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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ަގާވއިދު ކޮމިީޓގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުެގ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ލަޠީފް އަދި  ،އިމުފީދާ ،އި ައޒްހާނާ ،އިޢަބްދުއްރަޙީމާ ުދ މި ތިއްެބވި ބައްދަލުވުމުެގ ހާޒިރީއަްށ ބަާލއިރުަގއި މިއަ

ނުޑ ނުލައިއަ ނޑުމެން 4 ޅުަގނޑު. ޖުމްލަ އަުޅގަ އެބަ  ެގ ކޮިމޓީގެ ކޯރަމް އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެވި. އަުޅގަ

އެ ަގާވއިދު  ުކގައިއެ ލާުޙތަކާންގ ަގާވއިދަށް ގެނެސްފަިއވާ އިޞްބައްދަލުވޭ. މިއަުދގެ އެޖެންާޑަގއި އޮތީ މާލޭ ޕްލޭނި

ވެސް  މު ގަާވިއދުތަކުގެ ގާނޫުނގެ ޖަދުވަލުަގިއ ހިމެނުމަށް. މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަާވއިދަކީ މިހާރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ އާއް

ދޭތެރެއިން  ދެންނެވި ޖަދުވަލުގައި ހިމެނިގެންވާ ަގާވއިދެއް. އެހެންަނމަވެސް، މި ދެންނެވި ގާނޫނުގެ މި މި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ބުރިއަްށވުރެ އުްސކޮށް މާލޭަގއާއި ހުޅުމާޭލގައި  10ވުމަކީ ސަރުކާރުން ނިންމެވި ނިންމެ 

ހިމެނިފައި މި ވަނީ.  ލާޙުަތއްގޮތުން މިހާރު މި ގަާވއިދުގެ އިޞްަކމަށް ޖާގަދިނުމުގެ ވާތީ އެމަށްހުޅުވާލުމަށް ކަ

ގޮަތށް އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިަނ . އެހަގަކޮށްދީފައިުދގަިއ އެހެރީ ފާލާޙުކުެރވުުނ ކަންތައްތަްއ އެ ަގވާއެހެންވީމާ، އިޞް

ނޑު ގޮެތއްަގއި އެހެރީ ހަަމ މިހާރު ހުރި ވަރަށްވުރެ ުއސްކޮށް، ނެސްފަލާޙުތައް ގެއިޞް މީޓަރަށް ނޫނީ  45. މަިއގަ

 ލާޙުތައް ދެން އެހެންނަމަވެސް މި އިޞް. ންވާ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދީފަމީޓަރަށް ބަދަލުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަ 60

އޮާމންކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ންާނއި ޑްރާފްޓިްނގެގ ގޮތުްނ ގޮތު މިކޮޅަށް ފޮނުްއވިއިުރގަިއ އެަބ ހުރި މީގަިއ އިދާރީ 

ދިމަދިމާ. ހިމުންކޮށްލަންޖެހޭ. ނަންބަރު ޖެހުމުގައި ެވސް ތަރުތީބުތަކުގައި މައްަސލަތަކެއް އެބަ އުޅޭ. އަދި 

ނޑު މި ، ސަލަތަކެއް އެބަ އުޅޭ. ެއހެންވީމާއް ދިމާނުވުމުގެ މައްޖުމްލަތަ ރެގުރާފްތަކަށް ބެހުމުގައި ެވސްޕެ އަުޅގަ

ކަމަށް ވާަނމަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ިމ  ގޮތަކަށް ޚިޔާލެއް ނާންނަ ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެހެން

ނޑުމެންގެ އެ ގާނޫުނެގ އެ ޖަދުވަލުގައި ހިމެނުމަ ގަާވއިދު މި ބަދަލުތަކާ  ހަމަ ކުރިން ވެސް އޮތް  ،ށްއެކުގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރި ނުޑމެން ނިންމަމާތޯއޭ. އަދި އަުޅގަ ކޮމިީޓގައި މި ޕޯޓު އެކުަލވާލުުމގެ ކުރިން، ތާނގައި ހިމެނުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުންާނިއ  ނިންމި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ހައުސިންގ މިނިސްްޓރީ އާއި އަުޅގަ

ފައި ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނުން މުންކޮށް ހި ން ގުިޅގެން އެްއބަސްވެޭވ މިންވަރަކަށް ޑްރާފްޓިންގެ ކަންތައްަތއްގާނޫނީ ބޭފުޅު

 ކަހަލަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމާލެވިއްެޖއްޔާ މި މަަސއްކަތް  ތޯއޭ ވާނީ. މިކިހިނެއް

ނޑުމެން ތި ބޭފުުޅންގެ ، ނިމުނީނޫންތޯ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ  ޢަބްދުއްރަޙީމް. މަޝްވަރާައކަށް ދޫކޮށްަލން. އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ގޮތަށް މި ގަާވއިދުަގއި ިމ ހިމެނޭ މިހާރު އަލަށް މި  މުޤައްރިރު. ދެންމެގައި ރިާޔސަތުން ތި ވިދާުޅވިޝުކުރިއްާޔ 

ން ދަންވަންޏާ ބައިތަކާއި އެކީަގއި ައދި އިދާރީގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ތި ވިދާޅުވި އިބާރާތުހިމެނި 

ންތައް ހިމުންކޮށް، އޮމާންކުރަންޖެހޭ ތަންތަން އޮމާންކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނީ ޓީމާއި އިދާީރ ހިމުންކުރަންޖެހޭ ތަ



  

 މި ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާ މި ގަވާއިދު ާއއްމު ގާނޫނުގެ ަގާވިއދުނީމަ ހަމަ ކަން ކުރެވު ވަރަށް މި ޓީމަށް އެއްބަސްެވވޭ

ނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ   ހުށަހަޅާލީ. ގޮތަށް މިއަދު މިކަންކުރަން ައޅުގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

 ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ؛އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ދެންމެ ފޮނަދޫ ދާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލިބިފައި މިވާ ގޮތް އާދެ! ވޯޓަށް ދެންނެވުުމގެ ކުިރން އަޅުަގނޑު އަދި އެއްފަހަުރ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ތާއީދު

ސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހައުސިންގ މިނި  މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަާވއިދަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އެއީ

ނޑުމެްނގެ މިހާރު ލާޙުތައް ުއސޫލީ އެްއެވސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހަމަ އެ ހުރިއިޞް ވެސް ޕްލޭނިންގ  ގޮތަށް އަުޅގަ

އި މާއްދާަތްއ ކުރުމުގަމީގައި ޑްރާފްޓް ގައި ހިމެނުމަށް. އެހެންނަމަވެސްތާނ ޖަދުވަލުަގއި އޮތް ގަާވއިދު ގާނޫނުގެ

ޓަަކިއ  ކަންކަން ހިމުންކޮށް ޖުމްލަތައް ހަމަޖައްސާލުމަށް މުންކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރީމަ އެ އެކުަލވާލުމުގަިއ ހި

ާރކޮށްގެން އެ ބަދަލުަތްއ ެއކުަގއި މަޝްވަ އާނީ ޓީމާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދާރީ ގާނޫ 

ކުރާ ކޮމިީޓ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި އޭަގިއ ހިމެނުމަށް. އެހާހިސާބުން އި މި ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ގެނެސްފަ

މިގޮތަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަޅެ ޯވޓު ދެްއވުން އެދެން. ، މާ ގޮތަށް. އެހެންވީ ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ދާ 

ޖެ. ޢަބްދުއްރަޙީމް، އަޒްހާން، ގޮތަށް ފާސްވެއް ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާުޤން އެ 4ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 

ގޮަތށް ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި މި މައްސަަލ  ދެންެނވި މި، އެހެންވީމާ ެދއްީވ. މުފީދު، ލަޠީފް ވޯޓު

ކަެމއް އަިދ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ އެޖެންޑާަގއިދެން ވަގުތު  މި، އެހެންވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ނިމުނީ ކަމަށް. 

ގޮތަށް  އެކުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ ުދވަހެްއ ފަހުން ދަންނަވާލާ ޑާކުެރވިފައި ެވސް ނެތުމާއެޖެން

 ޝުކުރިއްާޔ. މި ވަގުތު ކޮމިޓީ ނިންމާލަނީ. 

_______________________ 

 


