
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   29  ކޮމިޓީގެ   ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް    

 

2021 ޖޫން 29  

 

 

 

ޮކންފަރެންސިންގވެބް   –މައިްކރޯސޮފްޓް ޓީމްސް  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

 ފެށުނު ގަޑި: 16:15 

   

 ސް ލި ޖިމަ  ގެތުންރައްޔިަވނަ  19



 2021 ޖޫން 29                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  29ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

1 

 

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  29ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ  އާދެ! `.  

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ހާޒިރީ ކިޔާލަދެްއވަބައްލަާވ  

 އިދާރީމޭޒުން މި ވަުގތު ތިއްބެވި. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އާދެ! މަޑުކޮށްލަދެއްަވއްޗޭ އިނޭގތޯ. މި ވަުގތު ކޮމިޓީަގއި ހާޒިރުވެ ވަޑަިއެގން ތިއްބެވި ެމންބަރުންނަކީ މައްޗަންޮގޅި  

ދާއިރާެގ   ހޯރަފުށީ  ސަޢީދު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ެގމަނަފުށީ  ޚައިތަމް،  ައޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، އަދި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އޭ ޔަޢުޤޫބް ވެސް އެބައިންނެިވން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔަޢުޤޫބް ވެސް އެބައިންނެވި. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢޫޤޫބް ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު އެބައިން. އަޅުަގނޑު ވެސް އެބައިން. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 هللا. ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިއްބަވާތި   ލިބޭ. ދެން  މިހާރު އެބަ  ކޯރަމް ވަރަށް ރަނަގޅަށް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުން    3އާނ. އެހެންވީަމ، 

ވަ އަޅުަގނޑު  ބަނދެވޭނެ.  ފައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަނެްއކާ  ކަމެްއ  ނިކުމެވަޑައިެގންފިއްޔާ  އަނެއް  މުހިންމު  ރަށް 

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މިއަދުެގ އަސްލު މަސައްކަތާއިެގން ކުރިއަށް ދިއުުމެގ ކުރިން. މާދަމާއަކީ އެންަވޔަރަންމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން ހިންާގ އޮފީސްތަކުެގ މަސަްއކަތް ރިވިުއކުރާ ދުވަސް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

ާމއެކު ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ އަރިހުން އެދެން މާދަމާ ަގޑިއަށް ރަސްމީކޮށް ޖޮއިންކޮށްދެއްވަން. އަޅުަގނޑުމެން  އަދަބުވެރިކަ

ފެށިއްޖެއްޔާ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓޫަގއި  ޝާޕް  އެހެންވީމާ،  ދެން  ދަޢުވަތުދޭނަން.  ެވސް  ޖަހާއިރު   3މީޑިއާއަށް 

ވެންޓް ނޯޓުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިނޭގތޯ. މާދަމާ  ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި އެ އި

ޖަހާއިރު އޮންނާނެ. އަދި އިތުރު ރަސްމީ ރިމައިންޑާއެްއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދޭނަން. ދެން ހަކަތައިެގ ބިލުަގިއ   2

އަޅުަގނ  ހަމައަށް  މާއްދާއާ  ފަހު  އެންމެ  ފެށިެގން  މާއްދާއިން  ފުރަތަމަ  ހަމަ  އޮތީ  މި  ިގނަ  މިހާރު  ޑުމެން 

ބަދަލުތަކެްއ   ހެޔޮ  އެކަށީެގންވާ  ވަރަށް  ރިވިއުކުރެވި  ބިލު  ރިވިއުކުރެވިފަ.  ބިލު  ބާއްަވިއެގން  ބައްދަލުވުންތަކެއް 

ެގނެވިފަ. މިއަދު އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ދެ ކަމެއް ކުރަން. އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ސާފުކުރި ބައެއް  

އަޅުގަ  އިދާރީމޭޒުން  އަޅުަގނޑުމެން  އިޝޫތަްއ  ަމސައްކަތް  ދެން  ސާފުކޮށްދެްއވުމާއި  ޮގތް  ޢަމަލުކުރި  ނޑުމެންނަށް 

ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތެއް ނިންމާލުން. އުއްމީދަކީ މި ދައުރު ނިމުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ސަބްމިޓްކުރުން.  

ސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރެވުނު ކަމަށްވާނެ.  އޭރަށް މި ދައުރުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިންމު ބިލެއްެގ މަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އިދާރީމޭޒަށް ފުލޯރދޭނަން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ޕާކުކުރި ކަންކަމާއި ދެން މިހާރު  

 . އިތުރަށް ނިންމަން އޮތް ކަމެްއ އޮެވއްޖެއްޔާ އެ ކަެމއް ތަރުތީބުން ެގންޮގސް ދެްއވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ މާއްދާއަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޕާކުކޮށްލާފަިއ އޮތީ ބިލުެގ މަޤްޞަދުތައް. ެއީއ  

)ކ(، )އ(، )ވ(، )މ(  މަޤްޞަދުތަކަށް އިތުރު އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުާމއެކު އެޮގތުން އަޅުަގނޑު )ޅ(،  ބިލުެގ 

 މިހާރު މިއިނދީ އިތުރުކޮށްލާފަ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެންވީމަ، މިހާރު ހައްދަވައިދެއްވަންވީ ޮގތަކީ އިތުރުކުރި ާމއްދާތައް ކިޔާލަދެްއވަންވީ. އަދި އިތުރުކުރި ސަބަބު ވެސް  

ނިންމަމުން  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރުން  ކިޔާލަދެއްވަންވީ.  އަލީަގއި  ޑިސްކަޝަންެގ  އޭރުެގ 

 ެގންދެވޭނެ. އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ ަމޤްޞަދުަގިއ، މަޤްޞަދަށް އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްފައި އިން    3އާދެ!  

އަކުރެއް ެއއީ. )ޅ( ދިވެހިރާްއޖޭަގއި ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކުރިއެރުވުުމަގިއ  

ދަުއލަތުެގ ކައުންސިލުތަކާިއ  އަކުރު    ލޯކަލް  މި  ެއއީ  ކަނޑައެޅުން.  ބާރުތަްއ  ޒިންމާތަކާިއ  އިދާރާތަކުެގ  އެހެނިހެން 

ޒިންމާތަކެްއ   އިދާރާތަކުެގ  އެހެނިހެން  އެހެން  ދައުލަތުެގ  ކައުންސިލުތަކާއި  ބިލު އައިއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުކުރީ 

 އެބަިއ އިތުރުކޮށްފައި އިނީމައި މި އަކުރު  ބިލުަގއި ކަނޑައެޅިފަކާ ނެތް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

 އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްފައި މި ިއނީ މި ބިލުެގ މަޤްޞަދަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަނެއް ސާފު ދެއްތޯ މެންބަރުންނަށް. އެ ބިލުަގއި ކުރީަގިއ ނެތް ސާފުކޮށް އެނޭގކަށް އެކިއެކި ދާއިރާތައް. ހަމަެއކަނި 

ދަ ވެސް.  މިނިސްޓްރީެގ  ދައުރު  ބަޙުސްކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން  އޮތީ.  ދައުރު  އޮތޯރިޓީެގ  އުރު. 

ބިލުަގއި ؟ ))ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އާދެ! )ޅ( އަށް އަންނަމާތޯ ޅ( އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކުރީ މި ދަންނަވާހެން 

ައކުރު އެހެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ޒިންމާތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭނެ ޮގތުަގއި އެ  . އެހެންވީމާ، މަޤްޞަދެއްެގ 

 އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އޯކޭއެއް ނުންތޯ )ޅ( އެ ޮގތަށް ދެއްތޯ. )ކ( ވިދާޅުވޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން
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ތިމާވެ ތެރެއިން  ހިންުގުމެގ  ާގއިމުކުރުމާއި  ޚިދުމަތްތަްއ  ހަކަތަިއެގ  ޞިއްޙަތު  )ކ(  ޞިއްޙަތާިއ  އާންުމ  ްއޓާއި 

އާދެ!   ރަނަގޅުކޮށްލަނީ.  ލިބޭ  ޞިއްޙަތަށް  ކުޑަކުރުން.  ެގއްލުން  ލިބޭ  ރަްއކާތެރިކަމަށް  ޞިއްޙަތުެގ  ރައްކާތެރި، 

ހަކަތައިެގ ޚިދުމަތަށް ާގއިމުކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓާއި އާންމު ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލުން ކުޑަކުރުން.  

ދިނުމުަގޔާިއ  އެ ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  އެ  މިހާރު  ހުންނާނެ.  އިތުރުކޮށްފައި  މާއްދާތަކެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އީ 

ރައްކާތެރިކަާމ  ވެސް ޞިއްޙަތާިއ  އުފުލާއިރު  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  ެއއް  ބާވަތްތައް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ޕްޓްރޯލިއަމާއި 

ނުވާ ޮގތަށް ކަންތައްކުރަންވާނެ ކަމަށް ަވރަށް ބައިވަރު މާއްދާތަކެއް  އަދި ތިމާވެއްޓަށް ވެސް ޭއެގ ސަބަބުން ެގއްލުން

އިނުން  ޮގތަށް  މި  އަކުރު  މި  ހުރީމަ  ކަނޑައެޅިފައި  ވެސް  އަދަބުތަކެއް  ކަމަށް  އެ  އަދި  ކަނޑަެއޅިފަ.  އެބަހުރި 

 މުހިންމު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.

 

 ދެްއކެވުން: ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަ

މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އެްއޗެްއ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު މި ބިލުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މިއީ އެބަ ޓަރެގޓުކުރެވޭ  

ޕެޓްރޯލިއަމްެގ   މިސާލަކަށް  އުސޫލުތަކެއް،  ވިޔަފާރީެގ  މެޓީރިއަލަށް  ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުަމށް  ހަކަތަ  ހަކަތައިެގ، 

ލް މި ކަންކަމަށް. އެހެންވީާމ، ީމެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ާގނޫނެްއަގިއ ކަންނޭނެގ  ބާވަތްތައް، ޑީސެލް، ޕެޓްރޯ

ކަންނޭނެގ   ބައި  ހަކަތައިެގ  ވެއްޖެްއޔާ  ބިލެއްެގ  ބެހޭ  ހަކަތައާ  ހަކަތަ،  މިއީ  މިހާރު  އަންނަންވީ.  ބައި  އެ 

މީގެ  މެޓީރިއަލްސް  ސަބް  ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުމަށް  ހަކަތަ  ދެން  ވަކި  ކަވަރކުރަންވީ.  ކަވަރުކުރަންޏާމު  ތެރެިއން   

ބުނެފަިއވާ   ާގނޫނުތަކުަގއި  އެހެން  ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ޓާެގޓުކުރެޭވ.  އެބަ  ބާވަތަކަށް 

ކަންކަމަށްވުރެ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެ ިވޔަފާރި އުސޫލުން އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ އިތުރު ހުރަސްތަކެއް އެބަ  

ތިވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްޮގތް ސިޔާސަތުތަކެއް އޮތުން މުހިންމު. މިސާލަކަށް މާޕޯލްގެ ދަށުން ރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ  ކުރިމަ

ެއ   ފިޔަވަޅުތަކާއި  އަޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  އުފުލާ  ތެޔޮ  މި  ޓަކައި  ހިމާޔަތްކުރުމަށް  ތިމާވެށި  ސަރަޙައްދުަގއި 

އެހެ އެބަހުރި.  ދަށުން  ާގނޫނުތައް  އެހެން ަގާވއިދުތައް  އަންނަނީ  މި  އަނެްއކާ  ދަށުން  މީެގ  މިހާރު  ންވީމާ، 

އެތެރެކޮށް،  ބާވަތްތައް  ތެލުެގ  ާގނޫނެްއަގއި  އެތައް  ެއއްެވެގން  ފިޔަވަޅުތައް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  ފިޔަވަޅުތަކެއް. 

ފޮލޯރކުރަންވީ ކޮންާގނޫނެއްތޯ  މީެގ  އެހެންވީަމ  ފަރާތްތަކަށް  ޑިސްޓްރިބިުއޓްކުރާ  ހެންވީާމ، އެ؟ ވިްއކާ، 

އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ހަކަތަ. ހަކަތައިެގ ބިލުެގ ތެރެއިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލަކަށް ހަމައެކަނި 

ިމ   ބެޓަރިތަކާއި  ސޯލަރ  ޓަކައި  އުފައްދުމަށް  ސޯލަރ  މިސާލަކަށް  އަންނަނީ.  މި  ބާވަތްތަކަށް  ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  އެ 

އެ ހަމަ  އެ  ހަމަ  ވެސް  ެއ  ކަންކަމަކީ  މީެގ  އެހެންވީމާ،  ެއްއޗެހި.  ޕެނަލްތަކާއި  ެއއްޗެހިތައް،  ދަރަޖަިއެގ  އް 
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ަގާވއިދެްއ   އެބައިން  އެމް.އެން.ޑީ.ެއފުން  މިހާރު  ކަމަކީ.  މި  ކަމެއްހެން  ރަނަގޅު  ވިސްނާލުން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ވައި އަދި  ޮގތުން  ބެހޭ  ތެލާ  ދެން  ހަދާފަ.  ަގާވއިދެއް  ސްޓްރިކްޓް  ވަރަށް  ޕެޓްރޯލިއަްމެގ  ހަދާފައި  ރޭންޖެއްަގއި  ޑް 

ކަނޑައެޅިފަިއ   ކަންކަން  މީެގ  މިންވަރަށް  އެކި  ާގނޫނުތަކުަގއި  އެކި  އެހެންވީމާ،  އުފަންނުވޭ.  ރާއްޖޭަގއި  ާގނޫނެއް 

އޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ މީަގިއ ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަމަށް ހަމަ ރެސްޓްރިކްޝަންސްތަްއ  

 ؟ދޭނީތޯ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

އޯކޭ. އަޅުަގނޑު ތިއަށް ިވސްނޭ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މިީއ މި ބިލަކީ ހަކަތަިއެގ ބިލު. ހަކަތަިއެގ  

އަޅުަގނޑުމެން   ނޫން.  ދާއިރާައކަށް  ހަކަތައިެގ  އެންމެ  ހުރި  ހަދާފައި  ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް  ދުނިޔޭެގ  ދެން  ބިލު 

ހަދާފައި ދިރާސާކޮށް   ޮގތަށް  ިއންކްލޫޑްވާ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ފޯމެއް  ހުރިހާ  އެނަރޖީެގ  ބިލަކީ  އެނަރޖީ  ބެލިއިރުަގއި 

ބިލަށް ކިޔަނީ "ސަރުކާރުން ފޮނުވީ ހަކަތައިެގ ބިލު". ދެން ހަކަތައިެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަރަންޓު   ހުންނަ ބިލު. މި 

އިނޭގ ކޮމްޕޯނަންޓު  ސްމޯލް  ވަން  ޭއެގ  ާގނޫނެްއ  އިލެކްޓްރިސިޓީއަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަކިން  ކޮމްޕޯނަންޓަށް  އެ  ތޯ. 

ޑީސަލް  ޑީސަލް.  ސޯސަކީ  އެނަރޖީ  ބޭނުންކުރާ  އުފައްދަން  އިލެކްޓްރިސިޓީ  އެ  ާވޮގތަކީ  ހެދުމުން  އަނެއް 

ފައިޓިންގެގ   ފަޔަރ  ތެރެއިން  ރެސްކިުއެގ  ފަޔަރ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން  ވިދާޅުވާހެން  ތި  އޮތީ  ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭނެ 

ހުރި ތެރެ މިހާރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނޫން  ާގނޫނަކުންނެއް  އުސޫލުތައް.  ރައްކާތެރިކަމުެގ  އާންމު  ހުންނަ  ހަދާފައި  އިން 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގަވަރންކުރަނީ  މާކޯލުން  މާކޯލް.  ފާހަަގކުރެޭވ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ހުރީ.  ހެދިފައި  ަގާވއިދުތައް 

ރަ އަނެއް  ރަށުން  އެއް  މިހާރު  ލޯކަލް.  ނޮޓް  މާކޯލް  ވޯޓަރސް.  އެއި  ރައްކާކުރުން  ތެޔޮ  ެގންދިއުން.  ތެޔޮ  ށަށް 

ކޮންވެންޝަންެގ މެންޑޭޓެްއ ނޫން އިނޭގތޯ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޯޓަރސްއަށް މާކޯލް ބޮޑަށް ފިޓްވަނީ. އެހެންވީމާ،  

ވަކި ޕެޓްރޯލިއަމަށް  ހަދަން.  ާގނޫނަކަށް  ދެ  މި  އަނެއް  ފެށުނުތަނުން  ޚިޔާލުހުރި  ބޭފުޅުންެގ  ބަެއއް  .  އަނެއް 

އޭެގ ބަދަލުަގިއ  ؟ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ިމ ކުކިންގ ޭގސް ކަންތައްތައް، އަނެްއކާ އަނެއް ާގނޫނުތޯ ެގންނާނީ

ދެންނެވި  މި  ލެކްވާ  މިހާރު  ެގނެިވއްޖެ  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  މި  މިހާރު  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެލިމެންޓު ަގވަރންކުރާނެ  ބާވަތްތައް  ތި އެނަރޖީެގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ސްޓޭޖުަގއި  ލާސްޓް  ވަރަށް  ދެން  ތައް. 

ނިމި  ފާސްކޮށް  ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާތަކެއް  ހުރިހާ  މި  އިނޭގތޯ.  ފާޅުކުރެއްވީ  ތި  ޚިޔާލު 

އެްއޗެހި   ލެކްވާ  ވާހަކަތަކުން  ބުނާ  މާއްދާތަކުން  ހުރި  ތިރީަގއި  އޮބްޖެކްޓިވްސްއަށް  އެޑްކޮށްލަނީ ހަމައެކަނި  މި 

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ދެ ާގނޫނެއް ހެދުމުެގ ވިސްނުމަށްވުރެ އެއް ާގނޫނަކުން އެބައިތަްއ  
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ޮގވުމުެގ   ޭގސްފުޅި  ހިނަގިއފިތޯ  ޭގަގިއ  ކިތައް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ވަންޏާ،  ކަމަށް  ކަވަރކުރެވޭ  އެޮގތަށް 

އަޅުަގ ާގތްަގނޑަކަށް  ޭގސްފުޅި އެކްސިޑެންޓް.  ފެނިއްޖެ  ނޫހުން  ދެތިންފަހަރު  ވެސް  ތެރޭަގއި  އަހަރު  މި  ނޑަށް 

ެއ  ރެގިއުލޭޓްނުކުރެވި  ޮގތަކަށް  އެްއވެސް  ސެކްޓަރ  އެ  އެނަރޖީެގ  ރެގިއުލޭޓެޑް.  ނޮޓް  އިޓްސް  ެއއީ  ޮގަވިއެގން. 

އެހެންވީ  ެވސް.  ަވުގތެްއަގިއ  ކޮންމެ  ދަޢުވަތުދީފައި  ހިންަގން  ނުރައްކަލެްއ  ހަމަ  ހީވަނީ  އޮންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މާ، 

އަޅުަގނޑުެގ   ޮގތުން  މެންބަރެއްެގ  ޚިޔާލު  އަޅުަގނޑުެގ  ކަވަރކުރެވެންޏާ،  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  ކަންކަން  މި  އަވަހަށް 

ހުރިހާ   ހިމެނި  މި  ނިންމާނީ.  ޮގތަކަށް  އެއްބަސްވާ  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  އިނޭގތޯ.  ދިނީ  މި  ޚިޔާލު 

ނަަގންެވއްޖެ އިނޭގތޯ.  ބައިތަކެއް  ނަާގނަން  އަޅުަގނޑު  ނިންމައިފިއްޔާ  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ްއޔާ 

 މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގިއ. 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި އަޅުަގނޑު ކުރީ ކޮޅުަގއި   މީަގއި އަސްލު  ހިތްވޭ. ދެން  ނެތިން. ދެން އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް އިންޓަރރެކްޓްކޮށްލާ 

ބައިވެރިނުެވވުނީ   ޮގތުން  ަވުގތުދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ.  ބޭނުންވެފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަިއވެރިވާން    241ވަރަށް 

ކޮމިޓީ އިންކުއަރީަގއި އިނީމަ. މީަގއި ައސްލު މި ތެލުެގ ބަިއަގއި ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީައށް އެބައާދޭ. އަނެއްކޮޅުން  

ޓޭން އުފުލާ  ތެޔޮ  ހުންނަންޖެހޭ.  މިހާރު  އެބަ  ސްޓޭންޑަރޑްތަކެއް  އުފުލިއަސް  ައދި  ލޯކަލީ  އަދި  އެއްޗެހި  ކަރުތަކާ 

ާގނޫނުތޯ މި  ފޮލޯރކުރަންވީ  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ިވްއކާ  ތެޔޮ  މީތި  ކޮން ؟ އެހެންވީމާ، 

ބިލުތަ؟ ަގިއޑުލައިނެއްތޯ ހަދަން  ާގނޫނު  މިހާރު  އަސްލު  ބޮޑު  ަވރަށް  މި  ފަރުމާކޮށްފައި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އް 

ެއ   އެހެންވީާމ،  މައްޗަށް.  ކަންތައްތަކެއްެގ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ރައްޔިތުން  މައްޗަށް  އެ  ޖެހެނީ  މި  ދޫކޮށްލަން 

ކަންތައްތަކެއްެގ ސަބަބުން ދެން ދިމާވާ ތަކުލީފުތައް ކުއްލިއަކަށް ބަލްކްކޮށް އެއްފަހަރާ ެއ އުނދަޫގތައް އައުމަށްވުރެ  

ކަެމއްތޯއަޅުަގނ  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  މި  ކުރާއިރު  މިކަން  ައޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  ިގނަ ؟ ޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  މިހާރު 

ާގނޫނުތައް އެބަހުރި ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަންފީޛެއް ނުކުރެވޭ. އަދިވެސް މި އުޅެނީ ތެލާ ބެހޭޮގތުން ހަދާފައި  

އިމްޕްލިމެ ތަންފީޛުނުކުރެވިެގން.  ަގާވއިދެއް  މިއަށް  އޮތް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުވޭ.  އަދިެވސް  ންޓް 

ހެދުމުެގ  ާގނޫނު  މި  ދެން  އަސްލު  ދަންޏާ  ތަންފީޛުނުކުރެިވެގން  އެ  ލާފައި  ބައިތައް  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ހަމަ  މި  ލީ، 

ތިބެ މިތާ  ބިޒީކޮށް  ވަރަށްވަރަށް  ހަމަ  ދޫކޮށްލަނީ  ހަދާފައި  އެ  ެގްއލޭ.  އެބަ  މަޤްޞަދެއް  އަޅުަގނޑުމެން މާބޮޑު   

ބަޙުސްކޮށްލާފައި ވަރަށް ބަިއަވރު ާގނޫނު އެބަހަދަން. އެކަމަކު ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މި ާގނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރެވިފަިއ  

ދޭން   އުނދަޫގތަކެއް  ރަްއޔިތުންނަށް  ޮގތެްއ.  ފަސޭހަ  ޢަމަލުކުރަން  މަްއޗަށް  މީެގ  މަްއޗަށް،  މި  ރައްޔިތުންނަށް 
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ހިޔެއްނު ދާން  އަޅުަގނޑަކަށް  އުނދަޫގތަކަކަށް  އޮވެފައި  ކުރަން  ފަސޭހައިން  އެންމެ  ހާސިލުކުރަން  ަމޤްޞަދު  ވޭ 

އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު ހަދަންޏާ އޭަގއި ައސްލު އިޝޫސްތަކެްއ އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ހަކަތައިެގ ތެރޭަގއި  

ށް މާބޮޑު މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި އިންނާތީ ދެން ޕެޓްރޯލިއަމް މާ ބޮޑަށް އެބަ ކަވަރކުރޭ އެބަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އޮޕަރޭޝަނަ

އޮތޯރިޓީއަކުން   އެހެން  ވާހަކައަކީ  މި  އެހެން  އަނެއްކާ  މިއީ  ވެސް  ހައްތަހާ  ހަމަ  ދެން  ފާހަގަވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް 

މި   ތަނަކަށް  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ވެސް.  ަގއިޑްލަިއންސްތަކެއް  އެހެން  އެ  ބެހޭ  ޕެޓްރީލިއަމާ  މި  ހަމަ  ހަދާފާނެ 

މާވާން އެބަޖެހޭ. މި މީެގ ތެރޭަގއި މިހާރު އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީެގ ތެރެއިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޓަކަިއ  ޖަ

މިނިސްޓްރީން   އިކޮނޮމިކް  ޓަކަިއ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ާގއިމުކުރަނީ.  ުއސޫލުތަކެްއ  ެގންުގޅޭނެ  ކޮންޓްރޯލް  ޕެޓްރީލިއަމް 

އެ ޓަކައި  ސެކިއުރިޓީއަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް ގާއިމުކުރަނީ.  ޓްރާންސްޕޯޓުން  ގާއިމުކުރަނީ.  މް.އެން.ޑީ.އެފުން 

 ސްޓޭންޑަރޑަށް ހަދަންޖެހޭ ލޯކަލް ރެގިއުލޭޝަންސްތައް ހަދަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ޕޮއިންޓް ވަރަށް ސާފު. އެކަމަކު އަނެްއ މިހާރު އެްގޒިސްޓިންގ ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް  

ސިޓީ   ކަމަށް  ނިންމި  ކުރަން  ވިޔަފާރިެއއް  އިމާރާތުަގއި  ދެއްތޯ  ޖެހޭ  ފުރަތަމަ  މީހާ  ހުޅުވާ  ކެފޭއެއް  ވަުގތު  މި 

ފު އެއީ  އިނޭގތޯ  ހޯދަން  ލިޔުމެއް  އެތާ ކައުންސިލުން  ޓްރޭޑުަގއި  ދާންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކަންތައް.  ރަތަމަ 

ތަނުެގ  އެ  ހެލްތަށް  ޕަބްލިކް  ދާންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ިވއު.  ދެވަނަ  ރަޖިސްޓްރީކުރަން،  ތަން  ވިޔަފާރިކުރާ 

އޮފީހަ މީރާ  ދާންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ހޯދަން.  ހުއްދަ  ފެތޭކަމުެގ  މިންަގނޑުތަކަށް  ޓެކްސް ޞިއްޙީ  އެއީ  ށް. 

ސައިހޮޓަލެްއ   ކުޑަކުޑަ  ކަންމަތީ  ނޫނިްއޔާ  އެކުެވެގން  ކަމެްއ  ހުރިހާ  މި  ރަޖިސްޓްރީކުރަން.  ތަނެްއކަން  ދައްކާ 

އޭެގން   މިންަގނޑުތަކާއި  ރަްއކާތެރިކަމުެގ  ެގންުގޅުމުަގއި  ތެޔޮ  ކުރަނީ  މި  ރެިގއުލޭޓް  މި  މީެގން  ނުހުޅުވޭނެ. 

މަތްވުމަށް ޓަކައި އިންނަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މީެގ ތެރޭަގއި މި އަންނަނީ އިނޭގތޯ. ދިމާވެދާނެ އެކްސިޑެންޓުތަކުން ސަލާ

ސަލާމަތާިއ   އަދި  ނަަގން.  ހުއްދަތައް  ނަަގންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން  ޓްރޭޑް  އަދިވެސް  ޖެހޭނެ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ހަމަ 

ާގ މި  މިއީ  އަޅާކަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޑިފެންސުން  ޮގތުން  ނުކުރާށެކޭ. ރައްކާތެރިކަުމެގ  ނުބުނާނެ  ނޫނުން 

އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފަހުން އުފައްދައިފިން ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ކިޔާ އޮފީހެއް. އެއީ މިހާރު މި 

ެގޕް   އޮތް  އެ  ަގވަރނެންނަށް  ެގންނަން  ފަންކްޝަން  ރެގިއުލޭޓަރީ  އޮތްއޮތުމަށް  ރެިގއުލޭޓުނުކުރެވި  އެްއޗެހި 

ކުނީެގ    އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާ،  ހަކަތައިެގ  ރެގިއުލޭޓްކުރަން  ޖެހޭނޭ  މީހުން  ެއ  ބުނޭ  ާގނޫނުަގިއ  އެ  ފިލްކުރީ.  މި 

ދާއިރާ އިންނާނެ ާގނޫނުަގއި. އެހެންވީމާ، އެބަ    4ދާއިރާ، ފެނުެގ ދާއިރާ، ނަރުދަމާެގ ދާއިރާ. ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ  
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އޮ ނެތް  ކުރިން  މިހާރު  ކުރަންޏާ  މަސައްކަތެއް  ހަމަ  މީހުންނަށް  އިނޭގ  އެ  ދެން  އެކަމަކު  އެބަހުރިކަން.  ފީހެއް 

 ޑައިރެކްޝަން ދޭނެ ާގނޫނެއް އަދި ނެތީމަ މި ާގނޫނު ވުޖޫދަށް މި އަންނަނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ކުޑަ   އިނޭގތޯ.  ޔަޢުޤޫބް  އަޅުަގނޑު  މިީއ  މުޤައްރިރު.  އެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިނިގލީ 

ފާހަަގކުރަްއވާ ޕޮއިންޓަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކަމުެގ މިސާލަކަށް މިއީ ތެލާއި ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލާއި މި ކަންކަާމ  

މިނިސްޓްރީން.  ޑިފެންސް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން،  ިއންނާނެ  ހަދާފައި  ަގާވއިދެްއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ުގޅޭޮގތުން 

ަގާވއިދުަގއި  އެމް ެއ  ޮގތުން  އުސޫލެްއެގ  އަސްލު  މިނިސްޓްރީން  ޑިފެންސް  ެއހެންވީމާ،  ނޫން.  .އެން.ޑީ.އެފެްއ 

ހިމެނިފައި މި އިންނަނީ މީަގިއ ހަމަ ތެޔޮ މިކަހަލަ އެއްޗެހި ެގންުގޅުުމެގ ތެރޭަގއި މި ހުންނަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކާއި  

ހީވަނީ އެ މީހުން ހަދާ ގަވާއިދު، އޭެގ ބަދަލުަގއި ީމެގން ެއ ހުރިހާ  ެގންުގޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކުެގ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑަށް 

ހަމަ  އޭރުން  ެއއީ  ވެްއޖެއްޔާ  ޮގތެއް  ކަހަލަ  ދެވޭނެ  ކުރިައށް  މީެގން  ރެފަރނުކޮށް  ެއއަށް  ކަވަރކޮށްފައި  އެްއޗެއް 

ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މެންބަރުެގ އެްއކަމެއް ދެ ދިމާލަކަށް ދިއުމުެގ ބަދަލުަގއި ެއއްދިމާލަކުން ނިމިެގންދާނެ. އޭރުން އަ

ހަަމ   ފާހަަގކުރައްވާ.  ޕޮއިންޓަކީ  ކަންނޭނެގ  އެއީ  ޤަބޫލުކުރެެވނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ޙައްލުވީ  ކަންސަރން  އެ 

އެްއކަމަކަށް ދެ ދިމާލަކަށް ދާންޖެހޭތީ ނޫނީ ފަހަރެއްަގއި ދެ ސްޓޭންޑަޑެއް ވެސް ޮއވެދާނެ. އެހެންނޫނީ ޖެހޭނީ މިއާ  

ކަން  އެލައިންކުރަ އެ  ވެސް  ގައިމު  ހަދަންޖެހޭނެ  އެްއޮގތެއް  ކޮންެމެވސް  ބަދަލުކުރަން.  ަގވާއިދު  މީހުން  އެ  ން 

އަޅުަގނޑު   ކަން  އެ  އެހެންވީާމ،  ފާހަަގކުރެްއވީ.  ެއ  ޕޮއިންޓެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ެއއީ  ނިމިެގންދާއިރު. 

 ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި ހަމަ  ރިސޯޓެއް އްޒަތްތެއަޅުަގނޑު  މިހާރު މި  ރެސްޕެކްޓްކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮންސަރނަށް  އެ  މެންބަރުެގ  ރި 

ަގިއޑުލައިންެގ   މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމް  ދިޔައީމަ  ހިސާބަށް  ރައްކާކުރާ  ތެޔޮ  އުޅޭއިރުަގއި  މަސައްކަތުަގއި  ހެދުމުެގ 

ފެންސް މިނިސްޓްރީަގއި ޮއންނަ، އެއަށް ފޮލޯކުރަން. އިތުރަށް ޖެހޭ ފަޔަރފައިޓިންގ މި ދަންނަވާހެން ަގއިޑުލައިން ޑި

އެތަން   އައިސް  އެމް.އެން.ޑީ.ެއފުން  ވިޔަސް  ހެދިކަމުަގއި  އެތަން  ރެިގއުލޭޝަނަށް  މިނިސްޓްރީެގ  ޓޫރިޒަމް 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ހެޒަރޑްތަކަށް  އެކްސިޑެންޓުތަކާއި،  އަލިފާނާއި،  އުޅެނީ  މި  ުއސޫލު  ެއއީ  އިންސްޕެކްޓްކުރޭ. 

މި ނަާގ އެސްޕެކްޓްތަްއ ނެިގޔަސް އަދި ފަޔަރ  ސަމާލުކަމެ ހިތެއް ނުބުނޭ އަޅުަގނޑުމެން  އް ދިނުން. އަޅުަގނޑުެގ 
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ހެޒަރޑްތަކާއި މި ކަންކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީަގއި އެ އޮންނަ މެންޑޭޓް ހަމަ އެޮގތަށް އޮންނާނެ. ދެން އަނެއް  

ދެން   ފުރުޞަތު  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާތަކަށް  ކަމަކީ  ލިޔާ  މި  ާގނޫނުަގިއ  ދެއްތޯ 

ކޮމެންޓްކުރެްއވުމަށާއި އެހެން ހުންނަ ފުށުއެރުންތަކެއް ޮއވެްއޖެއްޔާ ެއކަން ރަނަގޅުކުރުމަށާއި، މިހާރު މިއަށް ވެސް  

އިތުރު    200 އުޅެނީ  މި  މިއަދު  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފިން.  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓް  ވަރަކަށް 

ޞަތު ދޭން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ހަމަ ދައުރު މީަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ފުރު

 މި ދެކެނީ ތަނެއް ރަނަގޅުކުރަން އޮެވއްޖެއްޔާ ރަނަގޅުކޮށްލަން.

 

 ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނޑަސް ނުވިސްނޭ މިހާރު ދެން ކުރިން ކަންކަން އޮތް ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އަލަށް  މުޤައްރިރު ދެން މީަގއި އަޅުގަ 

އެކި  ދައުލަތުެގ  މުޅި  ފަރާތުން  އުޅޭ  ކުރަން  ކަމެއް  އެންމެ  ޕްރޮސީޖަރސްތައް  ސޭމް  ހަމަ  ކަންކަމުަގއި  ހަދާ 

ދެއްތޯ. އުޅެނީ  މި  ކަމުނުޮގސްެގން  ސިޔާސަތު  އެ  ޮގތަށް  ދާންޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން    މުއައްސަސާތަކަށް  އެހެންވީމާ، 

ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  މިހާރު  މުހިންމު  ވަރަށް  ނެުގން  ެއޮގތަށް  ރިފަރެންސްސްތައް  އެ  ބަލާއިރު  ކުރަން  ކަމެއް 

އެންަވޔަރަންމަންޓު  އާއި  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ދާއިރާަގއި  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ 

ޓްރީ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ަވރަށް ވަރުަގދަ ސްޓްރިކް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފަ. ހުއްޓާ ެއ  މިނިސްޓްރީެގ މި ތިން މިނިސް

އަޅުަގނޑަކަށް   ތެޔޮ  މި  ދެން  އައީމަ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެހެން  ތެރެއިން  ހަކަތައިެގ  އަނެްއކާ  ބޭރުން  ފިޔަވަޅުތަކުން 

ހެންނޫނިއްޔާ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ، ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ ތެޔޮ ިވއްކާ ފަރާތްތަކަށް ތެޔޮ ވިްއކޭނެހެން ވެސް. އެ

މިއީ ބާރު ދެރަ ާގނޫނަކަށްެވެގން މީތި ހަމަ ދުންފަތުެގ ާގނޫނަށް ވީ ޮގތަށް ނޫންނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  

ެއއްޗެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ދާނީ.  އޭތި  ޮގތަށް  އިން  ވެފައި  ގަވާއިދަށް  ބެހޭ  ވިްއކުމާ  ތެޔޮ  އޮތް  ހަދާފައި    އިން 

ޮއވެދާނެ.   ޮއވެދާނެ. އެ ރެކޯޑު  ައޅުަގނޑުމެންެގ ދައުރުަގއި ހަކަތައާ ބެހޭ ބިލެއް ވެސް  ހަދާފައި ދޫކޮށްލުން އޯކޭ، 

ިމ   އަޅުަގނޑު  މީަގއި  ިވއްކާ،  ތެޔޮ  ކަމެްއ،  އެންމެ  ޮގތަކަށްތޯ.  ކޮން  ހާސިލުކުރެވޭނީ  މަޤްޞަދު  ީމަގިއ  އެކަމަކު 

ހޭ ތަކުލީފް، ސްޓްރިކްޓް މި މެޝަރސްތަކެއް. އޯކޭ، މި ތެލަކީ ޭއެގ  ވިސްނަނީ ތެޔޮ ިވއްކާ ފަރާތަކުން އުފުލަންޖެ

އެންަވޔަރަންމަންޓަލް  ޕްރޮކޯޝަންސްތަކާއި،  ސޭފްޓީ  ފޮލޯކޮށްެގން،  ެމޝަރސްތަކެއް  ބަިއވަރު  ވަރަށް  ޒާތުަގއި 

ަގިއޑްލައިންތައް އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފްލޯކޮށްެގން  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ހުރި  މި  ެއ    ޕްރިކޯޝަންސްތަކާއި  އެބަހުރި. 

ކުރާ   ވިޔަފާރި  އަންނަނީ  މި  އަނެްއކާ  ބޭރުން  އޭެގން  ހެދިފަ.  ރާއްޖޭަގއި  އެބަހުރި  އުސޫލުތައް  އެ  ަގާވއިދުތައް 

ވައްޓާލަނީ.   މި  ެގނެްއސަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުން  ހަކަތައިެގ  މިންަގނޑުތަކެއް  ވަކި  ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން 
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މިނި ިއކޮނޮމިކު  ނެތް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ކުރެޭވކަށް  ވިޔަފާރި  އަދި  ވެސް  އުސޫލަކުން  އިންނަ  މި  ސްޓްރީަގއި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ އުސޫލަކުން ެވސް ިވޔަފާރިކުރެވޭކަށް ނެތް. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީަގއި އިންނަ 

މިކަން ވެސް  އުސޫލަކުން  އިންނަ  މި  އޮތޯރިޓީަގއި  ޓްރާންސްޕޯޓް  އަދި  ވެސް  ނެތް.   އުސޫލަކުން  ކުރެވޭކަށް 

 އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިކަން ކުރަން ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، ތެލު އަުގ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި މުޅިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މީަގއި އޮތް ވާހަކަތައް ސާފުެވަވޑައިނުަގންނަވަނީހެން. ތި 

ހުރި  މީަގއި  އެނޭގ  ެއބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކިޔަމުންދިޔަިއރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލު  މުޅި  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި 

ކަށް ތި ވިދާޅުާވ ވިޔަފާރީެގ އެސްޕެކްޓެއް ނޫން މީަގއި އަންނަނީ. މީަގިއ  ވާހަކަތަކަކާއި ނެތް ވާހަކަތައް. އޭތި މިސާލަ

ެގންނަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރާ ތެލުެގ ކޮލިޓީ. ެއއީ އަދި ެއްއވެސް ބަޔަކު ބަލާ އެްއޗެއް ނޫން އިނޭގތޯ.  

ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން  ވިޔަފާރުކުރަންޖެހޭނީ  އަދި  އެތެރެކުރަންޖެހޭނީ  ތެލޭ ރާއްޖެއަށް  ހުންނަ  މިންަގނޑުތައް   

މިސާލަކަށް. އެއީ އަދި ެއއްެވސް ބަޔަކު ބަލާ ެއއްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުން މިހާރު ނުކުރާ 

ބަޔަކު    ހިފަހައްޓާނެ  ކޮލިޓީ  ތެލުެގ  ދަންނަވަންޏާ  މިސާލަކަށް  ދަނީ.  ރެގިއުލޭޓްެވެގން  ތެރޭަގއި  ީމެގ  ކަންތައްތައް 

އެތަނުެގ     ނުހުންނާނެ. ވިޔަފާރިތަކާއި  ވިދާޅުިވ  ތި  އިނޭގތޯ.  ބަލަނީ  މީެގން  ބައި  އެނަރޖީ  އެނަރޖީ،  އެއީ 

 ދޯނިފަހަރާއި އެއީކީ މި ބިލުެގ މަޤްޞަދެއް ވެސް ނޫން. މީެގން ކަވަރކުރާ އެްއޗެއް ވެސް ނޫން އެއީކީ.  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގމަނަފުށި

 ރު އަޅުަގނޑު އިންނާނެ ފުރުޞަތަށް އެދިފަ. މުޤައްރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިންޑީައކުން އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ވިދާޅުވޭ.  ؟ އެހެންތޯ

 

 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށި ދާއި

ާމ   ެއއްކަމަކަށް  ެއހެންވީމާ،  މިދިޔައީ.  މިނިޓު  ސާޅީހަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ދެން  ިމހާރު  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ިގނައިރު ޮގއްސިހެން. އެހެންީވމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޕާކްކޮށްފައި ހުރި މާއްދާތަކަށް އިހަށް އަލިއަޅުވާ ނިންމާފަިއ  
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ޮގތަކާ ޢަމަލުކުރާނެ  ބިލަށް  މުޅި  މިހާރު  ދެން  ދީފައި  ފުރުޞަތު  އިތުރު  މިކަމަށް  މަރުޙަލާަގއި  ވާހަކަދަްއކާ  އިމެދު 

 ޕާކްކޮށްފައި ހުރި މާއްދާތަކަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުން ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނާތީ އެޮގތަށް ހުށަހަޅާލަންވެެގން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ރަނަގޅު.  ހަަމ އާދެ!  ވެސް  ވަުގތެއްަގއި  ހުރިހާ  ވެސް  ވާހަކަތަކަށް  ހުރިހާ  މެންބަރުންެގ 

އަޅުަގނޑުމެން އަޑުއަހަިއެގން މި ެގންދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މުޅި ބިލު ހަމަ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި  

 ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ އެ މަތިން މެންބަރަކު ވެސް ބައްލަވަން ެވސް ޖެހޭނެ ވަރަށް ރަނަގޅަށް، ކިޔުްއވަން ވެސް ޖެހޭނެ

ފާހެްއ  ައޅުަގނޑުމެން  ބިލެއް  އަދި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޮއތް  ާމއްދާެއއް  ކަންބޮޑުވާ  މީަގއި  ދެން  ތިރިއަށް.  ފެށިެގން 

ނުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުނުެގނެވޭނެ މާއްދާެއއް ވެސް އަދި ނޯންނާނެ. މުޅި ބިލު އެކީަގއި ައޅުަގނޑު  

އޭތި  ފާސްކުރާނީ   ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ކޮންސަރނެްއ  މާއްދާއަކަށް  ވަކި  ބައްލަވާލައްވާފައި  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީން. 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޑިސްކަސްކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. އެްއވެސް ދޮރެއް ބަންދެއް ނުވޭ އިނޭގތޯ ސަޢުދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

  ބަރާބަރު. ކުރިއަށް ެގންދަވާ. އޯކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟)ކ( އޯކޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! )ކ( ކިއިއްޖެއްނޫންތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހުރި   ލިބެން  ޖީލުތަކަށާއި އަންނަން އޮތް  )އ( ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިހާރުެގ  ބޭނުންކުރުމުަގއި  ހަކަތައިެގ ވަސީލަތްތަްއ 

ހިމާޔަތްކުރުމާިއ،   ރައްކާތެރުކުރުމާއި  ވަސީލަތްތައް  އެ  ޮގތަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޖީލުތަކަށް 

ކަ ޮގތްތަކެއް  ލިބިދެވޭނެ  ފުރިހަމައަށް  މަންފާ  ޭއެގ  މިއީ ތަރައްޤީކުރުމާިއ،  ދެން  ތަންފީޛުކުރުން.  ނޑައަޅައި 

ކަނޑައެޅިެގން   ާގނޫނުަގއި  މި  ކަމަށް  ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ  ދާއިރާތައް  ޚާއްޞަ  ހަކަތަިއެގ  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީމަ ލާފައިން ތަންކޮއް މިއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. ކޮމެންޓެއް ނެތް. )ވ(.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ވ( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަކަތަިއެގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަިއ ިއޔާދަކުރަނިިވ ހަކަތައަށް ރާއްޖޭެގ ހަކަތަިއެގ ދާއިރާ  

ރަނަގޅުކުރުމަށް ފެންވަރު  ޚިދުމަތުެގ  ހަކަތައިެގ  ޮގތާއި  ދަށުން  ބަދަލުވަމުންދާ  އޭެގ  ެއކުލަވާލައި  ޕްލޭނެއް   

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބާރުއެޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޕްލޭނެއް ނޫން ދެއްތޯ. ޕްލޭން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބާރު އެޅުން. އެއީ މި  ކުރުމުެގ ޕްލޭން ެއކުލަވާލައި ޭއެގ ދަށުން މަސަްއކަތްކުރުމަށް ދަ

 ާގނޫނުަގއި އެބަ ބުނޭ ޕްލޭނެްއ އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކަމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 އަދުހަމް، ބާރުއަޅައި އަދި އިތުރު ބަހެއް އެޑްކޮށްލުން ކިހިނެއްވާނީ، ހިތްވަރު ދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ބާރުއަޅައި ހިތްވަރުދިނުން.  ؟ ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު ދިނުން. އާދެ! އެހެން ހަދަމާތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 ނޫނީ ހިތްވަރުދީ ބާރުއެޅުން ެއކަހަލަ ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން ެއ ދެބައި، ެއއްކަލަ ދެ ކަމެްއީވމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު ދިނުން. އާދެ! )މ(. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚިދުމަތްތަްއ   ހަކައިތަިއެގ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ެގްއލުމުެގ  ދޭ  ަގސްދުަގިއ  ވަސީލަތްތަކަށް  ހަކަތައިެގ  )މ( 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެ ޚިދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުަގއި އިހުމާލުުވމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުމާ ުގޅިެގން އެފަދަ ފަރާތްތަކާ 

ވަ ގާއިމުކުރުން.  ނިޒާެމްއ  އެޅޭނެ  އޮތީ  މެދުފިޔަވަޅު  މި  ވާހަކަ  އެ  ދެން  ހުރީމަ  ލާފައި  އަދަބުތައް  ބަިއަވރު  ރަށް 

 ބުނެފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަސީލަތަކަށްތޯ ހަކަތައިެގ ވަސީލަތްތަކަށް   ހަކަތަިއެގ  ވަސީލަތަކަށްތޯ ؟ ަގސްދުަގއި،  ޚިދުމަތްދޭ  ހަކަތައިެގ  މިހާރު 

ހަމައެކަނި.   ދެނީ  ޚިދުމަތް ެގއްލުން  އިންނާނެތޯ  މަީގއި  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ޚިދުމަތްތަކަށް  ވަސީލަތްތަކާއި  ހަކަތަިއެގ 

 ބެލެހެއްޓުމުަގއި އިހުމާލުވުމުެގ ބައިތައް އާދޭތޯ ތިރީގައި. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެ ުމވަްއޒަފަކު  ކުންފުންޏެއްެގ  ެއ  ވެސް،  މުވަްއޒަފަކު  ެއްއކަލަ  ނޫންތޯ  އަންނާނެ  ކަމެއް  އާދެ!  އިހުމާލުން  ސް 

އެޮގތަށް   ދަޢުވާކުރެވިދާނެއޭ  ޖިނާޢީ  އޮެވއްޖެްއޔާ  ޖިނާޢީ ކަމެއް  މި  އޭަގއި  ދެން  ޖުރުމަނާކުރެވޭނެ.  ހަމަ  ކޮށްފިއްޔާ 

 އޮެވއެއް ނޫންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މަޤްޞަދަ މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ތިއްކެއް.  ނިއިންނާނެ  ަގިއ  )ހ(  އިހުމާލުަގއި  އިތުރުކުރި  އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން  ށް 

އިނީ   ކޮން  އިނީ  ދެން  ނިންމީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ޯއކޭ  ޖުމްލަޮގތެއްަގއި  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  އަކުރުތަކަކީ 

 ؟ ބަދަލެއްތޯ ެގނައީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބުނަ މި  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  ބާރުތަކުެގ  ޒިންާމތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުެގ  ިމ  ދެން  ސިޔާސަތުތަކާއި  ސަރުކާރުެގ  ނީ 

ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފަިއވާ ަގވާއިދުތަކާ ެއްއޮގތްާވ ޮގތުެގަމތީން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ އަަގށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ  

ޚިދުމަތްތަކުން    ހަކަތައިެގ  ދެޭވ  ތެރޭަގއި  އިޙްތިޞާސް  ކައުންސިލެްއެގ  އެ  ލަފަޔާއެކު  ރައްޔިތުންެގ  މަތިން  ޮގތެްއެގ 

ާގނެ އަުގ ކަނޑައެޅުމޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުަގއި އަނެއްހެން މުޅި ޖުމްލަޮގތެއްަގއި މި ބުނަނީ އެންމެ ނަ

އަުގ  ފަރާތުން  ދޭ  ޚިދުމަތް  އެ  ޮގތަކަށް  ދަށްވާ  އަަގށްުވރެ  އެ  ދެން  އޮތީރިޓީންނޭ.  ކަނޑައަޅާނީ  އަުގ  މަތީ 

ކައުންސިލު އޮތްވާ  ބުނެފައި  އެހެން  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑައެޅިދާނެއޭ.  އޮތީމަ  މާއްދާަގއި  މި  ކަނޑަައޅާނީ  އަުގ  ންނޭ 

 އޭަގއި ސުވާލު އުފެދޭތީވެ އެހެންވެ އެތަން ހައިލަިއޓްކޮށްލާފައި މި އޮތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައަގށް ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ދެއްތޯ.  އޮންނާނެ  ވާހަކަ  އެ  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ބިލުަގއި  ނަރުދަމާެގ  ވުރެ  ފެނާއި 

 ؟ބޮޑުނުވާނެ ޮގތެއްެގމަތިން ކިޔާފައި ައުގ ކަނޑައެޅުން އިންނާނެ. ޚިދުމަތުެގ އަުގ. އެބައޮތްތޯ އެ ބިލު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެ ބިލު އޮންނާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެއްތޯ. ާގނޫނެއް  މިހާރު  ނޫން،  ބިލެއް  އެއީ  ނެުގން،  އަުގ  ބައްލަވައިދެްއވަބައްލަވާ    ޚިދުމަތަށް  ތީަގިއ 

 ކައުންސިލުތަކުެގ ޒިންމާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކައުންސިލުތަކުެގ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައް. އެ އޮތީ ހަމަ އެ މާއްދާ. ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތަކާއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން 

އެްއޮގތްވާ   ަގާވއިދުތަކާ  ޮގތެއްެގމަތިން  ހަދާފައިވާ  ބޮޑުނުވާނެ  އަަގށްވުރެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ޮގތުެގމަތިން 

 ރައްޔިތުންެގ ލަފަޔާއެކު އެ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަނާެގ ޚިދުމަތުން ނަާގނެ އަުގ ކަނޑަެއޅުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމަ އެޮގތަށް ނޫންތޯ މި ފަހަރު ވެސް ލިޔެފައި އެއިނދީ. 

 

 ދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އި

 އާދެ! ހަމަ މި މާއްދާެގ ކޮޕީެއއް ެއއީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު  މިއީ  މެންބަރެއްެގ އެްއވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް.  އެބަ އޮތްތޯ އެްއެވސް  އެހެންވީމާ، ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. އޭަގއި 

އެްއވެސް   ފާސްކޮށްފަ.  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މާނައަކީ  ޭއެގ  ވިދާޅުވެއްނުވޭ.  ެއއްޗެއް 

 ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރުން ރަނަގޅޭ ދެއްތޯ. 

 

 ވިލިނިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ކުރިއަށް ެގންދަންވީނޫންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! ެއއްވެސް ކޮމެންޓެއް ނެތް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ައުގ   ޕްރަިއސަށް،  ެއއްކަލަ  ސަބަބުން  ތީެގ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރި  އެ  އަދުހަމް  ދެންމެ  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ 

އެއްވެ ނޫނީ  ކައުންސިލުެގ  ތި  ކަނޑައެޅުުމަގއި  ކުރެވޭނެތޯ  ކަންކަން  އެކަހަލަ  އިންފުލުއެންސްކޮށް  ނޫނީ  ސްވަރެްއެގ 

އޭެގ   ދެން  ކަނޑައަޅާފައި  ައުގ  މަތީ  ެއއްކަލަ  އެއީ  ނެތް.  މައްސަލައެއް  ނުކުރެންވެންޏާ  އޮވެެގން.  ތިހެން  މާއްދާ 
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ޔާުމ އަޅުަގނޑަށް މައްސަލަެއއް  ފަހުން އެއްކަލަ ވިއްކަންޖެހޭ އަުގ ހަމަ އޮޕަރޭޓަރެއް ލިބޭނެތާ އެ ބާރު. އެހެންވެއްޖެއް

 އަދުހަމް އެހެން ފާހަަގކުރެއްވީމަ މި ސުވާލުކުރީ.  ؟ ނެތް. އެހެން ދޭހަވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އަދުހަމްެގ ޕޮއިންޓަކީ ކޮބައިތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރޭޓަރަށް ލިބިފައި އިންނަ ބާރެއް ކަމަށް މުޅި ބިލުން ދެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ޔަޢުޤޫބް އެ ވިދާޅުވިހެން އެ އޮޕަ

ފެނާއި  އަސްލު  އޮތީމަ،  ބުނެފައި  އެހެން  ކަނޑައަޅާނީ  އަުގ  ކައުންސިލުންނޭ  މިހެން  އޮްއވާ  އެހެން  ދޭހަވޭ.  އެބަ 

ވި  ޭގސް  މިސާލަކަށް  ޚިދުމަތް.  ހަކަތައިެގ  މި  އިންނަނީ  ޚިދުމަތްތަކެއްތާ  ބަިއަވރު  ވަރަށް  އްކުމާއި  ނަރުދަމާއަށްވުރެ 

ޚިދުމަތްތަކުެގ   ހަކަތައިެގ  އެކުލެވޭނެނޫންތޯ  ހަމަ  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ވިްއކުމާއި  ޕެޓްރޯލް  ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން  މި  އަދި 

 ތެރޭަގއި.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މިހާރުެގ އަޅުަގނޑުެގ ޕޮއިންޓަކީ މެކްސިމް ސީލިންގ އެ ކަނޑައަޅުމުަގއި އޮތޯރިޓީ އާިއ ކައުންސިލާިއ އޮޕަރޭޓަރާއި  

ބްރެކެޓްެގ   އެ  ޭއެގ  ކަނޑަައޅާ،  ދެން  ތިރިން  އޭެގ  އޯކޭ.  އޭތި  ނިންމަނީ.  ވާހަކަދައްކައިެގން  ފަރާތްތަކާ  ހުރިހާ 

އޭގެ  ވެއްޖެއްޔާމު  ައެގްއ  ކަނޑައަޅާ  މާއްދާއިން   ތެރެއިން  ހުރިހާ  ބިލުެގ  މުޅި  މި  އޮންނަންޖެހޭނީ  ރައިޓްސް  ފުލް 

 ވެސް ދޭހަވާންޖެހޭނެއޭ އެ ބާރު އޮންނަން ހަމަ އޮޕަރޭޓަރަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިސާލަކަށް އަުގ ކަނޑަެއޅުމުަގއި މަޝްވަރާ ދިނުން އެކަހަލަ ޮގތަކަށް މީތި...  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަނޑާލަމާތޯ ހަކަތަ  ޚިދުމަތުން.  ކަރަންޓުެގ  ބަދަލުަގއި  ހަކަތައިެގ  ަގިއ  ؟ މިހާރު  )ބ(  ބްރޯޑް  ފުލް  އެީއ  ހަކަތަ 

ޚިދުމަތުން ކަރަންޓުެގ  ދެޭވ  ތެރޭަގއި  ޕްރެކްޓިކަލް އިޙްތިޞާސް  މީަގއި  ދަންނަވާލަފާނަން  އަޅުަގނޑު  މިހާރު   .
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ކަރަންޓް   އިނޭގތޯ  ައެގއް  ެއއް  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  އިންނަނީ  މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މިހާރު  ފާހަަގވާ.  ޕޮއިންޓެއް 

ކިތަންމެ ޑިމާންޑު އޮތަސް، ބޮޑު ރަށަކަސް،  ކިތަންމެ  ކިތަންމެ ކުޑަ ރަށަކަސް  ެއއް އަެގއް  ކިތަންމެ   ޔުނިޓެްއެގ، 

ވަރަށް   ޕޮޕިއުލޭޝަންތަކަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ދަންނަވާހެން  މި  އެހެންވީާމ،  ައެގއް.  އެއް  އޮންނަނީ  ނެތަސް  ޑިމާންޑު 

ހުރިހާ   އެ  ކަނޑައަޅާށޭ  އެހެންވީަމ  އޮތޯރިޓީން  އެއީ.  ޙަޤީޤަތަކީ  ސަބަބުން.  މިކަމުެގ  ވޭ  އެބަ  ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖު 

ކަރަންޓް   ބަލާފައި  ެއ  ފެކްޓަރތަކަކަށް  އޮންނާނެ.  ވެސް  މިންަގނޑުތައް  ބަލަންޖެހޭ  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  އަުގ 

މިންަގނޑުތަކަށް ބައްލަވާފައި ހއ.ފިއްލަދޫަގއި ކަރަންޓް ޔުނިޓެއް ވިްއކޭނެ އެންމެ ބޮޑު ައަގކީ ިމއޭ. ދެން އެ މީހުން 

ްއެގމަތިން ވިްއކާށޭ. ކައުންސިލުެގ  ބަލާ ހުރިހާ ބެލުންތަކެއް ބަލާފައި އެބަ ބުނަނީ. ދެން އެައަގށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ޮގތެ

ރަށުެގ   މި  ސަބްސިޑައިޒްކޮށްފާނަމޭ  ތިމަންނަމެން  ބުނަނީ  މި  ކައުންސިލުން  މިންވަރަކުން  ހުރި  ތަނަވަސްކަން 

ޔުނިޓަކަށް   އަުގހެޔޮކުރަން  ކަރަންޓު  ޭގޭގަގއި  ދިރިއުޅޭ  އާންމު  ޓަކައި  އަުގހެޔޮކުރުމަށް  ކަރަންޓް  ރައްޔިތުންނަށް 

ދީ  ދިނުން ތިމަންނަމެން  އިޚްތިޔާރު  އެ  މިވަރަށް.  ދަށްކޮށްދޭށޭ  އަުގ  ތިމަންނަމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މިވަރު.  ފާނަމޭ 

 ފުރުޞަތު ލިބޭ މި މާއްދާެގ ދަށުން. 

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށި ދާ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތީެގ ސަބަބުން ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެހެން. އެއީ މިސާލަކަށް ޖެހިެގން އިންނަ އެއް 

ސަރުކާރަ މައި  ސަރުކާރަށް  ކައުންސިލުތަކުން  ާވނަމަ  ކުޑަކޮށްފިކަމުަގއި  ާމބޮޑަށް  އަުގ  ކަރަންޓްެގ  ށް  ރަށުން 

ޑިމާންޑުކުރަމުންދާނެ އެ މީހުންނަށް އެ ސަބްސިޑައިޒްކޮށްދޭން. ދެން އެ ހުއްޓާނުލާ ދާނެ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް 

ތަންތަނާއި  ބޮޑު  އާބާދީ  މިހާރު  ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރުން  ތިމަންނަމެންެގ އާބާދީ ކުޑަެވެގންނޭ ކިޔާފައި  ވެސް. 

ބޭންޑުެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އޭެގ    5ިގނަ ލާރި ލިބޭ ޮގތަށްތާ މި އޮތީ % ބިންބޮޑު ތަންތަނަށް ބަޖެޓުން ވެސް  

 ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ އެހެންެވއްޖެއްޔާމު ވަރަށް ބޮޑަށް މީެގން. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މުޤައްރިރަކަށް ހީއެއްނުވޭ އެހެން ކޮށްފާނެހެން. މިސާލަކަށް މައި ސަރުކާރު މި އޮތީ މާލެަގއި. މާލޭެގ ރޭޓާއި މާލެ 

އަންނަންޏާމު  އެޮގތަށް  ޕްރެޝަރ  އެ  ތަފާތު.  ެއއާ ވެސް  ރަށްތައް.  ބަިއވަރު  މި އަތޮޅުެގ  ހަމަ  އޮތީ  މި  ޖެހިެގން 

އަޅުަގނޑަށް   އެއީ  އަންނަންވާނެ.  ވެސް  ކޮމެންޓާ މިހާރު  ެއ  ސަޢީދުެގ  އަޙްމަދު  ދެންމެ  އިނޭގތޯ  ތަފާތު  ޚިޔާލު 

 އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ތަފާތު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ   ނޫން  ބަޖެޓަކުން  ސަރުކާރުެގ  ބުނެވެންޖެހޭނެ  ސާފުކުރެވެންޏާ  އިތުރަށް  މީަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަނެއްކާ 

އެ   އޭތި ސަބްސިޑަިއޒް  އާމްދަނީ ކައުންސިލަކުން  ދީފައި  ބާރުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މީހުންނަކީ  އެ  މިހާރު  ކުރަނީ. 

ހޯދޭނެ ޮގތްތަކާއި އަމިއްލައަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ އަިމއްލަ އެކައުންޓު ވެސް ޮއވޭ ކައުންސިލުތަކުަގއި. އަދި ރައްޔިތުންެގ  

ރަ މި  ނިންމަނީ  މީހުން  އެ  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ރަްއޔިތުންނާ  އޮޭވ.  ވެސް  ޮގތުން ފަންޑު  ހުރި  އާމްދަނީ  ށުގެ 

ތިމަންނަމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ސަބްސިޑައިޒްކޮށްދެވިދާނެއޭ. ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް އަޅުަގނޑު މި ވިސްނަނީ  

އިނޭގތޯ. އެ ފުރުޞަތު އޮތް ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަން ކުރެވޭނީ. ކައުންސިލް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހޮވާފައި  

ބޮޑެ ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ވަރަށް  ައޅުަގނޑަށް  އޮތީމަ  ތަނަވަސްކޮށްދީފަިއ  ާގނޫނުން  ފުރުޞަތުތަްއ  ދީފައި  ބާރުތަކެްއ  ތި 

ވިސްނުންތެރިކަމާ  ނެރެވިދާނެހެން  ޮގތްތައް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ކައުންސިލުތަކަށް  ބޭނުންާވ  ހިންަގން  އެހެން 

ވެ ނަރުދަމާަގިއ  ފެނާއި  ދެން  މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ.  ދެން  އެކީަގއި  ެއޮގތަށް.  އޮތީ  އެ  ފާސްކޮށްފަިއ  މިހާރު  ސް 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައި ިއނީ ފަސް ރުފިޔާއަށޭ ޔުނިޓެއް. މި ރަށުަގއި ފެނަކައިން  އަނެއްހެން ބުނެފާނެތޯ މިހާރު 

އެއްބަސްވާނެތޯ ހަމަ  ބުނާއިރަށް  އެހެން  ރުފިޔާއަށޭ.  ތިން  ކިހިނެއްތޯ ؟ ވިްއކަންޖެހޭނީ  ފަރަޤު  ބުނާނެ  ދެން 

 ؟ ތިމަންނަމެން މިންކުރާނީ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އާދެ! ކައުންސިލުންތާ ކަނޑަައޅަންޖެހޭނީ. އެ މީހުންނަށް ކަނޑައެޅިދާނެތާ ދެ ރުފިޔާއަށް ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ޖޫން 29                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  29ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

19 

 

ވެސް   މީހާ  ިވއްކާ  ނޫންތޯ.  ނިންމޭނެ  ނުއެްއ  އެޮގތަކަށް  ބުންޏަސް  އެކަނި  އަދި  ކައުންސިލް  ނޫން، 

 އެއްބަސްވާންޖެހޭނެ. ވިޔަފާރީެގ އަުގތަކަށް ނުވާނެ ނޫންތޯ ެއންމެ ފަރާތަކުން ބުނާ އެއްޗެއް. 

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މި އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ައުގ ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ކައުންސިލުން ކަމަށް. ދެން ނޭނޭގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަރުދަމާެގ  ޚިދުމަތާއި،  ފެނުެގ  ޚިދުމަތާއި،  ކަރަންޓުެގ  އޮންނާނެ  ވެސް  ާގނޫނުަގއި  ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލު،  އެއީ 

އިޙްތިޞާ ކައުންސިލުެގ  ޚިދުމަތް  ކުނީެގ  ޒިންމާެއްއ  ޚިދުމަތާއި  މީހުންެގ  އެ  ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުަގިއ  ތެރެއިން  ސްެގ 

 ކަމަށް. އެހެން ާގނޫނުަގއި ެވސް ލިޔެފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ.... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ެވސް މާއްދާެއއްަގއި ައުގ ކަނޑަައޅާނީ ކަުއންސިލުންނޭ އެހެން އިނުން މުޤައްރިރު، މިހާރު ދެންމެ ކަނޑައެޅިެގން ެއއް

އަޅުަގނޑު ދެކޮޅު އިނޭގތޯ. ެއހެން އިނދެއްޖެއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެން މި މާނަކުރާ ޮގތާއި ފަހުން މި ޚިދުމަތް ދޭއިރު 

ތެރެއަށް  ބޮޑު މައްސަލަތަކެްއެގ  އޭރުން  ތަފާތުވާނެ.  ޮގތާިއ ވެސް  މާނަކުރާނެ  މީހުން  ތެރެއަށް    އެ  ބޮޑު ކޯޅުމެްއެގ 

 ދާނީ. އެއެއް ސާފުެވެގން މި ފާސްކުރުން ބުއްދިވެރިހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން ހާދަ ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އެއްކޮޅުން ދޭން ވަކާލާތުކުރެއޭ އިނޭގތޯ ހަމަ ރަށްރަށް ހުރި ޮގތަށް 

 ވަކި ސަރުކާރުތައް ލެވެލްަގއި.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މި މައްސަލައަކީ  ދިމާވާނެ  މީަގިއ  މުޤައްރިރު  ކައުންސިލުއެކަމަކު،  ނިންމަސާލަކަށް  އޮޕަރރޭޓަރަށް ން    ފާނެ 

އޮޕަރޭޓެްއ   އެޮގތަކަށް  އެހެން.  ނިންމަފާނެ  ކަުއންސިލުން  ވިޔަސް  އެއްޗެއް  ނޫން  ފީސިބަލް  ފައިނޭންޝިއަލީ 

ނުކުރެވޭނެ. ނުކުރެވުނީމަ މިީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މި ސަބްސްޓޭނަބިލިޓީ. ޚާއްޞަކޮށް މި އަސާސީ ޚިދުމަތެްއ. 
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ދެން އެ ނޫން.  ކަމެއް  ބުއްދިވެރި  ެއއީ  ކުރަން  އެކަން  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ބުރޫއަރާ  ޚިދުމަތެއް  މިކަހަލަ  ހެންވީމާ، 

ކަންކަމުަގިއ   ސިޔާސީ  ޚާއްޞަކޮށް  މީހުން  އަންނަ  ހަމަ  ކައުންސިލުެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ެއކަން ނުކުރާނެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު... އުޅޭ މީހުން ހަމަ ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކައުންސިލުން   ައެގއް  ކުޑަ  ައަގށްވުރެން  ކަނޑައެޅޭ  އެ  ލެވޭނެނޫންތޯ  ތިރިއަށް  ެގ  )ބ(  ހޯދަމާ.  ޙައްލެއް  ހިނާގ 

 ން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފަރަުގ ދައްކާނެ ޮގތެއް. ފަރަުގެގ ައުގ ދަްއކާނެ ޮގތެއް ކައުންސިލު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އެޮގތަށް ރަނަގޅު މައްސަލައެްއ ނެތް. ތާއީދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނުކުރެޭވނެއޭ، އެހެން ލިޔަމާތޯ. މިޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަރުކާރުެގ އަހަރީ ބަޖެޓަކުން ފައިސާ ބޭނުމެއް ވެސް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އޯކޭ ތާއީދު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބުނެފައި  އެހެން  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  ވީނަމަވެސް،  ބުނެފައި  އެހެން  ަގއި  )ބ(  މި  ލިޔުއްވާލަބައްލަާވ.  އެހެންވީމާ، 

އޮތޯ ތި ވީނަމަވެސް  ޕޮއިންޓެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެީއ  އަަގެގްއަގއި،  ކުޑަ  ައަގށްވުރެން  ކަނޑައަޅާ  ރިޓީން 

ދާއިރާެގ   ވިލިިގނލި  މިހާރު  ައެގްއަގއި،  ކުޑަ  ައަގށްުވރެން  ކަނޑައަޅާ  ޮއތޯރިޓީން  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކުރެްއވީ 

ކޮބައިތޯ  މެންބަރު  އަ ؟ އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑަައޅާ  އޮތޯރިޓީން  އިނަސް  ވިލިނިގލި  ބުނެފައި  އަެގއް...  ކުޑަ  ަގށްވުރެން 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެގއްލިއްޖެއޭ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓަށް އަހަން އަޅުަގނޑު ރެޑީވި ތަނުން. 

ިވއްކަން   ކަރަންޓު  ހާލަތެއްަގއި،  ނިންމާ  ވިްއކަން  ކަރަންޓު  ައެގްއަގއި  ކުޑަ  އަަގށްވުރެން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން 

ނިންމާ ހާލަތެއްަގއި. ކީކޭތޯ މީަގއި ބުނާނީ. އެ ފަރަޤު މިހާރު ކިހިނެއްތޯ ޔަޢުޤޫބު އެ ާވހަކަ ބުނާނީ. އޭެގ ފަރަޤު 
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ދައްކަން އިންތިޒާެމއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ. ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތައް އަުގެގ ފަރަުގ ދެއްތޯ. ހާލަތެްއަގިއ  

ފަރާތަށް ޚިދުމަތްދޭ  ފަރަުގ  ދައްކާނެ  އަުގެގ  ފަރާތަށް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.  ކައުންސިލުން  އިންތިޒާމު  ދައްކާނެ   

 ޮގތެްއ، ދައްކާނެ އިންތިޒާމެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއޭ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ައެގްއަގިއ ނޫން... ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުޤައްރިރު، ައސްލުަގއި މިތާނަގއި އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާ ައަގށްވުރެން ކުޑަ  

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަަގށްވުރެން ކުޑަ ައެގްއަގއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން، ނޫން، ނޫން. އޮތޯރިޓީންނޭ އެ ރަށުަގއި ިވއްކާނެ އެންމެ މަތީ އަުގ ކަނޑައަޅާނީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑަެއޅީމަ މިސާލަކަށް އަންނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެދާނެނޫންތޯ އެއަށްވުރެން ކުޑަކޮށް ދޭން. ހަމަ.މަތީ އަުގ އޮތޯރިޓީން ކަނ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސްޓެލްކޯއިން   ފެނަކައިން،  އަަގކަށް  ކުޑަ  އަަގށްވުރެން  ކަނޑައަޅާ  ނުހިނާގނެ.  ިވޔަފާރިެއއް  ެއޮގތަކަށް  އުހޫނ، 

 ވެސް ެއ ިވއްކެއް އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު އަެގްއގައިތާ ވިްއކާނީ ިވޔަފާރި ވިްއޔާ.  ކަރަންޓު ިވއްކާކަށެއް ނޫޅޭނެ. އަބަދު

ައެގްއަގިއ ކަރަންޓު ވިްއކަން ނިންމާ ހާލަތެއްަގއި އަުގެގ   އެހެންވީމާ، އެ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަަގށްވުރެން ކުޑަ 

ނިންމައިެގން ކައުންސިލުން  މިހާރު  ފަރާތަށް،  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ކަނޑަައޅާ    ފަރަުގ  އޮތޯރިޓީން  އިނޭގތޯ 

 އަަގށްވުރެން... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު، މިހާރު އަޅުަގނޑު ދެންމެ އަދުހަމް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ތަންކޮޅުަގއި، މިސާލަކަށް ބަލަމާހިނާގ މެކްސިމަމް  

މީހަކު  ރުފިޔާއޭ. އެކަމަކު އެއީ    2އަަގކީ   އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ެމކްސިމަމް އަުގ. މިސާލަކަށް ހަމަ ހުރެދާނެ ހަމަ 
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މި  ކުޑަކުރަންޏާތާ  އެއަށްވުރެން  ދެން  އެހެންވެއްޖެްއޔާމުން  ބޭނުންވަނިއްޔޯ.  އޭނަ  ރުފިޔާއަށް  ދޮޅު  ރުފިޔާ  އެއް 

 ކައުންސިލުން ތިބައި، ތި ޕޮިއންޓު އަންނާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވެ މި ދެންނެވީ މިއަށް އިތުރުކުރަމާތޯއޭ ައަގށްވުރެ ކުޑަ އަެގއްަގއި ކަރަންޓު ިވއްކަން ކައުންސިލުން ނިންމާ  

 ހާލަތެއްަގއި.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ކޮށް ތަކުރާރުކޮށްލެޭވނެތޯ.ދެންމެ ސާފެއްނުވި އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް. އަދި ކުޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިއްކަން   ކަރަންޓު  ައެގއްަގއި  ކުޑަ  ައަގށްވުރެން  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  އެޑްކޮށްލަނީ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ނި މީހާ  އަނެއް  އެީއ  ނިންމައިެގން.  ކައުންސިލުން  ހުށަހަޅާ.  ނޫނީ  ހާލަތެއްަގއި  ނިންމާ  ންމިއަސް  ކައުންސިލުން 

ފަރަުގ   ައުގެގ  ހާލަތެއްަގިއ  ނިންމާ  ހުށަހަޅައިެގން  ކައުންސިލުން  ނުޖެހޭ.  ދައްކާކަށް  ފަރަުގ  ކޮންމެހެން 

 ދައްކަންޖެހޭނެއޭ ކައުންސިލުން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއއްކަލަ    2ރކުރެވޭނެ ދެއްތޯ. މިސާލަކަށް  އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ މި ޕޮއިންޓަށް ކޭޓަ ރުފިޔާއަށް 

މެކްސިމަމް ޕްރައިޒް އިނަސް ދޮޅު ރުފިޔާއަށް އޮޕަރޭޓަރު ިވއްކަން ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވަނީ ރުފިޔާއަކަށް 

 ހަދަން. އެހެންވެއްޖެްއޔާމުން ޭއތި އެޮގތަށް ކޭޓަރކުރެވޭނެ ެއހެންނޫންތޯ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަދި ެއއް މާއްދާ ލާންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. ިމޮގތަށް ފަރަުގ ދަްއކަން ސަރުކާރުެގ ެއއްކަލަ ރަސްމީ ބަޖެޓު، ފާސްކޮށްފަިއ  

އަހަރީ  ދައުލަތުން  ފައިސާ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ބަޖެޓުަގއި  އަހަރީ  ކަމަށް.  ޚަރަދުނުކުރެވޭނެ  ބަޖެޓުން  ރަސްމީ  އޮތް 

 ބަޖެޓުެގ ޮގތުގައި. 
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 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އެ ރަށަކަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފައިސާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ  ދައުލަތުން  ރަށަކަށް  އެ  ބެދިއްޖެހެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލޫޕްހޯލްތަކެއް  ހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ޔެސް. 

 ިއވާ އަހަރީ...ރަށަކަށް ކަނޑަައޅާފަ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފައިސާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ކައުންސިލަކަށް ނޫން ދެއްތޯ. އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ ސިޓީއަކަށް. ދެން އެ ރަށަކަށް އަނެއްކާ އެބައާދޭ ފަހަތަށް. އެ 

ޑާލަްއވާ. މިހާރު ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. އަޙްމަދު ސަޢީދު، ޔަޢުޤޫބު. ޚައިތަމް. ރަނަގޅު ދެއްތޯ. ދެން ކޮން ތަންކޮޅު ކަނ

 މާއްދާއެއްތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަިއެގ ބާބަށް އިތުރު މާއްދާއެއް ލާން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ. ެއއީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް  

ހަކަތަ  އިޔާދަކުރަނިވި  ނެތް  ވެސް  ާގނޫނުން  މި  މުޅި  އެއީ  ފެނޭ.  ލާން  މާއްދާެއއް  ޮގތުަގއި  އިސްކަންދިނުން 

އިސް  ެއނަރޖީއަށް  ރިނިއުބަލް  ކަމަކަށް  އުފެއްދުމުަގއި  އެއްކަހަލަ  ބުނާނަމަ  މިސާލަކަށް  ވާހަކައެއް.  ކަންދޭންޖެހޭނެ 

ކަރަންޓު އުފެއްދާއިރު މިސާލަކަށް ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްެގންނާއި ރިނިއުބަލް އެނަރޖީންނާ ކަރަންޓު އުފެއްދެން ޮއއްަވއި ެއ  

ލު މާއްދާެއއް  އެކަހަލަ  އެނަރިޖީއަށް.  ރިނިއުބަލް  އިސްކަންދޭންވާނެޭއ  ފެންނާތީ  ހާލަތުަގއި  ކަމަށް  މުހިންމު  ން 

 އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް...  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ޖޫން 29                      ވަނަ ބައްދަލުވުން  29ކޮމިޓީގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު

 

 

24 

 

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިސްކަންދިނުން. މިހާރު ހަކަތައިެގ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުަގއި، ހަކަތައިެގ ަވސީލަތްތަްއ  

ދިވެހިރާއްޖޭ  ވަސީލަތްތައް  ހަކަތަިއެގ  ހަކަތަ  ބޭނުންކުރުމުގައި،  ބާވަތެއްެގ  ދެ  ކަަމކަށް  ެއއް  ބޭނުންކުރުމުަގއި  ަގިއ 

 ލިބެން އޮތް ހާލަތެއްަގިއ، ދެ ބާވަތެއް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެން ިގނަ ބާވަތެއް، ެއއް ކަމަކަށް ދެ ބާވަތެއް... 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއް ބާވަތަށްވުރެ ިގނަ ބާވަތްތައް ދެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ރަޙުމަތްތެރި  ތިމާވެއްޓާއި  ިއސްކަންދޭންވާނީ  ވެސް  އަބަދު  ހާލަތެްއަގއި  އޮތް  ބާަވތްތައް  ިގނަ  ބާވަތަށްވުރެ  އެއް 

އިޔާދަކުރަނިިވ   ިގނަ.  ަވރަށް  އަދި  އިޔާދަކުރަނިވި  ައދި  ގެއްލުންކުޑަ  އެންމެ  ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  މޫސުމަށް 

 ހަކަތައަށެވެ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާ

އަދި މިޮގތަށް އިސްކަންދިނުމުަގއި އިޤުތިޞާދީ ހާލަތަށާއި އެކަމުެގ އަުގ، މިސާލަކަށް އަަގށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެެވ.  

 އަުގެގ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް އޮންނަންޏާމުން މި ބުނާ އެއްޗެއް ެއނގިއްޖެެއއް ނޫންތޯ. 

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާ

 އިޤުތިޞާދީޮގތުން އެބައި ލައިފިކަމަށް ވާނަމަ ތި ކަމެއް ވާނެ...

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިސާލަކަށް ވަރަށް ކުޑަ ތަފާތެއް އިންނަނީ. ތެލާއި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކަށް އެްއ  ހިނާގ މި އޮތްޮގތެްއ ބަލައިލަމާ. ރީތިކޮށްލަްއވާ. ހަކަތައިެގ ވަސީލަ

ބާވަތަށްވުރެ ިގނަ ބާވަތެްއ ބޭނުންކުރެވެން އޮތް ހާލަތުަގއި އަބަދު ެވސް ިއސްކަންދޭންވާނީ ތިމާވެއްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި  
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ރަނަގޅެއްނޫ ހަކަތައަށެވެ.  އިޔާދަކުރަނިވި  އަދި  ކުޑަ  ެގއްލުން  އެންމެ  ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  އެއަށޭ  މޫސުމަށް  ންތޯ. 

 އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ދެއްތޯ. ރަނަގޅު ދެއްތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުފެއްދުންތަްއ    4ދެން   ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  ދެން  އެކަނި.  ޕެޓްރޯލިއަމް  އިނީ  ފުރަތަމަ  ބާބު.  ވަނަ 

 އެޮގތަށް ބާބުެގ ނަން ބަދަލުކުރަން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަދި ނުވަތަެއއް ނޫން. އަދި. އާއި ޖަހަމާތޯ. ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓެރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް. އަދި ކަނޑާލާ. އެ ޮގތަށް  

ރަނަގޅު ދެއްތޯ. އެއީ އެ ބާބުެގ މުޅިން ވެސް ހުންނާނީ ޭއެގ ބާވަތްތައް. އެހެންވީާމ، ެއ ސުރުޚީ ރަނަގޅުކޮށްލުން  

 ކޮން ކަމެއްތޯ އޮތީ.  އެއީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ާމއްދާ. ލައިސަންސްެގ ބާވަތާިއ ޝަރުތު ކިޔާ މާއްދާއެއް ިމއީ. އެކަމަކު މި މާއްދާަގއި    20ދެން މި މާއްދާ.  

އެހެ ނެތް.  ވާހަކަެއއް  ބާވަތްތަކުެގ  ވާހަކަ.  ޝަރުތުތަކުެގ  ލައިސަންސްެގ  އެކުލެވިެގންވަނީ  ވެސް  ންވީމާ،  މުޅިން 

 ލައިސަންސްެގ ޝަރުތުތައް، ެއޮގތަށް މި މާއްދާ ނަން ބަދަލުކޮށްލަންވީނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮތް ެއއްޗެއްތާ އޮންނަންވާނީ. ރަނަގޅު. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  35އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން.    ދެން ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ އުފެއްދުންތައް

ފަށާތާ   ޢަަމލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  އެްއޗަކީ  ބުނާ  މި  މާއްދާަގިއ  މި  ރާއްޖޭެގ    12)ހ(  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  މަސް 

ޢަމަ އުޅަނދުފަހަރު  ވަންނަ  ހިފައިެގން  އުފެއްދުމެއް  ޕެޓްރޯލިއަމް  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަްމ  ލުކުރަންޖެހޭ  ސަރަޙައްދުތަކަށް 

 ޮގތާއި ބެހޭ ަގާވއިދު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައި ެގޒެޓުކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، ސަޢީދުެގ ކޮންސަރން އެ އޮތީ ހަމަޖެހިފައެއްނުން.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެގ ސުވާލަކީ މިހެން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަންޖެހޭނެއޭ މި މާއްދާ ބުނާއިރު މާއްދާ ފަހަތުަގއި ަގވާއިދު  ދެން އަޅުަގނޑު 

އެކުލެވާލަންޖެހޭނެ  މިނިސްޓްރީން  ަގާވއިދެއް  ހުރިހާ  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އެބަބުނޭ  މާއްދާ  ބެހޭ  ހެދުމާ 

 ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަ ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީން  ކުށެްއނު.  ލިޔުމުެގ  ހަމަ  ތިއީ  މިނިސްޓްރީއަށް.  ޖެހޭނީ  ނަގޅުކޮށްލަންނޫންތޯ 

ަގާވއިދެއް ހަދާ ޮގތަށް މުޅި ާގނޫނު އޮތީ. މަޑުކުރައްަވއްޗޭ. އެ ތަން އަދިވެސް ރީތިކޮށްލަން. ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރު، 

ެއއްޗަ  މީެގ  ހިފަިއެގން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު މިހާރު އުޅަނދުފަހަރު ވަނުމެއްނޫން ދެއްތޯ  ތެޔޮ  އުޅަނދުފަހަރު،  ކީ. 

ކުރާ   އޮތޯރިޓީން  ޕޯޓްސް  މިސާލަކަށް  ނުބެހޭ.  މިއާއި  ހުންނާނެތާ  ވެސް  ޮގތްތަކެއް  ކިތަންމެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑުމެންގެ  ހުންނާނެ.  ެވސް  ކަންތައްތަކެއް  ކުރާ  ކަސްޓަމުން  ދެއްތޯ.  ހުންނާނެ  ވެސް    ކަންތައްތަކެއް 

ވަންނަ  ހިފައިެގން  ހަދަންޖެހޭ.  ުގޅޭޮގތުން  ރައްކާތެރިކަމާ  އޭެގ  ތެލާއި  ހުރި  އޭަގިއ  ތެލާއި،  ކޮންސަރނަކީ 

 އުޅަނދުފަހަރު...

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އުޅަދުފަހަރު އުފުލާ ތެލުެގ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުފުލާ ހަކަތައިެގ... 

 

 ކެވުން: އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއް
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ިމ ތަންކޮޅުަގއި އެ ވާހަކަ.  ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިައމްެގ އުފެއްދުންތައް ޖަހަންވީނުންތޯ. އޭރު ރިޕީޓުވޭ އެބަ 

 އުފުލާ ބާވަތްތަކުެގ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން ެމންބަރެއްެގ ނެތްތޯ މީަގއި.  ؟ ކީކޭތޯޕެޓްރޯލިއަމް އުފެއްދުމަށް ހިފައިެގން ވަންނަ އުޅަނދުފަހަރުަގއި ހުންނަ،  

ސަރަޙައްދު   އޮންނަންވީ  އެންކަރކުރުމާިއ  އޭތި  އުޅެނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއްޗަކީ  އުޅޭ  މި  ބުނަން  މިހާރު 

ޕެޓްރޯލުއަްމެގ  ޕެޓްރޯލިއަމާއި  ހުރި  ޭއަގއި  ނޫނޭ.  އެްއޗެްއސެއް  ބެހޭ  ޑިއުޓީއާ  ކަސްޓަމު  ޭއެގ  ކަނޑައެޅުާމއި 

 ކާ ބެހޭޮގތުން ރަްއކާތެރިކަމުެގ ޮގތުން ހުންނަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކުެގ ަގާވއިދު. އުފެއްދުންތަ

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުަވތަ   ެވސް  އެތާނަގއި  އުފެއްދުންތައް.  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ޕެޓްރޯލިއަމާއި  ލާންވީނޫންތޯ.  އެބައި  ރިޕީޓްވިއަސް  ހަމަ 

 ކަނޑާފަ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫނީ ނުވަތަ ކަންނޭނެގ އެތާނަގއި އިންނަންވާނީ ސަޢީދު. ެއ ޕްޓްރޯލިއަމް ނޫނީ ޕެޓްރޯލިއަމް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗެއް އުފުލާނީ. ނޫނީ ދޭތި ވެސް އުފުލަފާނެ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ންވީމާ، ނުވަތަ ކަންނޭނެގ އެތަނުަގއި އިންނަންވާނީ ދެްއތޯ ސަލީމް. މުޤައްރިރު.އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ،  އުފެއްދުންތަކުެގ  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  އިހަށް.  ލިޔެލަބަލަ  ޮގތަށް  ކީ  ތިޮގތަށް 

ބެހޭޮގތުން ރައްކާތެރިކަާމ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އުފެއްދުންތަކުެގ  ބެހޭޮގތުން  ރައްކާތެރިކަމާ  އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ  ޔެސް.   .
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އެހެންވީމާ،  މިހާރު.  އޯކޭނޫންތޯ  އެކުލަވާލާ.  މިނިސްޓްރީން  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  ފަރާތްތަކުެގ  ބެހޭ  ކަމާ  ަގާވއިދު 

ެގ ސޭފްޓީ އާއި ސެކިއުރިޓީ ާއިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަރނަކީ އޭަގއި ހުރި ޕެޓްރޯލިއަމް، ޕެޓްރޯލިއަމް ޕްރޮޑަކްޓްސް 

ކަމެއްތޯ   ކޮން  ކުރަނީ  މިނިސްޓްރީން  ހުރި  ދެން  އެއްކަލަ  ނެތެއްނުން  މިހާރު  ޯއކޭނުން،  ޕްރިވެންޝަން.  ހެޒަރޑް 

 ؟ އަހާނެ ޖާަގެއއް ދެއްތޯ. ދެން ކޮން މާއްދާއެއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕެޓް ނުވަތަ  ޕެޓްރޯލިއަމް  މާނަކުރުމަށް  ކަމަށް  ދެން  އޮތީ.  މި  މާނަކޮށްފައި  އުޅަނދު  އުފުލައި  ބާވަތްތައް  ރޯލިއަމްެގ 

ޝަރުތުތަކެއް   ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ކަމަށް  ހުންނަންވާނެ  ުއޅެނދެއްަގއި  "އެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެްއަގމާިއ    އެކުލެވޭ އަދި ޕެޓްރޯލިއަމް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލިއަމްެގ ބާވަތެއް ުއފުލުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ

ކަނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ." ދެން ލައިސަންސް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަކަތައިެގ  

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ދިުގ މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ލަިއސަންސް ހުއްދައަށާއި ަވުގތީ ލައިސަންސް ހުއްދައަށެވެ". 

 

 ފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަ

 ދިުގ މުއްދަތު ކަނޑާލަންވީނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮންމެހެން ދިުގ މުއްދަތު ޖަހާކަށް ނުޖެހޭ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަނަގޅު. އެ ތަންތަން ކަނޑާލީމަ ރަނަގޅު. މިހާރު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ދެން އެ ނިމުނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޯކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން. ދެން ައޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ މިހާރު މި 

ން މި ކިޔަނީ މިއަށް ފަސްޓު ޑްރާފްޓްކަމަށް. ފަސްޓު ޑްރާފްޓް ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ  އޮތް ޑްރާފްޓް ދެން އަޅުަގނޑުމެ

ދުވަސްަވންދެން ހުޅުވާލަން އިނޭގތޯ.    3ހުރިހާ އިދާރާއަކަށާއި އަދި ާއންމުކޮށް ހަމަ އަދިވެސް މީހުންެގ ކޮމެންޓަށް  

 ލިބޭ ކޮމެންޓުތަކާއި އަދި އާންމު ފަރާތުން އޭެގ ފަހުން މިނިސްޓްރީތަކުން އަދި އޮފީސްތަކުން ލިބޭ، ކުންފުނިތަކުން

 ލިބިދާނެ ކޮމެންޓަކާ އެކީަގއި އަދި އެއް ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާފައި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ފާސްކުރާ ޮގތަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސާލަކަށް.މުޤައްރިރު، ަވކިަވކިން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާނެ އިދާރާތަކެއް ެއބަހުރިތޯ. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައ   އެޒް  ދެއްތޯ  ފޮނުަވންޖެހޭނެ  އިދާރާތަކަށް  ފޮނުވި  ހޯދަން  ކޮމެންޓު  ބިލުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  މިހާރު 

 ؟މިނިމަމް. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެން މެންބަރުންެގ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ

އިދާރާތަކަށް   ތަނަށް  ފޮނުވާލި  ހަމަ  ކޮމެންޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  ދެންނެވީ.  ތި  ރަނަގޅަށް  މުޤައްރިރު 

 ފޮނުވާލާފައި ެއޮގތަށް ނިންމާލީމަ ރަނަގޅުވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާހެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ ކުރިން ވެސް އެ ވާހަކަދައްކާލި ޮގތަށް ނިންމާލާފައި އަނެއްކާ ވެސް  

 އެ މުއަްއސަސާތަކަށް ހަމަ ފޮނުވާލަން. ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކި ޮގތް ެއއީ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދެން   އޮތީ.  މި  ވިދާޅުވެފަިއ  ބޭފުޅުން  އެ  ކުރިން  ެއއީ  ބަލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ުމއްދަތެއް  ދުވަހުެގ  ތިން 

ބަދަލުތައް ހުރި ތަންތަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާހަަގވާނެ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކޮމެންޓުކުރެއްިވ  

ބިލެ އޮތް  ކޮމެންޓުކުރައްވާފައި  އެހެންވީމާ،  ތަންތަނުން  ނޫން.  ެވސް  އެްއޗެއް  ފޮނުވާ  އަލަކަށް  މުޅިން    3ްއވީމަ 

 ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ރަނަގޅުތޯ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު، އަދި އެބައިނޭ އަޅުަގނޑަށް މިސްވާ ކަމެއް މި ބިލުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެއްެގ ތެރޭަގއި އިންދާ އެހެން އެޓެންޝަން ނުެގންދެޭވނެ.ނޫން، ނޫން. މަޑުކުރައްާވ. މިހާރު ކަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުއްލިައކަށް ހަނދާންވީމަ ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދުވަހުެގ މުްއދަތެއް އަޅުަގނޑުމެން ދޭނީ. މާދަމާ އެހެންވީމާ، އެއަށް    3މެންބަރުން މިޮގތަށް ނިންމެވީ މިހާރު. އެއީ  

އުޅޭ   ފޮލޯކުރަން  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނެގ  ޭއރުން  ކޮށްދެްއވާތި.  މިކަން  އިދާރީޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މަޖިލީހުެގ ވެބްސައިޓުަގއި ބިލުެގ ޑްރާފްޓް ޝާއިޢުކޮށްދެްއވުމާއި އަދި  ޓައިމްލައިނަށް މިކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ،  

ފޮނުއްަވއިދެްއވާ.   ޮގތުަގިއ  ޑްރާފްޓުެގ  ފަސްޓު  މުއައްސަސާތަކަށް  ހުރިހާ  ފޮނުވި  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން    3ކުރިން 

ފޮނުއްވުމަށް އަންަގަވއިދެްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާފައި ކޮމެންޓު  އެ  ދުވަސް  ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް  މެދަށް އެއް  އޭެގ   .

ބިލު   އިށީނދެ  ެއކީ  ކޮމެންޓުތަކާ  ހުރި  ލިބިފައި  އެކީަގއި  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮށްލާފައި 

މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ތާއީދުކުރެްއވި  އެޮގތަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ.  ޕްލޭނަކީ  ެއއީ  ޮގތަށް.  ފައިނަލްކުރާ 

 ؟މްެގ ޕޮއިންޓަކީ ކޮބައިތޯބަލަނީ. ދެން އަދުހަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މީެގން ކަވަރުކުރޭތަ  އެބަ  ކަންތައް  އެ  ޕިކަޕްތަކުަގއި.  އުފުލަނީނޫންތޯ  މި  ޭގސްފުޅި  މި  މިހާރު  ؟ މުޤައްރިރު، 

ނަކޮށްފައި އެބައިން  އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެތަން ކަވަރުކުރާ ތަނެއް. ޭގހުެގ ޚިދުމަތް. އެކަމަކު ހަކަތަިއެގ ޮގތުަގއި މާ

 ޭގސް ެވސް ެއކުލެވޭ ޮގތަށް މާނަކޮށްފައި އިން އެތި. ޭގސް ެވސް ހިމެނޭ ޮގތަށް ހަކަތައިެގ ތެރޭގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރެގިއުލޭޓުކުރަން ކޮންމެހެން  ެގންދަންޖެހޭތޯ  ކަނޑައަޅާނީ.  ؟ ޭގސްފުޅި  މިނަްގނޑުތައްތާ  ހުންނަންޖެހޭ  ފުޅީަގއި  ެއ 

ހުންނަންޖެހޭނެއޭ ނޫން މިންަގނޑު  ރައްކާތެރިކަުމެގ  ސަލާމަތާއި  ހުންނަންޖެހޭ  އެްއޗެހީަގއި  އުފުލަންޖެހޭ  ދެން  ތޯ. 

 އެބައޮތެއް ނޫންތޯ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި އެޅި އެބައި އެބައޮތް. ދެން މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި ޭގސް ހޮޅި އަޅައިެގން މިހާރު ހުޅުމާލޭަގ

ތެރޭަގިއ   ބާބު  މި  ޕެޓްރޯލިއަމްެގ  ދެން  ދަްއކަވަނީ.  އެ  ވާހަކައެއްނޫންތޯ  އަޅާ  ހޮޅި  ޭގސް  ެވސް  އިމާރާތްތަކަށް 

 ؟ޕެޓްރޯލިއަމާއި ޕެޓްރޯލިއަްމެގ އުފެއްދުންތަކާއި ޭގސް އެޮގތަށް ބަދަލުކުރީމަ އެބައި ކަވަރުާވނެބާއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޑަކަށް ނޭނެގ ކުއްލިއަކަށް ތިއަށް ޖަވާބުދޭކަށް. އަޅުަގނޑަކަށް... ދެން އާދެ! އަޅުަގ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ިމ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފޮނުވާލީމަ  ބިލު.  މި  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ފޮނުވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  ދެން 

 ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ކަންނޭނެގ ދެްއތޯ.މުއައްސަސާތަކަށް މި ދޭ މުއްދަތު ތެރޭަގއި ހަމަ އެކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްލަވާލަްއވާ.  އިޝޫ  އެ  ޑީޓެއިލްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ބޭފުޅުން  ތި  އަދި  އެކަމަކު  ދެން 

ޮގތަށްތޯ   ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ެވސް  ޭގސް  ހަމަ  މިންަގނޑުތަކާިއ މާއްދާތަކުން  ހުންނަންޖެހޭ  އުޅަނދުފަހަރުަގއި 

ރައްކާތެރިކަާމއި އެބައިތައް ރަނަގޅަށް ކަވަރުވިތޯ ޭގހުެގ ެއސްޕެކްޓްތަްއ، ޭގހުެގ ޚިދުމަތްދިނުން އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް  
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ނެތީ. ެއއްޗެއް  އެކްސްޓިންުގއިޝަރެއއް  ފަޔަރ  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  އޭަގއި  އުފުލަނީ.  ޭގސް  ދެން   ދޯންޏެއްަގއި 

ާގނޫނާއި  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ެގއްލުންތަްއ  ބޮޑެތި  ފޫނުބެއްދޭވަރު  ހުންނަނީ  އެ  ހިނގައިފިއްޔާ  ޙާދިސާެއއް  ނުރައްކާތެރި 

ަގާވއިދަކާ އެކީަގއި އަންނާނެ ކޮންމެވެސް ލިމިޓު ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް. އެކަމަކު ެއއީ ެއއަށްވުރެން ބޮޑު ކަެމއްަގއި  

 ކަންތައްތާ ދެއްތޯ. އެއީތާ ާގނޫނުން މި ކުރާ ކަމަކީ. ކޮންމެހެން ވެސް މިހާރު އޮތްހާ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އަންނަ

ފަސޭހަކޮށް ބައެއް ކަންކަން ނޯވެދާނެ. އެކަަމކު ެއއީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަެމއްެގ ފަިއދާއަށް ޓަކައި ބޮޑު ކަމެއްެގ  

މެން ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ކަމެްއ.  ކުރާ  ޓަކައި  ވެފައިދާއަށް  ފޮނުއްވާބަރުން  އެކީގައިސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ    ލެްއވުމާ 

ކަމަށް   ނުވާ  ކަވަރކުރެވޭތޯ.  ރަނަގޅަށް  އެކްސްޕެކްޓް  ވިދާޅުާވ  ތި  ޭގހުަގއި  އެ  ބައްލަވާލަދެްއވާ  ބޭފުޅުން  ާގނޫނީ 

ތި   އިނޭގތޯ  ބައްދަލުވުން  މާދަމާެގ  ދެން  ފާހަަގކޮށްދެއްާވ.  ވެސް  ނުކުތާތައް  ރަނަގޅުކޮށްލަްއވަންޖެހޭ  ވަންޏާ 

ފުޅުންެގ ޝެޑިއުލްަގއި ނޯޓުކޮށްލަދެއްވާތި. ރަސްމީކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ބާްއވާނީ މި ދަންނަވާހެން މީޑިޔާއަށް ވެސް  ބޭ

އެހެންވީމާ،   ކޮށްފާނެ.  ވެސް  ބްރޯޑްކާސްޓް  ފަހަރެްއަގިއ  ދީެގން  ބައްދަލުވުން    2ދަޢުވަތު  މާދަމާެގ  ޖަހާއިރަށް 

ނިން އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަމުން  ވާހަކަ  ހުރިހާ އޮންނާނެ  އިނޭގތޯ  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ބައްދަލުވުން.  މައިލާނަން 

 ބޭފުޅުންނަށް. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




