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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހަރުެގ  އާދެ!    މި  ކޮމިޓީެގ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުެގ  ވަނަ    25ރައްޔިތުންެގ 

ކުރިއަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު ވެސް  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުމަށް 

މަސަްއކަތް ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ހަކަތަިއެގ  ނިންމާލީ  ެގންދާނީ  ިއއްޔެ  މިއަދު    41.  ާމއްދާ.  ވަނަ   42ވަނަ 

 މާއްދާއިން ފަށާނަން. އާދެ! ކުރިއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ފޯރުކޮށްދޭ އި  އުފައްދަ  ކަރަންޓު  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ލަތެއްހާ  ޚާއްޞަ. )ހ(  ދިނުން  އިރުޝާދު  ލަތުގައިހާ  ޚާްއޞަ  42

.  ލިބިެގންެވެއވެ  ޮއތޯރިޓީއަށް  ތިޔާރުއިޚު  ދިނުމުެގ  އިރުޝާދު  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  އިދާރާތަކަށް

  ނުވަތަ   ނުރައްކާވުން  ސަލާމަތަށް  ޤައުމީ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލަތެއްހާ  ޚާއްޞަ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް   މާއްދާެގ  މި)ށ(  

. މިއަށް ކޮމެންޓެއް އެބަ  ލަތްތަކަށެވެހާ  ކުރިމަތިވުންފަދަ  އެއް ޘާކާރި  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ނުރައްކާުވން  ސަލާމަތަށް  ންމުއާ

 ލިޔުމުން  ދޭންވާނީ  ިއރުޝާދު  މިފަދައޮތް. ފުރަތަމަ )ހ( އަށް ކޮެމންޓެއް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން. މި މާއްދާއަށް  

  ެއއްކަރުދާސް   ެއކު  އެންުގމާއި  އަންާގ  ދިނުމަށް  އިރުޝާދެއް  މިފަދަ  މަޖިލީހުން  އިދާރާތަކުންނާއި   ސަރުކާރުެގ

 . ދެކެމެވެ ކަމުގައި މުހިންމު އިތުރުކުރުން  މިބައި ނެވެ.ކުރެިވެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ހ( ަގއި މި ބުނަނީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް   42އާދެ! މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ލަފާފުޅެއް ވަރަށް މުހިންމު.  

އިރުޝާދު   ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް  އިދާރާައކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  އުފައްދައި  ކަރަންޓު  މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ 

ލިބިެގ އޮތޯރިޓީައށް  ބުނޭ. ޤައުީމ  ދިނުމުެގ އިޚުތިޔާރު  އެބަ  ަގއި  ކޮބައިކަން )ށ(  ހާލަތަކީ  ޚާްއޞަ  ންެވއެވެ. ދެން 

ކަމެއްަގިއ   ކުރިމަތިވުންފަދަ  ކާރިޘާެއއް  ޤުދުރަތީ  ނުރައްކާުވން.  ސަލާމަތަށް  ާއންމު  ނުރައްކާވުން.  ސަލާމަތަށް 

 އިރުޝާދެއް ދޭންވާނީ  ސްޕެޝަލް އިންސްޓްރަކްޝަން ދެވިދާނެއޭ. ދެން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މި ބުނަނީ މިފަދަ

ދިނުމަށް  އިރުޝާދެއް  މިފަދަ  މަޖިލީހުން  އޮތޯރިޓީައކީ.  މި  އިދާރާއޭ  ސަރުކާރުންެގ  އިދާރާތަކުންނާއި  ސަރުކާރުެގ 

ސަރުކާރަށް   ކަންކަމުަގއި  ކަހަލަ  މި  އަންާގނެތޯ  މަޖިލީހުން  އެްއކަރުދާސްކުރެވިންނެެވ.  އެނުގާމއެކު  އަންާގ 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތް. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

 މަޖިލީހަކީ އަބަދު ވެސް ރެކޮަމންޑޭޝަންތަކެއް ދޭ ބަެއއް ދެްއތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހަރަކު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޔަޢުޤޫބް.  ކޮބައިތޯ  އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.  ކަންކުރާކަށް ނުެއއް އަންާގނެ ކަމަށް  ވަކިޮގތަކަށް 

 ޢުދު، ޚައިތަމް.މެންބަރަކަށް ދަންނަވާނަން. ސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 އާދެ! މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލަފައެްއ   ކޮންމެެވސް  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް  ޮގތުން  ބެހޭ  ކޮމެންޓާ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ  މީަގއި  މިހާރު 

ޢަމަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވަކިޮގތަކަށް  އޮތޯރިޓީން  މެދުވެރިވެެގން  ހާލަތެއް  ޚާއްޞަ  ފަސޭހަވާނެ.  ލިބުނިއްޔާ 

ކަހަލަ   އެ  މަޖިލީހުން  އިދާރާައކުންނާއި  ސަރުކާރުެގ  ޖެހޭނެއޭ  ބުނަނީ  މި  އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީން  އަންާގއިރުަގއި 

ނެއް ނޫން ދެއްތޯ. ދެން ސަރުކާރުެގ އިދާރާއަކުން މި އިރުޝާދެއް ދޭން. ދެން މަޖިލީހަކީ އެ ކަހަލަ އިރުޝާދެއްދޭ ތަ

އަންަގނީ. އޮތޯރިޓީއަކީ ސަރުކާރުެގ އިދާރާެއއް. ދެން ޚާއްޞަ ހާލަތަކީ ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތެއްަގއި މި ބުނަނީ  

 ވަކިޮގތަކަށް ކަންތައް ކުރާށޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

މުޤައްރިރު، މީަގއި ިއއްޔެ ދެއްކި ވާހަކަ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަނެްއކާ ެވސް އަންނާނީ. އެއީ އެްއކަލަ  

އޮތޯރިޓީެގ ބާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކެނޑޭ ކަހަލަ ކްލޯޒްތަކެްއ މީެގ ތެރެއަށް ލާން ދެއްތޯ. އެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކަންނޭނެގ.  

ޚާއްޞަ މީަގއި  މި    ދެން  އިޚުތިޔާރު  ދިނުމުން  އިރުޝާދު  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ދެން ޚާއްޞަ ހާލަތަކީ ކޮބައިކަން ދެންމެަގއި ތި ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑުމެން ޑިފައިން  

 ކުރަންވީ. ެއއީ... 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޮތީ އެ ވާހަކަ. )ށ( ަގއި އެ އޮތީ ޚާއްޞަ ހާލަތު.)ށ( ަގއި އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވަނީ އެްމ.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ ކޮމެންޓު މި ވަުގތަށް މިއަށް އެހާ މުހިންމެއް ނޫނޭ ދެއްތޯ.

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ޚާއްޞަ   ދެން  ދެއްތޯ.  ތަންތަން  ހުރި  ދެން  ފޮލޯކުރަްއވާނީ  ވެސް  އޮތޯރިޓީ  ދެން  ހިެއއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އާދެ! 

އެްއކަލަ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  އެއްކަމެްއެގ  ދިމާވި  އެ  އެންމެފަހުން  މިސާލަކަށް  ޮގތުަގއި  ހާލަތެއްެގ 

ކެ ފެން  އެއީ  މަްއސަލަ  ިމ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީެގ  ީމަގއި  ވާހަކަބާވައޭ  ހާލަތެއެްގ  ކަހަލަ  އެ  ނޫންތޯ.  ނޑުނެްއ 

 އަންނަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަނަގޅު   އެހެންވީމާ،  ދާނީ.  ވެސް  އެ  ޢަމަލުކުރަމުން  ެއ  ޮގތަކަށް  އަންާގ  ޮއތޯރިޓީން  ހަމަ  ދެން  ވިޔަސް  އެހެން 

 ކަމަށް. އޯކޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމެންޓެއް.   މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮތް  އެބަ  އަށް   ޚާއްޞަ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  މާއްދާެގ  މި)ށ( 

  ނުވަތަ   ނުރައްކާވުން  ސަލާމަތަށް  ޢާންމު  ނުވަތަ  ނުރައްކާވުން  ސަލާމަތަށް  ޤައުމީ  އެވަނީ   ބުނެފައި  ލަތެއްކަމަށްހާ

 . ލަތްތަކަށެވެހާ ކުރިމަތިވުންފަދަ ެއއްޘާކާރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން )ށ( ަގއި އޮތް ެއތި އަނެއްކާ ކޮމެންޓެކޭ ކިޔާފައި ލިޔުްއވާފައި ނޫންތޯ އެ  

 އޮތީ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ހާރު... ޤުދުރަތީ ކަނޑާލައްވާފަ. ޤުދުރަތީ ކަނޑާލަން އެ ބޭފުޅުން ބުނަނީ. މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތައް ވެސް ީމެގތެއިން ހިމެނެންވާނެ ނޫންތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކާރިޘާއެކޭ ބުނީމަ ޤުދުރަތީ ެވސް، މޭން މޭޑް އެްއޗެހި ވެސް ހިމެނޭތާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާނ، މިސާލަކަށް ކަރަންޓު ޝޮކެްއ، އަލިފާން ރޯވުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 އެހެންވީމާ، ކާރިޘާ އެ ބަސް ކަނޑާލަންޖެހޭނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޤުދުރަތީ ކަނޑާލާފަ.ނޫން ނޫން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ޤުދުރަތީ އެބައި ކަނޑާލަންޖެހެނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! އޭރުން ޖުމުލަކޮށް ހުރިހާ ވައްތަރެއްެގ ކާރިސާތަކެއް ެއއަށް މެންޝަން ކުރެވުނީތާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މައްސަލައެްއ ނެތް ދެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެ ކޮމެންޓު ރަނަގޅު ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . 43އެހެން މެންބަރެއް އިޢުތިރާޟު ކުރަްއވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނަގޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

)ހ(  43 ކަނޑައެޅުން.  އަުގ  ކަރަންޓުެގ  ކަރަންޓު  ކަ.  ފަރާތަކުން  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދިނުމށް  ޚިދުމަތް  ރަންޓުެގ 

ެއްއޮގތްާވ   ހަމަތަކާ  ުއސޫލުތަކާއި  ހަމަޖައްސާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކަނޑައެޅުމަށް  އަުގ  ކަރަންޓުެގ  ވިްއކަންވާނީ 

ކޮމެ އޮތް  އެބަ  ެއއަށް  ދެން  ލިބިެގންނެވެ.  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  ައަގކަށް  ކަނޑައަޅާ  ފުރަތަމަ ޮގތުެގމަތީން  ންޓު. 

ކޮމެންޓަކީ     ދަށް  ރޭޓަށްވުރެ  ކޮށްފައިވާ  ފާސް  ެގންދަނީ  ކުރަމުންޗާޖު  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ވެސް  މިހާރުފެނަކައިެގ 

 . ރޭޓެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އޮތީ   މި  އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީން    ކަރަންޓު  ފަރާތަކުން  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގދެން 

ދެން މުޤައްރިރުެގ ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތް ވަރަށް   .ލިބިެގންނެވެ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  ޓެރިފަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ވިްއކަންވާނީ

ކޮމެންޓެއް.     ބަހެއް  ބޮޑު  މާ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ރަށްރަށުެގ  ޮގތުން  އޮންނަ  މި  މިހާރު  ކަނޑައެޅުމުަގއި  ައުގދިުގ 

  ޮގތަކުން ނޫން އެ އަދި ިވޔަސް  ސަބްސިޑަިއޒްކޮށްެގން ކުޑަކޮށް  އަަގށްވުރެ މަތީ އެންމެ  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި .ކަންތްނެ

  އޮންނަންޖެހޭނެ   ފުރުޞަތު  އެ  ބޫލުކުރެވޭނަމަޤަ  ކަމަށް  ދެވިދާނެ  ރަށަކަށް  އެ  ކައުންސިލުން  ރަށެއްެގ  އެ  ވިޔަސް
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  އޮތޯރިޓީން   ރެިގއުލޭޓަރީ  ކަނޑަައޅުމުަގއި   ައުގ  ވިްއކާ  ޓުކަރަން  ވެސް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،.  ކަމަށް

  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ   ޮގތަށް  އޮންނަ  ޭއގައި  ބަހެއް  ކައުންސިލުެގ  ޮގތަކަށް  ޑުނުވާބޮ  އަަގށްވުރެ  މަތީ  އެންމެ  ކަނޑައަޅާ

 .ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީަގއި އަޅުގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ފެނުެގ އަުގ ކަނޑައެޅިއިރުަގއި އެ ކޮންސެޕްޓުަގއި އޮންނާނެ. މިހާރު 

މަތީ އަުގ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަނީ. މިސާލަކަށް ހއ.ަގއި ކަރަންޓު ވިްއކޭނެ އެންމެ  އެ ތަނެްއަގއި ވިްއކޭނެ އެންެމ  

ވަންޏާ  ކަމަށް  ސަބްސިޑައިޒްކުރެވޭ  ނެތް  ހުރަހެއް  ިވއްކާކަށް  ައަގކަށް  ދަށް  ެއއަށްުވރެ  މިއޭ.  އަަގކީ  މަތީ 

ރަށެ އެ  ަމޝްވަރާކޮށްެގންނޭ  ކައުންސިލާ  ރަށެްއެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  ައުގ  ކައުންސިލަކުން.  ިވއްކާ  ކަރަންޓު  ްއަގއި 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ. ެއކަމަކު ެއއީ ެއއްކަލަ ސީލިންގއަށްވުރެ މަތިވެެގންނުވާނެ. ސީލިންގ ކަނޑައަޅާނީ އޮތޯރިޓީން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެްއޗެ ައުގ  އެޮގތަށް  އިންނާނެ  ެވސް  ބިލުަގއި  އޮތޯރިޓީ  ރެިގއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  ކަނޑަެއޅުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  ހި 

 ކައުންސިލުތަކާއި ދެން އަދި ެވސް ކަމާ ުގޅޭ އެހެން އިދާރާތަކުެގ ބަސް ހޯދަންވާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެ މާއްދާ ބަލާލެވިދާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟މި ަގޑީަގއިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަކަށްނުދާނެ. ފައިލްެގ އެހާ އަޑި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 އަޅުަގނޑު ސީދާ މި ބިލުެގ ފައިލް ހިފައިެގން މި ަވުގތު މި އިނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންމެ   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ޮގތުަގިއ  ިވޔަފާރީެގ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ހިނދެއްަގއި  ކޮންމެ  އޮތޯރިޓީން 

ރަށެއްަގއި ކަރަންޓުެގ އަުގ ިވއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަުގ ކަނޑައަޅާންވާނީ އޮތޯރިޓީން. ެއައށްވުރެ ދަށް އަެގއްަގއި އެ  

ިވއްކާކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅާނެތާ ކޮންމެ ޮގތެްއ ިވޔަސް. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވިްއކާ އަުގ   ރަށެއްަގއި ކަރަންޓު 

ކަނޑައަ  އޮތޯރިޓީން  ކައުންސިލުެގ  ކަނޑައެޅެންޖެހޭނީ  ރަށެއްެގ  ެއ  ޮގތަކަށް،  މަތިނުވާނެ  ސީލިންގއަށްުވރެ  ޅާ 

 މަޝްވަރާެގ މަތީން. ރަނަގޅެްއ ނޫންތޯ އެ ޮގތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު. ހިލޭ ދިނަކަސް އެީއކީ މައްސަލައެްއ ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހިލޭ ދިނަސް މައްސަލައެއް ނޫން. އޭތި ދެން ކައުންސިލުން ދޭނެތާ އެ އުނިވާ ބަިއ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މުޤައްރިރު، މި ތަން ބަދަލުކޮށްލަންވީނޫންތޯ ކުޑަކޮށް. އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން ކަރަންޓު ވިއްކަންވާނީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ... ކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެންމެ މަތީ އަަގށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވިއް ކަރަންޓު  ރަށެްއަގިއ  އެ  ރަށެއްަގއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެ  ވިްއކުމަށް  ކަރަންޓު  ރަށެއްަގއި  އެ  އޮތޯރިޓީން  ކުމަށް 

އެ   ދެއްތޯ.  ލާންީވ  ކަންނޭނެގ  ައކުރެްއ  އިތުރު  ދެން  ޮގތެްއެގމަތީންނެވެ.  ނުވާ  ބޮޑު  ައަގށްވުރެ  މަތީ  އެންމެ 

 ރަށެއްަގއި ކަރަންޓު ވިްއކާނެ އަުގ ކަނޑަައޅާނީ )ހ( ަގއި ބުނެފައިވާ ޮގތުެގމަތީން... 

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނޫގފާރުއު

 ސައްލެ، މުޤައްރިރު. ކުރިން ހަމަ މި އެއްޗެހިތައް އަޅުަގނޑުެމން ޔުޓިލިޓީ ބިލުގައިތޯ މި ވާހަކަ ދެއްކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމަ ބަރާބަރަށް. 

 

  :ވާހަކަދެްއކެުވން ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

އަޅާ   ެއއަށް  ކަންނޭނެގ.  ޖެހޭނެ  ބަލާލަން  އެއަށް  ނޫންތޯ.  ކޮށްލަންޖެހޭނެ  ރިފަރ  އެއަށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ 

 ކިޔާލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑެސްކަށް އެ ބިލު ކުއްލިައކަށް ޕުލްއައުޓް ނުކުރެިވެގން  އެ މިހާރު އަޅުަގނޑު ވެސް ެއ ވާހަކަ މި ދެންނެީވ. އިދާރީ  

މި އުޅެނީ. ޭއަގިއ އިންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ފެން ިވއްކާނީ ހަމަ މިޮގތަށޭ. ފެން ިވއްކަން ވެސް އެންމެ މަތީ ައުގ 

 ޔުޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅީމަ...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  އަނެއް ޮގތަށް. އަޅުަގނޑު އެ ބިލު ހުޅުވާލަންތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އާދެ! ހުޅުވާލާ. ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް. އެއީ ފެނާއި ނަރުދާމާެގ ާގނޫނުތޯ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ންޓު އަުގ  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ ބަލާލަމާ ފުރަތަމަ. ފެނާއި ނަރުދަމާގައި އިންނާނީ ފެނާއި ނަރުދަމެާގ ޚިދުމަތާއި ކަރަ

 ނެޭގ ޮގތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއީ ހަމަ ޭއެގ ސިމިލަރ ކަރަންޓުތާ. ތީަގއި ބަލާލަބަލަ ައުގ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނަރުދަމާެގ   ފެނާއި  ގާއިުމކުރާ  ރަށެއްަގއި  ދިރިުއޅޭ  މީހުން  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ނެުގން.  އަުގ  ޚިދުމަތްތަްއ  ޚިދުމަތުން 

 އެންމެ މަތީ އަުގ ކަނޑައަޅާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދުެގ އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅެއްނޫންތޯ. ދެން )ށ(. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މެދުވެރުކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް އެްއވެސް ފަ އިސާެއއް ނަަގންވާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމެއް 

ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑަައޅާފައިާވ ޮގތިެގމަތީންނެވެ. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ައުގެގ  

ަގއި   )ހ(  މާއްދާެގ  ިމ  މަނާކަމެކެވެ.  ނެުގމަކީ  ައެގްއ  އެްއވެސް  ޚިދުމަތަކަށް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  ބޭރުން 

ނަރުދަމާެގ  ބަޔާން ފެނާއި  ރަށެްއަގިއ  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޮގތުެގމަތީން  އެންމެ،  ކޮށްފަިއވާ 

ބަދަލުތައް   އަންނަ  އަަގށް  މި  އަދި  އިޢުލާނުކުރަންވާނީ  އާންމުކޮށް  އަުގތައް  މަތީ  އެންމެ  ނެޭގނެ  ފީ  ޚިދުމަތަށް 

)ހ(   މާއްދާެގ  މި  )ބ(  އާންމުކުރަންވާނީ.  ދިރއުޅޭ  ަގާވއިދުން  މީހުން  ައުގ  ޚިދުމަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

ރަށްރަށުަގއި ކަނޑަައޅާނީ އެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލުެގ މަޝްަވރާެގ މަތީންނެވެ. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތުެގ ައަގށް 

 އަންަގންވާނެެއވެ.  ބަދަލެއް ެގނައުުމެގ ެއއް މަސް ދުވަސް ކުރިން ެއކަން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ކޮންސިސްޓެންޓްވާނެތާ   ެއ  އޭރަށް  ނަކަލުކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑުެމން  ޮގތަށް  ހުރި  ހަމަ  އަކުރުތައް  މި  ކިހިނެއްތޯވާނީ 

 ޔުޓިލިޓީެގ އަުގތަކާ ުގޅޭ ޮގތުން. މީތި ބައްލަވާލަްއވާ )ށ(، )ނ(.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

)ށ( ަގއި މި އޮތީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުެގ ައުގ ކަނޑައެޅުުމަގިއ އިންސާފުވެރި ެއކަށީެގންވާ އަެގއް ކަނޑަެއޅުމުަގއި 

 އަންނަވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 )ށ( ބައިންދާ ހަމަ އިން ޮގތަށް ދެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

! )ނ(. ކަރަންޓުެގ ޚިދުަމތް ދޭ ފަރާތަކުން ކަރަންޓު ވިއްކާ ައަގށް ބަދަލެއް ެގންނަންވާނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އާދެ

ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތީން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ރަނަގޅު  

ެގ )ބ(  މާއްދާެގ  މި  )ރ(  ހުށަހަޅާ   މާއްދާއެއް.  އޮތޯރިޓީއަށް  ެގނަުއމަށް  ބަދަލު  ައަގކަށް  ވިްއކާ  ކަރަންޓު  ދަށުން 

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން ެއ    60ހުށަހެޅުންތަކާ ުގޅިެގން އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  

 ނެެއވެ. ހުށަހެޅުމަކާ ުގޅިެގން ވަކި ޮގތެއް ނިންމައި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންަގންވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެވއްޖިއްޔާ   ެގންނަން  ބަދަލު  އަަގށް  ފަރާތުން  ޚިދުމަތްދޭ  އޮތީ  މި  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  މީަގއި 

ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހަޅާ  އަދި  ހޯދަންޖެހޭނެކަމާއި  ހުއްދަ  ކަމާއި  ޮގތެްއ    60ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ތެރޭަގިއ  ދުވަސް 

މަށް. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ާގނޫނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ އޮތީ އާންމު ރަްއޔިތުންެގ ސައިޑުން ައަގށް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަ

 ބަދަލުތައް އަންނާނެ ޮގތްތައް ާގނޫނުަގއި ލިޔެފަ. އެ މާއްދާތައް ހަމަ އޭެގ ޮގތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކުރުތަކެއްެގ ޮގތުގައި. އެބައި ލާންވީ ދެއްތޯ ހަމަ މީެގ އަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެން ހަދަމާތޯ. އޭރަށް އެ ބަހުރުވަެއއްތާ އަޅުަގނޑުމެން ޔުޓިލިޓީތަކުަގއި މި ބޭނުންކުރަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟އްއޯކޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ނޯޓުކޮށްލައިފިން. އެްއވެސް ެމންބަރަކު އެކަމަށް ޚިޔާލެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެޮގތް އެންމެ ރަނަގޅު ނޫންތޯ ވަޙީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު

 އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން ހިފަހައްޓަން އަސްލު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އެހެންވީމާ،   އުޅެނީ.  ލަސްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ދަތުރުކުރާލެއް  އަޑު  ހަމައަށް  ޚަިއތަމްއާ  ޚައިތަމް.  އޯކޭ.  އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާ ިމ ކުރީ. އެހެން ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްާވ. ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ައުގ ކަނޑަެއޅުމާ 

އި މި ބޭނުން ކުރާ ޮގތަށް. ދެން ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ކަރަންޓުެގ ައުގ ުގޅޭ ޮގތުން ެއ ހުރި ބަހުރުވަ އަޅުަގނޑުމެން މީގަ 

އަުގ   ބައިންދަންވާނީ.  ޮގތަށް  އިން  މާއްދާ  އިންނަ  ަގއި  )ށ(  ކިޔާފައި  ކަންތައްތަކޭ  އަންނަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުުމަގއި 

 ބައިންދާ ޮގތަށް. ކަނޑައަޅަން، ައަގށް ބަދަލެއް ެގންނަން ހުށަހަޅަން )ނ( ަގިއ އެ ބުނާ ވާހަކަ ެވސް ހަމަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އޯކޭ. )ރ( ދެން، )ރ( ަގިއ އެބަ ހުރި ކޮމެންޓު ވެސް ލިބިފައި އެބަ ހުރި ބައެއް. ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް އެބައިން  

ރިޢާޔަތްކުރަންވާ ކަންތައްތައް.  ބަލާނެ  ަގއި  )ށ(  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  އަކުރަކަށް.  ކޮންމެ  ލިބިފައި  ނެ  ކޮމެންޓެއް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އުފައްދައި  ކަރަންޓު  ކޮމެންޓެއް.  އެންވަޔަރަންމަންޓުެގ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖެނެރޭޝަން އެންޑް ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުން. އުފެއްދުން އެކަނި އިނީ. އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއީ  

 ޑިސްޓްރިބިއުޝަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަންނަ  އަަގށް  ތެލުެގ  މާކެޓުެގ  ްގލޯބަލް  އަދި  އިންފްލޭޝަން  މާއްދާއަށް  "މި  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީަގއި،  ދެން 

 ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން" މިޮގތަށް އޮތުން މުހިންމު ކަމުަގއި ދެކެމެވެ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

 ؟ކީކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މި މާއްދާއަށް "އިންފްލޭޝަން އަދި ްގލޯބަލް މާކެޓުަގއި ތެލުެގ ައަގށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން" މިޮގތަށް  

 އޮތުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެހެންވީމާ، އެ އަކުރެއް ނެތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޕޮއިންޓް އިނީ މި ަވުގތު. 4މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެއީ ކޮންތަނަކުން އަިއއްސަ ިއން ކޮމެންޓެއް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެއީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އިންފްލޭޝަން އަދި ްގލޯބަލް، ދުނިޔޭެގ ބާޒާރުަގއި ތެލަށް ައންނަ ބަދަލުތައް. އެހެން ޖަހަމާތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ނެއްނޫންތޯ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދެނީ.މުޤައްރިރު، މިހާރު ހުސްއެކަނި ތެލަކުން ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު މި ވާހަކަ ލިޔުއްވާ. ދުނިޔޭެގ ބާޒާރުަގއި ތެލުެގ ައަގށް އަންނަ ބަދަލު. ދެން ލިޔުއްވާ އުފައްދާ ކަރަންޓުަގއި 

އުފައްދައި   ނޫންތޯ.  ބެލެންސްވީ  އޭރުން  ނިސްބަތް.  ހިމެނޭ  ހަކަތަ  ކަރަންޓުަގިއ އިޔާދަކުރަނިވި  ފޯރުކޮށްދޭ 

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އެކުލެޭވ ނިސްބަތް. މިހާރު ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ފީޑް ކުރިޔަސް ހަމަ 

 ކަރަންޓުެގ ައަގށް ބަދަލެއް ނުެގނެސް އެބަ ހިފަހައްޓާލާ. އެހެން ހުރިހާ ސޭވިންގެއއް ދާނީ ކޮންމެވެސް ކޮންތަނަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ސޭވިންގ ދާނީ މީހުންެގ މުސާރައަށް ނޫންތޯ. މީހުން ިގނައިން އެމްޕްލޯއި ކުރަންޏާ އެކަން ނޫންތޯ ވާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ރަށް ކުދިކުދި  ވަރަށް  ތާނަގއި  ފެނުނު  އަޅުަގނޑަށް  އަދި  ޢަލީ.  އެސްޕެކްޓް  ެއއް  ެގއްލުުމެގ އެއޭ  އެ  ރަށުެގ 

 ފޫބައްދަންވެެގން އެބަ ބޭނުންކުރޭ، ކްރޮސް ސަބްސިޑަިއޒްކުރަން ވެސް އެބަ ބޭނުންކުރޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ބުނަސް އެބަ  އެއީ ހަމަ ރަނަގޅު ޮގތެއް ދެއްތޯ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ައނެއްހެން ސީދާ ޮގތުން އަދި ފައިދާއެއް ނުލި

އަސްލު   މީަގއި  ޖެއްސުނީމަހެން  އެނަރޖީ  ރެނިއުބަލް  އެއްކަލަ  މި  ސްކޭލްަގއި  ލާޖް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ލިބޭތާ. 

 ރައްޔިތުންނަށް ބިލުން ފެންނަން ފަށާނީ ދެއްތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   މިހާރު  އޭރުން.  ފަށާނީ  ފެންނަން  ބާޒާރުަގއި ަގއި    2ބިލުން  ބާޒާރުަގިއ،ތެލުެގ  ތެލުެގ  ދުނިޔޭެގ   ،  

 3ވާހަކަައކީ ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުވާވަރަކަށް އެ ފެކްޓަރެގ މުހިންމުކަން ކުޑަވަމުންދާނެ. ދެން ނަންބަރު  

ަގއި އޭނދަ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ އިތުރުާވވަރަކަށް މި ފެކްޓަރެގ މުހިންމުކަން މަދުވަހުންދާނެ. ސޯ، ދޭ ޝުޑް ކަމް 

 ؟ ޓަރތަކެއް ހިމެނޭޮގތަށް ދެއްތޯ. ދެން ކޯއްޗެއްތޯ އޮތީއަޕް ވިތު އޭނަ އީކުއޭޝަން މި ހުރިހާ ފެކް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ  ބޭންޑުތައް  ހުރި  ކަރަންޓުަގއި  ކޮމެންޓެއް.  ރިޟާެގ  ޢަލީ  ެއބައިން.  ކޮމެންޓެއް  ރިޟާެގ  ދެން 

މިސާލަކަށް   އޮންނަ    100ޔުނިޓުން    0ކަމަށް.  ދޭތެރޭަގއި  ކިތަންމެ    25ޔާ  ރުފި  2ޔުނިޓާ  ނިކަމެތި  ލާރި 

  100މީހުންެގ ޭގަގއި ބޭނުންކުރާއިރު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާއިރުަގއި    20،  15ރައްޔިތުންނެއް އެްއ ައެގްއަގިއ އުޅޭއިރު  

ޔުނިޓަށް އޮންނަ ޓެރިފް ނުވަތަ ބޭންޑު   200ޔުނިޓުން ފެށިެގން    100ޔުނިޓު އެބަ ހަމަވޭ ވަރަށް ައވަހަށް. ދެން  

ާއ ދޭތެރޭަގިއ އަނެއްކާ ވެސް އެބަ ބޮޑުވޭ. މި ބޭންޑުތަްއ    500އިން    200 އެބަ ބޮޑުވޭ. އަނެއްކާ  އަނެއްކާ ެވސް

ކެނޑެންޖެހޭ ކަމަށް. ކުޑަ ިވޔަފާރިއެްއ ނުވަތަ ކަންމަތީ ފިހާރައެްއަގއި ނުވަތަ ކުޑަ ވަރކްޝޮޕެއް ހަދަިއެގން އުޅޭ  

ބޭނުންކުރަން އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  ކަރަންޓު  ބޭނުންކުރާ  ބޮޑުކޮށް   މީހާ  ުގނަ  ތިން  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުދި  ޖެހުމުން 

ރުފިޔާ ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަށް ދައްކަންޖެހުނީމާ އެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އެްއޗެްއ ކަރަންޓް   5ކަރަންޓް ަގންނަންޖެހޭ ކަމަށް.  

 ފީއަށް ދައްކާފައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމަށް. ދެން ވަރަށް ދިުގ ކޮެމންޓެއް.  
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވިސްނާލުން ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެްއ ކަންނޭނެގ އެ މެންބަރު 

ބޭންޑު ސިސްޓަްމ  ބާއްާވނީތޯ،  ބޭންޑު ސިސްޓަމް  ބޭންޑު،  މި  ބަޙުސްަގއި.  ިއބުތިދާޢީ  އިނީ  އެ  ފާހަަގކުރަްއވާފައި 

މިހާރު   ކު  100އުވާލާނީތޯ.  އެ ޔުނިޓަށްވުރެ  ދެން  އަުގހެޔޮކޮށްފަ.  އޮންނަނީ  ބޭނުންކުރަންޏާ  ކަރަންޓް  ޑަކޮށް 

ވިދާޅުވާހެން ބޮޑެތި ާއއިލާތަްއ ިގނައިން އުޅެން ޖެހިފައި ެވސް މި އޮންނަނީ ނިކަމެތިވީމަ. އެއް ތަނެްއެގ ތެރޭަގިއ 

ފުރަތަމަ ދެ ދުވަސް ތެރޭަގއި ިގނަ ބަޔަކު މި އުޅެނީ ވެސް ހަމަ ނިކަމެތި އާއިލާތައް. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން މަހުެގ  

ވަނަ ޔުނިޓާ ހަމައަށް އެބަ ދޭ ިގނަ މީހުން ބޭނުންކުރާތީ. އެހެންވީމާ، ައުގހެޔޮ ޔުނިޓުކޮޅު ހުސްވާނެ    100އެްއކަލަ  

މަހުެގ ފުރަތަމަ ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ. ދެން ހަމަ އަންނާނެ އަުގބޮޑު ބޭންޑަށް ެވއްޓޭނެ އެ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް.  

އެހެން ެއ  ދެން  އެކަމަކު  ދެން  ކަރަންޓު.  ބޭންޑުން  އަުގބޮޑު  ދަނީ  އެ  ބޭނުންކުރަމުން  ބައިަގއި  ބޮޑު  މަހުެގ  ވީމާ، 

އެްއޮގތަކީ   ނިޔަތުަގއި.  ކުޑަކުރުުމެގ  އިސްރާފުކުރުން  ކަރަންޓް  ެއއްކަލަ  އިންނަނީ  އެ  ެވސް  ކަނޑައަޅާފަިއ  ބޭންޑު 

ތުރޫ އައުޓް. ެއއީ ެއްއޮގތް ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން   ½ރުފިޔާ  2ފުލެޓްކޮށް ބޭއްވުން. ހަމަ ކަރަންޓު ޔުނިޓެްއެގ ައަގކީ 

 މި ބޭންޑް ސިސްޓަމެއް މީެގ ތެރޭގައި ބާއްވާނީތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 މުޤައްރިރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔެސް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ެއއީތޯ ބޭނުމަކީ  ސިސްޓަެމއްެގ  ބޭންޑު  އަސްލު  ވިދާޅުިވޮގތުން  ތި  ބަލައިލީ  ؟ ދެންމެއަކު  މި  އަޅުަގނޑު  މިހާރު 

ުގރޭޓަރ މިސާލަކަށް  ިއންނަނީ  މި  ޓެރިފުަގއި  އިނޭގތޯ. ސްޓެލްކޯ  ޓެރިފަށް  ބަލައިފި   ސްޓެލްކޯެގ  ރީޖަންއަށް  މާލެ 

ެވއްޖެއްޔާ   ބަދަލުވަމުން 1.7އެއީ    200ޓު    201.  1.5ެއއީ    100ޓު    0ކަމުަގއި  ބަދަލުވަމުން  . ދެން އެޮގތަށް 

އަކުން ބަދަލުވާ ޮގތަށް ދެއްތޯ މި އިންނަނީ. މިހާރު   100. ކޮންމެ  355އަކީ    600ޓު    501އައިސް މިސާލަކަށް  

 ؟  އިސްރާފުކުރުން ކުޑަކުރުންތޯއޭބޭންޑު ސިސްޓަމުެގ ބޭނުމަކީ އެއީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަރަންޓް   މަދުން  ވެސް  ވީހާ  ހިފެހެއްޓޭނީ  ނުދާން  ލެވެލަށް  އިން  ދެން  އަޅުަގނޑު  ބޭނުމަކީ.  އަސްލު  އެއީ 

ައވަހަށް އެ ބޭންޑު    ބޭނުންކުރަންޏާތާ. އެއީ އޭަގިއ އަިއޑިާއއަކީ. އެކަަމކު ބޮޑެތި ފެމެލީތައް މި އުޅޭ ޭގޭގަގއި ވަރަށް

 އެބަ ެއްގޒޯސްޓް ވޭ. ދެން ހަމަ ނޯންނާނެ އިތުރު ޮގތެއް. ދެަވނަ ބޭންޑަށް ދާނެ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ނުދެްއކިެގން އެ ދިމާވާ މަްއސަލަތަކާ  މި އިންނަ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭވަރު ބަދަލުވެެގން އެ ދިމާވާ މަްއސަލަތަކާއި ބިލު  

 އެްއޗެހިތައް ދެއްތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ޮގތުން. ެއީއ  މުޤައްރިރު އެހެންވީމާ އަސްލު ޕީނަލައިޒް ިމ ކުރެވެނީ ައސްލު ނިކަމެތި މީހާ ދެއްތޯ ިމހާރު މި އޮތް  

ވަކިން  އޭނަ  މީހާ  ފުދޭ  އެ  އެއްކަލަ  އޮތީމަ  މިހެން  ނޫންތޯ.  ކަމެއް  ވިސްނަންޖެހޭ  ފުންކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ދައްކަންޖެހޭ  އޭނައަށް  ކަރަންޓް  ައުގހެޔޮކޮށް  އޭނައަށް  އެހެންވީމާ،  އުޅޭނީ.  އެޕާޓްމަންޓެއްަގއި  ަވކި  ދިރިއުޅުމެއް 

ފަޤީރުވީ ެއކަމަކު  މަދުވާނެ.  އޭނަ  އަދަދު  އަނެއްކާ  ޖެހުނީމަ  އުޅެން  ޖެހެނީ.  އުޅެން  އެްއކޮށް  ނިކަމެތިވީމަ  މަ، 

 ޕީނަލައިޒް، އޭނައަށް ދެއްތޯ ޕީނަލައިޒް މި ވަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއޗީެވއް   ޕަރޕަސްއެްއ  ސިސްޓަުމެގ  ބޭންޑު  މި  ިއނޭގތޯ.  ދިމާވަނީ.  މި  އެހެން  ވާހަކަެއއް.  ރަނަގޅު  އަސްލުަގއި 

ްއވޭ. ދެން އެކަމަކު މިހެން ވަކި އުޅޭ ކުދި ފެމެލީތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް ބޭންޑު ސިސްޓަމް އޮންނާތީ. ނުއެ

ެގއްލުން ވެސް،  މީަގއި  ފެނޭ  އެބަ  ކޮބަިއކަމެއް. އޅުަގނޑަށް  ޮގތަކީ  ބިލު  މި  މީަގއި  ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ 

 ފައިދާ ވެސް.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ދެކޮޅު ވެސް ދެއްތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެކޮޅު ވެސް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ނާންނާނެ  ކަމެއް  އެްއވެސް  ެއކަހަލަ  ައުގބޮޑު  އައިސް  ބަދަލު  ޚަރަދަށް  ވަރަކަށް  އެްއެވސް  އުފެއްދުމަކަށް  ކަރަންޓު 

 ނޫންތޯ އުފެއްދުމުަގެއއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކަރަންޓް ިގނައިން ބޭނުންކުރަންޏާ ތެޔޮ އަންދާވަރު ވެސް ހަމަ ބޮޑުވާނެނޫންތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުނުދެ މައްޗަންޮގޅި

އާދެ. މިހާރު ވާހަކައަކީ ނިސްބަތުން އެއަށް އަންނާނެ އަުގހެޔޮވޭބާއޭ ިގނައިން ބޭނުންކުރި މީހުންނަށް އަުގ ބޮޑުވޭބާޭއ  

 ނިސްބަތުން އޭެގ ޚަރަދު އެ ކަރަންޓް އުފައްދާ ފަރާތުން ކުރާ ޚަރަދު ވަކި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޏާ ބިލު ހަމަ ބޮޑުވިވަރަކަށް އާމްދަނީ އެ ތަނެްއެގ އިތުރު ވެސް ވާނެ. އެ  އަނެއްހެން ިގނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަން

 ވިޔަފާރީެގ ނަޒަރަކުން ބަލައިފިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ލޮޖިކަލް ވާހަކައެއް މިއީ. ީމެގ ެއކްސްޕަރޓެއް ނޫންވީމަ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޔުނިޓަށް މި ސަބްސިޑީ ެވސް ލިބެނީ. އެޮގތުން ވެސް    100އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ޮގތުަގއި ފުރަތަމަ  

 އެބަ ައުގހެޔޮވާ ކަމަށްވަނީ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

އަނެްއޮގތަކީ   އަނެއްކާ  ިގނަާވވަރަކަށް  ދެން  ވަރެއް  އުފައްދަންޖެހޭ  މައްޗަށްދާވަރަކަށް  ޔުނިޓު  މިސާލަކަށް 

ބޮޑު   އިންނާނެ.  ވެސް  އެކަން  ދެއްތޯ.  ބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ  ނިޒާމު  އުފައްދާ  އެ  ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

 ޚަރަދެއްދާނެ އުފައްދަން އެ ޖަނަރޭޓަރުތަކާއި ެއއްޗެހި ިގނަކޮށްެގން އެކަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ  މާއްދާއަކީ.  މި  މާއްދާެއއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ  މުހިންމު  ވަރަށްވަރަށް  ީމަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން 

ވާހަކައަކީ   މިއީ.  ކަމެއް  ނަަގންޖެހޭނެ  ޑިސިޝަނެއް  އިމްފޯމްޑް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަދަލުެގންނަންޏާ 

 ކުޑަކޮށް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ބަލައިެގން ދެއްތޯ މީތި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ރިސަރޗްކޮށްލާ އަދި ެއކްސްޕާޓުންެގ ޮއޕީނިއަން. މި މާއްދާއިން ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ 

 ބޭންޑް ސިސްޓަމް އުވާލައިފިްއޔާ ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ެއ ބޭންޑް ސިސްޓަމް އޮތް ޮގތަށް ދަމަހައްޓައިފިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް ޙްމަދުއަ މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ބިލުެގ ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް މިއީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިއީ.  މާއްދާެއއް  އޮތް  ުގޅިފައި  ދިރިއުޅުމާ  އެންމެންެގ  މުޅި  މާއްދާެއއް.  ކްރިޓިކަލް  ވަރަށް 

ދެން  ކަމެއް.  މުހިންމު  މުހިންމު،  ވަރަށް  ހަމަ ވިސްނާލުން  އިނީ  އެ  ފާހަަގކުރަްއވާފައި  މެންބަރު ރިޟާ  އެޮގތަށް. 

އަނެ  މީަގިއ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމެްއ  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ެއކަމަކު  ެއކަމަކު،  ނަާގނެ.  ަވުގތު  ިއތުރު  ވެސް  އްކާ 
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އެކްސްޕަރޓުންެގ   ެއނަރޖީ  ވާހަކަދައްކާލަން.  އިންޖިނިއަރުންނާ  ދެތިން  މީަގއި  ދެއްތޯ.  ރަނަގޅަށް  ޖެހޭނީ  ކުރަން 

 ؟ ާވނެތޯދެތިން ބޭފުޅަކާ ބައްދަލުކޮށްލެޭވނެ ޮގތެއް ހަދަމާތޯ. ބޭންޑް ސިސްޓަމާ ބެހޭޮގތުން. ކިހިނެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތިއީ ރަނަގޅު ޮގތެއްހެން. ެއއީ މީަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި އެ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި އެެއއް  

ނޫން ކަންނޭނެގ. މިހާރު އިންޖިނިއަރުންނާ އެކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ިއކޮނޮމިކް ޕަރސްޕެކްޓިވް ވެސް އެބަ ޖެހޭ 

ސްކޭލް އޮފް  އިކޮނޮމީސް  މިހާރު  ބޭނުންކުރަން ބަލަން.  މަދުން  ރަށެްއަގއި  ކުޑަ  ވާނީ  އެޗީވް  މިސާލަކަށް   

ޑިމާންޑަށް  އޮފް  އިލާސްޓިސިޓީ  އެއާެއއްކޮށް  ހަމަ  ދެން  ދޫކޮށްލައިެގންތޯ.  އޭތި  ެއްއކޮށް  ނޫނިއްޔާ  ބާރުއަޅަިއެގންތޯ 

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަކި އަންނަ ބަދަލު ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އަުގހެޔޮވީމަ މިސާލަކަށް  

ހަމަ   ވެސް  މިއީ  ހުންނާނީތޯ.  ކޮންސްޓެންޓްކޮށް  ހަމަ  ވަރަށް  އެ  ހަމަ  ނޫނިއްޔާމުން  ިގނަެވެގންދާނެތޯ  އިތުރަށް 

ކޮންސިޑަރ ކުރަންޖެހޭ ފެކްޓަރސްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ހަމަ ކްރިޓިކަލް ކަމެއް. ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. 

މުޤައްރިރު ޑިސިޝަނެްއ  އަނެއްހެން  އިންފޯމްޑް  ހަމަ  އަސްލު  ހަމަ  އަނެްއހެން  ރަނަގޅަށް.  ވިދާޅުވީ  ތި   

އިލާސްޓިސިޓީ   މި  ރަށްރަށުަގއި  ކުދި  ވާހަކަދައްކާފައި  ެވސް  އެކްސްޕަރޓުންނާ  މީެގ  މިހެން  ނެޭގނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރަށް ބޮޑެތި  ހަމަ  ޮގތަކާއި  ިމވާ  އޮފް ސްކޭލަށް  އިކޮނޮީމސް  އަދި  ޑިމާންޑަށް  ިމ  އޮފް  މިާވޮގތަކާއި  ވެސް  ރަށުަގިއ 

އެްއޗެހި ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މި އޮތް ސްޓޭޓަސް އެހެން އެއްޗަކަށް ބަދަލުކުރާކަމަށް ވަންޏާމުން އަދި 

ބަދަލެއްެގންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ެގންނަން ޖެހޭނީ. ދެން ބަދަލު ެގންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަށް  

 ތި ކޮމެންޓަކީ ހަމަ ރަނަގޅު ކޮމެންޓެއްހެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިދެންނެވިހެން އޭަގިއ  ވެސް ހީވަނީ

މީޓަރެއްެގ   އެއް  މީހުން،  އުޅޭ  ތަނެްއަގއި  އެއް  ެގއެްއަގިއ،  އެއް  ބުނާހެން  އެއްކަލަ  ނޫނިއްޔާމުން  މީހުން  ދެރަ 

ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވިސްނާލުން ރަނަގޅު އަދި އިތުރު ދަށުަގއި އުޅޭ މީހުންނަށް ތީަގއި ބޮޑަށް އިމްޕެކްޓް މި އަ

 ބަޔަކާ ބައްދަލުކޮށްެގން ެވސް ރަނަގޅު ޮގތަކަށް މި ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްވި   ތިޔަ  ހެލްޕްފުލް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތެންކިޔު.  މަޖިލީހުން  އާދެ!  ރައްޔިތުންެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމެންޓު. 

ކަންނޭނެގ   އެއީ  ޮގތެއް.  ލުއި  އެންމެ  މީެގ  ރައްޔިތުންނަށް  ކަމަކަށްވާނީ  އެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ކޮށްދެވޭނެ 

އިދާރީމޭޒު އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް.  ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވެސް  ލިބޭނެ ސެޓިސްފެކްޝަނަކީ ވެސް.  ން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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އިކޮނޮމިކްސް   އެނަރޖީ،  ރަނަގޅީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ކުންފުނިތަކަށް.  އުފައްދާ  ހަކަތަ  ރިކުއެސްޓްކޮށްދެްއވާ 

ދާއިރާެގ ބޭފުޅުން އަސްލު ީމަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންދެްއވުން. އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ެއ ފީލްޑްެގ  

އިކޮނޮމިކްސްއަކީ ހަމަ ސްޕެޝަލިސްޓް އޭރިޔާެއއް. ައުގ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭޮގތުން   ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެކަން. އިނަރޖީ،

އަދި މިހާރުެގ އުސޫލާ ުގޅޭޮގތުން މެންބަރުން ބައެއް ސުވާލުތައް ކޮށްލަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވތީ ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް  

 ހާރު ައުގ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭޮގތުން.އެ ބައްދަލުވުން ވަކި ބައްދަލުުވމެއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސަަވިއދެއްވާ. މި

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 މުޤައްރިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ހަމަ ކުޑަކުޑަ ސުވާލެއް. ދެންމެއަކު ހިތަށްއެރި ެއއްޗެއް ިއނޭގތޯ. ދުނިޔޭެގ އެހެން ަގުއމުތަކުަގއި އެޮގތަށް އިނދޭތޯ 

 ؟ ބޭންޑްސްެއއް ދީފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޕްރިޕެއިޑް ކާޑު  ދުނިޔޭެގ އެހެން ަގއުމުތަކުަގިއ ވަރަށް އެޑްވާންސް ެވއްޖެ. އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު ތާންަގއި މިހާރު މި

ޮގތަށް ކަރަންޓް ވިްއކާ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ދަންނަނީ އިންޓަރނެޓް ަގންނަ ޮގތަށް ކަރަންޓް. ަގނެފައި މީޓަރަށް މިހާރު  

ބަދަލުވެއްޖެ.  މުޅިން  މިހާރު  ހުންނަނީ.  އެ  މިހާރު  ފްލެޓްކޮށް  ހުންނަނީ  އެ  ހުސްވީ.  ހުސްވީމަ  އެ  ދެން  ޖެހޭ. 

ކަލަ މިހާރު ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލު އަންނަންދެން ހުންނާކަށް ވެސް. އެއީ ކުއްޔަށް ހިފައިެގން  އަޅުަގނޑަކަށް ނުޖެހޭ އެއް

އެީއ   ނުދައްކަެއއް.  ބިލު  ވެސް  ދޫކޮށްލާފައި  ތަން  ނުދެޭވނެތާ  އަޅުަގނޑަކަށް  މިހާރު  ތެރޭަގއި،  ދިރިއުޅުމުެގ  އުޅޭ 

ނަ ނަމަތާ. މިހާރު އިންނަނީ ކަރަންޓް ަގންނަނީ  އަޅުަގނޑުެގ އެޑްވާންސް ާއއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިފަހައްޓާނީ އެ އޮން

ޖަހާފައި  ޖަހަނީ.  މި  ހަމަ ކާޑެއް  ޮގތަށް. އަނެއްކާ  ަގންނަ  ޕްރިޕެއިޑް ކްރެޑިޓް  ޮގތަށް ނޫނީ  ަގންނަ  އިންޓަރނެޓް 

  ކަރަންޓް ހުސްވީމަ ހުސްވީ. އަނެއްކާ ވެސް އަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ ރީލޯޑްކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ޕްރިޕެއިޑް ސިސްޓަމް 
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އަނެއްކާ   ނޫން.  ޒަމާނެއް  ރީޑިންގ  މީޓަރ  ހުންނަނީ.  ެއ  މާނައަކީ  ފުލެޓްކޮށް  ވެސް.  އިންނަނީ  މި  މިހާރު 

ވެސް   ލަންކާ ތަންތާ  ވެސް ބައެްއ    3އަނެއްކޮޅުން އެހެން ތަންތާ ވަރަށް އަުގހެޔޮ ދެއްތޯ ޔުނިޓް. މިހާރު  މަހުން 

ފޮ އެ  ކުޑަވީމަ  ބިލު  ނޫންތޯ.  ނާދޭ  ބިލު  ކަރަންޓް  އެހެންވީމާ،  ފަހަރު  އެްއކޮށްލާފަ.  މަސް  ހަތަރު  ތިން  ނުވަނީ 

އެނަރޖީ،  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުވުން.  އަުގ  ޔުނިޓް  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ސްޓެލްކޯ،  އަދި  ބޭފުޅަކާއި  ބެހޭ  ކަނޑައެޅުމާ  އަުގ  ކަރަންޓް  ވެސް  އޮތޯރިޓީެގ  ރެިގއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ    މިހާރު 

ރަނަގޅުވާނެ  ހަދާލީމަ  ޓީމެއް  ކުޑަކުޑަ  ކުޑަކޮށް  ދެން  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވީމާ  ފެނަކައިން 

 ކަންނޭނެގ. ައުގ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވޭނެ ބޭފުޅަކު.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒު

 އާދެ! އާދެ! 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

ޭއެގ  އެކަމަކު  މީހުންނެއް.  ނެތޭ  ދާއިރާެގ  އެ  ވިދާޅުވެދާނެ  އަނެއްކާ  ކިޔައިފިއްޔާ  އިކޮނޮމިކްސްއޭ  އެނާޖީ، 

 ތަޖުރިބާކާރުން ތިބޭނެ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 
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 އެ މާއްދާ އަނބުރާ އަންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްތޯ.  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ައުގހެޔޮކުރެވުނީ ކަަމށް ވެސް ހަމަ   ެވއްޖެއްޔާ ކަރަންޓް  ކިއިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭންޑުތައް ނެގިއްޖެ ކަުމަގއި 

 ދެއްތޯ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސިސްޓަްމ   އެ  އެއްޗެއް.  ބަލަންޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ވެސް  ބޮޑަށް  މާ  ވެސް.  ބޮޑަށް  މާ 

ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއްކަލަ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ބިލުން.  އޯވަރރޯލް  ބެނިފިޓްވޭތޯ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އުވާލައިފިއްޔާ 

ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް  ކަެމއް  ކޮށްދެވިދާނެ  ވާހަކައަށް  ދައްކާ  މި  ކުޑަކޮށްދޭން  ޚަރަދު  ކަރަންޓުެގ  ޮގތެްއަގއި 

އެހެންވީމާ، އަނބުރާ އަންނާނެ އިނޭގތޯ އެ މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ޕާކްކޮށްލާފައި ދެން އޮތް ާމއްދާއަށް  

 ދަމާތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެއްތޯ.   44

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 އާދެ!

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ    -44ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމާއި އަުގ ދެއްކުން،   )ހ(. ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކަށް އެދޭ ފަރާތުން 

ޚިދުމަތް ކަރަންޓުެގ  ސަރަޙައްދަށް  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ދަށުން ކަރަންޓުެގ  ާގނޫނުެގ  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.    

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 
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 އޯކޭ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތް  ކަނޑަެއޅޭ  ައުގ  ޚިދުމަތުެގ  ޝަރުތުތަކާިއ  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ފަރާތަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  )ށ( 

ބަޔާންކުރާ ެއއްބަސްވުެމއްަގއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެެއވެ. ސްޓެލްކޯއިން  

 ނިކުރަން. ކޮމެންޓެއް. މި މާއްދާ އުނިކުރަން. )ށ( އު

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

ބުނަނީ ެއ  އުނިކުރަން  ކީއްވެތޯ  ދެން  ؟ އެ  ލާން.  ކަރަންޓް  ެގއަށް  ބޭނުންވަނީ  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑު  އެއީ 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަށް އޮންނާނެ ދެއްތޯ އެ ފަރާތާއި އަޅުަގނޑާ ދެމެދުަގއި ެއއްބަސްވުމެއް އެ މީހުން ކަރަންޓް 

 ދޭނީ މިޮގތަށޭ. ތްރީ ފޭސް ކަރަންޓޭ. މި ފެންވަރަށޭ ހުންނާނީ. ކަރަންޓް ލައިދިނުމުެގ އަަގކީ މިއޭ.  ލައި

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއީ ހަމަ މިހާރު ވެސް މި ހަދާ ކަހަލަ ފޯމު އިޤުރާރެއްތާ ދެއްތޯ. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 ށްލީމަ އަސްލު އެއްބަސްވުން ެއއީ ދެއްތޯ. އިޤުރާރު ފޯމެއް އެީއ. ޭއަގއި ސޮއިކޮ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެ ޯއކޭ ކަންނޭނެގ.   

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 އާދެ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ަގާވއިދުން  ެއއްޮގތަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން  ެއއްބަސްވުާމއި  ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ( މި މާއްދާެގ )ށ( 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ޚިދުމަތުެގ އަުގ ދައްކަންވާނެެއވެ.  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 ނީ. އެ ައުގދަްއކާށޭ ޮއތީމަ އޯކޭ.  އެ މާއްދާ އުނިކުރާކަށް ނުބުނާނެ. އެކަމަކު )ހ( އުނިކުރަން އެ ބުނަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދައްކަމުން  ފަރާތުން  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ެއއްބަސްވެފަިއވާ  އަުގ  ޚިދުމަތުެގ  ކަރަންޓުެގ  )ރ( 

މެދުކަ ވަުގތީޮގތުން  ޚިދުމަތް  ކުރުމާއި  ޖުރުމަނާއެއް  ހުއްދަކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ދޭ ނުދާނަމަ  ޚިދުމަތް  ޙައްޤު  ނޑާލުމުެގ 

ފަރާތުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުެގ  ނުދާނަމަ  ދަްއކަމުން  ކޮމެންޓަކީ،  ސްޓެލްކޯެގ  ލިބިެގންވެެއވެ.  ފަރާތަށް 

 އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތަށް އޮތޯރިޓީން...

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާނީ ދެއްތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއްބަސްވުމާއި   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ  ިމ  އޮންނަނީ،  މި  އެންވަޔަރަންަމންޓުެގ  ދެން  އާދެ! 

ެގ ޙައްޤު ޚިދުމަތް  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ ޖުރުމަނާއެއް ކުރުމާިއ ޚިދުމަތް ވަުގތީޮގތުން މެދުކަނޑާލުމު

 ދޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 ަވުގތީޮގތުން. ހަމަ އެއްތާކު އެ ޖެހެނީ. ހަމަ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ތަފާތެއް. ؟ ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ލާފުވެއްޖެނަމަ. މިހާރު މީަގއި މިއޮތީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުެގ އަުގ  ދެއްކުމާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ. އެްއކަލަ ެއއްބަސްވުމާ ޚި

އަުގދަްއކަމުން  ހަމައެކަނި  ނުދާ.  ދައްކަމުން  ފަރާތުން  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  އެއްބަސްވެފަިއވާ 

ެއއްބަސްވު އެ  ެވސް.  ކަމެއް  އެހެން  އިނދެދާނެތާ  އެއްބަސްވުމުަގއި  އެ  ދެން  މި ނުދާނަމަތާ.  ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ  މާ 

 ބުނަނީ. ހަމައެކަނި އަުގ ދެްއކުން، ނުދައްކާ ނަމައެއް ނޫނޭ މިކަން ކުރެވޭނީ.  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

އެކަމަކު )ނ( އިން އެ ފޮލޯކުރަނީ )ރ( އަށް ދެއްތޯ. )ނ( ަގއި އެ ބުނަނީ އަެގއް ދޭންވާނޭ. އެއްބަސްވާ ައެގއް  

 ބުނަނީ ނުދައްކަންޏާ ެއ ައުގ ނުދައްކަންޏާ، އެހެންވީމާ ައަގށް، ީމަގިއ ނެތެއްނޫންތޯ ދޭންވާނޭ. ދެން )ރ( ަގިއ މި

ދެން ލެއްވިހާ ކަމެއްެގ ވާހަކަތަކެއް. ައެގއް ދައްކަންޖެހޭނޭ. އަުގ ނުދައްކައިފިްއޔާ ޖުރުމަނާކުރެވެނޭ. ެއއްބަސްވުމާިއ  

ނުކޮށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ދެއްތޯ. ރަނަގޅުކޮށްލަން  ޚިލާފުވެެގން އަންނަ ބަިއވަރު ކަންތައްތަކަށް ޖުރުމަނާ އަދި  

 ވެސް ބުނެވޭނެތާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރާ   ޖުރުމަނާ  ދޭއިރު  ލައިސަންސް  ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  ކަނޑައަޅާ  ައުގ  ކޮމެންޓަކީ،  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  ދެން 

 އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް.  މިންަގނޑުތަކާއި ހުރިހާ ކަމެްއ ލިޔުމުން އެނިގފައި  

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 އެ ވާހަކަ ނޫންތޯ މި އޮތީ ލިޔެފަ. ކުރިއަށްދަމާތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރުެގ ޮގތުން    -45ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުން،  

ޚިދުމަތް   ކުރިން  ސަބަބުން  ފަރާތެއްެގ  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ފަހުން  އަދި  ެގންުގޅެެގންނުވާނެެއވެ.  ތަފާތުކުރުމެއް 

 ހޯދަމުންެގންދާ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ދަށްެވެގންނުާވނެއެވެ. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 
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 ޔަރ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަރަންޓުލުުމެގ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް. )ހ( ކަރަންޓުލުމުެގ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އެކަމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ   -46

އެކަހަލަ   ކައުންސިލުތަކަށް  މިސާލަކަށް  ހުއްދަ...  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ެއކަމަށް  ފަރާތްތަކަށެެވ.  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ؟ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވިދާނެބާ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާސަތުން ރިޔާ

 ނޫން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޮތޯރިޓީއަށް ެއކަނި ދެއްތޯ. ؟ ނުކުރެވޭނެ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

ދެއްތޯ   މި އުޅެނީނު. ދެން އޮތޯރިޓީން  މީހުން  ވައިރުކުރުމުެގ ޓެކްނީޝަން  ކަރަންޓު،  ދޫކުރާނީ.  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން 

 އެންވަޔަރަންަމންޓުެގ ކޮމެންޓް ކީކޭތޯ މި ބުނަނީ. ކަރަންޓު... އެކަން ކުރާނީ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް. ކަރަންޓު...

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 ދެއްތޯ.  ކަރަންޓު، ެއއީ ކަންނޭނެގ ރަނަގޅު ބަހަކީ. ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތް 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަރަންޓުެގ މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތައް. )ށ(.  
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 ހަކަދެްއކެވުން:ވާރިޔާސަތުން 

 . ކަރަންޓުެގ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ. )ހ( އިން ވެސް ރަނަގޅުކޮށްލައްވާ އެ ތަންކޮޅު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ފަރާތްތަކުން    90)ށ(  ަމސައްކަތްކުރާ  ކަރަންޓުެގ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި އާންމުކުރަންވާނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކިބަިއަގިއ   ފަރާތްތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ކަރަންޓުލުމުެގ  ަގާވއިދުަގިއ  އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  )ނ( 

ައއު   ހުއްދަ  މުއްދަތާއި،  ދޫކުރެވޭނެ  ހުއްދަ  މަސައްކަތުެގ  ފެންވަރާިއ،  މަސައްކަތުެގ  ޝަރުތުތަކާއި،  ހުންނަންޖެހޭ 

 ތައް ބަޔާންކުރަންާވނޭ. ކުރުމާއި، ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާ ުގޅޭ ުއސޫލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާނ، ރަނަގޅު. ތި ތަން ރަނަގޅުކޮށްލައްވާ ކަރަންޓުެގ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

)ރ( މި މާއްދާެގ ދަށުން ކަރަންޓުެގ، ކަރަންޓުެގ މަސަްއކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކުެގ ލިސްޓެއް އޮތޯރިޓީން  

ދަށުން އާންމުކު ަގާވއިދެްއެގ  ާގނޫނެއް ނުވަތަ  ފެށުމުެގ ކުރިން އެހެން  ޢަމަލުކުރަން  މި ާގނޫނަށް  ރަންވާނެޭއ. )ބ( 

ޢަމަލުކުރަން   ަގާވއިދަށް  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކުން  ހުއްދަދީފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކަރަންޓުލުމުެގ 

ހު  1ފަށާތާ   އަލުން  ތެރޭަގއި  އަހަރުެގ  ގަވާއިދުަގިއ  )އެކެއް(  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އެދި  ހޯދުމަށް  އްދަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގ މަތީން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެޭއ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ތަކުން ކަރަންޓުލުމަކީ މަނާކަމެކޭ. ކަރަންޓުެގ  )ޅ( މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުްއދަ ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތެްއ ނޫން އެހެން ފަރާ

 ؟މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއީ ކުރީަގއި އެ ހަމަ ބޭނުންކުރި ބަސް. ؟ ކުށެކޭ ދެއްތޯ އިންނާނީ؟ މިހާރު މަނާކަމެކޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚައިތަމް  އަޙްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ކުރިއްސުރެ ފަށަިއެގން ބޭނުންކުރަމުން އައީ ކުށެކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ދެން މިއަށް އެބައޮތް ކޮމެންޓު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ސްޓެލްކޯެގ ކޮމެންޓެއް ެއއީ މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކަރަންޓުލުމުެގ 

 މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާކަމެކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އައު ކަމެއް ނެތް.؟ އެހެންނޫންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ންޓް ކޮމެންޓެއް މި އޮތީ. މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ދެން އެންވަޔަރުމަ

 ކަރަންޓުލުމުެގ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާކަމެކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމަ އެކައްޗެއް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ނިމުނީ ދެއްތޯ 46އެހެންވީމާ، ހަމަ އިހު ޢިބާރާތް. އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއްއވެސް ކޮެމންޓެއް ެއްއވެސް މެންބަރަކު ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ ނެތީމަ އަޅުަގނޑު ދެން ކުރިއަށް ހަމަ   46އެހެންވީމާ،  

 ވަނަ މާއްދާއަށް.  47މި ދަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޚިދުމަތްދިނު މެދުކަނޑާލުން.  ކަރަންޓުެގ  ނުވަތަ  އިންކާރުކުރުން  ހާލަތެއް   47މަށް  ހާލަތަކުންކުރެ  އަންނަނިިވ  )ހ( 

މެދުވެރިެވެގން މެނުވީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ އިޚްތިޔާރެއް އޮެވެގން ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް 

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ    -1ލައިެގން ނުވާނެއޭ.  ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާ

 ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތަށް ނުދެްއކުން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮމެންޓު ދީ. ކޮމެންޓު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހޯދާ   ޚިދުމަތް  އެ  ސްޓެލްކޯ.  ފައިސާއެްއ  ކޮމެންޓް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ދޭ  ޚިދުމަތް  ފަރާތުން 

 އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތަށް ނުދެްއކުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަރަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ. މިސާލަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ހިފާފައި ހުރި ؟ އުނހު، ެއއީ ރަނަގޅު ޮގތެްއ ނޫން ދެއްތޯ

ލްކޯއަށް ކުއްޔަށްދީފައި ހުރި ތަނެއް. ދެން އެހެންވީމާ، ހުރެދާނެ ނޫންތޯ އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ  އިމާރާތެއް ނޫނީ ސްޓެ

 ފަރާތަށް ބިމު ކުއްޔެއް ވިޔަސް. އެހެނެއް ނުެގންދެވޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ެއއްޗެއް ކްރެޑިޓަށް ނަާގފައި އެ ލާރި ނުދައް  ކާ ިގނަ ދުވަސްވީމަ ެގއިން މިސާލަކަށް ސްޓެލްކޯ ފިހާރަިއަގއި އިން 

 ކަރަންޓު ކަނޑާލުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެހެން ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ؟ އެހެން ނެހެދޭނެ ދެއްތޯ

 

 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަކަށް ެއއްބަހެއް ނުެވވޭނެ ެއޮގތަށް ހަދާކަށް.އާނ. ކަމުދާޮގތެއް ނޫން އެީއކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކަރަންޓު ބިލަށް، ކަރަންޓާ ުގޅޭ ކަެމއް ހުންނާނީ ދެއްތޯ.
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 ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ުގޅުން ހުންނާނީ. ކަރަންޓާ ދެން އަޅުަގނޑު ދެން އެހެން އެއްޗެއްސަކާ ނޫން.އާދެ! ކަރަންޓާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މިއީ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުެގ ލިބިަގންނަ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޮގތުެގ މަތީން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  

އިޞްލާޙުނުކުރުން.   ވެސް  އެންުގމަށްފަހު  ލިޔުމުން  ކަން  އެ  ބޭނުންކުރުމަށް   -3ކަމެއްވާނަމަ  ކަރަންޓު 

ބޭނުންކުރު ކަރަންޓު  ޚިލާފަށް  ޮގތާ  ދޫކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ސަބަބުން  މުެގ 

  -4ކަރަންޓަށް ނުރަނަގޅު އަސަރުކުރުމާ ނުވަތަ އާންމުންނަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހާލަތެއް ކުރިަމތިވެދާނެ ކަމެްއކުރުން.  

ވަން ތަނަށް  ކަރަންޓުލާފަިއވާ  ބޭނުންވެެގން  ބަލަން  ކަމެއް  ުގޅޭ  ކަރަންޓާ  ފަރާތުން  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްދޭ  ނަން 

ފަރާތެއްަގއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން އެ ކަމަށް ހުރަސް ެއޅުން، ހާލަތެްއަގިއ ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތުން އެ ކަމަށް ހުރަސް 

ބެހޭ   -5އެޅުން.   ކަމާ  ސަރުކާރުެގ  ރޫޅާލުމަށް  ނުވަތަ  ތަޅާލުމަށް  ބައެްއ  ތަނުެގ  ނުވަތަ  ތަން  ލާފައިާވ  ކަރަންޓު 

 ން. ފަރާތަކުން އަމުރެއް ނެރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ދައުލަތުތޯ؟ ސަރުކާރުތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ހުްއދައާ ނުލާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމެއް ކަރަންޓު ވިުއަގާއ    -6ކޯޓުތަކުން އަމުރެއް ނެރުނަސް.  

ެގ ޮގތުަގއި ކަރަންޓުެގ    7އަދި ދެ އަކުރު އިތުރުކުރަން. އެއީ    ުގޅަިއެގން ބޭނުންކުރުން. ދެން ސްޓެލްކޯަގއި އެބައިން

ކަރަންޓު   ނުވަތަ  އަދި  ޢަމަލުކުރުން،  ޚިލާފަށް  ޮގތާ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ފަރާތުން  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް 

 ބޭނުންކުރުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އެބަިއަގއި އަިއއްސި ނޫންތޯ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އެ ވާހަކަ އަިއއްސި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫންތޯ ރަނަގޅެއް  ބޭނުންކުރުން.  ކަރަންޓު  ޚިލާފަށް  ޮގތާ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ބޭނުންކުރަން  ކަރަންޓު  ؟ އާނ. 

 ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ޮގތާ ޚިލާފަށް އެ ވާހަކަތައް ައއިއްސި.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާަގިއ    35ަގއި މި އޮތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދައަކާ ނުލާ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން މި ާގނޫނުެގ    8ދެން  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކަރަންޓު ނަހަމަޮގތުގައި ބޭނުންކުރުމުެގ ޢަމަލެއް ހިންުގން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތީ ކޯްއޗެކޭތޯ  35

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ވަނަ މާއްދާަގއި މިހާރު ޮއންނާނީ.  35

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އީ ހާދަ..މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާ    35އަސްލު ބިލު އަިއއިރު  އާނ، މިހާރު މި ދޭތެރެއިން އިތުރު ބާބެއް ވަދެފައި އެ ިއނީ. ކޮބާ، މިހާރު  

މާދަމައަށް  ސާފުކޮށްލަންތޯ  ބަލައިލާފައި  ހާޑުކޮޕީައކުން  އަޅުަގނޑު  އޭތި  އޭތި،  ބަލާލަން.  ޖެހޭނީ  މިހާރު  މުޤައްރިރު 

 ؟ނަމަވެސް. ކިހިނެއްތޯ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އާދެ! އޯކޭއޯކޭ. އޭރަށް ަވުގތު ސަލާމަތްވާނީ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޭޒުންއިދާރީ

 ފަހުން ޗެކުކޮށްލާ ޮގތަށް ނޯޓުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. ؟ ދެއްތޯ ެއއީ 48

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިހާރު ކަރަންޓު ނަހަމަޮގތުަގިއ ބޭނުންކުރުން ވެސް ކަވަރެވއްޖެއެއް ނޫންތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ނަހަމަޮގތުގައިތާ. މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ... މިއީ ހަމަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން ...ނި އަދި  އެީއ  ބޭނުންކުރުން.  ުގޅަިއެގން  ވިުއަގާއ  ކަރަންޓު  ނިޒާެމއް  އުފައްދާ  ކަރަންޓު  ނޫން  ޒާމެއް، 

ފަ ޚިދުމަތްދޭ  ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުމުެގ  ކަރަންޓު  ޚިލާފަށް  ނުރަނަގޅު ވާހަކަެއއް.  ކަރަންޓު  ދޫކޮށްފައިވާ  ރާތުން 

ލާންވީނޫންތޯ އޭތި  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  އެހެން  އަދި  އެީއއެީއ  ނުރައްކާފަދަ  މިސާލަކަށް  ؟ އަސަރުކުރުމާިއ  އެްއކަލަ 

  ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަެމއް. މި ޭގ ކަރަންޓު ވާަގނޑެއް އަނެއްެގއަށް ލަިއެގން އެ ެގއަށް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަރަންޓު

 ދީެގން އުޅުން. ެއވެސް ކުރާ ކަންތައްތައް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ނޫނީ މީޓަރު މަތީަގއި ދަގައްފާނު ބަހައްޓައިެގން ވެސް ބަެއްއ ފަރާތްތަކުން ކުރޭ ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާނ، ޔެސް. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

  ކަންނޭނެގ ެއއީ. އެކަހަލަ ކަންތައްތައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟މީތި ލާފައި ބައިންދާފައި އަޅުަގނޑު ބަލާލާނަންތޯ ފަހުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރެފަރކޮށްލާފައި އިންތަން ޗެކްކުރަން.ވަނަ މާއްދާއަށް   35

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ ދެން އިތުރު ކަމެއް ެއޑްކުރޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮމެންޓެއް ބެލިއްޖެއެއް ނޫންތޯ. މި އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތެއްނުން. ހުރިހާ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މެންބަރެއްެގ ކޮމެންޓެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރެއްެގ ކޮމެންޓެއް އޮެވްއޖެއްޔާ އިޝާރާތްކުރަްއވާނެ ހަމަ ކޮންމެ ވަުގތެްއަގއި ވެސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެޅުން.    ކަރަންޓުެގ  -48 ހުރަސް  މަސައްކަތަށް  ެގއްލުންދިނުމާއި  ވަސީލަތްތަކަށް  ކަރަންޓުެގ    -48ޚިދުމަތްދޭ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ވަސީލަތްތަކަށާއި ޚިދުމަތަށް ަގސްދުަގއި ެގއްލުންދިނުމާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތިކުރުމުެގ ެއއްެވސް 

 ؟ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކޭ. ކުށެކޭ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހޫނ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހުރަސް  ދޭ ފަރާތުެގ މަސައްކަތަށް  ޚިދުމަތް  ޢަމަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ، )ހ(  ބޭނުމަށް ޓަކައި އެފަދަ  ާގނޫނުެގ  މި 

އެންަވޔަރަން އެބައޮތް  ކޮމެންޓެއް  އެއަށް  ދެން  )ށ(  ދިނުން.  ެގއްލުން  މުދަލަށް  ދިނުމާއި  އެޅުމާއި  މެންޓުން. 

 ބަދަލުެގނައުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަދަލުެގނައުމާއި ެގއްލުންދިނުން. އެީއ މޮޑިފަިއކުރުން. ހުރަސް އެޅުމާިއ، މުދަލަށް ެގއްލުންދިނުމާއި، ބަދަލުެގނައުން. 

 މޮޑިފައިކުރުން. ތި ބުނީ އެްއކަލަ ކަރަންޓު މީޓަރަށް ޮގތްޮގތް ހެދުން. އޯކޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ަގށް ނެުގން. )ނ( ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ޯގތި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ ގޯއްޗަށާިއ  )ށ( ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ މުދަލެއް ވަ

އިމާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އާންުމން ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހުއްދަނެތި ވަނުން. )ރ( ޚިދުމަތްދިނުމަށް  

 ؟ ެގއްލުންދިނުން. ޯއކޭ ދެއްތޯގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ާއއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެއްޗަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔެސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

49 . 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔާ. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެ ހުރަސް  ވަނުމަށް  ތަންތަނަށް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޚިދުމަތް ކަރަންޓު  ކަރަންޓުެގ  ޅުން. 

ދިނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ މުަވްއޒަފަކު ކަރަންޓާ ުގޅޭ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް  

ެގނައުމާިއ   ެއއްޗެއް  ދަށުަގިއވާ  މިލްކުވެރިކަމުެގ  ފަރާތުެގ  އެ  ކުރުާމއި  މަސަްއކަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ވަނުމާއި 

ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެްއވެސް މީހަކު، ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސް އެޅުމަކީ ެގންދިއުންފަދަ  

 ؟މަނާކަމެކޭ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔެސް. ކުށެކޭ. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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. )ހ( ހަކަތައިެގ ވަސީލަތް މުްއސަނދި 50ކަނޑައެޅުން.  ހަކަތަިއެގ ަވސީލަތަށް ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދު    -50ކުށެކޭ.  

އިދާރާތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުެގ  ފާހަަގކުރެވިއްޖެނަމަ  ސަރަޙައްދެއް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުަގއި  ސަރަޙައްދެްއެގ 

ކަނޑަެއޅުމުެގ ޮގތުަގއި  ސަރަޙައްދުެގ  ޚާއްޞަ  ވަސީލަތަށް  ހަކަތައިެގ  ސަރަޙައްދެއް  އެ  މަތިން  ބާރު    މަޝްވަރާެގ 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔާ. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަކި  ؟ އެއަށް ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް އެ އެފް.އެސް.އެމްެގ. މީަގއި ތެޔޮ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންާވ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭތޯ

ތެޔޮ   މިނެއްެގ  ަގާވއިދުން ބޮޑު  ތަންތަން  މި  އަދި  ފެނޭ.  ހިމެނުމަށް  ީމަގިއ  ތަންތަން  ރައްކާތެރިކުރެވޭ 

 މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހިމެނުމަށް ފެނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންޑް  ނޫން، ނޫން. މިއީ އެ އެއް ނޫން މީަގއި އެ ބުނާ ވާހަކައަކީ. މީަގއި އެ ބުނަނީ މިސާލަކަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވި

 ސްޕީޑު ހުންނަ ސަރަޙައްދެއް... 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދަޔާ ޚިލާފު އޮެއވަރު މިސާލަކަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދަޔާ ޚިލާފު އޮއެވަރު ހުންނަ ތަނެއް. ނޫނީ ޖިއޯ ތާމަލްވެންޓެއް ހުރި މޫދުމުެގ ސަރަޙައްދެއް. އެ އެކަހަލަ އެނަރޖީ  

 އްޞަ ރިސޯސެްއ ފެނިއްޖެއްޔާ ެއއީ އެނަރޖީ ޚާއްޞަ އޭރިއާެއއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ. ސޯސްެއއް ޚާ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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 ؟ނޫނީ ތެޔޮވަޅެއް ފެނުން ދޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަވާ   މި  ކަމަކު  އެ  ދެން  އުޅެނީ.  މި  ނުކިޔަން  ދެން،  ވާހަކަ  ހުރި ތެލުެގ  ރިސޯސަސް  ެއނަރޖީ  ރިނީވަބަލް 

ކަމަށް  އޭރިާއއެއް  ޚާއްޞަ  އެނަރޖީ  އެއީ  ކުރިން  ހަލާކުކޮށްލުމުެގ  ތަނެްއ  އެ  ފާހަަގެވއްޖެއްޔާ  އެހެން  ތަންތަން 

ކަނޑައެޅިދާނޭ މިނިސްޓަރަށް. އެއީ އެ ބުނާ ވާހަކައަކީ. އެ ބޭފުޅުން އެ ހަމަ ކުއްލިައކަށް އެ ތެޔޮ ތާނީގެގ ވާހަކަތާ  

 ؟ކުރިއަށްދަމާތޯ އެައއީ.

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ފޮނަދޫ ފޮނަދޫ ހިމާޔަތްކުރަން. )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ވަކި ސަރަޙައްދެއް ހަކަތައިެގ ވަސީލަތަށް ޚާއްޞަ  

ޗާ ޮގތަށް  އެނޭގ  ކޯޑިނޭޓްސް  ޖިއޮްގރަފިކް  ސަރަޙައްދެއްެގ  އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ޓުަގިއ  ސަރަޙައްދެްއެގ 

 ފާހަަގކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެހެން  ވަނިކޮށް  ކަނޑައަޅާފައި  ސަރަޙައްދެއް  ަވކި  ޮގތުަގއި  ސަރަޙައްދެްއެގ  ޚާއްޞަ  ވަސީލަތަށް  ހަކަތައިެގ  )ނ( 

 ބޭނުމަކަށް އެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީެގ ހުއްދަ ހޯދައިެގންނޭ. މިހާރު އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނގަޅު، ރަނަގޅު. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ފަރާތެއްެގ   އެހެން  ސަރަޙައްދަކީ  ކަނޑައެޅި  ޮގތުަގއި  ސަރަޙައްދެއްެގ  ޚާއްޞަ  ަވސީލަތަށް  ހަކަތައިެގ  )ރ(  އޯކޭ. 

މިލްކުވެރިކަމުެގ ދަށުަގއި ނުަވތަ ބެލެނިވެރިކަމުެގ ދަށުަގއި އޮތް ސަރަޙައްދެއްނަމަ ެއ ސަރަޙައްދަށް އިތުރު ބަދަލެއް  

އެްއވެ އެްއވެސް  އަތުވެދާނެ  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  އެްއވެސް  ލިބިެގންނޭ.  ހުްއދަ  މިނިސްޓްރީެގ  ކުރަންވާނީ  ކަެމއް  ސް 

 ފަރާތަކުންނެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   މި ދެކެނީ. ެމންއަޅުަގނޑު ތާ، ރަނަގޅު ކަމަށްއިތުރު ބޭފުޅެްއެގ ެއއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މިލްކުވެރިކަން.   ތަކެތީެގ  ސާމާނާއި  އާއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ވަސީލަތްތަްއ    51ކަރަންޓު  ކަރަންޓުެގ  )ހ( 

ެއްއޮގތަށް  ަގވާއިދުތަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  ފަރާތުން  ދީފައިވާ  ލައިސެންސް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޮގތުން  ގާއިމުކުރުުމެގ 

އިންފްރާ މިލްކުވެރިކަމުެގ  ތަރައްޤީކުރާ  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ތަކެއްޗަކީ  ސާމާނާއި  ހަރުކުރެވޭ  ާއއި  ސްޓްރަކްޗަރ 

ދަށުަގިއވާ ބިމެއްަގއި ނުވަތަ އިމާރާތެއްަގއި ހުންނަ ތަކެތި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެ ތަކެއްޗަކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުެގ  

ރު ކޮމެންޓު ހުއްޓޭ މިއަށް. ޢަލީ ރިޟާެގ ކޮމެންޓެްއ  މިލްކެކޭ. އާނ، މިީއ ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް. ވަރަށް ބައިވަ

ކޮން   އިންޖީނުެގތަކަކީ  ހުރި  ރަށްރަށުަގއި  ހުރި  މިހާރު  އަންނައިރު  ިއޞްލާޙުކުރެިވެގން  ާގނޫނު  މިއަށް.  އެބައިން 

ސީލުކޮށް ބައެްއެގ ކާކުެގ މިލްކެްއކަން އެތާ އަޑީަގއި އަޅާފައި އޮތް ނަރަކީ ވެސް ކާކުެގ ނަރެްއކަން އެ ވަރަށް ތަފް

ސާފުވާންޖެހޭ ކަމަށް. އެ ރަށެއްަގއި އޮތް ކޭބަލާިއ މަުގމަތީަގއި ޖަހާފައި ހުރި ހޮޅިބުރި ެވސް އަދި އެހެން ތަންތަން  

ވެސް އޭެގ މިލްކުވެރި ފަރާތް ވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް. ފެނަކަިއން މި އޮންނަނީ ޚިދުމަތްދޭ 

ނީ އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތުން އެ މުދާ ދީފަިއވާ މުއްދަތު ހަަމވުމަށްފަހު ބަދަލުކުރުމުންނޭ. ފަރާތުެގ މިލްކެްއެގ ޮގތުަގިއވާ 

 މިހާރު ނަރު، މަުގމަތީަގއި ަވޅުލާފައި އޮތް ނަރާއި ހޮޅިބުރިއާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއް ބޭނުންވާނެ  މެންބަރުންެގ އިންޕުޓް ވަރަށް  ިގނަ  ވީހާ ވެސް  ހުންނަނީ އިނޭގތޯ. މިހާރު އަސްލުަގއި  މި  ދާތައް 

މިއީ ެއއްކަލަ ބުނާހެން ވަރަށްވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުަގއި ިމ ެގންނަނީ. މިހާރު ބައެްއ  
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ތަންތަނަކީ ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް ކަރަންޓުެގ އެްއކަލަ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ހުރި ތަންތަން. ދެން، ހަމަ މިލްކުވެރިކަން  

 މި ދެނީތާ އެޮގތަށް. ދޭިއރުގައި ރައްޔިތުންެގ ެއއްޗެއް ވެސް ދެވިދާނެ.  ވެސް 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ހޫނ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ސަރުކާރުެގ ެއއްޗެއް ކުންފުންޏަށް ވެސް ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އިންޕުޓް 

ފަރާތުން  ދީފައިވާ  ލައިސެންސް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޮގތުން  ާގއިމުކުރުމުެގ  ަވސީލަތްތައް  ކަރަންޓުެގ  މި  ބޭނުންވާނެ 

ކަމާ ބެހޭ ަގވާއިދުތަކާ ެއއްޮގތަށް ތަރައްޤީކުރާ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ އާިއ ހަރުކުރެޭވ ސާމާނާއި ތަކެްއޗަކީ އެހެން  

ދަށުަގިއވާ މިލްކުވެރިކަުމެގ  ެއ    ފަރާތެއްެގ  ވީނަމަވެސް  ކަމުަގއި  ތަކެތި  ހުންނަ  އިމާރާތެއްަގއި  ނުވަތަ  ބިމެްއަގއި 

ހަަމ   އެއީ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ބުނުއްވާ  ތި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  މިލްކެކޭ  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ތަކެއްޗަކީ 

މީހުނެްގ   އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުންފުނި  ޚިދުމަތްދޭ  ފެނަކައަކީ  ފެނަކައިެގ،  ބުނަނީ. މިސާލަކަށް  އެ  މިލްކެކޭ 

 ކުރިއަށްދަމާތޯ.

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ މިހާރު އޮތް ޮގތް ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުހެން. ސާފު ނޫންތޯ.  

މަުގމަތީަގއި ކޭބަލް އަޅާފައި އޮތަސް އަދި ެއ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ  މިހާރު ފެނަކައިންދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި މި  

މިލްކުވެރިކަން   އެްއޗެްއެގ  ހުރިހާ  އެ  މުދަލާއި  ހުރި  ތަނުަގިއ  އެ  ހުއްޓަސް  ައޅާފައި  ބިމެްއަގއި  ބައެްއެގ  އެހެން 

 ރިހާ އެއްޗެއް. އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެއްތޯ އެ ބުނަނީ އަޅާފައި އޮތް ކޭބަލަކާއި ސްޓްރަކްޗަރއަކާ އެ ހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ.   ވަރަށް  ދެން  ބުނުއްވީމަ  ޢަލީ  އޯކޭ.  އާނ  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދަމާތޯ  ދެއްތޯ.  ނެތް  މައްސަލަެއއް 

 މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް.
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   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ނަމަވެސް ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން އަުގ އޯކޭ )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތް

 ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފަިއވާ ސާާމނާއި ތަކެތީެގ މަްއޗަށް މި މާްއދާއެއް ނުހިނާގނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދައްކަމުން ދައްކަމުން  އަުގ  ބަހައްޓަނީ  އެއްޗެހި  މީޓަރު  މިހާރު  ނޫންތޯ.  ޯއކޭ  އެ  ޮގތަށް  އާނ،  ޚަލާސްކުރާ  ޮގސް   

ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ސްޓެލްކޯއިން އަޅުަގނޑު ޭގަގއި މީޓަރު ބެހެއްޓިއަސް ައުގ ދަްއކާ ނިމިފައި އިން އެްއޗެއް އެ 

ވެސް   ކަން  އެ  އޮތީ  ެއ  އެ.  ރަނަގޅުތާ  އެހެންވީމާ،  ެއއްޗަކަށް.  ފަރާތުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ނުވާނޭ  ކޮންމެހެން 

 ކަވަރކުރެވިފައި ނޫންތޯ. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަދި ޭއެގ އިތުރުން ެވސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ެއއްކަލަ މި ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ހުރެދާނެ ނޫންތޯ މިސާލަކަށް  

ވިޔަސް،   ކަމަށް  ދިން  ބަޔަކަށް  އެހެން  ފަހުން  މީހުން  ެއ  އަދި  ރަށްރަށުަގިއ  ކަހަލަ  ެއ  އުނޫގފާރު  ތަނަށް  އެހާ 

މީހުންެގ ޕްރޮޕަޓީ، މިސާލަކަށް އެ އޮތް ކޭބަލަކީ އެ މީހުން، އެ ކުންފުނިން މިސާލަކަށް އަުގ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފަިއ  

ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ ކޭބަލެއް. ދެން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރާ އެއްޗެއްތާ އެ މީހުންނަށް ލިބޭނީ ފަހުން މިސާލަކަށް ބަޔަކާ 

އެ ެއ  ހަވާލުކުރިއަސް.  އަދިވެސް  ހަމަވާނެ  ފަރާތްތަކަށް  ވެރި  ކޭބަލުެގ  އޮންނަ  އަޅާފައި  އޮންނަ  ކުރިން  ކަަމކު 

ރައްޔިތުން. އެ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ. މިއީ ހަމަ އެޮގތަށް މީޓަރު ވެސް ތި ހަމަ ރަނަގޅު، އެ 

 ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ރަނަގޅު މި މާއްދާ. އަނެއްހެން ކްލެރިފިކޭޝަނެްއެގ ޮގތުަގއި އޮތް މާއްދާއާ ެއއްކޮށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދަނީ.  މި  އާންމުކޮށް  އެްއަގޑިއިރަށް  ދެން،  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމާލަނީ.  ިމއަދަށް  އެހެންވީމާ،  އޯކޭ.  އާދެ! 

ކުރިއަށްދާނަން. ދެން އެކަމަކު އަދުހަމް މާދަމާ ބައްދަލުވުން ވަނަ ބާބާއެކު    4އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މާދަމާ  

އެއްޗެހި  ބުނި  މި  ރިފަރކުރަން  އިތުރަށް  އަދި  ކަންތައްތަކާ  ކުރި  މި  ޕާކު  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ކުރިން  ފެށުމުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން  އެ  ނުދަނީސް  ފޮހެވިެގން  މީތި  ހަނދާނުން  އެްއކަލަ  އޭރަށް  ނަށް  ސާފުކޮށްދެއްަވއްޗޭ. 

 ނިންމާލެވޭނީ.
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   ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އޯކޭ. އާދެ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، ިމއަދުެގ ބައްދަލުުވން މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. މާދަމާ  

އަޅުަގނޑުމެން   ބާއް   4ވެސް  ބައްދަލުވުން  ތެންކިޫއ  ޖަހާއިރު  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  މާއްދާތައް  ހުރި  ދެން  ވާނަން 

 އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލީ މިއަދަށް.
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