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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  `.   އަހަރުެގ    2022އިޖުތިމާޢީ  ހާޒިރުވެ    19ވަނަ  ބައްދަލުވުމަށް  ަވުގތު  މި  ބައްދަލުވުން.  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ  ، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ    ،ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ

ކެނދިކުޅުދޫ  ، މުޙަްއމަދު ރަޝީދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ރު ދާއިރާެގ  މައްޗަންޮގޅި އުތު، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު  

ޢީސަމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   މުޙައްމަދު  އަޅުަގނޑު  ،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  .  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ 

ހުރި   ކޮމިޓީަގއި  ކުރެވުނީ  މި  ެއޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ިމއަދު  ސައްކަތްތައް މަކޮމިޓީަގއި 

ބަލާިއރު  ދިރާސާކުރުމާ ސްޓޭޖަށް  ކޮމިޓީެގ  ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑު  ވަުގތު  ިމ  ކުރިއަށް  ަގުގޅޭޮގތުން.  ކޮމިޓީން  އި 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން   އާދެ!  ، މި ކޮމިޓީައށް ހެންވޭރުއެކަނި ބިލުެގ މަސައްކަތަކީެގންދެވެން އޮތް ހަމަ

ިއ.  އެބަ އިންނެވި ކޮމިޓީަގ  މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ިއއްޒަތްތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގއޮންލައިންކޮށް  

ބިލަކީ    އޮތް ހަމައެކަނި  ންދެެވންން މި ވަުގތު ކޮމިޓީަގިއ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގހެަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިޅުދެން އަ

ހުޅަނުގ ލަޠީފް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހެންވޭރު  އިޞްލާޙު  އްވާޅުށަހަހު  ޙަސަން  ާގނޫނަށް  ކުޅިވަރު  ފަިއވާ 

ބިލާ އެ  ބިލު.  ވާހަކަދެކެިވ    ންތުުގޅޭޮގ  ެގނައުުމެގ  ހަމަ  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  ބަެއއް  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

އަދިރާސާ އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތް  ބިލުަގއި  ޅު ކުރުމުެގ  މި  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ަގނޑު 

ން އަދި ކޮމިޓީެގ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ެއއްވެސް މާއްދާެއްއ  ތުުގޅޭޮގ  މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި އެްއވެސް ާމއްދާއަކާ 

ބަ  ފާސްކުރެވިފައެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަދި ނެތް  ކަމަށް.  ނުފެންނަ  ފާސްކުރަން  ޮގތަށް  އޮތް  މާއްދާތައް  އެއް 

ދެްއ  ުގސަމަދެ  ކުރަމުންކުރަމުން މިދަނީ. ދެން ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ މައިަގނޑު    ުގޅޭޮގތުން ހަމަ ޕާކު  ބައެއް ާމއްދާތަކާ

އެސޯސިއޭޝަންތަކުެގ އިންތިޚާބުތައް އުސޫލެްއ  ބިލުން ފާހަަގކުރެވެނީ. ެއއް މަުގސަދަކީ ޤައުމީ ކުޅިވަރު  އަޅުަގނޑަށް  

ދަށަށް  ، އިލެކްޝަންއިކަނޑައަޅަ  ައނެއް  ކޮމިޝަންެގ  ބޭްއވުން.  އަޅުަގނޑަށް    ށްކަމަކަ  ބަދަލުކުރުން އިންތިޚާބުތައް 

،  އުފައްދާފައި ހުންނަ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް އިތުރު ބާރުތަކެއްދީން  މިހާރުވެސް ކުޅިވަރު ާގނޫނު،  ފާހަަގކުރެވުނީ

އަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް ކޮމިޓީގެ  ދެން  .  ޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންެގ ދަުއރު ފުޅާކޮށް ބާރުވެރިކުރުވުން. އެ ދެ މަުގސަދުސް

ދޭތެރޭަގއި   ޖުމުލަ ޮގތެއްަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑު މި ދެކަންތަކާަގއި  ފާހަަގކުރެިވފައި އޮތް ޮގތު  ންބައްދަލުވުންތަކު

ބިލުެގ މި  އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މިއަދުވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ދެން    ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ.

ަގނޑަށް  ޅު ން. މި ބިލަކީ މިއީ އަ ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް ޮގތެއް ނިންމުލާމަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންޮގސް ކޮމިޓީން މި ބި

ވަނަ   2019ވާނެ.    ވީ އެއް ބިލަށްލީހުަގއި ވެސް އެންމެ ިގނަ ދުވަސްރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިހާލަފާކުރެވޭ ޮގތުަގއި މި
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ދޯއަޅު   އަހަރު ހަނދާންވަނީ  ބިލެްއ.  2020 ؟ަގނޑު  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  އަހަރު  ވަނަ 

ކޮމިޓީަގއި މިހާ ިގނަ ދުވަހު ބާްއވާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ، އަޅުަގނޑުމެން  ވެޓް ބިލެއް ކަމުަގއި ިވޔަސްޕްރައި

ފުރަތަމަ  ؛ހާރުެގ ކުޅިވަރުމި   ، ބިލެއް. ފުލް ާގނޫނެއް ނޫންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް  

ފުރުޞަތު ފުރުޞަތަކަށްންދޭ  އަޅުަގނޑު  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  އެބަ  އިސްމާޢީލް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  .  ވެސް   ، 

 . ދެއްވުންލަ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުވާ އްކޮށްފުރަތަމަ އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. އެއާއެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

މު މުޤަޝުކުރިއްޔާ  ިއްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކުރެްއވިޤައްރިރު.  ދެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހެން  އްރިރު  މިހާރު  ިމ    ބިލަކީ 

ދުވަ ިގނަ  ވަރަށް  އޮންނަތާ  މިއީ.    ފައިސްވެކޮމިޓީަގއި  ިއޞްލާޙެްއ  ބިލެއް  ާގނޫނަށް  ކުޅިވަރުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޔޫތް  ެއސޯސިއޭޝަންތަކާއި  މިވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިރާސާކުރުަމށް  ބިލުެގ  މި  ދެން  ބިލެއް.  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

ހޯދިފަ ވެސް  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާިއ  ފަރާތްތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  ކަމާ  އަދި  އެ  މިނިސްޓްރީ  ދެން  މަޝްވަރާތަކުން  . 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެުވނު ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑު ިމ ދަނޑިވަޅުަގއި ފުރަތަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން. ެއއީ މި ބިލާ 

އެސޯސިއޭ ހުރި  ންތަކުންޝަުގޅޭޮގތުން  ެއ    އެބަ  ޚާއްޞަކޮށް  ފާހަަގކޮށްފަ.  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް 

އިންތިޚާ ހު  ބުތަކާއެސޯސިއޭޝަންތަކުެގ  ބިލުަގއި  މި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ުގޅޭޮގތުން  އެއީ  މާއްދާތަކަކީ  ރި 

ބާްއވާ...  ރޭޝަންތަކާއިފެޑެ މުދެ!  އާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    އިންތިޚާބުތައް  ިއއްޒަތްތެރި  ޤަޝުކުރިްއޔާ  އްރިރު. 

އް. ިމ  ލެ ދުަވސްވެފަިއ އޮތް ބިކޮމިޓީަގއި އޮންނަތާ ވަރަށް ިގނަ  މި  މި ބިލަކީ މިހާރު    ހެންއްރިރު ފާހަަގކުރެއްވިޤަމު

މުައއްސަސާތަކާ  ެއކިެއކި  މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި  އަޅުަގނޑުމެން  މަސަްއކަތްތައް  ހިންިގފި.   ވަނީމިްއކޮށް  އެ  ބިލުެގ 

ެއސޯސިއޭޝަންތަކާއި އަދި ކަާމ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުެގ ،  އްޔާތަކާއި ޢިލަބް ޖަމުމިނިސްޓްރީ އާއި ކު  ޔޫތު،  އެޮގތުން

ަގނޑުމެންނަށް މި ޅުުގޅޭޮގތުން މިވަނީ ހޯދިފަ. މި ހޯދުނު ހޯދުމުން އަ  ވަރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލާޚިޔާލާއި މަޝް

ޮއތްކަން. ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ޚާއްޞަކޮށް   ަގއިސާފުވީ މި ފަރާތްތަކުެގ ކަންބޮޑުވުން މި ބިލާ ދޭތެރޭ

ުގޅޭޮގ ބޭއްވުމާ  އިންތިޚާބުތައް  އެސޯސިއޭޝަންތަކުެގ  އެސޯސިއޭޝަންތަކުެގ  މާއްދާތަކަށް  ހުރި  ބިލުަގއި  މި  ތުން 

ޖަމު ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އެީއ  އޮތް.  އެބަ  ހަމަތަކާޢިއްޔާތަކުކަންބޮޑުވުން  އުސޫލުތަކާއި  އޮންނަ  ހިންަގން  މިކަން    ން 

އޮތުމާެއކު  ފާހަަގކުރެވިފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމަށް  ފާހަަގކޮށްލަން،  ފުށުއަރާ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެކަންވެސް  ހަމަ . 

،  މިނިސްޓްރީން    ސްޕީޑްަގިއ ޔޫތުރު ައޅުަގނޑަށް ދެން ފާހަަގކުރެވުނު ކަމަކީ މި މަސައްކަތް ވަރަށް ބާ  ކުަގއި އެާއއެ

ައއު ބިލެްއ މި ސަރުކާރުން ފޮނުްއވުމަށް ތަްއޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް. ދެން    ާގނޫނުެގ  މުޅިން އަުއ ބިލެއް، ކުޅިވަރާ ބެހޭ
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ިމހާރު ާގތްަގނޑަކަށް ބިލުެގ ޑްރާކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު އޭެގ   ހިސާބަށް    ނިމުމަކާ  ފްޓްަގއި މަޝްވަރާކުރެވި 

އަިއއްސަ އޮތްކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތުމާެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރި  

ަގއި މި  ޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވިކަމަކީ މީޔަތްކުރުމުަގިއ އަޢާދިރާސާއިން މި ސާފުީވ މި ބިލު، މި ކަންތައްތަކަށް ރި

ފުށުއަރާތީވެ، އަރާ ކަންކަން ހުރުމާއެކުަގއި މި ކޮމިޓީން މި ބިލު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް މި   ބުނި ކަންކަމަށް

 ރަން ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ލު ފާސްކުބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރި މެންބަރު ޢީސާޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ

ދެއްކި އެ  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  ޖުމުލަ   އާދެ!  ާގތްަގނޑަކަށް  ވާހަކަެއއް  ހުރިހާ 

މަިއަގނޑު ދެ ބަދަލެއް ކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައި މި އޮތީ ކުޅިވަރު  ކަމަކީ ބިލުެގ  ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެއް

އެްއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާ ކަމެއް.    ވާމީ މިންަގނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއެސޯސިއޭޝަންތަކުެގ އިންތިޚާބު. އެއީ ބައިނަލްއަޤު

އަ  ޮގތަކަށް  އިތުރު  ބަދަލުެގނެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އު ޅު އެއަށް  ކުރަން  އެކަން  ބައިނަލްއަޤުވާަގނޑުމެން  މީ  ޅެފިއްޔާ 

ރާ ަވރަށް  ދޭތެ  އްޖެއާޖަމާޢަތްތަކުން  ބޮޑުކަމެއް.  ފުރުޞަތު  އެޅުުމެގ  ފިޔަވަޅު  ދަތިކުރުމުެގ  ހަރުކަށިކޮށް  ވަރަށް  ރޭ 

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަްއ  ،  ކުރޭ އެ ކަންކަމާ ބެހުނީމަ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްފައި މި ޮއތީ  ކަންން ކަންޢިއްޔާތަކުޖަމު

ތެރޭަގއި މި ހުރީ ރާއްޖޭެގ    އް ދިނުން. އެ ބާރުތަކުެގސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބާރުތަކެ،  ުގމަށް ކޯޕަރޭޝަނަށްހިން

މީހުންނާސަރަޙައްދުތަ  އެކި އެ  ވަސީލަތްތައް  ކުޅިވަރު  ހުރި  ލާމަރު   ކުަގއި  ތަޢާރު  ކަޒީހަވާލުކުރުން.  ވޭ.  ޒު ާގނޫނާއި 

ހަވާލުކޮށްފަިއ    ށްނޑަކަށް ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުތަކަަގހުރިހާ ތަނެއްހެން ާގތްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަށުން މިހާރު އެ  

އަ ބާރެއް  އޮތް  ކައުންސިލުތަކަށް  އެހެންވީމާ،  ނަަގޅުހުރީ.  އެއީ   އިަގނޑުމން  ވާހަކަ  ލާ  ކޯޕަރޭޝަނަށް  ސްޕޯޓްސް 

އަޅުަގ ހުށަހެޅުމަށް  އިސްމާޢީލްެގ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަމެއް  ތާއީދުކުރާ  އަޅުަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑު  ތާއީދުކުރަން.  ނޑު 

ާގނޫނަށް   އިޞްލާޙުމި  ން ނުފެންނަ،  ރައަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމަކީ މި ބިލު ފާސްކު،  ވެސް ހުށަހެޅުމަކީ

 ކަނޑައެޅުން.  ެގންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިްއޒަރތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ވަރަށް ޒަމާންވެފައި އޮތް ބިލެއްއްރިރު.  ޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

ވާހަކަދެކެވޭ. ދެން ފެށުނީއްސުރެ ފެށިެގން ވެސް މި ެއބަ  ެއކި ބޭބޭފުޅުން އެކި ޮގތްޮގތަށް  ވަރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް  

ރި މި  ަގއި ހުތީށްވެެގން މީއް ކަމަވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެ  ެގކޮމިޓީަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ މިނިސްޓްރީ

އެހަމަ  މާއްދާއަކަށް    ކަހަލަ ފާހަަގކޮށް  ބޮޑަށް  އިންތިޚާބުތައްވާހަކަމި  ހަމަ  ކަމަށް    ަވރަށް  ދެން ،  ދެކެވޭކަން. 

ނެތް.    ަގނޑުއަޅު ދަްއކާކަށް  ވާހަކަ  އެ  ކޮންމެހެން  ބޭނުންވޭ   އެކަމަކުވެސް  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ނެތް. ،  ކޯޕަރޭޝަންސް ސަބަބެއް  ެއއްވެސް  ކެނޑެންޖެހޭ  ބާރު  ކޯޕަރޭޝަނެއްެގ  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ލާމަރުކަޒީ 

ޮގތުަގއި ކޯޕަރޭ ެގން އެ ކޯޕަރޭޝަންެގ ެއްއވެސް ބޭނުމެްއ  އްޔާ މިހާރުން ފެށިޝަންސް އެހެންެވއްޖެއަޅުަގނޑު ދެކޭ 

އޮތުމުަގ ވެސް ނެތް  އޮތުމު އި  ވުޖޫދުަގއި  ކޯޕަރޭޝަނެވެސް  ެގ،  ބޭއްވުުމެގ.  ވެސް  އް  ލައްާވ    ބޭނުމަކީ  ކޯޕަރޭޝަން 

ކޯޕަރޭޝަނެ   ތަކެއްމަސައްކަތް ސްޕޯޓްސް  އެ  އްކުރުވުން.  އޮންނަންޖެހޭ  ނެތް  ެއހެންވެއްޖިްއޔާ  ސަބަބެއް  ްއވެސް 

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ހެދިއްޖިއްޔާ. ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނެއްެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ބޭނުމަކަށް ވެެގންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

މީ އެ  ދިރާސާތަްއކޮށް،  ެއ  ތަރަްއޤީކޮށް،  އިތުރަށް  ެއ  ސްމީކުޅިވަރުތައް  އަދި  ކުރުވުމާއި  އެކަންކަން  ހުންނަށް 

ބެލެހެއްޓުމާ ކަންކަން  އެކަންކަންކޮށް،    ދަނޑުތައް  އުއެ  ކަންކަންކުރުމުެގ    ފެއްދުމާމީހުން  ކޮށްފަިއ  މި  ނިޔަތުަގއި 

މުއައްސަސާެއއް   އެ    ެއއީ އޮންނަ  އަނެއްކާވެސް  ދަށަށް  ބާރުެގ  ވަޒީރެއްެގ  މިއަދު  އެހެންވީާމ،  ކޯޕަރޭޝަނަކީ. 

ަގިއެގން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު ނަންަގންނަ ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރީެގ  ނަކެއް  ބާރުތަ  ސްެގ ހުރިހާކޯޕަރޭޝަން

ބަދަލުކޮށްފައި ހުރި ވަޒީރުން. ވަޒީރެްއ ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ    ތާރީޚުަގއި އެބަހުރި ަވޒީރުން ތިން ހަތަރު ބުރަށް 

ހުރިހާ  ހުންނަ  ހިންުގމަކަށް،  ހުރިހާ  އިންނަ  ބަދަލުވެެގންދާ  އެތާނަގއި  ކޯޕަރޭޝަނަކީ  ކަމެއް   ކަންކަމެއް  އެކަމަކު   .

ކަންތައްތައް ބޯޑުން ވަކި ޮގތަކަށް ނިންމަިއެގން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ ވަކިކަހަލަ ޕްލޭންތަކެއް ހެދިެގން އޭެގ ދަށުން  

ތަނެއްކުރާ ކައުންސިލު  ހުރިހާ  ހުންނަ  ރަށްރަށަުގއި  މިދަނީ  ފެނިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަށުަގއި  .  ވެސް  ތަކުަގއި 

ނޫނިއްޔާމު ފެން  ކަރަންޓު،  ހަލާކުވެެގންދަނީ.  ހަމަ  ދަނޑުތައް  ވިޔަސް  ހަވާލުކޮށްފައިހުރިކަމުަގއި   މިހާރު 

ކަމެްއ   ހުރިހާ  މި  އާދޭސްކޮށްެގން.  ވަޒީރުންނަށް  އަނެއްކާވެސް  ޖެހެނީ  މި  ކަެމއްކުރަން  ހުރިހާ  މެއިންޓަނަންސް، 

ކޯއްދު މި  ޓަކައި  ދެކޭޮގތުަގއި  ވާލުމަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  އުފައްދަން  މި  ޕަރޭޝަންސްތައް 

ވިޔަސް  އިންކޯޕަރޭޝަންސް ެގންުގޅުނުކަމުަގިއ  ދަނޑުތައް  އެ  ވެ،  އަދި  ުއސޫލުން  ހިންަގިއެގން ކޮންޓެރެކްޓް  ސް 
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މިއީ އެހެންވީމާ،  ހިންުގަމށް.  ހަވާލުކުރެވޭނެ  ދަނޑުތައް  އެ  އެްއވެސް  ކޮން  ެއއްކައުންސިލުތަކަށް  މިއީ  މެހެން 

ކަންބޮޑުެވެގން   ނޫނިްއޔާ  ަވޒީރަކު  ަގބޫލެއްނުކުރަން.  މިކަމާ  ހާލެއްަގިއ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ކަމެއް  އުޅެންޖެހޭވަރު 

އަދި އެހެން ކަންކަން ެއކަން ކުރަމުން ދިޔަކަމުަގއި ވިޔަސް  ، އަޅުަގނޑު ީމަގިއ މި މާއްދާ އުނިކޮށްފައި  އެހެންވީމާ

ަމއް އޭ  އަށްކޯޕަރޭޝަންސްއެއީ  ނެތް.    ސަލަެއއްއަޅުަގނޑުެގ  ބާރު  ެގހަމަ  ބާރުވެރިކަން ކަން  ފުރިހަމަ  ދޭންޖެހޭނެ. 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޯޕަރޭޝަންސް މިހިސާބުން ފެށެިގން ުއވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . މެންބަރު. ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީސަޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދާއިރާެއއްަގއި   ފުޅާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ  ުގޅޭޮގތުން،  ުއވާލުާމ  ކޯޕަރޭޝަން  ވާހަކަތަކުެގތެރޭަގއި  ދެއްކެވި  ރަޝީދު 

ސާކޮށް ބަލާލެވިދާނެ ކުޅިަވރާބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ކޯޕަރޭޝަން އުފައްދާފައި އޮތް މަޤުޞަދަކީ ކޮބައިތޯާއއި އަދި  ދިރާ

އަހުރި  ކޯޕަރޭޝަންެގ   އަޅުަގނޑުެގ  ކޮބައިތޯ.  އެ ރބާރުތަކަކީ  ރަޝީދު  ބެލެހެއްޓުން  ދަނޑުތައް  ިގއުމަންޓަކީ 

ނުވެއޭ މިނިސްޓްރީއަކަށް  ވަންޏާ    ،ވިދާޅުވަނީ  ކަމަށް  ެއހެންވެއްޖެ  ދެން  ނުކުރެެވއޭ.  މަރާމާތެއް  ވިދާޅުވަނީ 

؟ އަޅުަގނޑުމެން ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރީމަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރަން ފައިސާ ހޯދަނީ ކޮންތާކުންތޯ

އަޅުަގނޑުެމން   ނިޒާމެއް  ލާމަރުކަޒީ  ެއއަށްވުރެ  މިސާލަކަށް  ބަޖެޓުން.  ދައުލަތުެގ  ބޭނުމަކީ  ހަމަ  ެގނައުުމެގ 

ން އެ ބާރު  ތުއަ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ ރަްއޔިތުންނާ ވީހާވެސް ކައިރިން ޚިދުމަތްދޭ ވާހަކަ. މިނިސްޓްރީ

ލީމަ އަޅުަގނޑަކަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދަނޑު މަރާމާތުކުރެވޭތަނެއް ނުފެނޭ.  ސް ކޯޕަރޭޝަނަށް އެ ބާރު  ސްޕޯޓް،  ނަާގފައި

ލާރި ދޭންޖެހެނީ. އެއަށްވުރެ މާ ކައިރިން ފެންނާނެ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް   ށްކޯޕަރޭޝަނަސަރުކާރުެގ ބަޖެޓުން  

ކެނދިކުޅުދޫަގިއ   ބުނަން،  ބަދަލުެގނެއްސަ  ާގނޫނަށް  ހިނާގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަަމށް  އެހެންވެއްޖެ  ދަނޑު.  އެ 

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިެގން ދޭށޭ.   ހުރި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނާގ ޚަރަދު 

އަޅުަގނޑު ރަނަގޅު  މާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިނުމަށްވުރެ  ދިނިއްޔާ.    ކޯޕަރޭޝަނަށް  ކައުންސިލަށް  ރަށުެގ 

؟ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ނުވެެގން އުޅެނީ ފައިސާ ނެތިެގން ކަމަށް ވަންޏާ ކޯޕަރޭޝަން ކޮންތާކުން ފައިސާ ހޯދަނީ

. ކައިރިން ޚިދުމަތްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިނިސްޓަރު އަތުން  ވާނީފައިސާ ދޭންލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިެގން  ހަމަ ދައު

މިނިސްޓަރާ އެއް ިއމާރާތުަގއި އިންނަ އޮފީސް ހަދައިެގން އިންނަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދީެގން ކައިރިވާނެ ޮގތެްއ  ،  ނަާގފައި



 2022 މޭ 23                        ވަނަ ބައްދަލުވުން  19 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

6 

 

ބަ ރަނަގޅަށް  ޚިދުމަތްދީ  އެ  ކައިރިން  ައޅުަގނޑުމެން ނޯންނާނެ.  ާގނޫނުަގއި  ކުޅިވަރާބެހޭ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ލަހައްޓާ 

ރަށެއްގައި  ލިޔަމާ އެ  ރަށެއްެގ   ހިނާގ  އެ  ޚަރަދު  ހިނާގ  ބަލަހައްޓަން  ތަރައްޤީކޮށް  ވަސީލަތްތަްއ  ކުޅިވަރުެގ  ހުރި 

ތި ބުނާ ދަނޑުތައް   .ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓަށް ލައިެގން ދޭންވާނޭ. މިހާރު ވެސް މާ ރަނަގޅަށް އެޮގތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ

ކެނދިކުޅުދޫެގ ދަނޑެްއ ބަލަހައްޓަނީ ކެނދިކުޅުދޫ    އްސްޕޯޓްސް ކައުންސިލު ކިހިނެހަލާކުވިޔަނުދީ ވެސް ބެލެހެއްޓޭނެ.  

ކުރަނީ މިނިސްޓަރާ ޖެހިެގން އެ އިމާރާތުަގއި އިންނަ ވާލުކައުންސިލަށްވުރެ ރަނަގޅަށް. މިނިސްޓަރަށް ނުވެެގން މި ހަ

  . ންަގނޑަކަށް ސެންސެއް މޭކެއްނުކުރޭ ެއައކުއަނެއް އޮފީހަށް. ައޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ    26  ަވނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ، ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  20މީެގ  ،  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ބުނެވިދިޔަ  އަޅުަގނޑު

އިތުރުކުރުން.   މާއްދާ  އަންނަނިިވ  ފަހަތަށް  ކަނޑައަޅާ  ރަށްރަށާ ސިޓީތަކު  .1  -26މާއްދާެގ  ކުޅުމަށް  ކުޅިވަރު  ަގއި 

ކަނޑައެޅޭ   ޮގތުަގއި  ަވސީލަތުެގ  ކައުންސިލުެގ  ނުވަތަ ސިޓީއެްއެގ  ރަށެއްެގ  އެ  ތެރެއިން  އިމާރާތްތަކުެގ  ބިންތަކާއި 

ެގދަށުން އެ ތަނެއް މޯލްޑިްވސް ސްޕޯޓްސް  އް ވަސީލަތް ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކުެގ ޮގތުަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެ

  ްއވުން( ވަރާކުރެރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްއޮފް ދަ  )ރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން. އެީއ ފެސިލިޓީސްތަކާ ުގޅޭޮގތުން.  ކޯޕަ

 އަޅުަގނޑު އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މި   އަނެއްކާމިހާރު  އަންނަންދެން  ބިލެއް  ސަރުކާރުން  ވާހަކައަކީ  ބާއްވަން   ދެކެވޭ  މީތި  ިމ  ޕާކު،  ެވސް  ކުރުމުެގ. 

.  ނީ ކުރަހަމަ މީތި މި ބިލު އައީއްސުރެ ފެށިެގން ސަރުކާރުން ބިލެއް އަންނަން ހަމަ މީތި ޕާކު  ،ނޫން ؛ސަރުކާރުގެ 

ކޮމިޓީން ޕާކު ބޭނުހަމަ މި  ޕާކުކުރަނީ. މި ކޮމިޓީަގއި ވަކި ބަޔަކު  ޮގތަކަށް މިކަން ނުވީމަ މީތި  ކުރަނީ. މިއީ ންވާ 

ކީއްވެ  ދަނޑުތައް  ތި  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  މިހާރު  ކީއްެވެގންކަންެގންމައްސަލައަކީ.  އަޅަންީވ  ތި  މިނިސްޓަރު    ، ހޭ 

އިހަކަ ާގނޫނަކީ  ކައުންސިލުތަކަށް  ށް ލާމަރުކަޒީ  ހަމަ  ނޫން.  ާގނޫނެއް  އައި  ބާރުތަކެއްދީެގން  އެ  ދުވަހު  ހުރިހާ 

އެތާ    ސް ދީެގން ކައުންސިލު ލައްާވ ހުރިހާ ދަނޑެއް އަޅުްއވަންވީނު. ކީްއވެ ވަޒީރު ޮގ  ބަޖެޓު،  އުންސިލުތަްއ ލަްއވާކަ

ކޯޕަރޭޝަނެއް މިތާ  ؟ހުރެެގން މެޑެލް ޖަހާކަށް އެކަން ކުރަންވީ. މެޑެލް ޖެހުން ނޫން އިތުރު ކަމެއް ނެތެއްނު މީގައި

 ޖެހިެގން އިން މޭޒަކަށް ކޯޕަރޭޝަން މިނިސްޓަރު އެހެން ހެދީމަ ހެދި  ކޯޕަރޭޝަންސްައކީ މިތާނގައި،  ބާއްަވއިެގން 

އެްއޗެކޭ. އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބާރުދީފައި ތަނެއް ދީބަލަ ހިންަގން. ދައުލަތުން އެ ބާރު ދިނީމަ އެކަން ކުރެވޭނެ. ކީްއެވ  
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ހަމަ  ؟ކީއްކުރަން ވެމްކޯއެއް؟ ހަމަ ވަޒީރު ހިންަގންވީނު ކުނި ވެސް ؟ވީނުންހަމަ ކުނި ވެސް ހިންަގން ؟ނުކުރެވޭންވީ

ހަމަ ބަޖެޓަކީ އެކައްޗެއް. ހަމަ އެއް ތާކަށް ދަނީ. ހަމަ ވަޒީރު އެ ބަޖެޓު ދޫކުރަންވީނު. ؟ އެކަހަލަ ކަމެއްނު މި ކަމަކީ

ހަމަ   ވަޒީރު  ކޯޕަރޭއެ  ހަމަ  އެ  ދީެގން  ދޭންވީނުން.  ބަޖެޓު  އެކަން  ޝަންސްަގއިކޯޕަރޭޝަނަށް  ބޯޑުން  އިންނަ   

ަގިއ  ޒު ކުރަން އޮްއވާ ހަމަ މިކަން ކޮންމެހެން ވަކި މީހެއްެގ ނުފޫކޮށް ކަންތައް  މި ރީތިރަނަގޅަށް އެކަން ކުރަންވީނު.  

 ރުބާ  .ކޮމިޓަީގއި ބާރު އެބަ އޮތް  ެގ އެ ކަންތައް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ދެން ތި ބޭފުޅުންށް ވަކީ މީހެއް ކަންތައް ކުރާކަ

ައޅުަގނޑު ތާއީދެއްނުކުރާނަން. މިއަދުން މިއަދަށް   .ރެވިދާނެ. އެތެރެ ވެސް ކުރެވިދާނެ. ކުރައްވާއޮތީމަ ބޭރު ވެސް ކު

 . އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން ހަމަ ޮގތެްއ ނިންމަން.  ވާމިއަށް ޮގތެއް ނިންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރު އިސްމާޢީލްެގ ފުރުޞަތެއް.  އިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި ބިލުަގއި މައިަގނޑު ދެ މަޤުޞަދެއް މިއޮތީ. އެްއ  ،  މި ފާހަަގކުރާ ނުކުތާއަކީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު

ެއސޯސިއޭޝަންތަކުެގ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭޮގތުން. އެ މަޤުޞަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔަނީ    ،މަޤުޞަދަކީ އިންތިޚާބުތައް

ކަންބޮޑުވުންތަކެ  ޚިޔާލުތަކުަގިއ  ހޯދި  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  މަޤުޞަދާ  ޮގތެްއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދޭ.  އެބަ  އް 

ކިޔަނީެއއް ނޫން. ެއސޯސިޭއޝަންތަކާ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި މި ހުރި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންެގ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް  

ފުރަތަމަ   އާދޭ  ނުކުރެވޭ،    މަޤުޞަދާ އެބަ  ެއކަން  ޮއވޭ  ކަންބޮޑުވުން  ެއ  މަޤުޞަދު  ބިލެްއެގ  ފުރަތަމަ  ދޭތެރޭގައި. 

ައޅުަގނޑަކަށް  ކުރެ ެވސް  ޮގތެއް  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ  މަސައްކަތް  ބިލެްއެގ  އެ  ދެން  މިސްރާބުނުދެްއކީމަ  ޮގތަށް  ވޭ 

ކަންބޮޑުވާ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންެގ  ީމަގިއ  އެހެންވީމާ،  އެއްބައި.  ޭއެގ  ކޯޕަރޭޝަނަކީ  އެހެންވީމާ،    ، ނުވިސްނޭ. 

މީގަ  މިއޮތީ.  މީަގއި  ނޫން  ކަންބޮޑުވުެމްއ  ޮގތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިއަށްެގންދާނެ  އިންތިޚާބުތަްއ  އޮތްޮގތަށް  މި  ިއ 

މާއްދާތަކަށް   އެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި،  ކަންކަމަށް  މި  ހުރަހާއި  އަޅާނެ  ޖަމުޢިއްޔާތަކުން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ބަދަލުކުރީމަ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިންމުމެއް މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ބަލަންވީ ައޅުަގ

މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުަގިއ ހޯދުނު ޚިޔާލުތަކުަގއި ލިބިފަިއ އޮތް މަޢުލޫމާތުތަކަށް. ބެލީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވީމަ  

 އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ހުށަހެޅީ މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުެގންދަން. ބިލު ފާސްނުކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ިއްއޒަތްތެރި   ައޅުަގނޑު .  ޝުކުރިއްޔާއާދެ!   ޮގތުން  ފުރުޞަތެްއެގ  ފަހު  ަމޢުޟޫއުަގއި  މި  ފުރުޞަތެއްެގ،  ފަހު 

މެންބަރު ފިރުޝާނަށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް  

 ތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން.  . ިއްއޒަތްއިނޭގތޯ އަހާނަން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކަމަކަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުެގ    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ފުރަތަމަ 

ކަމަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް  ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެވަނަ  

ކޮށްފައި ބޭއްވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލެއްނުކުރަން. ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ ބިލެްއ  މި ބިލު މި ކޮމިޓީަގއި ޕާކު

ޮގތެއް މިއަށް ނިންމަން ޖެހޭނެ އަޅުަގނޑު   މިއީ. އަމިއްލަ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. ދެން ކޮންމެވެސް ެއއް

މުޤައްރިރު އިްއޒަތްތެރި  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ދެން  ދަށުން   ،ދެކޭޮގތުަގއި.  ާގނޫނުެގ  ލާަމރުކަޒީ  ވެސް  މިސްކިތްތައް 

ޔޫތު   އުޅެނީ.  އެ  ބޮޑުވެެގން  މަްއސަލަ  އެ  ނުހިނަގިއެގން  ނުހިނާގ.  ކަެމއް  އެ  ހަވާލުކޮށްފި.  ކައުންސިލުތަކާ 

ތައް ވެސް އެހެރީ ެއޮގތަށް ހަވާލުކޮށްފަ. ނުހިނާގ. ނުހިނގައިެގން އެ މައްސަލަ ބޮޑުވެެގން އެ އުޅެނީ. މި ސެންޓަރު

އެބަ ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ޔޫތު  އޮތް  ކޮމިޓީަގިއ  ަމްއސަލައެއް  ިމއުޅޭ    ސެންޓަރުތަކާ   ޭއެގ  ދަންނަވަން  ުގޅޭ. 

އަދި  ،  ވާހަކަައކީ ކައުންސިލަތަކާއި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ކަުމަގިއވިޔަސް ލާމަރުކަޒީ  ހަވާލުކުރި  އެހެން  ،  ކަންކަން 

ނުހިން އެކަެމއް  ނުދެނީސް  ފައިސާ  ވަސީލަތާއިޭގވަސީލަތާިއ  އެ  އެ  ނެ.  ހުންނަނީ  ިމ    ކަާމުގޅޭ   ފައިސާ 

މިނިސްޓްމިނިސްޓް ޕްލޭނިންގ  ސަރީއެްއަގއި.  ބިން  ރީން  ރަށެްއެގ  އެ  ކައުންސިލެއްެގ  ނުލިބިެގން  ރޭވޔަރެއް 

ލައިޓެއް ނުލިބިެގން މަުގ ސީދާކޮށްނުލެވޭ    އޭޑަރތިބި. ތި  ނުކެނޑިފައި އެބަތިބޭ ކިތަންމެ ރަށެއް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ

އެބަ ރަށެއް  އަޅުަގނޑަށް  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދަްއކަން.    ތިބި.  އަޅުަގނޑު  ދެއްވާ  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު 

ވާހަކައަކީ  މިއުޅޭ  މުަވއްޒަފުންނާއި ،  ދަންނަވަން  އަދި  ވަސީލަތާއި  ާގނޫނުަގއި   ްގރާންޓާ ،  ފައިސާާއއި،  ލާމަރުކަޒީ 

ވީނަމަެވސް ކަމުަގއި  އޮތް  ފާސްކޮށްފައި  ދޭން  އެއްޗެއް  ވީނަމަ،  ހުރިހާ  ކަމުަގއި  އޮތް  އެހެން  އެ  ާގނޫނުަގިއ  ވެސް 

ކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއެއް ވެސް އެކަށީެގންވާ އަދަދަކަށް ނުހުރޭ   ަވސީލަތެއް ވެސް އެ  ފުރުޞަތެއް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ

ދެން އަޅުަގނޑަށް ނޭނެގ  ؛ ނުބެލެހެއްޓޭ. އެއީ ޙަޤީޤަތް. އެ ޙަޤީޤަތްކަންކަން ބަލަހައްޓާކަށް.    ކައުންސިލުތަކުަގއި އެ

ަގބޫލުކު މިންވަރަށް  މިންވަރަަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  ނުޖެހޭ  ަގބޫލުކުރަން  ބިލުަގއި  ކަރާނެ.  މި  ނުކުރާނެ.  ަގބޫލެއް  އެ ށް 

ފާހަަގކުރަްއވާ އެ  ތަންތަން،  ބަހުސްަގއި  ދަނޑުތަކާއި  ފާހަަގކުރަްއާވޮގތަށް  ބަހުސްަގިއ  އެ  ކޮމިޓީެގ    އި ކުރީގަ ،  މި 
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ޮގތަށް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ސާފުކޮށްެގން ބެލެހެއްޓިދާނެ މިހާރު އެ ،  . އެހެންނަމަވެސްވެސް ރަށްރަށުަގއި ބެލެހެއްޓި 

ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ރަށްރަށަށް    އެކަން އިނޭގނެ ތިރފެއް ބަދަލުކުރުމުެގ ކެޕޭސިޓީެއއް ނެތް ރަށްރަށުަގއެއް.  އަޅާ ޓަ

ޓަ އަމިއްލައަށް  ރަށުގައިތޯ  ކިތައް  ރަނަގޅުކަންނޭނެގ  ޒިޔާރަތްކޮށްލީމަ.  ައޅުަގނޑުމެން  އެ  ހުރީ.  އަޅާފައި  ރފް 

ޖަމު ޖަމު ޢިބަލާލަން.  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ނާޅާ  ފަންޑު  އްޔާތަކުން  ލިޔެެގން،  ޕްރޮޕޯސަލް  ތަންތަނަށް  އިްއޔާތަކުން 

އެހެންނަމަވެސް ނޫން.  ވާހަކަެއއް  ނާޅާ  ފުރުޞަތު ،  ހޯދައިެގން  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު  ކެޕޭސިޓީަގިއ،  ކައުންސިލު 

ދެނެަގތު  ކެޕޭސިޓީަގއި ކޮށްފައި  ެގދެއްވާ. ކައުންސިލު ން އެއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ޯގހެއް ނޫން. ހުރި މިންވަރު 

ބޭއްވުުމެގ ބޭނުމެްއ    ންޏާ އެ ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންތައް ބާރުވެރި ނުކުރަ،  ދެން އަނެއްކަމަކީ 

ބާރު ދިނީމަ،    ބާރުވެރި ކުރުވަންވީ ނޫންތޯ. މިނިސްޓަރީން ހަމަ އެހަމަ  ،  ވެސް ނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ. އެ ކީްއވެތޯ

އެ އެ   ދިނީމަ،  ހިންޭގ  ވަސީލަތްތައް  އެކަމާ  ތަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  އެކަންވާނެ.  ހެދީމަ  %   ޮގތް    100ހަމަ 

އެހެން ނޫންތޯ  އެްގރީވަން.  އެބަކުރޭ  ތަންތަން  މިސާލަކަށް  ؟ ކުރާ  ނޫންތޯ.  ކުރޭ  އެބަ  ތަންތަން  ބޭނުން  ކުރަން 

  ހިނާގ. އެ   ތައްސްފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންނާގ.  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ދަށުން ހިނާގ ތަންތަން ބަރާބަރަށް ހި

ދެވޭ.   ވެސް  ބަޖެޓު  ބޭނުންވާ  އެތަންތަނަށް  ވެސް  އެކަން    އެްގރޯނެޓު  އެސް.ޓީ.ޯއއިން  އުފައްދާފައި  ނޫންތޯ  އޮތީ 

  އެ ،  އި ެއސް.ޓީ.އޯއިން ެއްގރޯެގ ކަންތައްތައް ކުރަނިކޮށް ހަމަ އެްގރޯނެޓް ކިޔާފައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފަކުރަނިކޮށް.  

ވައްދަިއެގން މީހުން  ދީެގން  ވަޒީފާ  ދީެގން  ބަޖެޓު  އިންތި،  ތަނަށް  ދިމާކޮށްޚާޚާއްޞަޮގތެއްަގއި  ކައިން  ތޭސަ  ބުތަކާ 

 ޚު މީހުން ވައްދައިެގން އެ ހިންަގނީ ނޫންތޯ. އެއީ ހަމަ ކުރަން ބޭނުންވީމަ ކުރެވޭކަން މިރާއްޖޭެގ ތާރީ  އްތައިންދުއިސަ

މި ޚާއްޞަކޮށް  ދައްކުަވއިދޭ.  ވަރަށް    އެބަ  ރަްއޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭެގ  ކުރާކަން  ބޭނުންވީމަ  ކުރަން  ސަރުކާރުަގއި 

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކަށް ނުވާނޭ ބުނުމުެގ  ،  ކޮށް އެބައިނޭގ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ނުވާނޭސާފު

ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ .  ނުން ވެސް ނެތްޤީޖާަގެއއް ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ޔަ

ައޅުަގނޑަކަށް ނެތް ެއ ޖާަގއެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަ މި ބިލު ކުރިއަށް  އެހެން މެންބަރުންެގ ޮގތެއް.  

 ެގންޮގސް މި ބިލު މި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ހުށަހެޅުމެއް ލިބި ތާއީދު ލިބިފައި   1މިހާތަނަށް މި ބިލާުގޅޭޮގތުން    ށްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަޝުކުރިއް

އިނޭގތޯ.    އެބަ މެންބަރު އޮތް  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ފާސްކުރަން  ކޮމިޓީން  ބިލު  މި  ހުށަހެޅުމަކީ  އެ 

ހުށަހަޅުއްވާ  އަޙްމަދު  މެންބަރު،  އިސްމާޢިލް  މިޢީއަޙްމަދު    ިއއްޒަތްތެރި  ބިލަކީ  މި  އެއްކޮށްތާ.  ބިލު  މި   އީސަ، 
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ބިލެއް.   ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  މެންބަރު ާގނޫނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ނުފެންނަ  ފާސްކުރަން  ބިލު  މި  އެހެންވީމާ، 

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާ  ކުރައްވާފައިވަނީ.  ޢީއިސްމާޢީލް  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމެއް ފިރުޝާންެގ  ސަ 

، ިއތުރަށް ކުރިއަށް ެގންދަން.  ބިލުެގ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ެގންދަން  ވީމާ،އެހެން؟ އްވިންތޯހުށަހެޅު

  ؟އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު ތާއީދު ކުރަްއވަނީ  ،އެއަށް ތާއީދު ކުރަްއވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފިރުޝާންެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ޖީހާން، ހުށަހެޅުމެއް ލިބި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. މި ވަުގތު ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެީވ ިއްއޒަތްތެރި    2އެހެންވީމާ،  

ފިރުޝާން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު، އިއްޒަތްތެރި ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް

ންކުރަން  ޤީއެކަމަކު ވޯޓު ކައުންޓު ކުރާިއރު އަޅުަގނޑު ޔަ ؟ސަ، ޙުސައިން ުމޙައްމަދު އެބަ އިންނެވިންތޯޢީމެންބަރު  

އެހެންވީމާ، ޙުސައިން ކޮމިޓީަގއި މިަވުގތު  ؟ ބައިންނެވިންތޯ ކޮމިޓީގައިބޭނުންވާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އެ

މިތިބީ.  ޓޭބަލްަގއި  ރައުންޑް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ތިއްބެިވ  ކޮމިޓީަގއި  މިވަުގތު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނެތް 

ހަޅުްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ިމއަހަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަ

ވާ ހުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭަގިއ  އިބިލު މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ މި  ވާ  އި ކުރަްއވާފަސަ ތާއީދުޢީ

އެދެން.   ދެއްވުން  ޯވޓު  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  ވޯޓު    3އެހެންީވމާ،  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރުން 

ފާސްވެއްޖެ.  ދެއްވަ  އަޣުލަބިްއޔަތުން  ކޮމިޓީެގ  ހުށަހެޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިފި.  މި 

އަޅުަގނޑަ  ފާސްވުމާުގޅިެގން  ހުށަހެޅުން  އެ  ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުން  އެ  މެންބަރު އަޣުލަބިއްޔަތުން  އިއްޒަތްތެރި  ށް 

 ން. ނައަދުެގ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާފިރުޝާން ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓަކަށް ނޭހޭނެ. އަޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން މި
 

_______________ 


