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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި    20`. އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ  

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ބައްދަލުވުމުަގއި ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  

އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ  އުނޫގފާރު  އަދި  މެންބަރު،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މަްއޗަންޮގޅި  މެންބަރު،  ރި 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ 

އަޅުަގ މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  ހަކަތައިެގ  މަސައްކަތަކީ  މިދާ  ފަހުން  ކުރަމުން  އެންމެ  ނޑުމެންނަށް 

މިހާރު  ދެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށްފަހުަގއި  އޮތޯރިޓީެގ  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް.  ޮއތޯރިޓީެގ  އޮތީ  ނިންމާލެވުނުއިރުަގއި 

ބެހޭޮގތުން.   ޮގތަކާ  ހިމަނާނެ  ބިލުަގއި  ބާރުތައް  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި ެއއްެވސް އެްއޗެއް މި ބިލުަގއި ބުނެފަެއއް ނެތް ކައުންސިލުތަކުެގ ދެން ބިލު އަ

މަޝްވަރާކޮށްލަން  ފުރަތަމަ  ނުރަސްމީކޮށް  ަގސްދުކުރަނީ  މިއަދު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ބާރުތައް.  ޒިންމާތަކާއި 

ވަރަކަށްތޯ އަދި އެ ކަން ކުރިއަށް ެގންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ބިލަުގއި ހިމަނާނީ ކިހާ މިން

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ނުރަސްމީކޮށް  

ހަކަތައިެގ ބާރުތައް  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުެގ  ކޮށްލީ  މި  މަޝްވަރާ  ހިމަނާނެ އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުަގއި   

އެކްސްޓެންޓަކާ ބެހޭޮގތުން. މިހާރު މެންބަރުންެގ ޚިޔާލު ާގތްަގނޑަކަށް މި ެއއްޮގތްކޮށްލެުވނީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން  

މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައި މި އޮތް ފެނާއި ކަރަންޓުެގ، ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިލުަގއި ކަުއންސިލުތަކަށް ދީފައި އޮތް 

ެއއް ދާދި  ބިލުަގިއ  ބާރާއި  މި  ވެސް  ުގޅޭޮގތުން  ހަކަތަާއ  ބާރުތަްއ  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުެގ  ހަމަެއއްަގިއ 

ވެސް   ވާހަކަތައް  ހުރި  އޭަގިއ  ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި  ާގނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ދެން  ހިމެނުމަށް. 

ެއނަރޖީއަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރާއްޖޭަގއި ކުރިއަރުާވ  މީަގއި ރިފްލެކްޓްވާ ޮގތަށް. ދެން އެއާެއކުަގއި ރިނިއުބަލް  

ދެވިދާނެ   ކައުންސިލުތަކަށް  ުގޅޭޮގތުން  ހަކަތައާ  އިޔާދަކުރަނިވި  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  ޓާެގޓް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން 

ޓެ އެއީ  ލިޔުއްވުން.  މީަގއި  ޮގތަކަށް  އެނޭގނެ  ސާފުކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ަވކިން  ބާރުތައް  ންޑަރކުރުުމަގިއ  ޒިންމާތަކާއި 

ކައުންސިލުތަކުން   މަޝްަވރާކުރީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ދެން  ޮގތްތަކެއް.  ފަސޭހަވާނެ  ކައުންސިލުތަކަށް 

ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިނުކޮށް އެ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ޓެންޑަރތައް އިޢުލާނުކުރެވޭނެ 

އި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ މުއަްއސަސާތަކުން ކައުންސިލުތަކަށް  ޮގތަކަށް. އަދި ެއ ކަމުގަ 

ެއއްޮގތަށް   މިންަގނޑުތަކާ  ހުރި  ކަނޑަައޅާފައި  ޮއތޯރިޓީން  ރެިގއުލޭޓަރީ  ޔުޓިލިޓީ  ެއއާެއކުަގއި  އަދި  ދެން  ދިނުން. 
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ނުކުތާެގ މައްޗަށް ކައުންސިލުތަކުެގ    3މައިަގނޑު    ކައުންސިލުތަކުން އެ ކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި

ހަމަ  މާދަމާ  ކުރަނީ  މި  އުއްމީދު  އަޅުަގނޑު  ޑްރާފްޓްކޮށްދެއްވާފައި  އިދާރީމޭޒުން  މާއްދާ  ބާރުތަކުެގ  ޒިންމާތަކާއި 

ޓްކުރާނަން  ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދިުއމަށް. އަދި މި ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާއަށް ރީިވޒި

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އާއި ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރަިއޒަސް ކޮމިޓީއާ ވެސް އެކުަގއި ިއނޭގތޯ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ.  

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން ކުރިއަށްދާނީ. އިން ދަ މީން ޓައިމް އިދާރީމޭޒުން   12އެހެންވީމާ، މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން  

 ސްދެއްވުން އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ވަނަ މާއްދާ ކުރިއަށްެގންގޮ   11
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