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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންވަޔަރަ މަޖިލީހުެގ  ޗޭންޖުންރައްޔިތުންެގ  ކްލަިއމެޓް  އެންޑް  ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހު    މެންޓް  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީެގ 

ވަޑައި ބޭއްެވނީ.  މި  ޝުކުރު  ެގއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެމްބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ންދެއްިވ 

މި ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑު  އެޖެންޑާަގިއ  މިއަދުެގ  ފަށާފައިާވ    ދަންނަވަން.  މަސައްކަތް  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތީ 

އް ލިބިފަ. އެއީ ތިމާވެށި ާގނޫނަށް ކަތައިެގ ބިލު ކުރިއަށް ެގންދިއުން. ދެން އޭެގ އިތުރުން އެބައޮތް ކޮމިޓީއަށް ބިލެހަ

ފުރަތަމަ ބިލުެގނައުމުެގ    ޙުލާޞްއި ކަނޑަައޅާފައި އަންަގން  މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ސުންަގޑި  ޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން   .

އެހެންވީމާ އެ  ،ކަމަކަށް.  ހުޅުވާލަން  މެމްބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ަގސްތުކުރަނީ  ސުންަގޑި    އަޅުަގނޑު  ބިލުެގ 

  މް.އިތަޚަ؟ ތްތޯ ވޯޓެއް ނެުގން މަޖިލީހުގައި އޮހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް. މި ަގޑީަގއި އެބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް

 .ބަރު ލިބެނީޚަކަމަށް  ސްެގ ވޯޓު މިއަދު ނަާގނެޙުދާ ބަ މިއަދު އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަހާއިރަށް ވެސް މި ހެދީ.    2  އިދެން ވަރަށް ދަތި އިނޭގތޯ. ވަރަށް ވިސްނާފަ  ؟ލަދެއްވަފާނަންތޯށްއިދާރީމޭޒުން ޗެކްކޮ

ބަ   ހެދީމަ އިދާރީމޭޒުން  ދިމާވޭ.  އެބަ  މިހެން  ހަމަ  ތިއްބެވިތޯ  ބައްލަވާއްލަވާދެއްވަވެސް  އެބަ  ބޭފުޅުން   ؟އިދާރީ 

  ؟ަގޑީގައި ވޯޓު އެބައޮތްތޯ މި؟ ފަރުހަތު

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ިއނޭގތޯ ނީއަޅުަގނޑުމެން ޗެކްކޮށްލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއީ ެއއްކަލަ ޕްލާސްޓިކް، ސިންަގލް ޔޫޒް    އޭރުން، ؟ންނު ދެްއވަންވީއިހުށަހަޅުްއވަ އް  އިތަމް ސުންަގޑިއެ، ޚަ އެހެންވީމާ

 .އެ ބިލަކީ ބިލުެގ  ޙުލާޞްޕްލާސްޓިކާ ބެހޭ އި
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  މަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

ޕްލާސްޓިކާ ޔޫޒް  މު  ސިންަގލް  އިްއޒަތްތެރި  މަސް އްރިރު  ޤަބެހޭޮގތުން  މި  މިހާރު  ޮގތަކީ  ފެންނަ  މި  އަޅުަގނޑަށް 

ދެއްތޯ  އަނެއްކާ  އަށްނިމުމާ އެއްކޮށް ރިސެސް ލާފަ ކަންނޭނެގ. ދެން  އެ    ،އެހެންވީމާ ؟ވެސް ދާނެ  ވަުގތު ވެސް 

މި   އެހެންނޫނިއްޔާ  ނިންމާލާނީތޯ  އޭތި  ވެއްޖެްއޔާ  ޮގތުން  ހުރި  ވިސްނުން  ލައިމިހާރު  ދާނީތޯ ބިލު  ކުރިއަށް  ެގން 

 ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ައސްލު ބަލާލަން. އެހެންެވއްޖެ ކަމުަގިއ ެވއްޖެްއޔާމު ައޅުަގނޑުމެން ރިސެސަށް ދިއުުމެގ  އެވެސް 

ވެސް   އުޅެިވއްޖެްއޔާ  އިސްލާހަިއެގން  އެ  ކަންތައް.  ރިސެސަކުރިން  މި  ނިންމާލެވިދާނެ  ކުރިން  ދިއުމުެގ  ށް 

 މިހާރު ވަުގތު އިން ޮގތުން ެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެްއ  ފޮނުވިދާނެ. އެކަމަކު އެހެން  އި ފްލޯއަށް ވެސްނިންމާލާފަ

ސްެގ ކުރިން  ެގން ކުރިއަށް ެގންދަމުން ދޭތި ެއއްކޮށް ރިސެ އިޙާ ލާޞްކުރިއަށް ެގންދަމުން އަދި ެއ އި  ބިލުނުވޭ މި  

  15ޮއަގސްޓު    ،އަންނަ މަސް އެއީ ޖުލައި  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް މި  ،އެހެންވީމާ  .ނިންމޭނެކަމަކަށް

  .15އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ އޮަގސްޓު ؟ ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮއަގސްޓު  15އޮަގސްޓު   އިްއޒަތްތެރި    15.  އެހެން  ދެން  ރަނަގޅު.  އަޅުަގނޑަށް  ތާއީދު  ރަނަގޅު.  މެމްބަރެއްެގ 

 ؟ދުޢީމަދު ސަޙްބޭނުންވާނެ. އަ

 

  މަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 އްރިރު.ޤަމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ގއަޅުަގނޑުމެން މީޓިން  އި ވޯޓުލާފަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(..  .އޮތީ  މި   އިއަޅުަގނޑަށް ައޑު ލިބޭ. މިހާރު ހުށަހެޅިފަ  !އާދެ

 .ކުރިއަށް ެގންދާ ޮގތަށް އިނޭގތޯ

 

  މަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 .ފިއިވޯޓުެގ ރަނަގބީލު ޖަހަ
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 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އޮތީ ތިމާވެށީގެ   އަލުން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. މިހާރު މި  ގ ޯއކޭ. މިހާރު ވޯޓަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މީޓިން  ،އާނ

  އި އިތަމް ހުށަހަޅުްއވާފަޚަެގނައުމުެގ ބިލަށް ސުންަގޑިެއއް ކަނޑައެޅުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެމްބަރު    ޙު ލާޞްާގނޫނަށް އި

މަހުެގ   ޕްރޮޕޯސް ކުރައްވާފަ  15އޮަގސްޓު  ކަމަށް  މެމްބަރެއްެގ ތާއީދު    .އެއީ ސުންަގޑި  އިްއޒަތްތެރި  ދެން އެހެން 

 .އަޅުަގނޑަށް ލިބިއްޖެްއޔާ މި ައއިޓަމް ނިންމާލެވިދާނެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަދާ

 . އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮއްލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ   !އާދެ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހަޅުއްވަ ޚަ  ،ވަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި   ބުޤޫޢުޔައި  އިތަމް  ޮގތަށް  ތާއީދުކުރެއްވި 

 ، އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ތަފާތު ޮގތެއް ވިސްނިވަޑައިަގންނަވަންޏާ އެކަން އަންާގލަދެްއވުން ެއދެން. ނެތް. އެހެންވީމާ

އެ ބެލީ  މި  މި  ސުންަގޑި  އީއަޅުަގނޑު  ދެން  ފާސްކުރި.  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުެގ    ކަމަށް  ހަކަތައިެގ  އޮތީ 

ެގންދަން އެބަ އިޝާރާތް ލިބޭ މިހާރު މި ކޮވިޑުެގ ހާލަތާ .  މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ކުރިއަށް 

މެދުކެނޑުމެއް ބޮޑު  ބިލު   ުގޅިެގން  އަތުވެއްޖެ  ަގސްވެސް  ައޅުަގނޑު  މަސައްކަތަށް.  މަސައްކަތް  ދުެގ  ބިލުެގ  ކުރަނީ 

ެއއްބާރުލުމާއި ެއކީަގއި.    ،އެކީަގއި   ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަމާ  ދަން ތިހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެން ކުރިއަށް ެގން

  އޮތް   އްސަމިހާރު ޮގ؟ ދެްއވަފާނަންތޯ ސްކްރީނަށްށް ހިސާބުން ޕްރޮޖެކްޓްކޮތްއޮ  ސްފައިމިހާރު ޮގ  ން ބިލުއިދާރީމޭޒު

 . އްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށްއި  ބައްލަވާލުމުެގ ޮގތުން އިދާރީމޭޒުން ކިޔާލަދެްއވަށްހިސާބު ކުޑަކޮށް ހަނދާން އާކޮ 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިެގ ޒިންމާތަކާ އޮތީ މިހާރު ކައުންސިލު   މި  އިގަ ގ އެންމެ ފަހުން މީޓިން  .އްރިރުޤަމުއިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ    !އާދެ

މާއްދާެއއް ޑްރާފްޓު  ދެން.  ބާރުތަކުެގ  ކުޑަކޮށް  މާއްދާ  އެ  ެގންނަން ފައި  ށްކޮއިދާރީމޭޒުން  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުެގ 

ނިންމާފަ އެހެންވީމާއި  ކޮމިޓީން  ދެން  މި  ،އޮތީ.  ކައުންސިލު  11އޮތީ    އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  މާއްދާެގ  ތަކުެގ  ވަނަ 
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ތަކަށް ވެސް  ބިލުޒިންމާތަކާއި ބާރުތަކުެގ ޮގތުަގއި މާއްދާެއއް އެކުލަވާލާފަ. ެއއީ ކުރިން ކޮމިޓީަގއި ނިންމާފައި ހުރި  

 ، މި މާއްދާއިން ފެށިެގން  އެހެންވީމާ،  ލާފަ. ދެންށްޑްރާފްޓްކޮމި އޮތީ  ތްކޮށްފައި އެކަހަލަ ޮގތަކަށް މާއްދާއެއް  ޔަޢާރި

 . އޮތީ ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން ކުރިއަށް މިއަދު ދާން 11

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހުން  ،  އެހެންވީމާ އެންމެ  ކޮމިޓީން  މިައޅުަގނޑުމެންެގ  މި    ނިންމާފައި  ހަމައަށް   ބިލުއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

އަޅުަގނޑުމެން    ،ތަކުެގ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައް އެޮގތަށް އެނޭގކަށް ނެތް. އެހެންވީމާއަިއއިރުަގއި ސާފުކޮށް ކައުންސިލު

ކޮ ޑްރާފްޓް  މާއްދާ  މި  އިދާރީމޭޒުން  އެށްނިންމީ  މިހާރު  އެ  ދެއްވަން.  ވަރަށް    ބޭފުޅުން  މަސައްކަތެްއ  އޮތީ  ބޮޑު 

ވަނަ މާއްދާ ފަހަރަކު އަކުރެއް ކިޔަުމން    11  ،ކުރަްއވާފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން އިދާރީމޭޒަށް. އެހެންވީމާ

ކޮންމެ އަކުރެއް    ންބަރެއްެގ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ބަލާލަންއަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލާނީ މެ  އިދެން ކިޔާފަ  ؟ކުރިއަށް ދަމާތޯ

 .  ެގންޮގސްދެްއވާކުރިއަށް .ވަކިން

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކައުންސިލު  11!  އާދެ މާއްދާ.  ބާރުތައްވަނަ  ޒިންމާތަކާއި  ކައުންސިލު  .11  ،ތަކުެގ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ތަކަށް މި 

  " އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ"ލިބިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަކުެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައް ހިމެނޭ.  

 ؟ބަދަލުކޮށްލަންތޯ ޮގތަށްއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ   "އި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭތަކަށް ލިބިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަކުެގ ތެރޭގަ ާގނޫނުެގ ދަށުން ކައުންސިލު"މި  

  ؟ތޯމާ ބޮޑު އިޝޫެއއް ނޫނެއްނުން، ބަހުރުވަިއެގ ތަންކޮޅެއް އެ ދެން .ޮގތް ކަންނޭނެގ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކަންކަން ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 !އާދެ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގނޫނު  (ހ) މި  ާގނޫނާއި  ކައުންސިލުމި  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ެގ  ކަމަށް  ޒިންމާތައް  ތަކުެގ 

ދުމަތް ރަށު ފެންވަރުަގއި ޕްލޭންކުރުމާިއ  ޚިހަކަތަިއެގ    (ށ. ) ކުރުންޛު ކަންކަން ރަށު ފެންވަރުަގއި ތަންފީ  އިއެންމެހަ

މަޝްރޫރޫޢުމަޝް އެކުލަވާލުމާިއ  ތަންޢުތައް  )ކުރުންޛުފީތައް  ފެންވަރުަގިއ  ޚިހަކަތައިެގ  (  ނ.  ރަށު  ދުމަތް 

ދިނުމަށް ހޯދަންޖެހޭ މާލީ އަދި   ޚިދުމަތްހަކަތައިެގ    (ރ. )ތައް ހަމަޖެއްސުންހަމަހަމަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމު

ހޯދުން ވަސީލަތްތައް  )ފަންނީ  ހަދާފައިވާ  (ބ.  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ސިޔާސަތުތަކާއި  ަގވާއިދުތަކާ ސަރުކާރުެގ   

އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ައަގށްުވރެ ބޮޑު ނުވާނެ ޮގތެްއެގ މަތިން ރައްޔިތުންެގ ލަފަޔާެއކު  

  3ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިހަކަތަިއެގ    (ޅ. )ދުމަތްތަކުން ނަާގނެ އަުގ ކަނޑައެޅުންޚިދެވޭ ހަކަތަިއެގ    އެ ރަށެއްަގއި

ފަރާތަކާ   ކަމާވަނަ  ގަވާއިދުތަކާ  ހަވާލުކުރާނަމަ  ފަރާތަކާ    އިބެހޭ  އެފަދަ  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ 

 ... ދުމަތް ދެމުންދާ ޮގތްޚިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުާމއި އެ ފަރާތުން އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ. ؟ ެގ އަޑު އެބަ އާދޭތޯއެއް ގ ޓިންަގއި އެހެން މީމިހާރު ބެކްރައުންޑު

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިހަކަތަިއެގ    (ޅ) ފަރާތަކާ   3ދުމަތް  ކަމާ   ވަނަ  ުއސޫލުތަކާ    ހަވާލުކުރާނަމަ  ަގާވއިދުތަކާއި  ބެހޭ 

ޮގތް ޚިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި އެ ފަރާތުން އެ  އެ  އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި     އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ދެމުންދާ  ދުމަތް 

ފިޔަވަޅުތައް ރަށު   ބެހޭ ަގވާއިދުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އަޅަންޖެހޭ ބަލައި ހިދުމަތުެގ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމާ

ތައް ރަށު ފެންވަރުަގއި  ޤުއްޙަ ެގ  ފަރާތުލިބިަގންނަ    ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި    ޚިދުމަތް(  ފ).  ފެންވަރުަގއި އެޅުން

  އި ތަްއ ރަށު ފެންވަރުަގއި ރާވަ ހަކަތާއާ ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ ޕްރޮްގރާމް  (އ) .  ރައްކާތެރިކުރުން

އެްއކުރުުމގެ ޤަުގޅޭޮގތުން    ކަތައާ ހަ  (މ).  ހިންުގން ތަފާސހިސާބު  އެކިއެކި  އެކުލަވާލުމަށާއި  ސިޔާސަތުތަްއ    އުމީ 

  ( ދ).  ލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުންޢު ބެހޭ އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީން ހޯދާ މަ  ސަރުކާރުެގ ކަމާ  މަށްބޭނު
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ކަަމށް ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ    ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްކަތް އެ  ޚިދުމަތްތަކަށް ހަވާލުވެފަިއާވ ހަކަތައިެގ  ކައުންސިލު

 .އްރިރުޤަީއ މު. މިންއުދަށުން އެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ެގންދިފަރާތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުެމއްެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުހި  !އާދެ ެއންމެ  ދެްއކި  ވާހަކަ  ކުރީދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބޭތޯ  ބާރު  އެބަ  މީެގން  ނުކުތާއަކީ ން މިހާރު  މު 

ތައް އެކުލަވާލައި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރިއަށް ެގންޮގސް  ޢުދަކުރަނިވި ހަކަތައިެގ ަމޝްރޫޔާއަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުން އި

މާލިްއޔަތުެގ ާގނޫނު ބުނާ ޮގތުން ވަކި    .ކޮންމެެވސް ވަރެްއެގ ހުރަސްތަކެއްހުރޭ    ކަންކަން ކުރުމަށް މިހާރު އެބަ  އެ

އަދަދުތަކެއްެގ ޓެންޑަރކުރަން.   ތައްޕްރޮޖެކްޓު   ވަރެްއެގ  ކަންނޭނެގ  މެދުވެރިކޮށް  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންސް  މިޖެހެނީ 

ސަބަބުން   އެކަމުެގ  ހާސިލ2030ުދެން  ޓާެގޓަށް  ހު   ވުމަށް ެގ  ދަތިތަކެއް  ދިމާާވ  ފާހަަގކުރަްއވާ  ޓަކައި  ރެދާނެކަމަށް 

 ؟މާއްދާތަކުން  ކުރެވުނުޑްރާފްޓުމި ކަމަށް އެބަ ބާރު ލިބޭތޯ  މި ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި މެންބަރުން. އެހެންވީމާ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބުނެފައެއް. ދެން ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތަކާ     ނިވި ހަކަތަައކަށް އެ ޮގތަކަށް ނީންނާނެ މިއަކު އަދިދަކުރަޔާސީދާ އި

  ނީ.އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ރަށު ފެންވަރުަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ކުރުން އިންނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއީ މިހާރު ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތަކީ    .ންތޯައށް ލާންވީ ނޫޕޯސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތަކުެގ ވާހަކަ މާއްދާެގ ޝެ  މިހާރު

ރިނި އެނަބައުރާއްޖެ  ކަމަށްރލް  ނިއުޓްރަލްކުރުން  ކަރބަން  ބަދަލުކޮށް  ދެން  ޖީއަށް  ހުރިހާ    ަވންޏާ  ހުރި 

ރަދު  ޚަހަމަ މިހާރު ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތަކީ    ކަމަށް.  އެ ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްޮގތަށް  ނީޝަންތަކެއް ފޮލޯކުރަންޖެހޭއެކް

ކަަމށްދުމަތެްއ  ޚިކުޑަ   ޖެހޭ  ދިނުން  ފޮލޯކުރަން  ސިޔާސަތު  ެއ  ހުރިހާ ވަންޏާ  އަންނަ  ދެން  ކަންނޭނެގ  ނެ 

އެހެންީވމާ،އެކްޝަންތަކެއް  ލިބޭނެ   ަގއި.  ބާރު  ެގންދަން  ޮގތުެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތާ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ކުރާ 

ތަކަށް ލިބިފަިއވާ  ެގ ދަށުން ކައުންސިލުމި ާގނޫނު  .އްޔާސްފި ޮގތަށް ެގނެ  ަގިއ އެ ވާހަކަ އެ ނޫންތޯ އިންޓްރޮޑަކްޝަން 

ެއއްޮގތްާވ   ސިޔާސަތުތަކާ  ސަރުކާރުެގ  ހިމެނޭ.  ކުރުން  ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ތެރޭަގިއ  ބާރުތަކުެގ  ޒިންމާތަކާއި 

ހިމެނޭ. ކުރުން  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ސިޔާސަތުތަކާ   ޮގތުެގމަތިން  ސަރުކާރުެގ  ތެރޭަގއި  ެއއްޮގތްާވ    ބާރުތަކުެގ 

އެހެންވީމާޮގތުެގމަތިން ކުރުން.  އަންނަނިވި ކަންކަން  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ވަނަ    11ފުރަތަމަ    ، ސިޔާސަތުތަކާ 
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ބެލީ   ކަމަށް ދެން އަޅުަގނޑު މި  ނެތް؟ ތްތޯ އިތުރު ވިސްނުމެއްއޮބޭފުޅުންެގ އެބަ   މާއްދާެގ އިންޓްރޮޑަކްޝަނަށް ތި

ދެން އަޅުަގނޑު  .  އޮތީ ޖުމްލަޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރި ޕޮއިންޓް  ،ދެން   އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް ނުލިބުނީމަ.

މެންކެ  ންޮގތު  ހަނދާންވާ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯއްދަަވއިދެްއވި.  ޙަ ބަރު އެއަށް  ންދޫ  ޙުސައިން  ލީ  ޢައްލެއް ވެސް 

  ؟ތޯންއިންނެވި އެބަ

 

 : ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އެބަ އިނިން .އެބަ އިނިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންނެވީ  ،މިހާރު މިއަށް    ، އަޅުަގނޑު  ދުވަހު  ެގޕަކަށްފަހު ޙަކުރީ  ބޮޑު  ވަރަށް  ވޭ  ހަނދާނެއް  ހުށަހެޅުއްވި  އްލެއް 

މި މޮރި   އުޅެނީ.  ވާހަކަދަްއކާތީ  ވަކި  މުއްދަތެއް  ޖަހާފައިޔަޓޯރިައމް  ަވކި  ކުރިން  އިރއެއް  ތާރީޚުެގ   އެްއކަލަ  އެ 

އެނަބައުވަރިނި މަޝްރޫރލް  ހޮވުމާ ޢުޖީެގ  ބަޔަކު  ޓެންޑަރކުރުމާއި  ެގންދިއުމަށް  އެ އި  ތައް    ކޮންޓްރެކްޓްކުރުމާއި 

ފެނޭ. އެ ވާހަކަ ކުރީ ދުވަހު    އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެއއް  އި ތަކަށް ކުރެވޭނެ މަެގްއ މީަގކަންކަން ކައުންސިލު

 .ކަމަށް ެއހީތެރިކަމެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު މަ މިތީދެކެވިފައި އޮ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟ކޮންކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާއްދާ  މި އެ  އެ   ޙަޤީޤަތުަގއިހާރު  ދެންނެވީ.  މި  ޮގތެއް  ވާހަކަދެކެވުނު    ެގންނާނެ  ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  ދުވަހު 

ން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ތުޮގ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ   ކަމަށް  ނަށްވުރެ ބޮޑުއަމި ވާޮގތަކީ ފަސް މިލިމިހާރު     .ނޫންތޯ

މި ހިތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މެދުވެރިކޮށް. ދެން  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  ލް  ބައުރަށުން ރިނި  180ރަނީ  އަ  ދާންޖެހެނީ 

ަވންޏާ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނޭ. އަވަހަކަށް    ތައް ފިނޭންސަށް އެދިެގން ކުރާ ކަމަށްޖީ ޕްރޮޖެކްޓުރއެނަ

އެހެންީވމާ  މި ނުަގންނާނޭ.  ހިންަގެއއް  ރާއްޖޭަގއި  އަމިއްލަ ދަކުރަޔާއި،  ކަމެއް  އަނެއް  ހަކަތަައކީ    އަށް ނިވި 

މަޝްރޫޚަ ހިންާގ  ނޫޢުރަދުކޮށްެގން  މިތަކެއް  އަޅުަގނޑު  ކޮންޓްރެކްޓަ  ން.    ގެ ފައިނޭންސް  ރދަނީ 
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އެްއޮގތަށް ެއއްބަސްވުންތަްއ    ޓެންޑަރކޮށް ބަޔަކު ހޯދާ އަދި އޮތޯރިޓީެގ ަގާވއިދުތަކާ  ،ތައް ރާވާ ޢުމަޝްރޫ   އުސޫލުން

 . ތަކަށް ކުރުމުެގ ބާރު ދޭންވީނޫންތޯއޭ ކައުންސިލުޛުތަންފީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޯވަ،  އެހެންވީމާ ކްލޯޒެ ރ އަނެއްހެން  ނޫއް  ރައިޑިން  ސްޕެސިފިކަލީހަމަ   ؟ންތޯލާންވީ  މިސާލަކަށްސީދާ  އެހެން ،  . 

އި ނަމަވެސް  ކުރެވިފަިއވީ  ބަޔާން  ޮގތަކަށް  އެހެން  ހަކަތަރަދަކުޔާާގނޫނެްއަގއި  ތުން ޮގ  ދިއުމުެގއަށް  ނިވި 

އި ކައުންސިލު ެއްއބަސްވުންތައް ޔާތަކުން  ުގޅޭޮގތުން  ހަކަތައާ  ނުވަތަ  ،  ދަކުރަނިވި  އެއްބަސްވުންތައް  ފަރާތްތަކާމެދު 

ހަދާއިރުަގއި  ކޮންޓްރެކްޓު ކައުންސިލު  5ތައް  ވިޔަސް  ިގނަ  މެދުވެރިކޮށް  މިލިއަނަށްވުރެ  ެއއްބަސްވުންތައް  އެ  ތައް 

 .ހެދޭޮގތަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ...ެއއްބަސްވުންތަކުެގ ކުރިއަށް މި ދެންނެވި ޓެންޑަރކުރުމާ !އާދެ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ވީކަަމށް ހަމަ ލިޔަން އެ މާއްދާ ނުހިނާގނެ އިމާއްދާ ބުނެފަ  އެހެންނޫނިއްޔާ ސީދާ  .ެއއްކޮށް އެ ޕްރޮސެސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް އަ  2030އީ އަސްލު  ، މިމިހާރު؟ އަކުރެއް ތިރިއަށް ލަމާތޯއަދުހަމް،  ބުނުއްވި ޮގތަށް    ލިޔެލަމާތޯ ތި،  އެހެންވީމާ

ނިއުޓްރަލް   ކާރބަން  ހެދުމަށްޤަރާއްޖެ  ކުރިއަރުވަ ޔާއި   .ލަވާލަބައްލިޔުްއވާ  ،އުމަކަށް  ހަކަތަ  އި ދަކުރުަވނިވި 

އި ބޭނުންކުރުން  ،ތުރުކުރުމަށްބޭނުންކުރުން  ފެންވަރުަގއި  އެހެން   ރަށު  ާގނޫނެއްަގއި  ެއހެން  ޮގތުން  އިތުރުކުރުމުެގ 

އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އި   ޮގތަކަށް  ފަރާތްތައްޔާނަމަވެސް  އުފައްދާނެ  ހަކަތަ  ކީކޭތޯދަކުރުވަނިިވ  ޓެންޑަރ  ؟ ... 

 އުސޫލުން... 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

  ؟ންތޯލާފައި ބާްއވަންވީނޫށްތަންކޮޅެއް ަވއިޑްކޮ، އުފެއްދުމާ ުގޅޭޮގތުންއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ދަކުރަނިވި އުފެއްދުާމ ުގޅޭޮގތުންޔާއިދެ! އާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 އާދެ!

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

 .އްރިރުޤަމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލައްބަ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

އޭެގ އެކްސްޕާރޓްސްެގ ސަޕޯޓް   ދެއްތޯ  ޑިފައިންކުރުމަށް ވާނެޮގތަށް  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ދެއްކިަގއި އަދި  މީ

 .ހޯދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ، ހަމަ ވެސް ލިބޭނެ ވާހަކަ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ކަމަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭނެ މަސައްކަތްކުރުމުަގއި މިނިސްޓްރީން އެ ، ންެގލައި  މީެގ ތިރިއަށް މާއްދާ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

 ވާނެ. ! އޯކޭ އެހެންވީމާ ރަނަގޅު އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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ކީޔާއި ުގޅޭޮގތުން  އުފެއްދުމާ  ހަކަތަ  މި  އަސްލުމިހާރު  ؟ ކޭތޯދަކުރުވަނިވި  ހިތުަގއި  އޮތީ    އަޅުަގނޑުމެން 

 ....ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމާއި، ބަޔަކު ހޮވުމާިއ، ކުރުމާއި ޑުބި  ،ޓެންޑަރކުރުމާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

  ގެ އް ކައުންސިލެއެ    ރަށު ފެންވަރުން ނުވަތަ  ުގޅޭޮގތުން ވާންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެ ރަށެްއެގ ފެންވަރުން

އި ބަިއވެރިވުުމެގ  އެއްބަސްވުންތަކުަގިއ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންތަކުަގިއ ސޮއިކުރުން  ހުރިހާ   ާގނޫނީ  ،ތިޔާރު ޚްފަރާތުން 

ޓެންޑަރ ވާހަކަ ކޮންމެހެން ެގންނާނެ ކަމެްއ ކޮންމެހެން  ތިޔާރެްއ ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވާ ކަމަށް އެހެންނޫންތޯ.  ޚްއި

ލިބޭތޯ ކޮންމެވެސް މީހަކު    ނެތް. އޭރުން މާ ބޮޑަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ލޮލުަގއި އަޅައިަގންނާނެ އެތަން. ލަނޑެއް

 . ކުރިޔަސްފާނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނުށްމަސައްކަތްކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި  އިއެންމެހަ.  އޯކޭ އެކުލަވާލުމުެގ  ދަށުންޚްއެއްބަސްުވންތައް  ާގނޫނުެގ  މި  ހެދުމުަގ  ،ތިޔާރު  ިއ  ެއއްބަސްވުންތައް 

 ؟ދެއްތޯ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއކުލަވާލުުމގައިއެއްބަސްވުންތައް  !  އާދެ ވެސް  ބޭސިކަލީ  ހެދުމުަގއި  ދެން  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އަކީ  އާ އައިޑި   ވެސް 

 ރު. ތިޔާޚްންތަކުަގއި ސޮއިކުރުުމެގ އިވުސައިންކުރުން. އެއްބަސްުވންތަކުގައި ބަިއވެރިވުން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސް އޭެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތިޔާރު... ެގ އިޚްއެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

  ؟އެ ކިހިނެއް ވާނީ؟ އްތޯއެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމާިއ އޭަގއި ބަިއވެރިވުުމެގ ދެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން
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 .ރަނަގޅުވާނެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

  ؟އްރިރު ހަމައެކަނި ރަށު ކައުންސިލްެގ ލެވެލަށް މީތި ކުޑަވީ ކީއްވެތޯޤަމު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ލިޔެފަ،  ނޫން އެއްޗެްއ  މިހާރު  އެހެންވީމާ  އިނޫން.  ލަފަޔަށް.  ހުޅުވާލެޭވނީ  ބަސްތަކެްއ    ،ނޫންތޯ  ފުރަތަމަ  ެއއްޗެއް 

 .ދެން އަދި އޭެގ ފަހުން މިއަށް ޮގތް ކިޔަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ބަލާފައަޅުަގނޑުމެން މި ލިޔެލަނީ. 

 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 .ފަހުން ތީތި ބަދަލުވާނެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ެވސް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މިހާރު ވެސް އިނޭގތޯ   ސިޓީ ކައުންސިލު ވެސް ތަކެއް ނޫން ސިޓީ  ރަށު ކައުންސިލު  ހަމަެއކަނިލާފަ ބާއްވާ.    ،ލާ 

  .ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އް ވެސް ލާފައި ބާއްވަންތަކައުންސިލު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

  ؟ކިހިނެއްވާނީތަކޭ ބުނީމަ  ލޯކަލް ކައުންސިލު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 .ތަކޭ ބުނީމަ ބަރާބަރުލޯކަލް ކައުންސިލުބަރާބަރު. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ކައުންސިލު ލޯކަލް  އިއާނ.  ދެއްތޯ.  ނި ދަކުރަޔާތަކަށް  ފެންވަރުަގއި  އަތޮޅު  ރަށާއި  ކުރިއަރުވާ  ހަކަތަ  ފުރަތަމަ ވި 

 ..ޖުމްލަ
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 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 . މާލެ ވެސް ހިމަނަން ޖެހޭނެ ،އުނހޫ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ފެން އަޅުަގނޑަށް  ެއީއ  ނުކުރަްއވާ.  ކައުންސިލު  ނަނީއިސްތިސްނާ  ހަމަ  ލޯކަލް  ހުރިހާ  ތަކޭ  އޭރުން  ލިޔަން.  އެހެން 

 ތަކާ.ސިޓީ ކައުންސިލު ތަކާއިތަކާއި އަތޮޅު ކަުއންސިލުއެްއޗެއް އަންނާނެ ނޫންތޯ ރަށު ކައުންސިލު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ؟، ކަނޑާލަންވީ ނޫންތޯންވީ ނުންތޯ ރަށު ފެންވަރުަގއި ލައެހެންވީމަ ކަނޑާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޮގތަކަށް ޔާއި އެހެން  ާގނޫނެއް  އެހެން  ޮގތުން  އިތުރުކުރުމުެގ  ބޭނުންކުރުން  ކުރިއަރުވާ  ހަކަތަ  ދަކުރުވަނިވި 

އޮތްށްބަޔާންކޮ އި  ފައި  ެއންމެހަޔާނަމަވެސް  ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  ހަކަތައާ  އެއްބަސްވުންތަްއ    އިދަކުރުވަނިވި 

ދުނިޔޭަގިއ  ؟ ްއދެއްަގއި ދެއްތޯޙަ ތިސާސް ހިނާގ ސަރަޙްއިްއެގ  އެ ކައުންސިލެ   ،ތިޔާރުޚްއެކުލަވާލަން ބަިއވެރިވުުމެގ އި 

ނުކުރެވޭނެތާ.  އި  އެ  ލެއްވިހާތަނެްއެގ  ސަރަޙްކައުންސިލެއްެގ  ހިނާގ  ެގންދިއުމުެގ  ޙަ ތިސާސް  ކުރިއަށް  އްދެްއަގއި 

 .ށް ލިބިެގންވޭ. މިހާރު ޖުމްލަ ރީއްޗެއްނުތަކަންސިލުތިޔާރު ލޯކަލް ކައުޚްއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 ނީ. އުޅޭ ކަމެއް ވޭތޯތާ ބަލަންޖެހޭ ކުރަން ، ނެއްނޫންތޯޖުމްލަ ރީއްޗެއް ނޫ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން
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ެއްއބަސްވުންތައް ެއކުލަވާލުާމއި   އިތައް ލައްވާ މި ައވަހަށް ބިޑުކުރެވޭތޯ. އެންމެހަކަުއންސިލުމިހާރު މި އުޅެނީ ލޯކަލް  

  ހިނާގ  ތިސާސްއިޙް  ކައުންސިލެއްެގ  އެ  ތިޔާރުއިޚް ؟މި ޖުމްލަ ހަމައެއް ނުޖެހެއެއް ނޫންތޯ،  ތިޔާރުޚްބައިވެރިވުމުެގ އި

؟ މިކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ  ދެން އަންނަންޖެހޭނެޯއކޭ.  .  ލިބިެގންވޭ  ކައުންސިލަށް  ލޯކަލް  ސަރަޙައްދެްއެގ

ނެރެން   ދެއްތޯ  ޖެހޭނެ  ަގާވއިދެއް  ޮގތުެގ  ހިންާގނެ  މިކަން  ނޫންތޯ.  ޖެހޭނެ  ޮއންނަން  ގަވާއިދެއް  ކުރަން  މިކަން 

ހަކަތަ ކުރިއަރުވަން ޓެންޑަރ ކުދަކުރަޔާއެހެންނުންތޯވާނީ. އި؟ ންމިނިސްޓްރީ ހެދުމާ ބެހޭ  ނިވި  ރުމާިއ ކޮންޓްރެކްޓް 

ކަނޑައަޅަން. އޮތޯރިޓީން  ކަންނޭނެގ  ޖެހޭނެ  ުއސޫލެއް  އުފެއްދި   ކަންތައްތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އިހައްދުވަހު    . އެއީ 

މިއީ(  ތ) ކަންނޭނެގ  (ތ) ؟ދެއްތޯ  ލާންޖެހޭނެ  އަކުރެއް  ޖެހޭނެ    .އަށް  ަގވާއިދުތައް  ާގނޫނަށް  އެކަމަކު  ޭއެގ  މި 

 ؟ދެން އަނެއްކާ ައކުރެްއ ލަމާތޯ )ތ( ، ފަށާތާ މިވެނި މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީންމަލުކުރަން ޢަ

 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

  ؟މަސް ދުވަސްތޯ 1މަސް ދުވަސްތޯ ނުަވތަ  3؟ ނީލާކިހާ މުއްދަތެއްތޯ   ،އްރިރުޤަމު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

 އަށް...   2030ެއއީ  .ކައިރިވާތީ ދެން އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް މި ހާސްވަނީ 2030މިހާރު 

 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

  ؟ންތޯ މަސް ދުވަސްލާންވީ ނޫ 1

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 .ހި ހަދާފަވެސް ހުރީ މި އެއްޗެ މިހާރު ހި.އެްއޗެމި ވެސް ހަދާފައި ހުރީ  މިހާރު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

މާއްދާއަޤަމު މި  ނޫށްއްރިރު  ލާންވީ  އެްއޮގތްވާ"ންތޯ    ަގާވއިދުތަކާ  އެކުލަވާލާފަިއވާ  ުގޅޭޮގތުން    "ޮގތުެގމަތިން  ކަމާ 

  ؟ންތޯބާރާތެއް ލާންވީ ނޫ ޢިއެކަހަލަ 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ހަމަ  ނޫން.    ،ނޫން ފެންނަނީ  އެ  ( ތ)އަޅުަގނޑަށް  އޮތޯރިޓީން  ަގއި  ުއސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  އެީއ    ،ބުނާ 

އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭތޯ ަގާވއިދު ހެދުމުެގ ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ.    ،އިހައްދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ހެދީތާ އުރާ

 ؟މިނިސްޓްރީއަށްތޯ ؟ބާރު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 ނީ.މިނިސްޓްރީން ަގާވއިދު ހަދާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

  .މިނިސްޓްރީން އެޮގތަށް ލިޔަލަމާތޯ ،އެހެންވީމާ ،އާނ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

  ތަކުެގ މާއްދާެއއް ެއހެންވެއްޖިްއޔާމު މިނިސްޓްރީތަކުެގ ބާރުތަކުެގ ބާރުތަކުެގ މާއްދާ. ދެން  މި މާއްދާއަކީ ކައުންސިލު

 .ތަން ދާނީ އަސްލު ކަންނޭނެގ ތި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އެކަމަންއެހެ ދެން  އެހެންެވއްޖިއްޔާ.  އޮޅުންބޮޅުންވާނެ  ވަރަށް  މިކު  ނޫނީ  މާއްދާަގއި  ފްލޯ    މި  އެއްޗަކަށް  ބުނާ 

 ؟އިހަށް ލަމާތޯ މިތަނަށް. ތަނަކަށް އޭތި ލާ.. ެގއްލޭނެނޫންތޯ އެހެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން
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މަސް   3މަލުކުރަން ފަށާތާ  ޢަމި ަގާވއިދަށް    އޭބުނާ ަގާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް މިނިސްޓްރީން ޖެހޭނެ  ަގިއ އެ  (ތ)

މަސް ދުަވސްތެރޭ މިނިސްޓްރީން ހަދާ  3ަމލުކުރަން ފަށާތާ ޢަަގާވއިދުތަްއ މި ާގނޫނަށް   އިއެންމެހަ، ދުވަސް ތެރޭަގއި 

 . ކުރަންވާނެެގޒެޓު 

 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ؟މަސް ދުވަސް ރަނަގޅު ދެއްތޯ 3 ،އްރިރުޤަމު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

މި  މަސް    3 ކަންނޭނެގ.  ރަނަގޅު  ވެސް   3ދުވަސް  ޕްލޭންތައް  ޔޫސް  ލޭންޑް  ތެރޭަގއި  ދުވަސް  މަސް 

 ބަލްއުރިނި  ނިންމާލާފައި  ެއކަންކަން   އެހެންވީމާ،.  ހަދަންޖެހޭނެ  ވެސް  ޕްލޭންތައް  ޑިވަލޮޕްމަންޓް    ހަދަންޖެހޭނެ.

  މަސް ތެރޭ   3ީމހުންނަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަްއ އައިމަ ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ.    ޖީއަށް ބިޑުކުރަން އެރއެނަ

 ށްެގ ބޭނުމަ(ތ)މި މާއްދާެގ   ؟ކުރަންވާނެއެކޭ ނޫންތޯ އޮންނަނީެގޒެޓު  އޭ.ކުރަންވާނެމިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި ެގޒެޓު

މަސް ދުވަސްތެރޭ މިނިސްޓްރީން   3ކުރަން ފަށާތާ  ލުމަޢަަގވާއިދުތައް މި ާގނޫނަށް    އިޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އެންމެހަ

ގެޒެޓު ޖެހޭނެއޭ  އެކުލަވާލައި  ަގާވއިދުތަކެއް  ހުރިހާ  ުގޅޭ  ޓެންޑަރކުރުމާ  މާނައަކީ  ވާނެ.  ދުަވސް    3ކުރަން  މަސް 

މިނިސްޓްރީ ެގޒެޓު  ންތެރޭަގއި  ކައުންސިލުއެކުލަވާލައި  ދަށުން  ގަވާއިދުެގ  އެ  ފަހުން  ޭއެގ  މިކަހަކުރަން.  ލަ ތަކަށް 

އެ  ހަދައި  އެހެންވީމާ  އެއްބަސްވުންތައް  ކުރެވޭނެ.  މި   11  ،ކަންކަން  މާއްދާ  ފާސްރުމަށް    އޮތް  ވަނަ  ޮގތަށް 

  ؟ކުރަްއވާ ެއްއވެސް މެންބަރަކު އެބަ ހުންނެވިތޯޟްތިރާޢުއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 ވަނަ މާއްދާ.  11ންތޯ ލަދެއްވަންވީނޫށްފަހަރު ރިޕީޓްކޮއްރިރު. އަދި ެއއް ޤަމު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ވެސް ޖައްސަާވލައްވާ. އެންމެފަހު އަކުރު.    ެގ ައކުރު(ތ)  މި  އިދާރީ ކިޔާލަދެްއވާ  ،ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެއް. އެހެންވީމާ

އޮތްޮގތަށް އެކީ ެއކަްއޗަކަށް އިދާރީމޭޒުން ކިޔާލަދެްއވާ އެންެމ  ކުރެވިފައި މިހާރު  ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓ11ު  ،އެހެންވީމާ

 .މަތިން ފެށިެގން އެންމެ ތިރިއަށް



 2021 ޖޫން 15                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  21ކޮމިޓީގެ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖުއެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  
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 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ތަކަށް ލިބިފައިވާ ޒިންމާތަކާިއ  މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ކައުންސިލު.  ެގ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތައްވަނަ މާއްދާ. ކައުންސިލު   11

މި    (ހ. ) ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނޭ  ބާރުތަކުެގ ތެރޭަގއި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތަކާ

ކައުންސިލު ަގވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އެންމެހަާގނޫނާއި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކަމަށް  ޒިންމާތައް    އި ތަކުެގ 

 ...ދުމަތްޚިހަކަތަިއެގ  (ށ. )ންކުރުޛުކަންކަން ރަށު ފެންވަރުަގއި ތަންފީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ފެންވަރުަގއި ވެސް އަންނަ  ނޫނެކަން އަންނާކަންބަެއއް    !މަޑުކުރަްއވާ ފެންވަރުަގއި ވެސް ނޫނީ ސިޓީ  ންތޯ އަތޮޅު 

 ...ހަމައެކަނި ރަށު ފެންވަރުަގއި ޮއތީ ؟ންތޯކަންކަން ހުންނާނެ ނޫ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 ؟ލަންވީށްއެތަން ބަދަލުކޮކިހިނެއްތޯ 

  

 ޙުސައިން ފިރުޝާން ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ންތޯތަކުެގ ފެންވަރުަގއި ރަނަގޅެއްނޫކައުންސިލު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

 އް ނާންނާނެ. ތަކެއް ނޫން ކަންނޭނެގ. ޕްލޫރަލެކައުންސިލު. ޔެސް  ،އެ ކައުންސިލެްއެގ ފެންވަރުަގއި! އާދެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ޯއކޭ ކުރިއަށް.  ،އާނ
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 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

މަޝްރޫޚިހަކަތައިެގ  (  ށ) ޕްލޭންކުރުމާއި  ފެންވަރުަގއި  ރަށު  މަޝްރޫޢުދުމަތް  އެކުލަވާލުމާއި  ތަްއ  ޢުތައް 

 .  އިނީ ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް މި ކުރުން. އަނެްއކާޛުތަންފީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

  ؟ންތޯކަނޑާލަންވީ ނޫވެސް ރަށު ފެންަވރު   ގައިއެ ތަނު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 . ކުރިއަށް. އެންެގވި ޮގތަށްލީ ޑާކަނަހަމަ އެ މިހާރު  !އާދެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ތަްއ  ޢުތައް އެކުލަވާލުމާއި މަޝްރޫޢުދުމަތް އެ ކައުންސިލެްއެގ ފެންވަރުަގއި ޕްލޭންކުރުމާއި މަޝްރޫޚިހަކަތައިެގ    (ށ)

)ނ(ކުރުންޛުތަންފީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިހަކަތައިެގ    .  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ފެންވަރުަގއި  ކައުންސިލެއްެގ  އެ  ދުމަތް 

 .  އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ނެ.އޭރުން އަނބުރާ ނައިސް ވާ  . ލަްއވާށްތަންކޮޅު ރަނަގޅުކޮ އެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

މާލީޚިހަކަތައިެގ    (ރ) ހޯދަންޖެހޭ  ދިނުމަށް  ހޯދުން  ދުމަތް  ވަސީލަތްތައް  ފަންނީ  )އަދި  ސަރުކާރުެގ   (ބ. 

ަގާވއިދުތަކާ ހަދާފައިވާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަނޑައަޅާފަިއާވ    ސިޔާސަތުތަކާއި  ޮއތޯރިޓީން  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

ފަޔާެއކު އެ ރަށެްއަގއި ދެވޭ ހަކަތަިއެގ ޚިދުމަތްތަކުން ނަާގނެ އަަގށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ ޮގތެްއެގމަތިން ރައްޔިތުންެގ ލަ

 . އަުގ ކަނޑަެއޅުން
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 .ތިސާސްެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭޙްއެ ކައުންސިލެއްެގ އި  ،ެވސް ރަށުެގ ބައި އެބަ އާދޭއި އޭގަ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    (ޅ) ޚިދުމަތް  ކަމާ   3ހަކަތަިއެގ  ހަވާލުކުރާނަމަ  ފަރާތަކާ  އުސޫލުތަކާ    ވަނަ  ަގވާއިދުތަކާއި  ބެހޭ 

ފަރާތްތަކާ އެފަދަ  ޮގތުެގމަތިން  ހޯދު  އެ  އެްއޮގތްވާ  ޚިދުމަތް  އެ  ފަރާތުން  އެ  ހަވާލުކުރުމާއި  އެ    ން،މަސައްކަތް 

ފެން ޚިދުމަތުެގ  ބަލައި  ޮގތް  ދެމުންދާ  ކަމާޚިދުމަތް  ހިފެހެއްޓުމަށް  ޮގތުެގމަތިން    ވަރު  އެްއޮގތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ބެހޭ 

 . އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ރަށު ފެންވަރުަގއި އެޅުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ؟މާތޯއެހެން ޖަހަ  "ފިޔަަވޅުތައް އެޅުން"  ،ވެސް ރަށު  އަނެއްކާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ރަނަގޅުވާނެ އެޅުން.  )ފިޔަވަޅުތައް  ފަރާތުެގ    (ކ.  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  ފަރާތާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ތައް ޤުއްޙަޚިދުމަތް 

)ރައްކާތެރިކުރުން ކައުންސިލެއްެގ  (  އ.  އެ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ  ރައްޔިތުން  ޮގތުން  ުގޅޭ  ހަކަތައާ 

 ؟ ހިންުގން ދެއްތޯ އިފެންވަރުަގއި ރާވަ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 .އެ ކައުންސިލެްއެގ ލެވެލްަގއޭ ކުރިން ބުނެފީމެއްނުން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ޮގތުން    (ވ) ުގޅޭ  ބޭނުމަށް ޤަހަކަތައާ  އެއްކުރުމުެގ  ތަފާސްހިސާބު  އެކިެއކި  އެކުލަާވލުމަށާއި  ސިޔާސަތުތައް  އުމީ 

ކަމާ މަބެހޭ    ސަރުކާރުެގ  ހޯދާ  މިނިސްޓްރީން  ފޯރުކޮށްދިނުންޢުއިދާރާތަކާއި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ) ލޫމާތު    ( މ. 

ލިބިފައިވާ  ކައުންސިލު ލައިސަންސް  އެކަމަށް  މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ހަކަތައިެގ  ހަވާލުވެފަިއާވ  ތަކަށް 

ދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ  ޔާއި  އުން. )ފ( ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ެގންދިފަރާތަކާ    ފަރާތަކާއެކު ެވވޭ އެއްބަސްވުެމއްެގ ދަށުން އެ 
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ނަމަވެސް    ފައި އޮތް ށްބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމުެގ ޮގތުން އެހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮ  އި ކުރިއަރުވަ

ުގޅޭޔާއި އުފެއްދުމާ  ހަކަތަ  އެންމެހަ  ދަކުރުވަނިވި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމާއި  އެއްބަސް  އިޮގތުން  ވުންތައް 

އި އިޚްބައިވެރިވުމުެގ  ކައުންސިލެްއެގ  ެއ  ސަރަޙްތިޔާރު  ހިނާގ  ލޯކަލްޙަތިސާސްެގ  ކައުންސިލަކަށް    އްދެްއެގ 

)ލިބިެގންވޭ މާއްދާެގ    (ދ.  ބޭނުމަ  (ތ)މި  އެންމެހަ  ށްެގ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް   އިޓަކައި  މި  ަގވާއިދުތައް 

 .އޭކުރަންާވނެެގޒެޓު އިވަހުެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަ މަސް ދު 3މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އާ ހަމައަށް. މި އޮތް ޮގތަށް މާއްދާ ފާސްކުރުމާ (  ދ)އިން ފެށިެގން    (ހ)ވަނަ މާއްދާ    11  މިހާރު އެ ދިޔައީ  !އާދެ

އި މެންބަރަކު  ޮގތުން  އަ ؟ކުރަްއވަންތޯޟުތިރާޢުުގޅޭ  ބޭނުންތޯކުއެްއެވސް  ެގންނަން  ބަދަލެއް  ފިއްޔަކަށް  ؟ ރަކަށް 

 ، އާދެ! އިތަމްޚަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ޚައިތަމްދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްދެކުނު މައްޗަންޮގޅި 

ެއއްކަލަ އަނެއްބަިއ  ދެން  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  އެ  ، ރަނަގޅުކަމަށް  ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ކަމުަގިއ    ެއކަމުެގ 

 ؟ދެްއތޯ ޕޮއިންޓަކަށް އެހެން ލާނީށްއެޑްކޮ   އެހީވެދިނުން އެ ބައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ކުރިއަރުވާ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމުެގ ޮގތުން ެއހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން  ޔާއި  ޑް،މިހާރު ލާން

ބަޔާންކޮ އިށްޮގތަކަށް  ވީނަމަވެސް  އެންމެހަޔާފައި  ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ޮގތުން  ުގޅޭ  އުފެއްދުމާ  ހަކަތަ   އިދަކުރުވަނިވި 

ކަމަށް   ދޭންވާނެށްރުކޮފޯޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން މިނިސްޓްރީން    ށްއެކަމަ  ..އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާ.

 . އަންނަންޖެހޭނެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ޚައިތަމްދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް ދެކުނުމައްޗަންޮގޅި 

ހި ައޅުަގނޑަކަށް  ނެތިްއޔާ  އަނެއްހެންޔެއެ  ތީތި   ެއކްސްޕާޓުންނެއް  އެކަުމެގ  ެއއީ .  ހިނާގނެހެންނެއް  އްނުޭވ 

 . ތަކަކުެއއްބަވާނެ ދެއްތޯ ކައުންސިލުނުއެއްތިއް
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 .(ތ) (،ދ) (،ފ)ައކުރެއް އިތުރުކުރަމާތޯ.  ،އެހެންވީމާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން އިދާރީމޭޒުން

ނޫ ލާންވީ  ތެރެއެބައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  އިށްއަންތޯ  ހިންާގ  ފެންވަރުަގިއ  ރަށު  ދަކުރުވަނިވި  ޔާ. 

 .. ށް.ތަކަވާނީ މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުންތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭހަކަތައަށް ޕްރޮޖެކްޓު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ކިހިނެއްތޯ  ސްސަޖެ  އިދާރީމޭޒުެގ މަސް ؟އިތަމްޚަޝަން  ތެރެއޫިމނިސްޓްރީެގ  އިތުރުކޮށްލަން، ލިއްޔަތުެގ    އަށް 

 ؟ހުށަހެޅުމެއްންތޯ އެހެންވީމަ އިތުރު މި މާއްދާއަށް ނެތެއްނޫ؟ ލައްވާފައި ކުރިއަށް ދަމާތޯށްނޯޓުކޮ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ޚައިތަމްދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް ދެކުނުމައްޗަންޮގޅި 

 . ރަނަގޅުވާނެ! އާދެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

އި  ،އެހެންވީމާ  އޯކޭ.  ،އާނ ތެރެއަށް  ޒިންމާތަކުެގ  ކައުންސިލުޔާމިނިސްޓްރީެގ  ރޮނުގން  ހަކަތަިއެގ  ެގ  ދަކުރަނިވި 

ހެން އެހީތެރިކަން މާލީ އަދި އެހެނި  ،ފެންވަރުަގއި ހިންާގ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ފަންނީ

 ؟ވަނަ މާްއދާއަށް ދަމާތޯ 12. ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 .އްރިރުޤަމު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން 

 !އާދެ
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 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

  ؟ތޯ މީެގ އަސްލު ބޭނުމަކީއިއޮތް ނަމަވެސް ކޮބަ އިއެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބުނެފަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ޭއެގން   ބޭނުމަކީ  މިހާރު  ލިމާ  ނީއެކްސްކްލޫޑްކުރައެ  އަސްލު  ާގނޫނުަގއި  މިސާލަކަށްމި  ްއޔަތުެގ  ކަމަކީ    ، ދިމާވާ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑު ެއއްޗެއް ކަމަށް ވަންޏާމު މި ލާންޖެހެނީ ދެން    5ޕްރޮޕޯސްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ައަގކީ  

އަޅުަގނޑުމެން ދެން  ބޯޑަށް.  ޓެންޑަރ  މެދުވެރިކޮށް  މިނިސްޓްރީ  މިއިނދީ    ފިނޭންސް  ައކީ    2030ކަނޑައަޅާފަިއ 

ޮގތެްއަގއި ކުރަން އޮތް މަސައްކަތަކީ ހުރިހާ   ،ރބަން ނިއުޓްރަލްާވންޖެހޭނެ އަހަރޭ. އެހެންވީމާރާއްޖެ ކަ މައިަގނޑު 

ނޭޓިްވ ޮގތެއް  ރއަޅުަގނޑުެމން އޮލްޓަ  ، ޖީއަށް ބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާރލް އެނަބައުރަށެއްެގ ހަކަތަިއެގ ނިޒާމް ރިނި

ތު  ޞަހިތައް ޓެންޑަރކުރެވޭނެ ޮގތެއް. އެ ފުރުއެްއޗެ ތަކަށް މިޓަކައި ކައުންސިލު ސިލްވުމަށްވާމި ހޯދަނީ އެ ޓާެގޓަށް  

ނިިވ ހަކަތަ ޓެންޑަރކުރަން ކުރާ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމާ ބެހޭ  ދަކުރަޔާއި  ެއއާިއ ެއކީަގިއ މި ބުނަނީ  ކު ދެނީ. އެކަމަ

 .ދަކީޞަޤުަގވާއިދުެގ ދަށުންނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ މީެގ މައެ  .ަގާވއިދު މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭނެއޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

ސަބަބުން ހަމަ ިގނަ މައްސަލަތަކެއް  މީެގ  ؟ ނެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯމީެގ ސަބަބުން ނުކުމެދާ  ކުއެކަމަ  ،އްރިރުޤަމު

 .ވެސް ނެހެން ހީވާތީވެ ހައްތަހާނުކުމެދާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ރިފައިންކޮށް   އޭތި  އަދިވެސް  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މެމްބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ވިދާޅުވެދެްއވާ 

ފައިނޭންސް    ރތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓަޖީ ޕްރޮޖެކްޓުރލް އެނަބަ އުއަސްލުަގއި ރިނިއިމްޕްރޫވްކުރެވިދާނެ. މިހާރު ިގނައިން  

  ، ތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާޢު ތައް. އެީއ ެއއްކަލަ ބަޖެޓުަގއި ޖަހަިއެގން އަނެއްހެން ކުރިއަށް ެގންދާ މަޝްރޫޕްރޮޖެކްޓު

ެގން ިމ އުޅޭ  ނުވެ  ކަންތަކެްއ ެވސް ނޫން.  އެކަހަލަ ތަކުލީފެއް އުފުލާކަށްޖެހޭނެ ކަހަލަ  އަނެއްހެން ދައުލަތަކަށް މާލީ

ތެ ޕްރޮސެސްއެްއެގ  ދިުގ  ެއކްސްޕީރިއަންސްަގއި ވަރަށް  މަސްވާއިރު ވެސް    7ަމސް    6ރެއިން  ކަމަކީ އަޅުަގނޑުެގ 

ހިތަ އަޅުަގނޑު  އަދި  ބުރަވެފައި  މަސަްއކަތްތައް  ނުދޭ.  ކުރިއަކަށް  ެއއްފަހަރާ ށްމީތި  ކަުއންސިލްއަކުން  ހުރިހާ  އަރާ 

ވާނެތޯއޭ ިމކަން. ދެން އޭެގ ބަދަލުަގއި   ،ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ކުރަން އުޅެފިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ  މިކަން
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ކުރިއަ ކައުންސިލުން  ަގވާއިދަށް  ސަރުކާރުެގ  ގެޒެޓުސް ހަމަ  ކުރާނީ.  ކުރާނީ.  ިއ  ކޮށްފަ  ދަށުން  ަގާވއިދެްއެގ  އޮތް 

ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކުރިއަސް ކުރާނީ ހަމަ ގަވާއިދެއްެގ ދަށުން. އެޮގތުން    ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަސް ކުރާނީ

 . ތަކަކީތަކެއް ނޫން އަސްލުަގއި މަިއަގނޑު ޕްރޮޖެކްޓުސަރުކާރުެގ ބަޖެޓުެގ ޕްރޮޖެކްޓު ؟ ބަލާއިރު ކޮބާތޯއޭ ރިސްކަކީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

މީމިހާރު   ސިޔާސަތުތަކުއަޅުަގނޑަށް  ސަރުކާރުެގ  ފާހަަގވީ  ފެނާއި   ެގން  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ބަލައިެގން  ކަމެއް  ތެރޭ 

ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަ  ކޮށްފި.  ސަރުކާރުން ބޭނުންވީމާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ެއއްފަހަރާ އެކަން ސަރުކާރުން ންނަރުދަމާ އަޅަ

ކަން    މި،  ފި. އެހެންވީމާށް ހޯދައި އެޮގތަށް އެކަން ކޮތަްއ  ަމުގ  ކަން ސަރުކާރުން ކުރެވޭނެ  އެ  އި ޓެންޑަރ ހުޅުވާލަ

ޖެހެނީ. ސަރުކާރުން ކުރަން  ލަންަގއި ބަާވންވީ ސަބަބެއް މީނުކަން    އެ  ފައިސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތެއް ޮގތަްއ ކަނޑައަޅާ

ކަމުަގއިވާނަމަބޭނުންވެއްޖެ މި    ހީވަނީ  އެހެންވެ  އަޅުަގނޑަށް  ސަރުކާރަށް.  ކުރެވޭނެހެން  ހައްތަހާކަން  ވެސް.     

ެއ    ށްވެެގން އުޅޭހެން ހަމައެކަނި ހީާވ ޒާތަނުމިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ކު އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަށް މާބޮޑަށް އެކަމަ

 . އޮތްހެން ހީވާތީވެ  އިބައްޓަންވެފަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ވާލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ.ނައަޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންސައްލެ،  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ! އާދެ !އާދެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކޮންމެވެސް    މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ކެިވއެޓެއް ލާން އިނޭގތޯ.  ންނެވީމަވާހަކަ ދެ  ދު އެޢީއަޅުަގނޑު ހީވަނީ ސަ

  ޮގތަކަށް   ނަަގންޖެހޭ  ޒިންމާ  އޭަގއި  ދައުލަތުން  އެީއ މިހާރު  އް.އް ލާން. އެއީ ޗެކްކުރެވޭނެ ޮގތެ ކެޮގތަކަށް ތީަގިއ ޗެ 

 ރަށު  މިހާރު  ސާލަކަށް،މި؟ އެނޭގތަ  ެއއްޗެއް  ދެންނެވި  މި .  އިނޭގތޯ  ނުވާނެ  ދީެގން  ތިޔާރު ވެސް އިޚް  ސޮއިކުރުުމެގ

ޮގތަށް  ޒިންމާެއއް  އިތުރު  މާލީ  ދައުލަތުގެ   ކައުންސިލުން  ރަށު  ކުރާއިރުަގއި  ކައުންސިލަކުން   ދައުލަތުން  ޮއންނަ 

ޮގތަކަށްޚަ ކޮންޓްރެކްޓު އެކަ  ރަދުކުރާ  މިސާލަކަށްހަލަ  ވާނެޮގތަކީ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ނުވާނެ.  ،  ަގއި ސޮއިކުރެިވެގންނެއް 
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ދައްކަންޖެހޭ  ކެ ދައުލަތުން  ސޮއިކުރަނީ  ކައުންސިލުން  ެއްގރިމެންޓާ   10ންދޫ  މިސާލަކަށް  ދެން  ރުފިޔާ.  މިލިއަން 

ެގއްލުުމެގ ބަދަލުޚި ެގއްލުމީ ައނެއްކާ ބޮޑު ވިޔަފާރިައކަށް    ، އޭރުންލާފަށް އަނެއްކާ ދައުލަތުން   ުމެގތި ބަދަލުވާނީ. 

ވިޔަފާރި ހޯދުމުެގ  އަޅުަގ  ައކީބަދަލު  ަގދަ މިހާރު  އެންމެ  ދުނިޔޭެގ  މިހާރު  އެނޭގތާ  ެއބަ  ކުރެވޭއަނޑުމެންނަށް    ށް 

  ދީެގން   ފުރުޞަތު  ނަަގން   އެޮގތަށް އެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ،އެހެންވީމާ  ދިވެހިރާއްޖެ ެއކަންޏެއް ނޫން.  ެއއީ  .ވިޔަފާރި

ފެނޭ    ،ންވީމާއެހެ.  ނުވާނެ އަދި  އަޅުަގނޑަށް  ވިސްނާލަން.  އޭަގއި  ލޯކަލް  ރަށްއެ  ައޅުަގނޑުމެން  ނުވަތަ  ރަށުެގ 

ތިޔާރު ދޭއިރުަގއި ދައުލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާެގ ޚްތަކަށް އެއްބަސްވުންތަކުަގއި ސޮިއކުރުމުެގ އިކައުންސިލު

އަޅުަގނޑުމެން ބެހޭޮގތުން  ެއއާއި  ނޫނިއްޔާ  ކަނޑައެޅުން  ފެނޭ.   އަދި  މިންވަރެއް  އަޅުަގނޑަށް  ވިސްނާލަން 

ކައު ހަމަ  ސޮިއކުރަންސިލުއެހެންނޫނިއްޔާ  ހިނގައިދާނެ.ތަކުން  ެއއްކަލަ    މުން  މާލިއްޔަތު  ދަުއލަތުެގ  ހަމަ  އެއީ 

. އޮންނާނެ  ޖާަގ  ހަމަ  އެބިއުސްކުރުމުެގ   މީހުންނަށް ބާރެއް ދޭއިރުަގއި މީެގ  ވަރުކަމެއް އެމިއަޅުަގނޑުމެން    ހެންބުނާ

ނުކުތާައކަށް ދާން. ލޫސް  ރަދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ޚަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ ދައުލަތުން  އަ  އެހެންވީމާ،

 ،އޮންނަންޖެހޭނީ. މިސާލަކަށްއި  ފަށްކޮމި ފަރުމާ  ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ،އެހެންވީމާ

ތިހޯރަފުށީ އިނޭގތޯ.   އޯލް   ިއޒް  ދެޓް.  ޮގތަށް  ހިންގާ   ަގއި  ކައުންސިލަރަނުވަތަ    ކުންތަދައުލަ  ފައިން  ން  ކުށު 

 . ވެސް ނެތްތާ ެއއަކު ރަދުކުރަންޖެހޭ ބައި ރުފިޔާެއއްޚަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

މި ދަންނަަވން  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އުޅުނީ  އަސްލު  ފައިނޭންސް  .އެ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ދެއްތޯ މިހާރު  ނުޖެހޭ  ަގއި 

ދައުލަތުން އެްއވެސް އެްއޗެއް އެޑްވާންސް ފައިސާ ވެސް ެއކައްޗެއް ވެސް ދޭކަށް. އަދި އޭަގއި ޕަވަރ ޕަރޗޭސިންގ  

ކިތަންމެ ބޮޑުވިޔަސް   ަގންނާނީ ވެސް. އިންވެސްޓްމަންޓް  ދަށުން އުފެއްދި ކަރަންޓެއް ކައުންސިލުން  އެްގރީމަންޓުެގ 

ނުވެ  ކަރަންޓެއް  ވެސް  ނުއުފައްދާ  އަޅުަގނޑަށް  ބުނުއްވާހެން  ތި  ދެން  ަގންނާނެ.  ދެން ޤަ ސް  މިހާރު  ބޫލުކުރެވޭ، 

ިގނަ   ވަރަށް  ދަޢުވާކުރެވޭ  ނަމުަގއި  އަމިއްލަ  ޒިންމާވެވޭ،  ދަރަންޏަށް  ވެސް  ކައުންސިލަކީ  ބަލާއިރު  އަނެއްކޮޅުން 

އެހެންވީމާ،   ނޫންތޯ.  އެއްޗެއް  ހުރި  ލާފައި  ދަށަށް  ާގނޫނުެގ  ޒިންމާވާ އެްއޗެހިތަކެއް  ޚަރަދަށް  ކައުންސިލަކުން  އެ 

 ޮގތަށް ކިޔާފައި ލަމާތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި
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ފި ހުޅުވާލައިމުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ އިނޭގތޯ ޢަލީ ޙުސައިން އެ ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް. އަސްލު މާ ބޮޑަށް  

ކޮންޓްރެކްޓަރ   ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  ދެން  ނެޭގނެކަމަށް.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  މީތީެގ  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމުަގއި 

ތެރެއަށް ެގނެވޭ ޮގތެއް އިނުން އެއީކަން    ންމެވެސް ޮގތަކަށް ެއ ކްލޯސް މީެގފައިނޭންސިންގ އެހެންނޫނީ އެކަހަލަ ކޮ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ. އޭތި ޑިފައިންވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ކްލޯސްއެއް ެގނެިވްއޖެއްޔާ މީތި ރަނަގޅުވާނެ. 

 އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ ވަރަށް ެއހެން ކަހަލަ އެއްޗެއް އެ ހުޅުަވއިލެވެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމާ ުގޅޭ ޮގތުން ިމ  ޔާމިހާރު ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް ލަމާތޯ. އި

 ؟ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ުއސޫލުން، އެއަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ބަހަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ވިސްނާ އަޅުަގނޑުެމން  އެބައިނދޭތާ  ެވސް  ތީަގއި  އެކަމަކު  ފައިނޭންސް.  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ހަމަ  ކަމެއް. އެ  ލަންޖެހޭ 

ޕްރޮޖެކްޓް  ތްރޫ  ހާފްވޭ  މިސާލަކަށް،  ދިނަސް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  މި  އުސޫލުން  ފައިނޭންސް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  މިހާރު 

މިސާލަކަށް،   ދަޢުވާކުރަނީ.  މީހުން  އެ  ނުެގންޮގސްެގން  ކުރިއަށް  އެ  ޚިލާފުވެެގން  އެްގރީމަންޓާ  ނުހިނގައިެގން 

ރަނީ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދަން. އެހާހިސާބުން ރަށެއް އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އެ މީހުން ދަޢުވާކު

ދައުލަތް   އެްއކަލަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއއްކަލަ  އެބަ  ހިސާބުން  ދައުލަތުން  ޒިންމާ.  އިނޭގތޯ  މީަގއި  ާއދޭހެން 

ތާލައިެގން ނުވާނެ މިސާލަކަށް،  ނަަގންޖެހޭ ޒިންމާ އެބައާދޭ. މިއަށް އެބަ ފޯލްވޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން ނައް

މަހާރާ ޮގތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  އިންޑިާއެގ  ތަންތަނުން  ކަހަލަ  ސްޓޭޓާއެކީ ޝްއެންޑްރޯމް  މީހުން  އެ  ޓްރާަގއި 

އެއްބަސްވުމެއް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނުހިނގައިެގން އުވާލަންޖެހުނީމަ އެ މީހުންނަށް ދައްކަންޖެހުނު ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ެއީއ  

ބުނާހެން މުޅި އިންޑިއާެގ ރުއަލް ޕޮޕިއުލޭޝަނުަގިއ ތިބި އެންމެންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާ އެްއވަރުެގ އަދަދެއް އެ    އެްއކަލަ

ނުވާނެ   ނައްތާލައިެގން  ހަނދާން  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަޖެހޭ.  ދައްކަން  ޮގތުަގއި  ބަދަލެުގ  ެގއްލުމުެގ  މީހުންނަށް 

ބަދަ ެގއްލުމުެގ  ތާރީޚުަގއި  ފަހުެގ  މި  މި މިރާއްޖޭަގއި  ފެށިެގން  ނޫމަޑިން  ފެށިެގން  ޖީ.އެމް.އާރުން  ޮގތުަގއި  ލުެގ 

ރޭަގއި   ެގއްލުން،  އެބައިނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރޭަގއި ވެސް  ކުޑަމިނުން  އެންމެ  އިނޭގތޯ.  އަދަދުތައް  ދޭންޖެހުނު 

މިންވަރު ދޭންޖެހޭ  އިނޭގތޯ.  ޮގތް  ޖެހޭ  މި  ދޭން  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  އެބައިނޭގ  ވެސް  ބެލީމަ  އެހެންވީމާ، ޚަބަރު   .

ކައުންސިލަކުން އެ ކުރާ ކަމެްއެގ ސަބަބުން ެގއްލުުމެގ ބަދަލު އަނެއްކާ ދޭންޖެހޭ ކަހަލަ، ެއ ނުޖެހޭވަރަށް ދޭންނުޖެހޭ  
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ނަަގންނުޖެހޭކަން  ޒިންމާއެއް  ދައުލަތުން  ޮގތަކަށް  އެްއެވސް  އެހެންނޫނީ  ެއްގރީަމންޓުތައް  ެއ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ 

 ޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިޚް މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  ފާހަަގކުރައްވަނީ.  ތި  ޕޮއިންޓުތަކެއް  ރަނަގޅު  ވެސް ވަރަށް  ދިނަސް  ތިޔާރު 

ހި ކައުންސިލަށް ނުދެޭވ ތަންތާކު މިކަމެއް ނުެވސް ހިންޭގނެ.  މިސާލަކަށް، ފައިނޭންޝަލް ެގރެންޓީއާ މިކަހަލަ އެްއޗެ

އިންވެސްޓެއް ނުކުރާނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  އެއީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ވެސް އެ މީހުންނަށް ިގނަފަހަރު ހަމަ 

ކައުންސިލަކަށް ނަމުަގއެްއ  ދައުލަތުެގ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނެތިއެއް  އިންސްޓްރުމަންޓެްއ  ނުދެވޭނެ.  ެގރެންޓީ   

މީހުންެގ   އެ  ކުރެވޭނީ.  މީހުންނަށް  އެ  އެކަން  ހުރިަވރަކުން  ތަނަވަސްކަން  މާލީ  ކައުންސިލެއްެގ  އެ  އެހެންނޫނީ 

އޮތަސް    5އެކައުންޓުަގއި   އަދި  އިޚްތިޔާރު  ހިެއއްނުވޭ  ކަުއންސިލުތަކަކަށް  ނެތް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ވަރަކަށް 

ބަސްވާނެހެންނެއް ެއއްބަސްވުމަކަށް ދާކަށް. ސޯ އެ ދެކޮޅުން ބޭނުންާވ  ކޮންޓްރެކްޓަރ މި ދެންނެވީ ިއންވެސްޓަރ ެއއް

ޮގތުން.   ުގޅޭ  ޙައްލަކީ  މީގެ  ޢަލީ  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  އެންމެހާ،  ވާނީ.  އެކަން  ނޫންތޯ  ފުރިހަމަވެެގން  ކަންތައްތަކެއް 

ކި ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  މާއްދާަގއި  އެ  އަކުރެއް.  ތިރިއަށް  ެގ  )ފ(  ލަމާތޯ  ރަްއކާތެރިކަމުެގ  އެހެންވީމާ،  ޔާފައި 

މާލީ  ކޯއްޗެއްތޯ  ދައުލަތުން  ދަރަންޏަށް،  ނަމުަގއި  ދައުލަތުެގ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  މާއްދާަގިއ  ެއ  އަކުރެއް. 

 ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭ ޮގތަށް ޢަލީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

 ؟ މި ވިސްނަނީ ތި. މިހާރު އެހެން ޮގތް ނަމަވެސް އަނެއްކާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ހުއްދަ ހޯދުންތޯ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދެވޭނީ އިތުރު ތަކުލީފެްއ ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭ    ،ނޫން އެހެނެއް ނޫން. މި ދެންނެވީ އެްއކަލަ އެ މީހުންނަށް 

 އެޮގތަކަށް އެކަހަލަ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ކައުންސިލުތަކަށް ެގންދާކަށް ބާރެއް ނޯންނާނެއޭ އެހެން ޮގތަކަށް ނޫނޭ. ެއޮގތަކަށް

 ބުނަން މި އުޅެނީ. ދައުލަތުެގ ނަމުަގއި ެގރެންޓީއެއް ނުދެވޭނެ ދެއްތޯ. ކައުންސިލު ނަމުަގިއ ދެވޭ އެްއޗެއް ދެވޭނީ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ
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 އޯކޭ. ތި ޮގތަށް ރަނަގޅު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މާއްދާެގ )ފ( ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ން  ސުޞާކުރުމާއި އެބައި އެ އިޚްތިލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަގއި ވެސް ޮއވެެއއް ނޫންތޯ މިހާރު ތަނުަގިއ ހުރި ެއއްޗެހި ޯމޭގޖު

 ބޭރުވެެގނެއް ނުވާނެއޭ ެއއްެވސް ކަމެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ޔެސް. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް.. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނު. އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވައިލަންވާނީ އެ ކައުންސިލެއް ޒިންމާާވޮގތަށޭ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ބުނަންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކުލަވާ އެއްބަސްވުންތަްއ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ލިޔެލާ.  ޮގތުން  އާދެ!  ުގޅޭ  އެއްބަސްވުަމކާ  އެ  ލަންޖެހޭނީ 

ުއފުލާޮގތަށޭ.   ކައުންސިލަކުން  އެ  ތަކުލީފުތަކެއް  މާލީ  މާލީ   އެއްބަސްވުންތަކާ އުފުލަންޖެހޭ  އުފަންވާ  ުގޅިެގން 

މަތިންނޭ.  އުފުލާޮގތުެގ  ނޫން.  ޮގތަށޭއެއް  މަތިންނޭ.  އުފުލާޮގތުެގ  ދެއްތޯ.  މަތިންނޭ  ޮގތުެގ  އުފުލާ  ތަކުލީފުތައް 

ފިނޭންސް އެހެ ތަކުލީފުތަކެއް.  މާލީ  ނުވާނެއޭ  ސްޕިލްއޯވަރވެެގން  ބޭރަކަށް  ކައުންސިލުން  އެ  ބުނަނީ  މި  ންވީމާ، 

މިނިސްޓްރީން ެގރެންޓީ ހޯދައެިގން ނޫނިއްޔާ އެހެން ތަނަކުން ެގރެންޓީ ހޯދައިެގންނެއް ހިންާގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް މި 

ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްެގ މަތިން އެ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް ކަންކަންެވެގން ނުވާނެއޭ. ކަުއންސިލެއްެގ ކެރި

ލިބިދޭ އެކަހަލަ އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމާއި، ކުންފުނިތައް ހެދުމާއި، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ހެދުމާއި އަޅުަގނޑުމެން މީތި 

 ؟ ހިނެއްތޯ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީނުލިޔުނަސް އެޮގތަށް އޭަގއި ލިބޭ އެ ބާރުތައް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތްޮގތުން ކި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ކައުންސިލުތަކުެގ   ދެއްތޯ  ކޮންފައިންކުރެވިފައި  ހަމަ  އޮތީ  ތި  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅު  މިހާރު 

ދައުލަތުެގ މާލީ އެްއވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނަ ޮގތަށް  ސް ހިނާގ ސަރަޙަްއދަށް އަނެއްކާ މައި ސަރުކާރުން  ޞާތިއިޚް

 ކުރެވެންޖެހޭނެ އެތެރެއިން.  އެ ކައުންސިލުން އެ މީހުން އަމިއްލައަށް މެނޭޖު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އަޙްމަދު ސަޢީދު ނެންގެވި ޕޮިއންޓެއް. މިހާރު އިންޮގތުން ރަނަގޅުތޯ؟ އަޙްމަދު ސަޢީދު ކިހިނެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ 

 އިންޖިނިއަރުެގ އަިއޑިއަރ ވަރަށް މުހިންމުވާނެ މީަގއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރީޒަމާނުަގއި އެްއކަލަ ޯވކީޓޯކީ ޮގތަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ ސިްގނަލް ދަންދެން މަޑުކޮށްެގން އިންނަން. 

މިހާރު ނުވެސް ނެތްހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ެގއްލިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން އެހެން ؟ އިރާއަށް ލިބޭތޯެގމަނަފުށި ދާ

 ؟ ބޭފުޅަކު. ޚައިތަމް ކިހިނެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. ކުރިއަށް ހަމަ ެގންދަވާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ވަނަ މާއްދާއަށް މި ެގނެވުނު ބަދަލާެއކުަގއި، އަޙްމަދު ސަޢީދު އެބަ އިންނެވިންތޯ  11އޯކޭ. އެހެންވީމާ، 

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ކީކޭތޯ މުޤައްރިރު. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މިހާރު މި )ތ( އިތުރު، ތި ބޭފުޅާެގ ރުހުމާއެކީަގއޭ ދެން ކުރިއަށްދެެވން މި އޮތީ. މިހާރު )ތ(  

މިހާރު  ރަނަގޅުތޯ  އެންމެ  ބޭފުޅާ  ތި  ރަނަގޅޭ.  އެންމެ  ވިދާޅުވީ  ޙުސައިން  ޢަލީ  ކުރީ  މި  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން 

 ؟ މިއިން ޮގތް

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟ ންނެވީކޮން ވާހަކައެއްތޯ ތި ދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 )ތ( އިތުރު މި ކުރީ ދެންމެ ވިދާޅުވި ކޮންސަރނާ ުގޅިެގން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 )ދ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ފުކުރައްވާ )ދ(. ައދުހަމް ކިޔާލައްވާ. އަަވސްކޮށްލައްވާ. ޢާއާދެ! މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެފަދަ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ަގިއ  )ފ(  މާއްދާެގ  މި  އިތުރުކުރީ  އަކުރެްއ  މި  ޮގތުަގިއ  ެގ  )ދ(  މިހާރު 

އެކުލަވާ ހިނަގންއެއްބަސްވުންތައް  ުގޅިެގން  އެއްބަސްވުންތަކާ  އެ  އެންމެހަލަންޖެހޭނީ  ެއ    އިޖެހޭ  ތަކުލީފުތައް  މާލީ 

 ކައުންސިލަކުން އުފުލާ ޮގތުެގ މަތިންނޭ.  

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ؟ އެ ކައުންސިލެްއަގއި އެވަރުެގ މާލީ ޒިންމާ އުފުލޭވަރު އޮންނާނެތޯ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މި ކުރަން މަޖުބޫރެއް ނޫނޭ. މި އޮޕްޝަން މި ދެނީ. ކުރިން ނެތޭ މި އޮޕްޝަނެއް. މިހާރު އެހެން ކުރެވެން ހުރި  

ތަންތަން މަޑުން ނުތިބެ އަވަހަށް ފަށައިަގންނާށޭ. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ޕްރޮސެސް ވެސް ެގންދަންވީ.  

ެގންދެވޭ   ެގންދަންވީ  ވެސް  ލެވެލްަގއި  ޕްރޮވައިޑްކޮށްދިނީ.  ކައުންސިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕޮޗުނިޓީ  އެ  މީހުން. 

ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. އެންމެންނަށް މަޖުބޫރެއް ނޫން. ނުކުރެޭވ ކައުންސިލުތަކުން ދެން ޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  

 ތެރެއިންތާ އެކަން ކުރަން.  

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިހާރު )ދ( ަގއި މި އޮތީ މި މާއްދާެގ )ފ( ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްބަސްވުންތައް ެއކުލަަވއިލުވުމަށް  

 ؟، ކޮބައިތޯ އެހެން މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅަކީއިޖެހޭނީ އެއްބަސްވުންތަކާ ުގޅިެގން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ޅުން ތާއީދުކުރަްއވައިފި. ހަމަެއކަނި ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އެހެން ހުރިހާ ބޭފު

 މަޑުކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، އޯކޭ ދެއްަވއިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނަން. 

 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އެހެންވީމާ، ތި އޮތީ ތާއީދު ލިބިފައިތާ. ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ެއީއ   ނިންމައިލާނަން.  ައޅުަގނޑު  މިއަދަށް  އެހެންވީމާ،  ދުވަހަކު   1ދެން  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ަގޑިއިރަށް 

ތި ބޭފުޅުން  ތި  މަޖިލީހެއް  ދިުގ  ވަރަށް  މިއަދު  ެގންދަނީ.  މި  މާދަމާ    ވެސް  އެހެންވީާމ،  ވެސް.  ެގންދެވީ 

ތަންކޮޅެްއ  ދެން  މިއަދު  ނޫން.  ރޭޓުންނެއް  މާއްދާއެްއެގ  ދުވާލަކު  އެކީަގއި  މާއްދާއާ  އޮތް  ދެން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

  ިގނައިރުވީ އެ މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ، މާދަމާެގ ަގޑި އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާނަން ދަތިފުޅުނުވާ ޮގތަކަށް

 ލަން.  ވިސްނާފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު ނިންމާ

____________________ 
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