަލާނީ އެ ހުއްދަދީފައި ހުރި  

 ޅަށްތޯ. ެއހެންވީމާ، މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން...ކަންކަން ދަނީ ރަނަގ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ( ގައިާވ    ރަން މި މާއްދާެގއަދި އެބަ އޮތް އެއް ކޮމެންޓް މުޤައްރިރު. ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓެއް އަކުރެއް އިތުރުކު

މަށް ބޭނުންވާ ިއކުއިޕްމަންޓާއި ވަސީލަތްތަްއ  ފަދައިން އޮތޯރިޓީން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ބަލައި ފާސްކުރު

ތަމްސީލުކުރާނެ  ފަރާތް  ލިބިފައިާވ  ލައިސަންސް  ތަނެއްަގއި  ކަންކުރާ  އެ  އަދި  ސަބަބު  އެދޭ  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި 

. ެއ  މީހަކު ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީެގންވާ ނޯޓިހާިއއެކު އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އަންަގންވާނެެއވެ

 ވާހަކަ ޮގއްސި ކުރިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޯޓިހުަގއި   އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ސަބަބާއި  ހާޒިރުަގއޭ،  މީހެްއެގ  އެ  ދެންވާނެއޭ،  ނޯޓިސް  ހިނގައްޖެ  ވާހަކަ  އެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އިޝޫ  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  ކޮންސިޑަރކުރެިވއްޖެހެން. އޮންނަންވާނެއޭ. 

ިއއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮދަށް  ވަރށް  ނިންމައިލާނަން.  މަސއްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދަށް  އެހެންވީމާ، 

 މާދާއިން ފެށިެގން ކުރިއަށްދާނީ. މިހާރު ކިހާހިސާބަކަށްތޯ މި ދެވުނީ. 42މެންބަރުންނަށް. މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޕޭޖުެގ ތެރެއިން. 49ވަނަ ޕޭޖު އަދި   28މި ދެވުނީ ާގތްަގނޑަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހިތްވަރުކޮށްލީމަ ނިމިދާނެ މި ވީކްެގ ތެރޭަގއި. ހާފްވޭ ތްރޫ ދެއްތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! ހާފްެވއްޖެ މިހާރު.
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 ޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައް

 ކުޑަ ހިތްވަރެއް ދެން ބޭނުންވަނީ. ކުޑަ ހިތްވަރެއް ހަމަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކިއޫ. ކުޑަ ހިތްވަރަކާއި ެއކީ ނިންމާލެވޭނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ވީކްަގއި ނިންމާލެވޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ތެން

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




