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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ   ދައުރުގެ  މި  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   .`

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގައި    32ބައްދަލުވުން. އެއީ މި އަހަރުގެ  

ންބަރުން. އެހެންވީމާ، ކޯރަމް ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުން  މެ  4މިވަގުތު ތިއްބެވީ އަޅުގަނޑާ އެކުގައި  

ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް.  

މަރު ކޮމިޓީ  ދަންނަވައިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  އޮތްގޮތް  ގޮއްސަ  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރެވި  ބިލުގެ  ބިލު  މުޅި  ޙަލާގައި 

ނިންމީ   ބިލު    2ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ކޮމެންޓަށާއި  އާންމުންގެ  ބުރަކަށް  ވަނަ 

ގިނަ   ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ފޮނުވި  މިގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި  ޗުއްޓީ  މަޖިލީހުގެ  މި  ފޮނުއްވުމަށް. ދެން 

ން އިތުރު ކޮމެންޓު ފޮނުއްވާފައިވޭ. މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު އެރުވިން ދެވަނަ ބުރަށް  ފަރާތްތަކު

އެދެން   އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލަދެއްވުން  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް. ދެން  އޮވެއްޖިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު 

  އަދި ކޮމެންޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކާ.  ކޮމެންޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވި ދާއިރާތަކާ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯޕަރޭޝަން،   ފެނަކަ  އެލް.ޖީ.އޭ،  އެންވަޔަރަންމެންޓް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފޮނުއްވާފައިވަނީ  ކޮމެންޓް 

އެޓަރނީ   އަދި  އޮތޯރިޓީ  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ސްޓެލްކޯ،  ފޮނުވި  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީ،  އޮފީހަށް.  ޖެނެރަލްގެ 

ޔުޓިލިޓީ   އެންވަޔަރަންމެންޓާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ލިބިފައިވަނީ  ކޮމެންޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ 

 ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން. ދެން އެ ކޮމެންޓުތައް މިހާރުވަނީ ބިލަށް އިތުރުކޮށްފަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ކޯރަމަކީ   ކޮމިޓީ  މިހާރުގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ    1މެންބަރުން.    4އާދެ!  މެންބަރަކު 

އެއްވެސް   އެހެންނަމަވެސް،  ގެންދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އޮންލައިންކޮށް. 

ހުށަހަޅުއްވާފައި    އެއްޗެއް ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ ގެންދާނީ. އާދެ! މިހާރު  ކުރިއަށް  މި ކޯރަމަކުންނެއް އަދި. ކިހިނެއްތޯ 

ވަނަ ބާބުގެ ފެށުން   1މިވަނީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކޮމެންޓުތަކާ އެކުގައި. އެހެންވީމާ، 

  ހުރި ކޮމެންޓުތައް ވިދާޅުވެދެއްވާ އިދާރީމޭޒުން. ފުރަތަމަ މާއްދާ ތަޢާރުފާއި ނަން މިހާރު އޮތްގޮތާއި ލިބިފައި 
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޤައްރިރު ކޮމެންޓެއް ލިބިފައި ނެތިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފޯކަސްކުރަން.   އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާތަކަށް  ހުރި  މިމަރުޙަލާގައި ކޮމެންޓު  ފެންނަނީ  ކަންނޭނގެ  އަޅުގަނޑަށް  އޭރުން 

ކޮމެންޓު   އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ބޭނުމެއް  ކިޔުމުގެ  ރިޕީޓުކޮށް  އަނެއްކާ  އޮތްގޮތަށް  އެއްޗެއް  ހުރި  ޕްރޮޑަކްޓިވްވާނީ. 

މެންބަރުން   ފާސްކުރާއިރުގައި  ބިލު  އެކައްޗަކަށް  އެކީ  ފަހުން  ދާނީ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާތަކަށް  ހުރި  ލިބިފައި 

 ގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް. އެހެންވީމާ، ކޮމެންޓު ލިބިފައި ހުރި މާއްދާތައް.  ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް އަޅު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާލިއިރު ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަތްކަށް ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ  

ބަ ޔުޓިލިޓީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ހަމައެކަނި  އޮތީ  ކަންބޮޑުވުން  މުޤައްރިރުގެ  އޮތްއޮތުން  މިފަދައިން  ޔާންކޮށްދިނުން 

ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ އެގޮތަށް އޮތްއޮތުން ބަދަލުކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރުން. އެއީ މި  

މަސްއޫލިއްޔަ ފަރާތްތަކެއްގެ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ޔުޓިލިޓީ  ބިލުގައި  ތަޢާރުފުގައި  އެކަނި  އޮތީމަ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ތުތައް 

ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ އެގޮތަށް އޮންނަން ނުފެންނާތީ އޭތި ބަދަލުކޮށްފައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް. އެއީ  

 އައިއްސައިން ކޮމެންޓަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚިޔާލެއް  ތަފާތު  ކަމަށް ވަންޏާ އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވާ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ އޮތްގޮތް    މެންބަރެއްގެ  އުޅުއްވާ 

 ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް މާއްދާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕްލޭން   އެއީ.    6ހަކަތައިގެ  މާއްދާ  އޮ  6ވަނަ  މި  މާއްދާގެ )ށ( ގައި  ނިމޭތާ  ވަނަ  މީލާދީ އަހަރެއް  ކޮންމެ    3ތީ 

ހާސިލުކުރެވުނު   މަޤުޞަދު  ބޭނުންވި  ހާސިލުކުރަން  ޕްލޭނުން  ހަކަތައިގެ  ފާއިތުވި އަހަރުގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 
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އޭ.ޖީގެ   ދެން  ފޮނުވަންވާނޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  މިނިސްޓަރު  ރިޕޯޓެއް  ގޮތުގެ 

އް ލިބިފައި އޮތީ އެ މާއްދާ )ށ( ފެށުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ހަކަތައިގެ ޕްލޭން  ކޮމެންޓެ

ފޮނުވަންވާނޭ.    30އެކުލަވައިލާތާ   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ޕްލޭން  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 އިތުރުކޮށްލަން.  އަދި ދެން އެ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް. އެތަންކޮޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަށަންވީ   ޖުމްލަ  ބުނަނީ )ށ( ގެ ކުރިއަށް، )ށ( ގެ އޮތް  އެ ދެއްވި ކޮމެންޓުގައި މި  މިހާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލުން 

 ؟ އެގޮތަށްތޯ. އެހެންތޯ އެ ބުނަނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިމާއްދާ ފަށަންވީ  ޖުމްލަ  )ށ(  އާދެ!  އެކުލަވައިލާތާ  އާދެ!  ޕްލޭން  ހަކަތައިގެ  އެކުލަވާލާ  ދަޑުން  ގެ  )ހ(    30ގެ 

މީލާދީ   ކޮންމެ  އަދި  ފޮނުވަންވާނީ  މަޖިލީހަށް  ޕްލޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ސިލުކުރަން ބޭނުންވި ކަންކަން  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ހަކަތައިގެ ޕްލޭނުން ހާ  3އަހަރެއް ނިމޭތާ  

 ހާސިލުކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފޮނުވަންޖެހޭނޭ. ދެން ކޮންމެ އަހަރަކު    2 ޕްލޭން  އެ  އެކުލަވާލާފައި ވެސް  ޕްލޭން  ފުރަތަމަ  މިހާރު މިއައީ.  ބަޔެއް 

ކަމަށް   އަންނަ  ކަމެއް  ފުރިހަމަ  އިތުރު  ފޮނުވަންޖެހޭނޭ.  ވެސް  ރިޕޯޓެއް  ގޮތުގެ  ތަންފީޛުވި  ޕްލޭން  އެއްފަހަރު 

 .ޖީގެ ކޮމެންޓު ހިމެނީމަ މިހާރު އޮންނާނެ ގޮތަކީ ކިޔާލަދެއްވާ.  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. މިހާރު އޮންނާނެ ގޮތަކީ އޭ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކުލަވައިލާތާ   ޕްލޭން  ހަކަތައިގެ  އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޕްލޭން    30)ށ(  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އަހަރެއް   މީލާދީ  ކޮންމެ  އަދި  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓަރު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި 

އަ  3ނިމޭތާ   ފާއިތުވި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ކަންކަން  މަސް  ބޭނުންވި  ހާސިލުކުރަން  ޕްލޭނުން  ހަކަތައިގެ  ހަރު 

 ހާސިލުކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުންގެ  ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ހިއްސާކުރަން  މިޖެހޭ  ޕްލޭން  އެ  ވެސް  އެކުލަވާލާފައި  ޕްލޭން   

 މަޖިލީހަށް. ދެން ޕްލޭނުން ހާސިލުކުރެވުނު ކަންކަން ވެސް އެބަޖެހޭ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދަމާތޯ. ދެން އޮތް މާއްދާ.   ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް 2އެހެންވީމާ، އޯކޭ ނޫންތޯ. ދެން 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ދީފައިވާ  ލައިސެންސް  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިގެ  އޮތީ  މި  ގައި  )ނ(  )ނ(.  ދެން 

ޕްލޭން   ކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިގެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ސިޔާސަތާ  ޤައުމީ  އެކުލަވާލައި  ހަކަތައިގެ 

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް    3ލައިސެންސް ލިބޭތާ   އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް  މަސް 

މަސް    3ނިމުމުން އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  

އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިއަށް ކޮމެންޓެއް ލިބިފައި މި އޮތީ... )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ

އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް. ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސެންސް ދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން  

ހަކަ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ސިޔާސަތާ  ޤައުމީ  ހަކަތައިގެ  ޕްލޭން  ވެސް  ކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ތައިގެ 

ލިބޭތާ   ލައިސެންސް  ހުށަހަޅަންވާނޭ.    3އެކުލަވާލައި  އޮތޯރިޓީއަށް  ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ބުނަނީ  މި  މިނިސްޓްރީން  ހުށަހަޅަންވާނޭ.  މިނިސްޓްރީއަށް  އޮތީ  މި  ބިލުގައި    އަޅުގަނޑުމެން 

ތަންފީޛުކުރެވުނު   ތެރޭގައި ޕްލޭން  އަހަރުގެ  އެ  ނިމުމުން  އަހަރެއް  ކޮންމެ މީލާދީ  ހުށަހަޅަންވާނޭ. އަދި  އޮތޯރިޓީއަށް 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލައިސެންސް ލިބި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފާއިތުވި އަހަރު ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދެން  

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ.   1 އަންނަ މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަކަތައިގެ   މީހުންގެ  އެ  ތަނަކުން  ކޮންމެ  ޚިދުމަތްދޭ  ހަކަތައިގެ  އޮތީ  މި  ޑްރާފްޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު 

ދެން ހުށަހަޅަން.  މިނިސްޓްރީއަށް  ޔުޓިލިޓީ  ޕްލޭންޖެހޭނެ  ހުށަހަޅަންޖެހެނީ  ޕްލޭން  އެ  ބުނަނީ  މި  މިނިސްޓްރީން   

ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއަށޭ. އެކަމަކު ޤައުމީ ހަކަތައިގެ ޕްލޭން ހަދަނީ މިނިސްޓްރީން. އެހެންވީމާ، ޕްލޭން ހަދާ ބަޔަކަށް  

އޮ ތޯރިޓީއަށް މި ޕްލޭން ހުށަހެޅީ  ކަންނޭނގެ ސެކްޓަރތަކުގެ ޕްލޭންތައް ލިބެންޖެހޭނީ. މިހާރު ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ 

މިނިސްޓްރީއަކަށް ކޮންމެހެން އެނގުން ލާޒިމެއް ނުވެދާނެ ކޯއްޗެއްކަން އެކިއެކި ތަންތަނުން ހާސިލުކުރަން މި އުޅެނީ.  

 އެހެންވީމާ، އެއްގޮތަކީ މިނިސްޓްރީއަށާއި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނޭ. އާދެ!  

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގައްދޫ ދާއިރާގެ 

އޮތޯރިޓީއަށް   ރެގިއުލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  ރެގިއުލޭޓްރީއަށްތޯ،  ޔުޓިލިޓީ  ޕްލޭނަކީ  ނުކުރެވޭ  ގަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު 

 ހުށަހަޅަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެއް. އެހެންނޫން. އިޔަރލީ އޮޑިޓެއް ކޮންމެ ތަނެއްގެ އޮޑިޓެއް އޮތޯރިޓީއަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެއީ ޕޮލިސީ   ރެގިއުލޭޓްރީ  ޕްލޭނަކީ  އެހެން  ފިޔަވައި  އޮޑިޓު  ޖެހޭނެ. އެކަމަކު 

މަސައްކަތްކުރާނީ.   މީހުން  އެ  ބޭސްކޮށް  އޮޑިޓު  ތަނެއް.  އޮންނަ  ރެގިއުލޭޓްކުރަން  އޮތޯރިޓީއަކީ  އެއްޗެއް.  ލެވެލްގެ 

 ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ތި ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މިހާރު އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން ފެންނަނީ.  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭރުން   ހުށަހެޅުން  މިނިސްޓްރީގެ  މެންބަރަކު.  އެއްވެސް  ކުރައްވަންތޯ  އިޢުތިރާޟު  ބޭއްވުމަށް  އޮތްގޮތަށް  މިހާރު 

ދޫކޮށްލާނީ. ފަހުން  މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން   ޑްރާފްޓު  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  ހަކަތައިގެ  މިހާރު  ދަންނަވައިލާނަން.  މިގެންދާގޮތް  މަސައްކަތް  މިގެންދާ 

މު ހުރިހާ  ފޮނުވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިއުމުގެ ކުރިން  ރިސެސްއަށް  ވެސް.  ނިންމާފައި  ޕަބްލިކަށް  އައްސަސާތަކަށް. އަދި 

ވަނަ ފަހަރަށް ކޮމެންޓު ފޮނުއްވުމަށް. އެ ލިބުނު ކޮމެންޓުތަކުގެ އަލީގައި    2އަދި މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް  

އެއްވެސް   އަދި  ގެންދަނީ.  މި  ކުރަމުން  ރިވިއު  ހަމަ  މާއްދާތައް  ހުރި  ލިބިފައި  ކޮމެންޓު  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

ފާސްކުރަން  މާއްދާ ބިލު  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިވިއުކޮށްލުމަށްފަހުގައި  އެގޮތަށް  ބިލު  މުޅި  ނުކުރަން.  ފާސް  އެއް 

ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން ކަމަށް ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ބަލާލަނީ ކޮމެންޓު  

 ލިބިފައި ހުރި މާއްދާތައް އެކަނި. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަސްއޫލިއްޔަތު.    9 މިނިސްޓްރީގެ  މާއްދާ  ގަވާއިދުތައް    -12ވަނަ  ބޭނުންވާ  ތަންފީޛުކުރުމާއި  ދާއިރާ  ހަކަތައިގެ 

އެއީ   ވެސް.  ކޮމެންޓެއް  ޖެނަރަލްގެ  އެޓަރނީ  އޮތް  އެބަ  ދެން  ވަޒަންކުރުން.  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އެކުލަވާލުމާއި 

އުނިކުރުމަށް.   ބައި  މި  ކަމަށްވާތީ  ޒިންމާއެއް  އޮތޯރިޓީގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  ވަޒަންކުރުމަކީ  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ 

އެގޮތަށް   ހަމަ  އިނީ  މި  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ބައިންދަން.  އެހިސާބަށް  އެކުލަވާލުން  ގަވާއިދުތައް  ހަމައެކަނި 

ކަ ހުރިހާ  ދާއިރާގެ  ހަކަތައިގެ  ޝަރުތު.  ކޮމެންޓުކޮށްފަ.  އެކުލަވާލުން.  ގަވާއިދުތައް  ބޭނުންވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  މެއް 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނީ ރެގިއުލޭޓަރީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި   ޚިޔާލެއް  ތަފާތު  އެއާ  ކަމަށް.  ކޮމެންޓެއް  ރަނގަޅު  އެއީ  ވެސް  ވިސްނުމަކީ  މެންބަރުންގެ  ރަނގަޅު.  އާނ، 

 ކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމެންޓު އެކްސެޕްޓްކުރާ ގޮތަށް. އޯކޭ ކުރިއަށް. އަޅުގަނޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އިތުރުކުރުމަށް.   އަކުރެއް  އޮތޯރިޓީގައި  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މިނިސްޓްރީގެ  ދެން 

ރަ ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތެއްގައި  ދެން  ދެމެހެއްޓެނި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.  މިންވަރު  ހަކަތައިގެ  ބޭނުންވާ  ށަކަށް 

 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ. ވަރަށް ރަނގަޅު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( އަށް. އެނަރޖީ އެފިޝެންސީގެ ފެންވަރު    10ތުތަކަށް ބާރުތަކެއް. އެއީ  އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަ

ފެންވަރު   ރެގިއުލޭޓްކޮށް،  ތަންތަން  އެފަދަ  ތަނަވަސްކޮށް،  ފުރުޞަތު  އުފެއްދުމަށް  ލެބޯޓްރީތައް  ވަޒަންކުރާނެ 

ބިލުގައި ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު    ވަޒަންކޮށް ލައިސެންސް ދިނުން. އޭ.ޖީގެ ކޮމެންޓަކީ މި ކަމާ ގުޅޭ ތަފުސީލު 
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ކަމެއް ކަމަށް ފެނި އެގޮތުން އެފަދަ ލެބޯޓްރީއެއް ހިންގޭނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި ކަމާ ގުޅޭ ލައިސެންސް ދޫކުރުމާއި  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް ބިލުގައި ހިމެނުން މުހިންމު.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އެޓަރނީގެ ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން އޭގެ އެއް ޙައްލަކަށްވުން އެކަށީގެންވޭ ލައިސެންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ކޮންމެވެސް  

ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި   މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން އާންމުކުރަންވާނެއޭ. އެފަދަ ލެބޯޓްރީތައް 

ތަ މި  އެ  އުސޫލުތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދު  ބެހޭ  ވަޒަންކުރުމާ  ންތާނގެ ލައިސެންސް ދޫކުރުމާއި ބާޠިލުކުރުމާއި ފެންވަރު 

ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި. އެ ތަފުސީލު އޭރުން ހިމެނޭނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ،  

ނޫ ލާންވީ  އަކުރެއް  އިތުރު  ކޮޕީކޮށްލާފައި  ތަން  ލެބޯޓްރީތައް  އެ  ބުނާ  އެ  އޭގައި  ހަވާލާދީފަ.  އަށް  )ތ(  ންތޯ 

ހެދީ ތި  ކިހިނެއް  ގާނޫނުން.  ލާޒިމުކުރަންވީނޫންތޯ  ހަދަން  ގަވާއިދު  ނޫން،  އުފެއްދުމާ.  އެ  ؟ ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި 

މަ ތިން  ދޯ.  ގަވާއިދު  ހިމެނޭ  އުސޫލުތައް  އުހޫނ،  ހިންގޭނެ  ލެބޯޓްރީތައް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  ހަ  މާއްދާގެ  ސް، 

 މަސް. މިނިސްޓްރީން ދޯ އެކުލަވާލަންޖެހޭނީ. ހައެއް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެފަދަ   ތަނަވަސްކޮށް،  ފުރުޞަތު  އުފެއްދުމަށް  ލެބޯޓްރީތައް  ވަޒަންކުރާނެ  ފެންވަރު  އެފިޝެންސީގެ  އެނަރޖީ  )ތ( 

މި މާއްދާގެ )ތ(، )ލ(. މި މާއްދާގެ )ތ( ގައި ތަންތަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ލައިސެންސް ދިނުން.  

 ބަޔާންކުރާ ލެބޯޓްރީތައް ހިންގޭނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ކަމާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ބާޠި ދޫކުރުމާއި  ލައިސެންސް  ގުޅޭ  ކަމާ  ފަރާތްތަކާއި  އުސޫލުތައް  ހިންގާނެ  ގުޅޭ  ވަޒަންކުރުމާ  ފެންވަރު  ލުކުރުމާއި 

 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު މި ގާނޫނު ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ހައެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަންވާނެއޭ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޚިޔާލެއް ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދަނީ.އާދެ! މިހާރު އޮތް ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ނޫނީ ތަފާތު  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ހިންގާނެ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި ދެއްތޯ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާ. އާނ، ކުރިއަށް ދަމާތޯ.

____________________ 

 

 

 

 

 




