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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމެންޓް  މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުން.    33ރައްޔިތުން  ވަނަ 

ތިއްބެވީ   ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  ދިރާސާކުރުން.  ބިލު  ހަކަތައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް  އެޖެންޑާއަކީ  މިއަދުގެ 

ވިލިނގި މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އޮންލައިންކޮށް  ގެމަނަފުށި  އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެހެންވީމާ،  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މައްޗަންގޮޅި 

 މާއްދާއަކުން  ވޯކިންގ ކޯރަމް ލިބޭކަމަށް ފެންނާތީ އިއްޔެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމި ހިސާބުން މާއްދާއަކުން 

 ކުރިއަށްގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އިއްޔެ ނިންމި ހިސާބުން ދެން އޮތް މާއްދާ އިދާރީމޭޒުން ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމެންޓު އިން އޭ.ޖީ  ވަނަ މާއްދާގައި އަޅުގަނޑަށް ބަލައިނުލެވޭ އެއް    11އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ  

ވަނަ މާއްދާ،    11އޮފީހުގެ ކޮމެންޓެއް. އެ ކޮމެންޓު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފުރަމަ ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލަދޭނަން. އެއީ  

ގާނޫނުގެ   މި  ސިޔާސަތުތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  އެއީ  އަށް.  )ޅ(  އާއި  )ބ(  ބާރުތަކުގެ  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުގެ 

ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާ  ގޮތެއްގެ  ދަށުން  ބޮޑުނުވާނެ  އަގަށްވުރެން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އި 

އަގު   ނަގާނެ  ޚިދުމަތުން  ކަރަންޓުގެ  ދެވޭ  ތެރޭގައި  އިޙްތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލި  ލަފައާއެކު  ރައްޔިތުންގެ  މަތިން 

އެބައި ކޮމެންޓު.  މިނިސްޓްރީގެ  ޑިސްކަސްކުރި  އިސްޔެ  ދެން  ބުނަނީ.  ކަނޑައެޅުން.  މިނިސްޓްރީން  އުނިކުރަން   

ޚިދުމަތެއް   ބޭނުންތަކުގެ  އާންމު  ޚިދުމަތަކީ  ކަރަންޓުގެ  ބުނެފައި  އެބައޮތް  އެއަށް  ހަމަ  ވެސް  އޭ.ޖީ  އަނެއްކާ 

ކަމަށްވެފައި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެންމެންނަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވާތީ  

ތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަގަށްވުރެން ކުޑަ އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ބާރުތަކެއް ދިނުމަކީ  އޮ

އަކުރު   ދެ  މި  )ޅ(  އަދި  )ބ(  މާއްދާގެ  މި  ކަމަށްވާތީ  ކަމެއް  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ގެއްލުމުގެ  ހަމަހަމަކަން  އެ 

 އެއީ އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ކޮމެންޓު.  އުނިކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެނެއޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުނިކުރުން.   )ޅ(  އަދި  )ބ(  ވިސްނުމަކީ  މިނިސްޓްރީގެ  އެންވަޔަރަންމެންޓު  އަދި  އޮފީހުންނާއި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ 

ވިސް އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ނުކުތާއަށް  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ނާވަޑައިގަތުން.  ދެން 
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ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ރެގިއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  ރެގިއުލޭޓަރީ،  އެނަރޖީ،  ބުނަނީ  މި  ޑްރާފްޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަގަށްވުރެން ބޮޑުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން. މާނައަކީ ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ވަކި އަގެއް ބުނީމާ އެއަށްވުރެން  

ނުދާނެ ގޮތަށް  ބުނަނީ  މައްޗަށް  މި  ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަކަށް ލިބިގެންވޭ. ދެން )ޅ( ގައި   އެ އަގު 

އެއީ   އަދި  އަމިއްލައަށޭ.  ކައުންސިލުން  ފޫބައްދަންޖެހޭނީ  ޚަރަދު  ފަރަޤުގެ  އަންނަ  އެ  އަގުހެޔޮކުރާއިރު  އެގޮތަށް 

ބޭނުމެއްނުކު ދައްކާކަށް  އެ ފަރަޤު  ޚަރަދު  ބަޖެޓަކުން އެ  އެ  ދައުލަތުގެ  ފަންޑުގައި  މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ  ރެވެނެއޭ. 

ވަރަށް ފައިސާ ހުރެފައި ނޫނީ އެހެން ވެސް ގޮތަކުން ކައުންސިލަށް އިތުރު އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ  

ދައުލަތަ މިއީކީ  ކައުންސިލަކަށް.  އެބައޮތޭ  އިޚްތިޔާރު  ކުޑަކުރުމުގެ  ބިލު  ކަރަންޓުގެ  ރައްޔިތެއްގެ  ށް  ރަށެއްގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަހަމަކަން  ދެން  ޑްރާފްޓުކޮށްފަ.  މި  ގޮތަކަށްނޫން  އުފުލަންޖެހޭ  ތަކްލީފެއް  އިތުރު  ސަރުކާރަށް 

ގޮތަށް   އަތްފޯރާ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ކަރަންޓު  ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު  ވެސް  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ގޮތަކީ  މާނަކުރެވޭ 

އެކަ ހަމަހަމަ.  އެއީ  ކަމަށް.  ކަންނޭނގެ  ލިބެންޖެހޭނެ  ދަށްކުރެވިދާނެ  އަގު  އެއްޗެއްގެ  އާބާދީތަކުގައި  ބޮޑެތި  މަކު 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މާކެޓް ފޯސަސްއަށް ބަލާފައި އޭގެ ޑިމާންޑް އޮތް ވަރަށް ބަލާފަ. ދެން ކުޑަ ރަށުގައި ވެސް  

ހަމަހަމަކަން މާނަކުރާ ގޮތް    ރުފިއާއަށް އެއް ޔުނިޓު. އެއީ   2ރުފިޔާއަށް އެއް ޔުނިޓު، ބޮޑު ރަށުގައި ވެސް    2ހަމަ  

ވެސް   ހާލަތެއްގައި  އަގުހެޔޮކުރެވޭނެ  ކަރަންޓު  ކައުންސިލަކަށް  އެޑްވާންޓޭޖެއް  ލިބޭ  އެ  ނެތް  މިއަކު  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އަގުހެޔޮކުރާކަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ މި ކޮމެންޓަކީ މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން. އެހެން މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިގޮތް  

 ބޭނުން މި ކަމަށް ބަލާލަން.  އަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

 މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާ. އާދެ! ޚައިތަމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި

ބޮޑު   އެންމެ  ގެނައި  ބަދަލުތައް  އެ  ބޮޑަށް  އެގޮތަށް  އަސްލު  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަސްލު   ވެސް  ގޮތަކީ  އޮތް  މި  ނަގައިގަނެވިފައި  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭނުމަކަށް 
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ރިނި ބޭނުންކޮށްގެން  މިސާލަކަށް  އެއްޗެހިތަކެއް  ކަހަލަ  އެހެން  އެހެންނޫނީ  ވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން  އެނަރޖީ  އުބަލް 

ނަމަވެސް ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތަކެއް އެ ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ  

ތީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އޭގައި އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިސާލަކަށް  ނިޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަދަލުތައް ގެނެއްސަ މި އޮ

ކަމުގައި   ހަރުކުރި  ޕެނަލް  ސޯލާ  އެހެންނޫނީ  އެނަރޖީ  ސޯލާ  އަޑަކީ  އިވޭ  މި  އާންމުކޮށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޚަރަ ކަރަންޓުގެ  ވިއަސް  ކަމުގައި  ހަރުކުރި  އެއްޗެއް  އެހެން  އެނަރޖީގެ  ރިނިއުބަލް  އެހެންނޫނީ  ދެއް  ވިޔަސް 

އަސްލު   ފައިދާއަކީ  ކޮބައިހޭވާ  އަޅުވައިގެން  މި  ދެން  ދައްކަނިއްޔޭ.  ވަރު  ދައްކަންޖެހޭ  އެ  ހަމަ  ކުޑައެއްނުވޭ. 

ރައްޔިތުންނަށް   އެއީ  ނީނދޭ.  ފެންނާކަށް  އަނެއްހެނެއް  ފައިދާއެއް  އޭގެ  ޔޫޒަރއަށް  އެންޑް  އަސްލު  ޙަޤީޤަތުގައި. 

އާނ!   ބެލެވެނީ  މި  ކުޑަވީމަ  ޚަރަދު  ޕްރިންޓު  ކަރަންޓު  ފުޓު  ކާބަން  އެ  ކޮންމެހެން  އަސްލު  ކަމަށް.  ފައިދާވާ 

އަނެއްހެންނެއް   ރައްޔިތުންނަކަށް  ކުޑަވުމެއް  ވާ  އެ  ބޭނުންކޮށްގެން  އެނަރޖީ  ރިނިއުބަލް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުޑަވެގެން 

ކަމު އެއްޗެއް  އޮތް  ގޮތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތުގައި.  ފެންނާނެ  އާންމުންނަކަށް  އެ  އެހެންނޫނީ  ވެއްޖެއްޔާ  ގައި 

ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްވާ ވަރަކީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލާފައި މުޅި ރަށުގައި ސޯލާ ޕެނަލް އަޅުވާފައި އޮތް ކަމުގައި ވިއަސް އެ  

އެ ރަށަކީ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ރަށެއް ކަމުގައި ވިއަސް ހަމަ ކަރަންޓުން ނަގާވަރު ޖެހޭނެ ނަގަން    100ވާހަކައަކީ %

އި މުޅިން ތެޔޮ އަންދައިގެން ކުރާ ރަށާއި އެއްގޮތަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  އެއްކަލަ ކައިރީގަ

މި   އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނޫނީ  ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ  ގޯސް  ވިސްނުން  މި  އަޅުގަނޑު  މިކަން އޮތްގޮތަކީ. ދެން  ގޮތުގައި 

ށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި  ފެނުނު ގޮތް ގޯސް ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ މުޤައްރިރު ވެސް މިއަ

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  

. ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ ޝަކުވާއެއް މި  ތާއީދުކުރަން. ވަރަށް ރަނގަޅު ވެލިޑް ވާހަކަތަކެއް

އެއްޗެއް،   އެއްވެސް  ޔުނިޓަކުން  ކަރަންޓު  އެކަމަކު  ހުރީ.  މި  ބަހައްޓާފައޭ  ޕެނަލް  ސޯލަރ  ބައިވަރު  ރަށުގައި 

މިކަ އެނގުމެއްނުވެއޭ  ބިލަކުން  އެކަމަކު  ހުރީ.  މި  ދީފައޭ  ވެސް  ފުރާޅުތަކެއް  ހުރިހާ  ކޮބައިހޭ  ތިމަންމެންގެ  މަކުން. 

ލިބޭ ސޭވިންގްސް މި   އެ  ދަށްވެގެންދޭ. އެކަމަކު  ފިއުލް ކޮންސަޕްޝަން  ބޮޑަށް  އަސްލު ހަމަ ވަރަށް  މާނައެއް. އެ 

ގޮތަކީ.   ހިނގާ  މި  ކަން  މި  ސަބްސިޑައިޒްކުރަން. އެއީ  ކްރޮސް  ރަށަކަށް  އެހެން  ގެއްލުމުގައި ހިނގާ  ބޭނުންކުރަނީ 

  މެންބަރު.ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ހަމަ   މީގައި  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  ފާސްކުރުމަށް  އިންގޮތަށް  މި  މިހާރު  ބިލުގައި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ހަމަ   މެންބަރު  ސުވާލުތަކަކީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަށް  އާގިއުމަންޓަކަށް އުފެދޭ  ޚައިތަމް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި 

އެއީ   މާނައެއްނުކުރެވެއޭ.  އިނުން  މިގޮތަށް  ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް  މި  އަގެއްގައި  ތަފާތު  އަދި  ރައްޔިތުންނަށް 

އެ   ކެޕޭސިޓީއަކުން  ހުރި  ކައުންސިލެއްގެ  އެއަށް  ދެން  އޮންނައިރު  ކަނޑައަޅާފައި  ބޭންޑެއް  މެކްސިމަމް  ދައުލަތުން 

ޑައުންކުރުމުގެ  ރަށެއް އެ  ގެންނަން  ބަދަލުތަކެއް  އަގަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ގެ 

ފެނަކައިގެ   ވެސް  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ހަމަ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ކުރެވޭނެ.  އެކަން  އޮވެއްޖެއްޔާ  ފުރުޞަތު 

އޮ ދެ ބިން  ކޮންމެ ރަށެއްގައި  ވެއްޖެ  ޕަވަރ  ޕޮލިސީއަކަށް  ބިމަކީ އޮފީސް. އަނެއް ބިމަކީ  ފެނަކައަށް. އެއް  ންނަން 

ހައުސް. އެހެންވީމާ، މި ލޭންޑް ރެންޓަށް ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން އެބަޖެހޭ އެ ކުންފުނިން ކޮންމެވެސް  

ނަމަ ސަބްސިޑައިޒްކޮށްގެން  ރެންޓުން  ލޭންޑް  ކުންފުނީގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  އާމްދަނީއެއް.  ގޭބިސީތަކަށް  ކަހަލަ  ވެސް 

ވަރަށް   އޮތުން  އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުގެ  ލުއިތަކެއް  އެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ހިއްސާވާ  ކައުންސިލުން  ނުވަތަ 

މުހިންމޭ. އެހެންވީމާ، އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެ ހުށަހަޅާފައި އިން އެ ހުށަހެޅުމަކާ އަސްލު ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަރަންޓުގެ  

ފޯރުކޮށްދިނުން   މި  އަގު  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ގުޅުމެއް  އެއްވެސް  މިއަކާ  މާނަކުރުމަކާ 

އިންގޮތަށް ބާއްވަން. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ޗޭންޖެއް. މި ޗޭންޖުގެ ސަބަބުން އަސްލު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  

 ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު ބާރަކަށް ވެސް ވެގެންދާނެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މި މާއްދާ އިއްޔެ ނިންމާފައި އޮތީ. އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަގަކުރެވުނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވެސް ހަމަ  

ދައުލަތުގެ   އިންނަނީ  ދައްކަވާފައި  ސަބަބަކަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދެން  އުނިކުރަން.  މާއްދާ  މި  ހަމަ  ކޮމެންޓެއް  އެއް 

ހަމަހަމަކަމާ ގެއްލޭނެ.  ފަރާތުން  ހަމަހަމަކަން  ބާރުދިނުމަކީ  އެ  ކައުންސިލުތަކަށް  ޚިދުމަތަކަށްވާތީ  ދޭންޖެހޭ  އެކު 

އެ   މީހުން  އެ  ރަށު  އަޅުގަނޑުމެން  އުފައްދަނީ.  ކޮންޕެޓިޝަނެއް  މި  ރެސްޕެކްޓެއްގައި  ޕޮޒިޓިވް  އަޅުގަނޑުމެން 

އަގުހެ އަގަށްވުރެ  ރެގިއެލޭޓްރީ  ޔުޓިލިޓީ  އަގުހެޔޮކޮށް.  ކިހިނެއްހޭ  ވިއްކަނިއްޔޭ  ވިއްކައޭ.  އެބަ  ރަށުގައި  އެ  ޔޮކޮށް 

ކުރަނީ އެ  %؟ އެކަން  އުފައްދާ  އެބަ  ސޯލާއިން  ރަށުގައި  އެ  ހިފައިގެން  40ބަލާލިއިރުގައި  ބޭނުން  އޭގެ   .
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ރިނިއުބަލް   ވަދެ  ތެރެއަށް  ވާދަވެރިކަމުގެ  އެ  ރަށުން  އޮތް  ޖެހިގެން  އެހެންވީމާ،  ކުރީ.  މި  އަގުހެޔޮ  އަޅުގަނޑުމެން 

 އަށް ދާން ހިތްވަރު އެބަލިބޭ.އެނަރޖީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހުރިހާ   ކޮންމެހެން  މާނައަކީ  ހަމަހަމަކަމުގެ  ކޮމެންޓުގައި  އެ  މިހާރު  ހަމަހަމަކަން  މިހާރު  މުޤައްރިރު،  އިއްޒަތްތެރި 

އެއްވަރެއްގައި   އަގެއްގައި  އެއް  އަޅުގަނޑަށް  ރަށެއްގައި  މާނައަކީ  ހަމަހަމަކަން  ނޫން.  ވެސް  ދިނުމެއް  ޚިދުމަތް 

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ   ޚިދުމަތަކަށް ވެސް ވެފައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚިދުމަތަކީ  ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު އެ  މާނަކުރެވެނީ މިހާރު 

 ހަމައެއްގައި، އެއް ހަމައަކުން  އަގެއްގައި، މިސާލަކަށް ވަކި ރަށެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއް

ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އަގެއް ކަނޑައަޅައިގެން ޚިދުމަތް ކުރިއަށްދަންޏާ އެއީ ހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްޓުނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  

ވެސް   ބޮޑަށް  މާ  ސަބަބުން  އޮތުމުގެ  މާއްދާ  ދެ  މި  )ޅ(  އާއި  )ބ(  މާއްދާ  މި  މީގައި  ދެން  ބެލެވެނީ.  މި 

އޭ ސީދާގޮތުންނާއި  ރައްޔިތުންނަށް  އެޅެނީ  މި  ބާރު  މި  ސަބަބުން  މީގެ  ސަބަބަކީ  އެއީ  ފައިދާވެގެންދާނެ.  ގެ 

ނުސީދާގޮތުން ހަމަ އަގު ކުޑަ ނޫނީ އަގުހެޔޮ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ދެ މާއްދާ އުވާލީމާ ޙަޤީޤަތުގައި  

ކަހަލަގެ ވިސްނުމެއް  ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނެ  ވެސް  ބިލުގެ ބޭނުން  ވިސްނެނީ. އެހެންވެ އެ ދެ  މުޅި   އަޅުގަނޑަށް 

 މާއްދާ ހަމަ ބާއްވަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު މިއަދު ކުޑަކޮށް ތަފާތުވެއްޖެ އަސްލު މި މާއްދާއާމެދު. އެއީ  

ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަދާ ހަމައަށް ރަށްރަށުގައި ސޯލާ ޕެނަލްތައް ހަރުކޮށްފައި މި ހުރީ. ދެން ޖެހިގެން އޮތް  

ހުރިހާ    ރަށުގައި ސޯލާ  ހަމައަކުން  އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، އެއް  ހަރުނުކޮށް ހުރީ ސަރުކާރުން އެކަން ނުކޮށްދީ  ޕެނަލް 

ރަށެއްގައި އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި ސޯލާ ޕެނަލް އެ ރަށުގައި ބަހައްޓައިގެން ސޯލާ ހަރުކޮށްފި ކަމުގައި  

 ވަކި ތަފާތު އަގަކަށް ނުދެވި މި އޮތީ. ޖެހިގެން އޮތް ރަށުގައި  ވާނަމަ އެ މީހުންނަށް ބުނެވިދާނެ މި ރަށުގައި ކީއްވެތޯ

ތަފާތު އަގުގައި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އެއް   އެ  ރަށަކަށް  ބާއްވާފައި އެ  ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސޯލާ ޕެނަލް ނުޖަހާ 
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ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ވާނަމަ  ކަމުގައި  ނުދެވޭ  ރަށެއް  އަނެއް  ދެވިފައި  އެއީއެއް.  ރަށަށް  އެއްނޫން 

އާބާދީއަކަށް   ދެ  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާނަމަ  ކަމުގައި  ކުރެވިއްޖެ  އެކަން  އެގޮތަށް  ބޭނުމުގައި  އެ  އެހެންވީމާ، 

ތަފާތުކުރުމެއް ކަމަށް އެ ގެންގުޅެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމުގައި އެކަން ކުރެވޭކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު އޭ.ޖީން އެ  

ކޮ އިން  އެހެންވީމާ،  ދީފައި  ގަބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ނުގެންގުޅެވެނީ  ހަމަހަމަކަން  އެ  އެއްގޮތަށް  މެންޓާ 

ސޯލާ   ދާއިރުގައި  ޖަހަމުން  ޕެނަލްތައް  ސޯލާ  ޚަރަދުގައި  ސަރުކާރުގެ  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު 

ހުރި. އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވޭ ސޯލާ ޕެނަލް  އެންމެ ޕެނަލެއް ވެސް ނުބަހައްޓާ ބައިވަރު ރަށްރަށް އެބަ

ބަހައްޓައިގެން އެ ބަޔަކަށް ވެސް އޭގެ ލުއި ލިބިގެން ދިއުން. އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން އެ ހަމަހަމަކަން އެ ގޮތަށް ގެނެވޭ  

އެ   ރަނގަޅު.  ބޭއްވުން  އޮތްގޮތަށް  ޑްރާފްޓުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  މި  ވާނަމަ  އެކަން  ކަމުގައި  ގޮތަށް 

 ނުކުރެވޭކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އޭ.ޖީގެ ކޮމެންޓު ރަނގަޅުހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީގައި   ކްލެރިފިކޭޝަނެއް  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ކޮމެންޓާ  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި 

 ދެކެން. މި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެން ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެއީ  ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް

އިންވޯލްކޮށްގެން   އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ސީދާ  ހަމަ  ބާވަތަކީ  އަނެއް  ބާވަތެއް.  އެއް 

ން. އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިތްވަރު  ޕަވަރ ޕަރޗޭސިންގ އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ކަރަންޓު އުފެއްދު 

ޕްރައިވެޓް   އެހެންވީމާ،  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ކުޑަކުރެވޭ  ބިލު  ކަރަންޓުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  އޭގެ  ކައުންސިލަށް  އެބަދެވޭ 

. ދެވަނަ ކަމަކީ،  ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން މީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާރު އެބައެޅޭ

ކަހަލަ   ތުލުސްދޫ  މިސާލަކަށް  ބޮޑުވުން.  ބަޖެޓު  ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ވަރުގަދަވެގެން  އިކޮނޮމީ  ލޯކަލް  ރަށުގެ 

ރަށްރަށަކީ ހަމަ ވަރަށް ތަނަވަސް ރަށްރަށް ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން. ރަސްދޫ ކަހަލަ ރަށްރަށް. އެކަހަލަ ރަށްރަށުގައި  

އާމްދަނީ   ކީއްވެތޯ  ކައުންސިލުގެ  ހަމަ  ކައުންސިލަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  ރަނގަޅުވެފައި  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ 

ނޫނިއްޔާ   މިސާލަކަށް  ރޯދަމަހެއްގައި  ވަރަށްވުރެން އަގުހެޔޮކޮށްދޭން  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  ބިލު  ކަރަންޓު  ރައްޔިތުންގެ 

ދެން ކުޑަކޮށްދޭން.  ބިލު  ކަރަންޓު  ދުވަސްވަރެއްގައި  ޚާއްޞަ  ކައުންސިލުގެ  އެކަހަލަ  ޕޭކުރޭ  އެބަ  ބެލެންސް  އޭގެ   

އެހެންވީމާ،   ފާސްކޮށްގެން.  ވެސް  ކުރެވޭނީ  އެގޮތަށް  އަނެއްކާ  ފާސްކޮށްގެން.  އެގޮތަށް  ބަޖެޓުން  ރައްޔިތުންގެ 

އަދި   ބާރުއެޅުމާއި  ރަނގަޅުކުރަން  އިކޮނޮމީ  ރަށެއްގެ  އެ  އަންނަނީ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަނގަޅެއް  އޮތީމާ  އިޚްތިޔާރު 

ޓް ސެކްޓަރގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ކައުންސިލު ލައްވައި ބާރުއެޅުމާއި އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  ޕްރައިވެ
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އަޅުގަނޑަށް   ދެވޭކަމަށް  ހިތްވަރެއް  އިތުރު  މަޤުޞަދުގައި  އެ  ބާރުއަޅަން.  ކައުންސިލަށް  ލިބިދޭ  އެބަ  ބާރު  އެބަ 

އި ސަރުކާރުގެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  އެކަމަކު  ފަހަރުގައި  ފެންނަނީ.  ރިކަވަރވަންދެން  ކޮސްޓު  ންވެސްޓުމަންޓްތަކަށް 

ތަފާތުހެން.   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއާ  އެއާއި  ހާލަތެއް.  އެހެން  މުޅިން  އަދި  އެއީ  އެކަށީގެންވޭ.  އެގްރީނުވުން 

، )ޅ( މި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ )ބ(

އެގޮތަށް   އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނިންމީ  ކޮމިޓީން  ގޮތަށް  ގަބޫލުނުކުރާ  ކޮމެންޓު  ހުރި  ލިބިފައި  ބާއްވާފައި  އޮތްގޮތަށް 

 ވަނަ މާއްދާ. 16އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމީ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދުތަކާއި ތަންތަން ސަރުކާރަށް ބޭނުންކުރުން. )ހ(  އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައް

އާންމުންނަށް   ތެރެއިން  މަޝްރޫޢެއްގެ  ހިންގާ  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  އަދި  ސަރުކާރާއި 

ސަރުކާރުގެ   އެހެނިހެން  ޔުނިޓުތަކާއި  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ބިނާކުރާ  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔާވަހިކަން 

ކުގެ ތެރެއިން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގެ  އިމާރާތްތަ

ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ޖާގަ  ހުސް  އެހެނިހެން  ސަރަޙައްދާއި  ބިމުގެ  ފުރާޅާއި 

ހު ދޫކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ދައެކަމަށް  މަޝްރޫއްދައެއްގެ  އެ  އިޚުތިޔާރު  ށުން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ޢަކަށް 

ޔުޓިލިޓީ   މިއަށް  ދެން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް 

ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން އެބައޮތް ކޮމެންޓެއް. އެއީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގެ ފުރާޅާއި ބިމުގެ ސަރަޙައްދާއި  

 ހުސް ޖާގައިގެ އާންމު ތަންތަން. މިތަންކޮޅު. ހުސްޖާގަ އާއި އާންމު ތަންތަން.  އެހެނިހެން  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ނީ. މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން މި ގާނޫނު ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން  މި މާއްދާ އުނިކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

މާއްދާގެ   އެ  ދައުލަތް  މުޅި  ދެން  މާއްދާއަކުން  ލިޔާ  ގަވާއިދެއްގައި  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ގެއްލޭ.  އެބަ  ވެސް 

ބޭނުން ފުރާޅު ޖަހާ، ބޭނުން ތަނެއްގެ  ބޭނުން ތަނެއްގެ  ވަދެ  ޖަހާ، ހުރިހާ ކަމެއް  ހިޔާވަހިކަމުގެ ތެރެއަށް   އެއްޗެއް 
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ނިންމައިލާނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަދި ކައުންސިލަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެކޭ  

މި ދެނީ ބާރެއް   ހަދާފައި ދެން  ގާނޫނު  އޯލްޑް ކަލްޗަރއެއް.  އެހެންވީމާ، މިއީ އަސްލު  ކުރާނެ.  އެކަން  ބުންޏަސް 

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  ގަވާއިދަކަ ބޮޑު މައްސަލައަކީ  އެންމެ  އުޅޭ  ޖެހިގެން  މިހާރު ރާއްޖޭގައި  ށް. ދިނީމާ ދެން 

އެހެންވީމާ،   ގަދަވަނީ.  އަތް  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  އެ  ބާރު  އުސޫލެއްގެ  ގަވާއިދަކާއި  ގާނޫނަށްވުރެ  ހަދާ  މަޖިލީހުން 

ބޭސްލަ އޮންނަނީ  ގާނޫނު  ބަލާއިރު  ނަޒަރަކުން  މި ގާނޫނީ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި.  އިނެއްގެ 

މާއްދާ ގާނޫނުގައި ލިޔަން. ގަވާއިދަށް ބާރު ނުދީ ގާނޫނުން ބާރު ދޭން. އެހެންވީމާ، ދެން ހަދާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން  

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި އޮތީ ގާނޫނު  ހެދުން އެއީ މައްސަލައެއް  ބޯޑަރލައިނެއް  ސްކިޕްކޮށްފައި    އެކަން ކުރެވޭނެ 

ޚިދުމަތް   އެ  ޖަހައިގެން  އެގޮތަށް  ސޯލާ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  މާއްދާއެއް.  ބާރުދޭ  މުޠުލަގަށް  ގަވާއިދަށް 

ވެސް.   ރައްޔިތުންނަށް  ޖެހޭނެހެން  ސާފުވާން  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  މަޤުޞަދު  ކުރުމުގެ  އެކަން  ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ރަށެއް އެ  އޭގެން  އެކްޓިވިޓީސްތަކެއް  އެހެންވީމާ،  ނެސެސަރީ  އެހެންވީމަ  އިފެކްޓްތަކާއި  އަންނާނެ  އިކޮނޮމީއަށް  ގެ 

 ހިނގާނެ މީގެ ސަބަބުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީގައި އެބައޮތްތޯ  ކޮމެންޓެއް  މެންބަރެއްގެ  ސޯޝަލް  ؟ އެހެން  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  ބުނަނީ  މި  މާއްދާގައި  މި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ފުރާޅުތައް  އެ  ބަހައްޓަން  ފުރާޅުގައި ސޯލާ  އިމާރާތްތަކުގެ  ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ހަދާ 

މި ބޭނުންކުރަން  ދަށުން  ހުއްދައެއްގެ  ޖެހުމާއި  ދޫކުރައްވާ  ސޯލާ  އެ  ދެން  ލިބިގެންވެއޭ.  އިޚުތިޔާރު  ނިސްޓްރީއަށް 

ފުރާޅުތަކުގެ މިންތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ކަންކަން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ޖެހޭނެ ޑީޓެއިލް ގެންނަން. މި މާއްދާ ލުމުގެ  

ފު ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ހުރި  ހިންގާފައި  ސަރުކާރުން  އެބަހުރި  ސޯލާ  މަޤުޞަދަކީ  ރާޅުތައް 

ސޯލާ   ގެއްލިގެންދޭ  އެބަ  ރިސޯސެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  އިންކާރުކޮށްފަ.  ދިނުމަށް  ހަރުކުރަން  ޕެނަލް 

ސަރުކާރާއި   ދީފިއްޔާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ނޫނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބާރު  މި  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ދެން  ހަރުކުރުމަށް. 

ހަ  ސޯޝަލް  ހިންގާ  ގުޅިގެން  ރައީސްގެ  ސަރުކާރާ  ވެސް  އޭގެ  އަދި  ޖެހޭނެ  ފުރާޅުތައް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  އުސިންގ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިއަދަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތްއޮތުން.  ނޫންތޯ  ރަނގަޅެއް  އެވަރެއް  އެހެންވެ  ލިބިއްޖެއްޔާ.  ހުއްދަ 

ދެން   ނިންމައިލާނީ.  ޖޮއިން  19ބައްދަލުވުން  މާދަމާ  އާދެވުނީ.  މި  ހަމައަށް  މާއްދާއާ  ބާއްވަން  ވަނަ  ކޮމިޓީއެއް  ޓް 

ޤަރާރާ   އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ބެހޭގޮތުން  އިންޖީނުތަކާ  ކޮމިޓީއާ. އެއީ ސްޓެލްކޯގެ  އެސް.އޯ.އީ  ގަސްދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

މި   އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވާފަ.  އޮތީ  ރިޔާސަތުން  މިހާރު  މަޝްވަރާއަށް  ކޮމިޓީގެ  ޖޮއިންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭގޮތުން 
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ލާމަރު އާއި  ކޮމިޓީއާ  ކޮމިޓީ  ގެންދާނެ. ސޮރީ! އެސް.އޯ.އީ  މަސައްކަތް  މާދަމާ  ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ކަޒު ކޮމިޓީ 

މާދަމާ   ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތެއް  ގެންދާނެ  މަސައްކަތް  އެސް.އޯ.އީ    11ގުޅިގެން  ބާއްވަން  ކޮމިޓީ  ޖޮއިންޓް  ޖަހާއިރު 

އޮންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރާއި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ނީ. 

ޖަހާއިރު އެ ކޮމިޓީ އޮންނާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން    11މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ،  

ގޮތަކަށް  ފުށުނާރާނެ  ކުޑަކޮށް  އެކަން  އިދާރީމޭޒުން  އެހެންވީމާ،  ބާއްވަން.  ކޮމިޓީ  މި  ގަޑިއަކަށް  އެހެން    އަދި 

ނިންމުން   ގެންދާނެ ގޮތެއް މާދަމާ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ނުވާނެ. އެއީ  ދިގެއް  އެހާ  ކޮމިޓީ  ރާއްވާލަދެއްވާ. ޖޮއިންޓް 

ބައިގަޑިއިރެއްހާއިރު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  ތެރޭ  ބައިގަޑިއެއްހާއިރު  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީ  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ. 

ވެސް  މާދަމާ  މަސައްކަތްކޮށްލަން  ނިންމުމުގެ    ނަމަވެސް  ބިލު  އަވަހަށް  އިނގޭތޯ  އެދެން  ބާއްވާލަދެއްވުން  ކޮމިޓީ 

 ގޮތުން. ޝުކުރިއްޔާ. ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 




