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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން މި ފަށަނީ. ކޯރަމްގައި މި  ވަގުތު ތިއްެބީވ  `. އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ނައިޒްހާން، ޢައަ ނޑު. މިއަުދ ބްދުއްރަޙީްމ، މުފީދު، ލަޠީފް އަދި އަުޅގަ ބު މުަޤއްރިރު އުމަުރ. ދެން އަުޅގަ

ކުރުމުަގއި އޮތީ ކުރީދުވަހު އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާ މަޝްަވރާކުރި އިމާރާތް އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާކޮށްަފއި މި

ށް ަގއި ހިމެނުމަަގާވއިދުތަކުެގ ގާނޫުނެގ ޖަދުވަލުއްމު ސަާލމަތީ ކަންކަމުގެ ަގވާއިުދ އާ  ގެންގުޅެންޖެހޭ ިޞއްޙީ

ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ވާހަކަތަކެއް ދެެކވިފަިއ  އިފޮނުއްވާފައި އޮތް މަްއސަލަ. އެ މައްސަލަިއގަ

އަްށ ިއގެން، މި ކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެވުނީ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަ

ެމންގެ ހުރި ކަންބޮުޑވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކާލަން. ަމޝްވަރާކޮށްލަން ައޅުަގނޑުދަންނަވާލައިގެން ކުޑަކޮށް 

ނޑުެމން ގޮތެއް ނިންމަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާިލ  އޭގެ ފަހުން ަގވާއިދު ހިމެނުމާއި ނުހިމާމެދު އަޅުގަ

ފަޔާޒު، هللا ޢަބްދުއަްލފާޟިލް މިނިސްޓަރ ދަންނަވާލުމަށް ވަޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ ހައުސިްނގ މިނިސްްޓރީގެ ޑެޕިުއޓީ 

ޙަމީދު، އެސިސްޓެންޓު ާއކިޓެްކޓް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޑެޕިއުޓީ ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ޒީނިޔާ 

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ގާނޫނީ ވަކީުލ  ސިޔާދު، ޑިެރކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދުهللا ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޒުހުރުޑި ޢަމީން،

ނޑުމެން މަސައްކަތަށް ިދއުމުގެ ކުރިން ތި ބޭފުޅުްނ  ނިޔާޒު. ވަރަށް ބޮޑަށް މުޙައްމަދު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ައޅުގަ

ނޑު ޓު. ވަރަކަށް މިނި 5އިދާ ބެހޭޮގތުން. ގޮތެްއގައި މި ގަވާ  އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ވިދާޅުަވން އެބަ އޮތްތޯ މައިގަ

ނޑުމެން ފްލޯރ ހުޅުވައިލާނަންއޭރުން  ރު ގަާވިއދާ ބެހޭގޮތުން ކުރައްވަްނ މިހާކޮމިޓީަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން  އަުޅގަ

 ސުވާެލްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންތޯ؟އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ  ވާލުތަކަށް. ނޫނީ ބޭނުންފުޅުވަނީސު ބޭނުންފުޅުވާ

ލަން އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާެދ! ވަގުތު ފްލޯރ ހުޅުވާ ައޅުަގނޑު މި، ސުވާލަށް ދާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

ނޑު އުޅެނީ އިނގޭތޯ. ފުރަތަަމ  ކަމެއް ފާަހގަކުެރވިގެން މި  ކަމެްއ ތިން ގޮތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ މައިގަ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުްނ  ގޮތުން ބަލާއިރު ނުވަތަ ގަބޫލުކުރަން ޞިއްޙީވެސް  އަޅުަގނޑުމެންކަމަކީ މި ގަވާއިުދގައި 

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް މި  ގައި ެއބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސްބަލާއިރުަގއި ހަމަ ރަނގަޅު ުއސޫލުތަކެއް މި ަގވާއިދު  އަޅުގަ

މައްސަލަތަކަށް ސިުކނީޑގަިއ ތައްޔާރުކުަރއްވާަފއި މި ވަީނ މާލޭގައި މިހާރު މި ދިމާވާ  ތައް ފާހަގަކުރެވެނީ މި ަގާވއިދު

ށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މި ގަވާއިދަކީ ާއއްމުކޮ މާލެއަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްއިގެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަ ޓަބަހައް

ނޑުމެންގެ ޖަދުަވލުތަންފީޛުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އޮތް ަގވާއިެދއް. ގަ  ހަމައިން  ހިމެނުމާގައި ާވއިދު އަުޅގަ

ފެށިގެން ެއއަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބުނީމަ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިާސބެއްަގއި ކަެމއް ކުރި ކަމަށް ިވޔަސް ެވސް މި ަގާވއިދު 

ނަތީޖާތަެކއް އެބަ  އިކަމަށް ވާނަމަ އަބަދުތަކަކާ ދާެއއްގޮތަށް ކަްނަކން ނުމި ގަާވއިދާ  ންފީޛުކުރަންޖެހޭ. އަދިއެބަ ތަ

 ހުރި  މާލޭގައި ބުރިބުރިއަށް އުސްުއސްކޮށް އިމާރާތްކުރަމުްނދާއިރުަގއި ޖެހިގެން، ނުކުމޭ ގާނޫނީ ގޮތުން. އެހެންވީމާ

ތަކުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ނުރައްކަލާއި އަދި އިާމރާތްކުރުމުގައި އުޅޭ މީހުން ަކއިރި ހިސާބު ،އިގެއަށް ލިބޭ ނުރައްކަލާ 



  

ނދަގުލާއި އަމިއްލައަށް ަރއްކާތެިރވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ރައްކާތެރިނުވާީތ އެ މީހުންނަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިބޭ އު

ވަރަްށ  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އި މިހުރިހާ ކަމަކަށް އަމާޒުކޮށް ކަންނޭނގެ ަގވާއިުދ މޮޑިއުލްކުރަްއވާފަ މި އަނިޔާއާ

ގޮތަށް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންެމ  ހިނގާއެއްކޮށް ން ދެކުނަށް އޮތީ ހަމަ އުތުރު ބޮޑަށް ސްޓްރެޗްކުަރއްވާަފއި މި

ން ކަ މާކުރަތުގައި މިންޏާމު ކިހިނެއްތޯ މިސާލަކަށް ރ.ވަ  ކަމަށް ގޮތަށް ހިންގާ އެއް ކޮންސަރން. މި ގަާވއިުދ މި

ކަްނ  މި އިކަން ކުރާނީ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އުތީމުގަ  މި އިހއ.ގަ  ކަން ކުރާނީ، ހުޅުދޫަގއި މިސ.، ކުރާނީ

ނޑުވާނަމަ  ކަމަށް ބަލައިލާ ސަރަަޙއްަދށް ކުރާނީ. އެ ތިން ތަފާތު.  މެންނަށް އެަބ ފެނޭ ވަރަށް ބޮޑުެވސް އަުޅގަ

ވަރަކަށް  10 އްފުށީގެ ކުޅުދުއްފުށި މިސާލަކަށް. ކުޅުދުއިން ދަންނަވަްނޏާ ށް މިސާަލކަށް އަިމއްލަ ތަޖުރިބާއަޅުަގނޑަ

 ން ތަނެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އިޤްތިޞާދީ ހަބެއް ގޮަތށް ބަލައި މެޓްރޮޕޮލިޓަެއއް އޮްތ ހާސް މީހުންގެ އާބާދީ

 4ރަމުން ދަނީ ތްކުވަނަ ބުރީގައި ދިރިއުޅެނީ އެންމެ ާއއިލާއެއް. ތިން ގެ ކަންނޭނގެ އަިދ އިމާރާ 4އެތާނަގއި އަދި 

އްމު ކަހަލަ ތަފާތުތަކެއް އަދި އާ  މި ،ހަތަރަާކ ހަމައަށް ެވސް. އެހެންވީމާވެްސ މައްޗަށް.  ވުރެވަނަ ބުރިައކަށް

ޅިން އެހެން ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުްނ މީހުންގެ މަަސއްކަުތގެ ވިސްނުން މި ހުންނަނީ މު އުސޫލުން އެ

ކަންކަން ލާޒިމު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ދަށުން މީގެ ކަހަލަ ގަވާއިދެއް ައިއސްގެން ދަގޫާވނެ މިނވަރަށް އުބަދަލުކުރަން 

 ތައްޔާުރވުަމށް. އެއީ ެއއް ކޮންސާރން ނިމޭއިރުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ ޚަރަދެއް ހިނގާފައި އޮންނާނީ އިމާރާތްކުރުމަށް ކޮށް 

ނަޑއަޅާަފއި މިޤޫބާތްތަސް ޙިއްޞާކުެރވޭ. ެދވަަނ ކަމަކީ ޢުނަށްވެންއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ހިރީ  އް. ކުްށ ކަ

ނަޑއަޅާފައި ެއއަށް ަގާވއިދުން ންގަާވއިދަކު ނަޑއަޅާަފިއ ހުރިއިރުަގއި ގަާވއިދަކުްނ އަލަށް ކުށްތަެކއް ކަ . ކަ

މެއް ެއއް. ޖުރުމަނާތަކެއް ހުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލައަދަބުތަކެއް ަކނަޑއަޅާފައި ުހރު

ނޑުމެންނަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުންކަމަށް އަޅު   އެހެންނަމަވެސް  ގަާވއިދުަގއި ބުނާ ކަންތައްތަްއ ނުކުރީމަ. ގަ

ނޑައަަޅއިގަ ނޑައަޅާފައި ުހރުމަކީ ާވއިދުން އެިކއެކި ކުށް ކަ ެއއް. މައްސަލަ ވެސް އަދި އެ ކުށްތަކަށް ޖިނާޢީ އަދަބު ކަ

ނޑަައޅާފައި ހަ ަވކިން އެބަ އޮތްހަމަ މީގައި  ،މިސާލަކަށް ކަހަލަ  ޖަލަށްލުން މަސްދުވަހަށް ޖިނާޢީ އަދަބު ކަ

ނޑުމެންނަކަށް  ކަންތައް. މި ހުންނަނީކީ އެއް ަގާވއިދެްއގެ ތެރެއިްނ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަަކށް އަޅުގަ

، ތަކެއް. އެހެންވީމާއަދަބު ބޮޑެތި  މިލިޔަނުން އަރާވަުރގެނުކުެރވޭ. އަދި ދެން ހުރި އަދަބުތަކަކީ ވެސް މިލިޔަްނ ގަބޫލެއް

ވަނަ  3ދެން  ކަމެއް ނޫން. ހާ ބަލައިގަންނަން ފަސޭހައެ ށް އެހާ ފަސޭހައިން ބަލައިގަންނަ،އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަ

މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްާވފައި ސަރުކާރުން އެބަ އޮްތ ިއމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް.  އަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ނުކުތާ

ނޑުއެ ބިލުގައި މައި  ނޑައަޅާ ގޮތެްއގައި ސްޓޭންަޑޑް ގަ އި އިމާރާތްކުރުމުަގިއ ހުންނަންޖެހޭ. އެ ބިލުގަސްތަެކއް އެަބ ކަ

ނޑު ބަ ހުރި މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުގަ. އެހެންނަމަވެސްވެސް އާޚިުރގައި ަމއްސަލަތަެކއް އެ ގޮެތއްަގިއ  އެ ިބލު މައިގަ

ނ  ވެސް އެއަށް ކޮންމެެވސް ޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ވިސްނުންކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިެގން އެބަ ބަޔާންކުރޭ މިއަދު ތި ބޭފުޅުން ތި ގެންގުޅުްއާވ  ެއކު ވަރަކަށް ތިރިވާނެހެން. ެއއާ ވެސް އޭަގއި ކަ



  

. ސުވާލަކީ އެ ބިލު ހުރި ގަާވއިދެއް ހަދާފައި އޮންނަންާވނެއޭ ގުޅުން އި ޞިއްޙަތާގަާވއިދުގެ ވާހަކަ. ރަްއކާތެރިަކމާ

ނޑަައޅަިއގެން އޭގެ ނުޑ ކަ ނޑު އޮނިގަ ކުރާ ަގވާއިެދއް ެއ ބިލު ދަށުން ހަދަން ލާޒިމު  ނިުކމެ އޭގެ ޒާތުަގއި މަިއގަ

ބޮޑު ކަންތައްތަކެްއ ހިމަނައިގެން މި ގަވާއިުދ  ދަގޫނއައުުމގެ ކުރިން މިހާރު ކޮންމެހެން ގަވާއިދަކަށް ލަިއގެން މިހާ އު

ނުޑ  ފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ؟ކަަމށް ތި ބޭ ކަމެއް ގުތަށް ލާޒިމުވަ ަވގުތުން މި ގެނައުމަކީ ހަމަ މި މި މަިއގަ

ނޑުމެންރާތިން ދާއި މިހާވަރުން ދެްނ ، ގެ ައސާސީ ނުކުތާަތއް ިބނާވެފަިއވަނީ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާއަށް އަުޅގަ

 ައޅާލެވިއްޖެހެން. ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ސުރުޚީ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅެއްއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް ނިސްޓްރީމި

ނޑު ނޑުގެ ޚިޔާެލއް ކުޑަުކަޑ ފާޅުވެސް ައޅު އާދެ! އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މީގައި އަުޅގަ ކޮށްލާނަން. މީގައި ގަ

ނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ެއިކ  ީމގައިއަދި ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދެްއ ހަދާއިރު ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއް ުއސޫލަކުން ެއއް ހަމައަކުން ކަންތައްަތއް ކުރެުވމުގެ މި ގަާވއިދެއް ނޫީނ  ކަންކޮޅުތަުކގައި އަުޅގަ

ފްސަްށ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް އަމިއްލަ ނަ ކަމެއް ލަތު އިން ގޮތުން ވަަރށް ދަތިއަިދ މި ރާްއޖޭގެ ހާެއއީ އުސޫލަކީ 

ާއއްމު ގޮެތއްަގއި  ޕްޓަލް ސިޓީ މާލެ ފިޔަަވއި ދެންކެބޫލުކުރެޭވ. އެހެން ިމދެންނެވީ މިސާލަކަށް ބައްަލާވ ގަވެސް 

ނީ ތްރީ ހުރި ރަށްތަކަކީ ހަމަ ސިްނަގލް ސްޓޯރީ ބިލްްޑއަޕްކުރާ ަތންތަން. އެއިން ކޮންމެ ސްޯޓރީއެްއގަިއ މި ހިމެނަ

މި ކަހަލަ  މަލުކުރަންރާއްޖެއަށް އާއްމުކޮްށ ޢަކަހަލަ ގަވާއިެދއް ހެދިެގން މުޅި  އްާޔ މިފޯރ ރޫމްސް. އެހެންވެއްޖެ

ނޑުގަާވއިދަކަށް ފެތިއްޖެ ނޫނު ފަރާތްތަކުން ގާ އުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ތިބިމެން ގަްއޔާ އޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ވާނެ ކަށް އުނދަގޫަތކެއް ނޫނީ ގަާވއިދު ހަދާ ފަރާތްތަުކން ފަސޭހަވުމުގެ ބަދަުލގަިއ މި ރައްޔިތުންނަ މަށް އަުޅގަ

އެ ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތަާކއި ނޫނީ އެ ރަޖިސްޓްރީވާންޖެޭހ  . މިސާލަކަށް ހަމަ ވެގެންދާނެ ކަެމއް ކުރެވޭ. ެއއީބޫލުހަމަ ގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ޭއގެ ހާލަަތށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނޫނީ ޭއގެ  އެ ރަޖިސްޓްރީވުންަތކާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ައޅާ މީހަކަށް މި ތެރޭގައި ަބދިގެެއއް  ނޭނގޭ މި ކަންކަން ކުަރންޖެހޭނީ. ރާއްޖެކަންސައިޒަށް މި ޑިޕެންޓްެވގެން 

ނޑުމެންގެ ވިސްނުން  ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ދާންެވްއޖެއްޔާ ެއއީ ައސްލު ވަރަްށ ބޮޑު ތަކުލީފަކަށްވާނެ. ައޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ބައިްނދަންވީ މި ރައް  ޔިތުންނަށް ލުއި ގޮަތކަށް އަދި ޞިއްީޙ ސަލާމަތްތެރިކަން ެވްސ މައިގަ

ނޭނގޭ. އަުޅަގނުޑގެ ހަމަ ހިތުަގއި އޮންނަ ރެއަށް ހިމެނިގެންދާ ގޮަތކަށް ކަންކަެމއްެގ ތެ އަޅުަގނޑުމެން އެ

ވްމަންްޓާވ ކަންތައްތަެކއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހިއްސާކޮށްލީ. ތި ބޭފުޅުންނަކީ މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިންވޯލް

ނޑުމެންގެ މުޤައްރިުރ އެ ވިދާޅުވިހެން ނޑުމެން މިހާރު މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ  ފަރާތްތައް ކަމަށްވާތީ. ދެން ައޅުގަ އަުޅގަ

ރެވިގެން ކޮށަންިވ އޭތި ވެސް ފަރުމާކު ތީ ބިލެއް ވެސް އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަދެފަ. ދެން އޮ އަޅުަގނޑުމެން މި

އަެނއްާކ  ވެްސ އަންނާނެ. ދެން އިރުަގއި އެއަށްށަންވި ެއއްެޗއް މަށަިއގެން ނިކުންނަމަ ގެން ނޫނީ އެްއޗެްއ ކޮށައި 



  

ޖިނާޢީ އަދަބެއް ދޭއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގާަވއިެދއްގެ ދަށުން އަޅުަގނޑު ހަަމ އެްއގޮތަށް ެވސް ގަބޫެލއް 

ން ހިމާޔަތް ލިިބގެން ގާނޫނީ އިުމގެ ތެެރއި ގެނޫނެއް ވޭނެ ަގާވއިދަކުންނެއް. އެ ހަަމ ގާނުކުރަން ޖިނާޢީ އަދަބެއް ނުދެ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގިއ އަޅު ތައްތައް އެބަހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ދެންކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަނީ. މި ކަހަލަ ކަން އެ ގަ

 އްތައް ކަންތަ ވަންޏާ މި ސް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަިކ އެހާ ސީިރއަ ނޫނުމީގައި ގާނޫނު ފަރުމާެވގެން ޫނނީ ގާ

ނޑުމެްނގެ ތެރެައށް އަންނަން ގެންނޫނެއް ވަކި ގޮތަކަށް ިނމިއެ ގާ މިހާރު  ދެން މި ގޮތަށް މި ޢަމަލުކުރުން، އަުޅގަ

ން ފަސްކޮށްލަްނ އެީއ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޢަމަލުކުރު އޮތް އެްއޗަށް ކުރިމަީތގަިއ ޑުރާފްޓްކުރެވިަފއި މި ގެއަޅުަގނޑުމެން 

 ފެންނަ ކަމެއް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ވެްސ ނަން  އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ނޯްޓކުރަްއވަން ފަސޭހަފުޅުވާނެ ައޅުގަ

ނޭނގޭ. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ކަން އަމިއްލައަށް ދަންނަަވއިލާފައި ކުރިއަށް ގެންދިަޔޔާ

 އޮތީ ިތ ބޭފުޅާއަށް އިނގޭތޯ. އިނޯޓްކުރެވިފަ ދެންއްެކވީ ދެްނ. މުފީދު އެ ވާހަކަ ދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ެއ  ނޑު ގޮތެްއގައި ރިާޔސަތުން އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ ރިާޔސަތަށް. އާދެ! މައިގަ

ނޑުެމން ވެސް ދަންނަވާކަށް އެއްެޗއް ނެތް. ދެން  އިތުރަށްވަކި  ވީާމ، ދެންއެހެންހިއްސާކުރެްއވީ.  ނޑު  އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ހުރި ވެސް ރިޔާސަުތގެ އެ ކަންބޮުޑވުންތަކަށް ތި ބޭފުޅުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވީމާ އަުޅގަ

 އެްއޗެއް  އެ ވިދާުޅެވވުނީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޒީނިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދުއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް  އެންޑް އުސިންގހަ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަ ނޑުމެންނަށް ބިލްޑިން  ށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ. ދެންވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ައުޅގަ ގ ަގާވއިދު އަުޅގަ

.ޖީން ވެސް އޮތީ ލަފާ ދެއްވާފަ. ދެން ދެން މަޑުކޮށްލަން މި އޭ ންނޫނު އަންނަނޫނީ އިމާރާތްކުރުމުެގ ގާ އެކްޓް

ކަހަލަ ޙާދިސާތައް  އަވަަހށް ގަވާއިދު ނެރެން ބޭނުންވަނީ މިުކރިން އެއަށްވުރެ ެވސް ެއއަށްވުރެ ވެސް  އެކަމަކު

ޑުމެންނަށް މިހެން ސްްޓކުރިން މި އަޅުަގނ.ޖީއަށް ރިކުއެއަޅުަގނޑުެމން ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އޭ  ދިމާވާތީވެ. ދެން

އަްށ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މިނިސްޓްރީދިސާތައް ދިމާވާތީ މި ކަހަލަ ޙާ ދެން މަޑުކުރީމާ ެއކްޓަރ އަންނަންގ ބިލްޑިން

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ  ާވއިދެއް ނޯންނަނީ.މި އަންނަނީ ސުވާލުތަކެއް. ކިހިނެއްވެގެންހޭ ެއއްެވސް އުޫސލެއް ގަ



  

އޭތި ފޮުނވާފަ. އޮތީ  ކޮޅަްށ މި ޖީެގ ަލފާގެ މަތިން މިހާރު މި.ން ަގާވއިދު ނެރެވޭޯތ އަދި އޭނޫނުެގ ދަށުގާޕޭރަންޓް 

ނޑުމެން ވެސް މި ގަާވއިދު ހަދާފަ ދެން ވެސް ބަލައިާލ  ށް އައުުމގެ ކުރީަގިއ އަނެއްކާއި ދެން މީޓިންގއައަޅުގަ

އިންނަނީ  އްޔާ މިހާރު މިއިން ގޮތުން ވެއްޖެ ވުނު މިހަދާލިއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ފާހަގަކުރެ  ޗެކްކޮށްަލއި

ނޑުމެން ވާހަަކ  ތަެކްއ ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް. ދެންއެްއވެސް ކަހަލަ އިާމރާތެއް ކުރަންޏާމު ހުއްދަ ،ހުރިހާ ިއއްޔެ އަުޅގަ

 މު އެއުސްކޮށް ަނގަންޏާ ުވރެނިންމާފައި މިހާރު މި ޑިސްކަސްކުރެވުނީ މި ތިން ބުރިއަށް  އިދައްކާފައި ޑިސްކަްސކޮށްފަ

ނޫނިއްޔާމު މި ަވކި ވަރަކަްށވުރެން ޕްރޮޖެކްޓް މިސާލަކަށް، ރިސޯޓް ކަހަަލ  .ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލުއިަތކެއް ެދވިދާނެ

ހަލަ މު ކަށް ނުވިޔަްސ ވެސް މުހިންތަންތަން ނޫނީ ފެކްޓްރީ ކަހަލަ ހޮސްޕިޓަލް ކަހަލަ ތަންތަން ތިން ބުރިއަ

ކަން މޮނިޓަރކުުރމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރެހުމާ  ގަާވއިދު މި ައންނަނީ އެނޫނީ މި  ތަންތަނަށް މި އިންސްޕެކްޓަރއެއް

ދީފައި ހުރި ގޮތަށްތޯ.  ލަފާ އިންޖީނިއަރުދަނީ ސްޓްރަކްޗަރ ކަންތައްަތއް ހުންނަނީ މި  އެކަންަތއްތައް އެްއގޮތަށްތޯ 

 އި ށް ާއއްމުކޮށް ހަމަ އިމާރާތްކޮށްފައްޔާ މިވަނީ ކުރެހުމާ ެއއްގޮތަށް ނޫން ގޮަތކަހާރު އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ މި

އަިރއަޅާލިޔަްސ، ވެއްޓުނަސް ައޅުަގނޑުެމން މި ގޮސް ހަދާ  އެއްހުރީމާ ގެ އިނޫނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ

ިއ އިްނނަ ގޮތަީކ ހުއްދަ ނަގާފަ  އިންސްޕެކްޝަނަށް ފާހަަގވެފަިއވަނީ. އެހެންނޫނީ، އިމާރާތްުކރެވޭއިުރގަިއ މިހާރު މި

ކުރީމަ ދިރިއުޅެން ފަށަނީ. އެްއވެްސ ގޮތަކަށް ކުރެހުމާ އެްއގޮަތށްތޯ މި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހަމަ އިމާރާތް ދެން

ކޮށް މާލޭގައި އިމާރާތްކުެރވިފައި މި ހުންނަނީ ވަރަށް ކީ ބެލޭ އެްއވެސް ގޮތެއް ޯނވޭ. ާޚްއޞަދަނީ މަސައްކަތް މި

ރާއްޖެތެރޭ ނޫނީ  މި އަރިައޅާލަނީ. ދެން އަނެއް ގެއެއް ގެ ކޮނެލާއިރަށް  އިރިަކއިީރގައި ޖެހިޖެހިގެްނީވމާކަ

ން ބުރިއަށް އުސްވަންޏާމު އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ރަށްރަށުގައި ވެސް އިމާރާތްުކރުމުގެ ކަންތައް ކުރެޭވއިރުަގއި ތި

އެހެން މީހެއްެގ މުދަލެއް ނޫނީ ގެއަކަށް  ޏާމު ގޮތްތަކެއް ބަލަންޖެހޭ ކަންނޭނގޭ. އެއީރީގެ އިމާރާތްކުރަންބައުންޑް

ނޑުމެން ވެސް މިހާރު އިންނާނީ ގަވާއިދުތަެކްއ އެ އެހެންވީމާ،  މެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލާފަ. ދެން ލުގެއް ގޮތަށް އަޅުގަ

ގ އިނީ ބިލްޑިންއެ މި އަދަބުތައް. އަދަބުތަކުގެ ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ  އި ގެނެއްސަ. ދެންބަދަލުތަކެއް އިްއޔެ ހުށަހަޅާފަ

ވަންޏާމު  ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުށެއް ނޫނީ އެ  ވެސް ލާފަ. ދެން އަަދބުތައް ޖިނާޢީ ެއއްޗެހިތައް މިއަށް އެކްްޓގަިއ ހުރި

ކޮޅުން ނިމޭ ރިޕޯޓަކަށް  އިްނވެސްިޓގޭޝަން ކޮމިޓީެއްއގެ ދަށުން އެއެންޑް ކޯޓަށް ގޮްސގެން އިންނާނީ. އިންކުއަރީ 

ންމާފައި ދެން އަދި ކޯޓަށް ގޮއްސަ މި މައްސަަލއެއް ހުރިއްޔާމު ިއސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާ ވެސް ނި އަދި އެއަށް އިބަލާފަ

ނޑަެއޅޭ ޮގތަށް މި ޖިނާޢީ  މިނިސްޓްރީން މި  ރަުށގަިއ ކަންތައް ުކރެވޭއިރުއެކި ރަށް ވިސްނާފަ. ދެން އިނީ  އަދަބެއް ކަ

ވެގެން ބަޖެޓްކޮށްފަ. ކޮންމެ ރ ޮގތަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަންއިންސްޕެކްޓަ ގދިޔަ އަހަރު ވެސް ހުންނާނެ ބިލްޑިން

ާވގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، ައނެކަތި ރަދުގަިއ ބޮންޑެންމްރީނުކުރަންވެގެްނ ސަރުކާުރެގ ޚަކުން ދެ މީހަކު ތަރަށަ

ވާހަަކ  ކްއާްށ މިހާރު ޕޮލިޓެގއަނިންދެން ޓްރެއިންކުރަން ވެސް. އި އެބަހުރި ވިްސނުން މީހުން ޓްރެއިމިނިސްޓްރީގަ

 އި އިންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ވިސްނާފަ އި ފަނިމި އް ވެްސ ހަދައިއިންނާނީ. ކަރިިކުއލަމެ އި ދެކެވިފަ



  

ނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަވިދާުޅވި ދަތިވެދާނެ ކަ . ެދންއިނީ މި އިމިހާރު ހަދާފަ ން އިތުރު ުހއްދަެއއް މަށް. އަުޅގަ

ނަގަންޖެހޭނީކީ  ނަގަންޖެހުމުން ދަތިވާނެ ކަން. އެކަމަކު ވެސް ސޭފްީޓގެ ަކންކަމަށް ވިސްނާފައި މި ހުރިހާ ހުއްދައެއް

 މާލެއަކުންނެއް ނޫން. އެ ރަށެްއގެ ަކއުންސިލުން ނެގޭ ގޮތަށް އިންނާނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ކުރީ އްޖެ ން ދަންނަވާނުލެވުނީމާ. ޢަބްދުއްރަޙީމް އިނޭގތޯ. ދެންމެގައި ވިާދޅުވެ ފަހަރު ނަޝުކުރިއްާޔ. މި އަުޅގަ

ށް ވަަޑއިގަުތމުގެ ކުރިން މި އިތުރަށް ބައްލަވާލަްއވާފައި މިހާރު މި ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަވަްނ މިއަދު މީޓިންގއަ

ެއއްކޮށް އަލުން މި  ގެންނެވުނު ބަދަލުަތކާއެ ައރަނީ ށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތަށްނިންމަވާފައި ހުރި ކަމަ

ތަނުން  ޖެހެނީ މި ގަވާއިދު މި އްޔޭ ކޮމިޓީއަށް. އެހެްނ ދަންނަވާލަން މިހެވަްނވީ ނޫންގަާވއިދު ފޮނުވައިެދއް

ވަންޏާ މި ކަމަށް  ނޫނުގެ ބާރު ހަމަ ހިނގާނެ. އެހެންހު މިއަށް ގާލުގައި ހިމެނުމަށްފަމަޖިލީހުން ފާސްކޮށް އެ ޖަދުވަ 

އްމު ކުރާ އާ ތަކުަގއި މި. އަތޮޅުވާނެވެސް ހަމަ ލިބެން މަޖުބޫރު ބެއްކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް ނެތިގެން ލިބޭ އަދަ

އަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން ކުރެހުންތަކެއް ހަދަިއގެން ކުރާ އިާމރާތްތަކެއް ނޫން. ެއ މީހާއިމާރާތްތަކަކީ މާބޮޑެތި 

ނޑީގައެ މީހާގެ ވިސްނުމުގައި  . ޮއެވގެން އެ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނީ. ދެން ެއ ކުރެހުން އޮންނާނީ ސިކު

ހިމެުނމާ އެީކގަިއ މީެގ ދަށުން  އިގަ ޖަދުވަލު މި  އިިމއަދު މި ތަނުން ފާސްކޮށްފައި މާަދމާގަ ިއ މިއަށްއިުރގަގެންދާ

ނުކޮށްފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މީހާ އެބަ ކުށްވެރިވޭ ެއ ގޮތަށް ޢަމަލުއެ

ަގނޑުމެންނަށް ބަޔަުކ ކުށްވެރިކުރުމަށް ދެޭވ ޅުވުުމގެ އިތުރަށް އައުނދަގޫ ކަމަކަށްބަލައިގަންނަން 

ތަނުން ފާސްވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ ގޮތަަކށް މި މިކަންވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތަކަށްހެން

ދެްއވާށޭ. ަވއިއަށް ފޮނުއްކޮމިޓީއަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ތި ބޭފުޅުން ތި ގެންނެވި ބަދަލުތަކާ އެްއކޮށް މީތި އަލުން މި 

ވިާދޅުވި ގޮތުން ނަމަވެސް މި  އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް ހާލެްއގައި ތިދެން ން އެއާ އެކީަގއި ދެ

ނުވާނޭ. އެ ބަިއ ދޫކޮށްލަމާތޯޭއ ޔާރު ޮއވެގެެނއްތިަކނަޑއެޅުމުެގ އިޙްގަާވއިދުެގ ތެރެއިން ޖިނާޢީ ކުށެއް، ކުށް 

ކަން ކުރާ ގޮތަށް. ެއ  ނޫނަކުން އެއޮތް ިބލުގެ ތެރެއިން އެ ގާ ފައި މިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ނޫނިއްޔާ މި ކަމެއް ނުއެއް ކުެރވޭނެ. އަނެްއކާ މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން މީހަކަށް ފިޔަވަޅު ައޅައިިފއްޔާ ދެން އެހެން

ގޮްސގެން ބޮޑު ޮގވަިއގެްނ ކޯޓަށް. އަނެއްކާ އެ މީހާ ދާނީ ސަރުކާރު ގޮަވއިގެން ނޫނިްއޔާމު ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީ 

ނޑުމެންނަށް ވީ ެއންމެ ރަނގަޅަކަށް މިކަންތައް ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ ކަން  ަގނެޑއް ހިންގާނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. .ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަން އިނޭގތޯ

 



  

 ޒީނިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދުރ ޖެނެރަލް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިެރކްޓަ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ނެރުން އަ މި ގަވާއިދެއްކަމަކު އެ ދެން .އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ޖިނާޢީ އަދުލުގެ އެަބއި އެހާ މުހިންމު ޅުގަ

ނޑުތަކެއް ހުރުން މުހިންމު ވަނީ. ދެން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު ،ވަނީބޮޑަށް މުހިންމު  ،ރަށްރަށުން ވެސް މިންގަ

ަބއި  . އެހެންވީާމ، އެކަށް ހުއްދަ ނަގާއުސްކޮށް ަނގަންޏާ ހަމަ ކުރެހުންތަ ވެސް ރަށްރަށުން އެއްުބރިއަށްވުރެ މިހާރު

ތިްނ  އިވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަކަށްވާީތވެ. ދެން ގަާވއިދުގަ  ހެންނެއް. ދެން މިހާރުދަތިާވނެހިއެއްނުޭވ ދެން އެހާ 

ނަގާ ަހއިޓާ ދާިދ  އްމުކޮށްހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހުނީމަ އެއީ އާ  ްނޏާމު މި ހުރިހާއުްސކޮށް ނަގަ ބުރިއަށްވުރެ

 ވާނީ. ދެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ންމީގެ އެަކނި ކަންނޭނގެ ށްެއއަށްވުރެ ުއސްކޮށް ނަގާ ބޭފުޅުންނަ އެްއވަރަކަްށވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާނަން. މިހާރު ދެންމެ ތިއާދެ! އެހެން ބޭފުޅަކު އަދި އެްއޗެއް ވި ވިދާޅުވި  ދާޅުވާން ނެތިއްާޔ އަޅުގަ

 ވަން އިނގޭތޯ. މިހާރުށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެއްަބސްކަންތައްތަކަށް ތި ވިދާުޅވި ޭއގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަ

ނޑަށް ވެ އި ކުރީދުވަހު އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގަ  ވެސް ތި ވިދާުޅވި ހާލަތް  ސް ހަމަ ދިމާވެގެން މިދެންނެވިހެން އަޅުގަ

 އި ެވގެން ހަދާއިރުގަ ބުރިއަށް ަނގަން 10އުޅެނީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ގެާޔ ހަމަ އިންވެގެން ހުންނަ ެގ ތަޅާލާފައި 

ގެ އަށް ކޮްނނަން ފެށީމަ އަޅުަގނޑު ރެނުދލައިފި. ދެން ެއ މީހުން އަންަގނީ ތީތި އަދި އެތެރެ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭގަ 

ނގޭ ތި ވިދާުޅވާ ކަންަތްއ ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް އެ ނގޭނީ ވާނުވާ.ުރގައޭ އަދި އެލްޑިންގ ސެޓްްލވާއިބި

ނޑު މި ިއ ހުރީ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑަށް ެވސް ދިމާވެފަ އްުމކޮށް މިހާ ބޮޑު އުސޫލެއް ދަންނަވަނީ އާ އަޅުގަ

ކުންނަްނ ގޮތަށް ނު ުއސޫލު މި ހުްއޓޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުިރ މައްސަލަތަެކއް އެބަ  އިނެރޭއިރުގަ ހަމަ މީގަ 

ނޑުމެންނަމެއް އެބަ އޮތޭ. އަދި ެއއީ އޭގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ޖެހިލު  ވިޔަސް  ކަމަށް ށްން ފައިދާކުރާނީ އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ހުއްޓޭ. ދެން ވިދާުޅވެއްޖެ ކުރެހުމާ  އަސާސީ މައްސަލަަތކެއް އެބަ އި ހަމަބޫުލކުރެވެނީ މީގައަޅުަގނޑަށް ގަ

ލާައކުން މިހާރު ހައުސިންގ . ކުރެުހންތައް ވަރަށް ދިގު މަރުޙަމި މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ނުކުރާތީއޒޭ މަސައްކަތް

އަދި ކައުންސިލުން ނަމަވެސް. ކުރެހުންތައް ކެރުހުމަށް ވަކި ވައްތަެރއްެގ  .ދެއްަވނީ ދެއްތޯށްމިނިސްޓްރީން ފާސްކޮ

އަދި ެއ  ފްތަރެއްަގއި ނަން ހުރި ބަޔަކަށްވާންޖެހޭޅުްނެގ ދަތި ބޭފު ހުންނަ މީހަކަށްވާންޖެހޭ، ކޮލިފިކޭޝަންތަކެއް 

ހުންތަާކިއ ކަން ކުރަނީ. ކޮށްފައި އެ ކުރެ މީހުން ހަމަ އެ މީހުންގެ އެ ކުރެހުމުގެ ޚިދުމަތައް އަެގއް ނަގަިއގެން މި

ހުންނަންޖެހޭ  އިކުރުންތަކާކުރަންޖެހޭ މިކްސް އެ މިކްސް އި ކުރޭތޯ ބަލާށާއިމާރާތް، ކުރާ މީހާ ުކރަހާތޯއެްއގޮތަށް އިމާރާތް

ްއ އްމުކޮށް މީހުން ގެތަ . މިހާރު އާވެްސ ބަލާ ދެއްތޯ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ސިިވލް އިންޖިނިއަރަކު

ނޑަައޅާފަ. ހުންނަނީ އެ މީހުންގެ އި ހަމަ ަސއިޓަށް އިންޖިނިއަެރއްކުރާއިުރގައިމާރާތް އަިދ  އޯނަރުގެ ަފރާތުން ކަ



  

ކުރަނީ ސެްޓ  ބޫލު މިނިމިއްޖެ ކަމަށް ގަ ބޫުލކުރަނީ އެ މަރުޙަލާއި ގަވެސް ޭއގަ  ލާއެއްަގއި އޮނަރު މަރުޙަކޮންމެ 

. އަދި ބޭންކު ލޯނެއްގެ ތެެރއިން ހިންާގ ގެ ފަރާތުްނ ހުންނަ މީހެއްއޭނަ އިންޖިނިއަރަކު އޭތި ސެޓިފަިއ ކޮށްދިނީމަ

މަަސއްކަތަށް މި ދޫކުރަނީ އިންޖިނިއަރަުކ އެްއޗެއް ކަމަށް ވަންޏާމު ބޭންކު ލޯނުގެ ވެސް އެ ދޭްނވާ ައދަދެއް އެ ކުރި 

ސެޓިފަިއ ހުރެެގން އޭނަ ލައްވާ  އި އިންޖިނިއަެރއްސެޓިފައި ކުރީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ ަސއިޓްގަ 

ލަ ކަހަ ށް ުނދެވޭ ގޮތަށް ގަާވއިދުތައް ހުްނނައިރުަގއި ނުވަތަ ުއސޫލުތަްއ ހުންނައިރުގައި މިކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ކުރިއަ

އޭަނ، އޭަނ މެދުވެރިކޮށް ނޫންހޭ ތި  އިނޫންހޭ ޒިންމާ އުފުލަން އަސްލުގަ ންޖިނިއަރުާވއިދެްއގެ ތެރެއިން އިގަ

ނޑުަތއް ންމެ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ނޫންހޭ ކޮބޭފުޅުން ބައްލަވަންޖެހޭނީ. އެހެނެއްކުރަން ތި ަތންފީޛު ބޭފުޅުންގެ މިންގަ

ހެއްޔޭ ކޮންޓްރެްކޓަރަށްހެްއޔޭ، ވެރި ފަރާތަށް ،ހެއްޔޭށްކުރާ ކުންފުންޏަ ހޭނީ ވެރި ފަރާތަށާއި މަސައްކަތްޖެއޮންނަން

 ޖެހެނީ ތި ބޭފުޅުން ދަފްތަރެއްގަިއ ަވކި ބަަޔކުއް ތަްނފީޛުކުރަންކަހަލަ ަގވާއިދުތަ  ައސްލުަގިއ މި .ޒިންމާ އަންނާނީ

ބޫލުކުރަްއވަނީ ޔެްއގެ ސެްޓފިކޭޝަން ގަގެންގުުޅްއވަނީ އަދި ަވކި ބަެޔއްގެ ކުރެހުންތައް ގަބޫލުކުަރްއވަނީ. އަދި ަވކި ބަ

އޮންނަނީ ެއ  ކުރައްވާތީ. އެ މީހުންނަށް ތި ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ބިނާވެފައި މިބޭފުޅުން އިތުބާރުއެ މީހުންނަށް ތި 

 ނެއްވާތީ. ެއހެންވީމާ، އެ މީހުންގޮތަށް ކަންަތއް ކުރާނެ ބަޔަކަށް މީހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ގަާވއިދާ އެއް 

އަޅުއްވަންވީ.  އެ މީހުން މެދުވެރިކޮށްނޫންހޭ ތި ބޭފުޅުން ކަންކަން ހަމަ މަގުގައި ހުރުމަށް ބާރު ،އްޔޭނޫންހެ

ކޮށްގެން. މިސާލަކަށް ރޯެއްއ ބޮރހިނާގ ކަންތައްތަކުން ައއިިޑޔާ އިދެންނެވީ އެހެން ދާއިރާއެްއގަ  އަޅުަގނޑު މިހެން މި

ކުންފުނިތަްއ  ނޑުަތއް. ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހިސާބުތައް.ކުންފުނިތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހިސާބުގެ މިންގަ

ންޏަކަށް އެްއގޮތަްށ ހިންގުން. އެ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް ކޮންމެ ކުންފު ކުންފުނީގެ ގާނޫނާ

ނޑަައޅާފައިވަދެގެެނއް ނުބަލާ. އެ ެއ  އިއޮންނައިުރގަ ކަމަކު އެ ކޮންމެ ކޮމްޕެނީއަކުން ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީއެއް ކަ

ކުުރވަނީ. އޭނަ ސެޓިފައި ކޮށްފައި ދިނީމަ އޭިތ އެއީ ރަނގަޅު ެއްއޗެްއ ރެޓަރީ މެދުވެރިޮކށް އެ ކަަށވަރުކޮމްޕެނީ ސެކް

. މީހަކު ގޯސް އެއްެޗއްަގއި ސޮިއކޮށްފި ކަމަށް ކަމަށް ބަލައިގެން ރަޖިސްޓްރަރ ކޮމްޕެނީސްތައް ކުރިއަްށ ދަނީ

ނޑުަތކެްއ ފުރިހަމަ ކުންނަނީ ވަންޏާމު އެ ނު މުިޅން އެހެން މައްސަަލއެއް ެދއްޯތ. ފަސޭހަކޮށްލަ ދޭން މީހަކަށް މިންގަ

ނޑުަތއް ފުރިހަމަ ކަމަށް ލިޔުމެްއ ދީފިއްޔާ އެ އަންނަނީ މުޅިން އެހެން ކުށެއް. އެހެްނވީމާ،  ކަމަށް ނުވަނީސް މިްނގަ

އަެނއް އިންޖިނިއަރިންގ މެދުވެިރކޮށް މީތި ިމ  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ ިމ މިސްރާބު ޖަހަންވީ ސަރވޭޔަުރންނާއި

ނޑުތައް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ނޑުަތއް ހިފެހެއްޓުމަށް ނޫންހެއްޔޭ. މި މިންގަ ކޮށްަފއި ނޫނީ ތި ކަށަވަރު މިންގަ

ގޮތަށް ހުރިހާ ތަންތަނަކަށް  ެވސް ގޮތެއް ނޫންހެްއޔޭ މި ނޫންހޭ ެއއީދަފްތަރުގައި ނުިހމަނުއްވަންވީ ބޭފުޅުންގެ

ތިރިން ހަދާ ތަންތަން  ްށުވރެެއއް ބުރިއަ އެއީ އެއް ވާހަކަ. ދެން އަނެއް ކަަމކީ ވިދާުޅވެއްޖެ އިދެއް ނެރުމަށްވުރެ.ގަވާ 

ކަން އޮންނަ ގޮތް  ތި އީވިޔަސް ރަށްރަށުަގއި ހެދިޔަސް އަސްލުގައި ހުއްދަ ހޯދައިގެްނނޭ މިހާރު ކުރަނީ. ވެދާނެ ތި 

ނަޑަކށް ނޭނގެ  ނޑުމެންނަށް  ގަންނަވާނެ ކަމަށް،ތި ބޭފުޅުންނަށް ެއނގިަވޑައި ކަމަށް. އެ ކަމަކު އަުޅގަ އެކަމަކު އަުޅގަ



  

އަދި  އިދެނީ ކިހިނެއް ކަމާ މި އިއިރުގަ އުންސިލްތަކުން މި ހުއްދަތައް ދޭނގޭ ރަްށރަށުގެ ކައެވެސް  ހަމަގައިމު

ނިންމާފައި  ދި ިބލްޑިންގ ހަދައިއަހިނގައިދާނެ.  ެވސް އަދި އެ ކުރެހުންތައް އެތެރެނުވަދެ ބިލްޑިންގ ހެދެމުންދާއިރު

ނޑުދޮށުަގއި އިނެދގެން ވެސް ޭއެގ ތައް ހުށަހަޅާލީމާކުރެހުން  ދީފާނެ. ަގނޑު ޖަހާލަވެސް އޭތި ގަެހއްގެ ގޮ

ވެފައި އޮންނަނީކީ. ވިދާޅުވާ ނިޒާްމ ގާއިމް އުޅޭ ވާަހއަކީ އެހާ ރީތިކޮށެްއ ނޫނޭ ތި  ދަންނަވަން މި ވީމާ،އެހެން

ތަކެްއ ގެ ހުންނަނީ ގިނަ ކިތަންމެ އަދި ބޮޑެތި ނގޭ. އަދި މިވެސް އެ ކަންކަން އެ ގާއިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ

ށް ވެދެގެން ދެވޭ ގޮތަށް. ވެސް ނުރާނާ އެއް ގޭ ތެރެއިން އަެނއް ގޭ ތެރެއަ  ވިޔަސް ވެސް ހަމަ އިން ފާރު ކަމަށް

ތަށްއެރި ނާއެއް ހަދާލަންވީ ހަމަ ހިންވީމަ ނޫނީ ފާޚާބަިދގެެއއް ހަދާލަކަށް ކޮޓަިރެއއް ހަދާލަންވީމަ ކުއްިލއަކަށް ކުއްލިއަ 

 އިންނަ  ކުރަން ފަށަނީ. ތި ވިދާުޅވާ ކުރެުހންތަކެއް ފާސްކޮްށގެން ބައުްނޑަރީ ލައިނިންގތަނުގައި އޭތި އިމާރާތް 

މެވެްސ ހަދާލަނީ. ދެން ކޮންހަމަ ހަމަ ހަދާލަންވީމަ  .ހުންނަނީކީ ހިސާބެއް ބަލަިއގެން ކުާރ ަކންތައްތަކެްއ ނޫން މި

ވެްސ  މީހަކު ތި ހުއްދަތައް ހޯދަން ޖެހޭނޭ ބުނެފިއްޔާމު ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ގުޅާލައިގެން ޮގސްފައި އެ ހުއްދަތައް

 ްއ ނުކުރެވޭ އަދި ސްޓޭންަޑޑަިއޒްވެަފއި އޮތް ކަމެއް ކަަމކަށެއް ބޫލެވީމާ، ެއއީީކެއއް އަުޅަގނޑަކަށް ގަހޯދާލަނީ. އެހެން

ކޮށެއް ނޫނޭ އެ ހުއްދަތައް ހުރީ އަޅުަގނުޑގެ ޕޮއިންޓަކީ. ދެން އަނެްއ ކަްށ ހޯދާހާ ހަރުކަށިގައި މިސާލަމާލޭ .ގަާވއިދު

ނުޑގެ ދެން ކްޓަރުން ކޮންެމ ރަށަކުން ތަމްރީނުވިދާޅުވި ބިލްޑިްނގ އިންސްޕެ ކަމަކީ ތި ކުރައްވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑަށް މީތި މި ވިސްނެނީ އަނެއް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ން ވެސްމުޅި ކޮޅަށް ކީްއވެގެން ކަމެއް ނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ރަށެއްަގއި ރަށްރަށުަގއި މިވާތި. އެ ކުރައްމަޢާފު ބައިވުމާ ައޅުަގނުޑ ހުންނަ ބައި ކަމަކު އަުޅގަ

ވުާމއި، ިސޔާސީ ފިކުރުތައް ައއުމާއި، އަދި މެޖިސްޓްރޭޓާ ހަމައިން. ބައިބައިނަގާީނ ރަށުގެ  ވެސް މިސާލު އަނެއްކާ

އެއް އާއިާލއެްއގެ ހުންނަ ، ތޯ ރަށްަރށް ހުންނަނީ. އެހެންވީމާއޮންނަ ދެތިން ާއއިލާެއއްގެ ަމއްޗަށް ެދއް އެ

އުނދަޫގ  ނުވަތަ އޭނައަށްނުވުމާއި، ހާއަށް ހުއްދަތައް ދޭން ބޭނުންއިންސްޕެކްޓަރ އަނެއް ާއިއލާއެްއގެ މީ

ރަށެއްގެ ހުންނަ، ކޮންމެ ރަށަކުން ، ންނާނެ. އެހެންވީމާކަމެއް ވެސް އަ ކުރުމާއި، ެޖއްސުން ކުރުާމއި، މި ހުރިހާ ބޮޑު

ތިބޭ ަބއެްއ  ރަުށގަިއ ހިނގާ ކަންަތއްތަްއ ެސޓިފައި ކުރަން މީހުންނަކީ އެ  2މީހުން ތަމްރީނު ކުރަްއވާިއރު އެ  2

 ގެދޮރާއި ޔާރެއް ދީފައި މީހުންގެބޮޑު ބާރަކާއި އިޚުތި ވަންޏާމު އެ އުފެއްދެނީ އަދި މުޅިން، އެއީ ވަރަށް ކަމަށް

ްއޔާ ހަމަ އޭނަގެ ލޮލަށް ނުފެނިދާނެ . ކުށްވެރިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެހުރި ކަންތައްތަުކގައި ފަހު ގޮތް ނިންމުން ގުޅުން

ނާނީ އަރައިފިއްޔާ ހަމަ އެ ނުފެންނާނެ. އޭގެ އުނދަގޫ އަން ނގަޅު ކަމަށް. ނުފެންނަން ހިތަށް ހުރީ ރަ  ތަނެއް ހަދާފައި

ރެފައި މިތާގެ ކޮިލފިކޭޝަން ހުއެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ މީހަށް ވެސް އަނެއް ރަށެްއގެ ، މާއަނެއް ދިމާލަށް. އެހެންވީ

 ކުެރވޭ ކަމަްށވަންޏާމު ޖެހިގެން ހުރި ރަށުން މީހަކު ގެނެްސގެން ވެސް އެ ދަފްތަރު ހުރެއްޖެއްޔާ އޭަނއަްށ ސެޓިފައި

  ތަެކއް ހުރީމަ ހަމަ ދަންނަވާލީ.ކަަހލަ އިޝޫސް ކަން ކުރެވޭނެ ދެއްތޯ. އެ

 



  

 ޒީނިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދުއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިސްނާފައި ޮއީތ ބޮޑަށް . އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މީތި ގަޅު ވާހަަކފުޅުތަކެއް އިނގޭތޯ ދެްއކެވީދެން ވަރަށް ރަނ

ނޑުމެން އެ 2މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ޓްރެއިނިްނގ ކޯުހަގިއ  ބޭފުޅަކު ޓްރެއިނިްނގ ކުރާަނމޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓް  މެނޭޖްމަންޓް، ލެވެލްގެ ކޮންްސޓްަރކްޝަން ދާއިރާގެ އިންޖިނިައރިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑިޕްލޮމާ

ނޭ. އިންްސޕެކްޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުރި މީހެއް ވިޔަްސ މީގައި ަބއިވެިރެވވޭ މެނޭޖްމެންޓް ކޮންމެ އެއްެޗއް ހަދާފައި

މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮްށފައި އިންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކުްނ ވެސް އެ ހުއްދަ ދީފިްއޔާމު ކޮންމެހެން އެ ރަށުަގއި 

ނޑުމެްނގެއިންނަ ބޭފުޅާއެއް ނޫން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ ހު މައްސަލައެއް ނެތް. އެކަމަުކ  އްދަ ދީފިއްޔާ އަުޅގަ

ގޮތަްށ  ވެާދނެތީވެ މިނިސްޓްރީން ބަޔަކު މި ޓްރެއިން ކޮށްދޭ ސަރަަޙއްދެްއގައި ީމހެއް ނެތިގެން ނުކުެރވިއެްއވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  .ނގޭހުއްދަ ނެުގމުގެ ކަންތައް ވެސް އެއޮތީ. ދެން ވިދާޅުވެއްޖެ ހުއްދަ.  މިވިސްނާފައި 

ކަހަލަ  ދެން އެ ކުރެއޭ. ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ؟ނަގާ ެއބަ އިމާރާތްބައިވަރު ފޯންކޯލްތައް ލިބޭ ިމވެނި ެގއަކު ހުއްދަ ނު

ނޑުމެން ކައުްނސިލަށް ުގޅާފައި ކައުންސިލް އްޔާ މެދުވެރިޮކށް ހުއްޓުވަންޖެހިއްޖެ ޝަކުވާަތއް ލިބޭ. ދެން އަޅުގަ

ބައެއް ޝަުކވާތަްއ  ކަހަލަ އެންގީމަ ެވސް ބުނާނެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީއޭ ނުއެއް ުހއްޓެއޭ ކިހިެނއްހޭ ހަދާނީ. އެ

ސްޓްރީގެ ނުކުރީ މިހާރު މިނިއިންޖިނިއަރުން. ހަމައެކަނި އިންޖިނިއަރުންނަށް ފޯކަސް ދެން، ސް އާދޭ. އެހެންވީމާވެ

ނަޑކަށް  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ތިބީ . ދެން ހަމައެކަނި ންޖިނިއަރުންގ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފަވަރަކަށް އި 75ާގތްގަ

ރުންނަކީ ވެސް މާލޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. ކޮށްލައިފިއްޔާ ހުރިހާ އިންޖިނިއަކަން ދޫ އިންޖިނިއަރުންނަށް އެ

 ަކން ނުވެދާނެހެން ހީވާތީވެ  ގޮތަށް އެ މިނޫނީ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ އަނބުރާ ަސއިޓްތަކަށް ގޮސް  އެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މި ދޭ އަ ލެވެލް މި ދާއިާރގައި  ކަނި އިންޖިނިއަރުންަނށް ފޯކަސްނުކޮށް ޑިޕްލޮމާ ހަމައެ ުޅގަ

ބޭފުޅުްނ  ކަންތައްތަކަށް އެ ސައިްޓގަިއ ބަލަންޖެހޭ ވަކި ާޚއްޞަހުންނަނީ  އެްއގަިއ މިޓްރެއިނިންއެްއަގއި، ޓްރެއިނިން 

ނޑު އެ . ކޮށްފަ ންޓްރެއި މިކްްސކުރާ ކަންަތްއ ނޫނީ ކުރެހުމުގަިއ ހުންނަ އަޅާ ަކންތައް، ބެލީމަ މިސާލަކަށް ދަގަ

ނީ. ދެން ވިސްނަ މީހުންނަށް އިންސްޕެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓް ދޭޮގތަށް މި ރަށް ބަލާފައި އެކަންތައްތައް ބެލޭ ވަ

ނޑުމެން  ދޭ އިންޖިނިއަރިންގ ހަދަިއގެން ނޫނީ އާރކިޓެކްޗަރ ހަދައިގެން އަންނަ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އަުޅގަ

އް ަކމަކު ސައިުޓގަިއ ހިނގާ ކަށް ުނެވވޭނެ. އެ އަދި ކިަޔވާފައި އައެ ން ފާސްނުވަންޏާ އިންސްޕެކްޓަރަކުއެްގޒާރމަ

ސައިެޓްއގަިއ ހިނގާ ކަންަތއްތައް އޮޅުންިފލާވަރުެގ ބަޔެއްޯތ ބަލާފަިއ ، އި ވަރަށް ތަފާތުާވނެ. އެހެންވީމާކަންތައްތަކާ 

 އޮތީ.  ކުރަން ވިސްނާފައި މިކަމަށް މި ތަމްރީނު ބަަޔކު މި ން ައޅުަގނޑުމެން އިްނސްޕެކްޓަރ ކިޔާ ާޚއްޞަދޭންވެގެ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތު



  

ނޑަްށ ހީވަނީ ، އެހެންވީމާ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާލަންމިހާރު ދެން ދެން އަުޅގަ

ނޑު ދެން އެއްޗެްއ ބޭނުންވި މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. އެކަމަކު ޢަ ބްދުއްރަޙީމް ނިންމަވާލެްއވި ހިސާބުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްތާއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ގަވާއިދަށް ދެން  މިހާރު ދެން މި  އެއީ ދަންނަވާލާނީ.

ންތަކަށް ހަމައަށް ތި ވިސްނެވި ވިސްނެވު ބޭފުޅުން ވެސް ރެއާ އަދި ތި ދެއްކި ާވހަކަތަކާއި އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ދެން އެްއވަންވީދެޓެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފޮނުއްަވއިޑްާރފް ބައްލަވާފަިއ އަލުން އައު   ނޫންހޭ. އޭރުްނ އަުޅގަ

ަކން ކުރައްވަން ބޭނުންފުުޅވާ  ދޭތެޭރގައި ވިސްާނނީއޭ. ދެން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލު ނުކުތުމުގެ ކުރިން މި ގަާވއިދަކާ

ނެޭރ  އިދުދުވަުހގެ މުއްަދތެއް ދީފައި ަގވާމަސް 6އޮތް މިހާރު ވެސް  ކަމަށް ވިދާުޅވިއިުރަގއި މި ަގވާއިުދގަިއ އެބަ

ގަާވއިދެްއ  ކަމަށް ެވސް ވިސްާނލައްވާފަިއ، ައއުކަން އެ، ހިސާބުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ވެސް. އެހެންވީމާ

ނޑުެމންނަށް ކުރިއަހަދާލައްވާ ނޑުމެންނަށް ދެއްވީމާ ދެން އަޅުގަ ދާން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. އިތުރު ކަމެއް  ށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާލާނީ ދެއްތޯ ވަންޏާ މިހާރު ނެތް ކަމަށް ނޑުމެން ޕްެލއިނިންގ ގަާވއިދާައޅުގަ ދިމާލަށް  . ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުދާން ކަމަށް. ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުގަ  އެެހންނަމަވެސް އެއީ މާލޭެގ  ތަކެއް ނުބަލަން.އި އަދި އަުޅގަ

ހުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާޙުތަެކއް އަނބުާރ  ރިންނިންގ ގަާވއިދަށް ކުާވއިދު އެހެްނނޫންތޯ. މާލޭގެ ޕްލެއިނިންގ ގަޕްލެއި

ކުރަްއވަން ސިލުން މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. މީގެއިޞްލާޙުަތކެއް މިހާ ގެންދަވާފައި އައު

 ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްތަަކކީ ޮކބައިތޯ؟ 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅެއްފަރާތުން ވައިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ

ނުޑ ގޮެތއް ފަހަރު މި ހުށަހެޅުނުލައިކުމް. މިހާރު މި އާދެ! ައއްސަލަމްޢަ ަގއި ހުންނާނީ މާލޭގަިއ އިޞްލާޙު މަިއގަ

މީޓަާރިއ  45ކުރެވޭ އުސްމިނަށް ެގނައި ބަދަލު އިނގޭތޯ. މިހާ ހިސާބަށް މާލޭގައި މި އިމާރާތް ކުރެވެނީ އިމާރާތް

ހަމައަށް  މީޓަރާ 60މީޓަރުން ފެށިގެން  45އަށް. ދެން މިހާރު ސަރުކާރުން ހުޅުވާލެްއވި ސިޔާސަެތއް އެއީ ހަމަ

އިޞްލާޙު މިހާރު ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ  މި، ގޮތަށް ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުުރން. އެހެންވީމާއިމާރާތުގެ އުސްމިންގެ ނެގޭ 

ެއ ކުރެވެން އަންނަނީ އެ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު. ދެން ވާފަފައިނަލް ކުަރއް އޮީތ  ކޮށްފައި އެިޑސްކަސް ލެވެލްަގއި 

މާލޭގެ ޕްލެއިނިންގ  ދާލުކުރަމުން މި މަމެްނ މިހާރު ޢައަޅުަގނޑު، ގަާވއިދުގެ ތެރެއަށް ލަިއގެން. އެހެންވީމާ

ށްފަހު( . )ވަގުުތކޮޅަކައޮތީ ފޮުނއްވާފަ ކޮމިޓީއަށް ފާސްކުރަން އެ ގަާވއިދަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މަޖިލިސް

. ޭއގެ މާނައަކީ 45ށް ދެއްވީ. ވާހަަކއަކީ ކުރިން އިްނނަނީ އެންމެ މެކްސިމަމް ލިމިޓަކަ މި ވާހަކަައކީ އަޕަރ ލިމިޓެއް

 50. އޭެގ މާނައަކީ 60، 45ދިން އަޕަރ ލިމިޓަކީ  އަށް ވެސް އިާމރާތް ކުރެވިދާނޭ. މިހާރު ދެްނ މިމީޓަރސް 40

ލޮޓް އޭރިޔާގެ ޕްކުރެވިދާނޭ. އާދެ! އާދެ! އޭގެ ދެން މަގުގެ ފުޅާ މިނަށާއި،  އިމާރާތް ހަމަ ހަމައަށް ވެސް މީޓާރސްއާ

 ތަފާތުޮކށް.  މި އޮތީ ކުރިއާއްސަްށ ބަލާފައި އަޕަރ ލިމިޓަށް އަސްލު ެއއްޗެ އެ މިނަށާއި ބޮޑު 



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބޭފުޅުން  ވަންޏާ ބެހޭ ގޮތުން. ނެްތ ަކމަށް ވަނަ ަގވާއިދާ 2؟ ގޮތުން އިތުރު ުސާވލެއް އެަބއޮތްތޯމި ކަމާ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަ  ދެއްތޯ.  ށް ބަދަލުވަމާތާއެކްްސކިުއޒް ކޮށްފައި އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅެއްއިންފްރާސްޓްަރކްޗަރެގ  އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ

ނޑު އެބަ އަދި  ނޑުމެން އަުޅގަ  މި ެއއްކަަލ ގަާވއިދު އިޞްލާޙަށްއޮތް ައދި އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ިމހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އުނިކުރި ަބޔާިއ، ެއއްކުިރ  ނޑުމެން ހައިލަިއޓްކޮށްޭދން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ ކޮޅަށް ހުށަހެޅިއިުރ ޭއގަިއ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ނުކުެރވި ކަންނޭނެގ ހުރީހައިލައިޓް ބައި. ދެން އެަބއި ރަނގަޅަށް  . ކޮޅަށް ހުށަހެޅިއިރު ަގވާއިދު އަުޅގަ

ނުޑ މިއެހެންވީމާ، ދެން  ްޓ ބޭފުޅުން ވާހަކަައކީ ރިކުއެސް  ފޯނުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާލިން. އެ ބޭފުޅުންނާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ އެކީ ަބއިބަިއ  ވީ؟ އެެއޑްކޯްއޗެއްތޯ އުނިވީ؟ ކޯްއެޗއްތޯ ެއ ދެލަިއގެން ނއިށީ ކުރަްއވަނީ އަުޅގަ

 ށް ގެންދާީނ؟ހިނެއްބާއޭ ކުިރއަކި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއކު ގެން، މިތާނެގ ލީގަލް ބޭފުޅުންނާ ދެވަަޑއި ނއެްއކޮްށ އިށީ ަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ ނިުމނީމަ ސެކްރެޓޭރިއޭޓާއަޅު

ކުރަން ރަނގަޅު  ކޮމިޓީގެ ބައި ބައި ނިންމަވާފައި ދެއްވީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ ދެވަަޑިއގެން އެނއިށީ

ނޑުމެން މާދަމާ އަލުން މި ، އެހެްނވީމާއިނގޭތޯ.  ވިދާުޅިވ އެ  ަގއިނިންގ ގަާވއިދުކޮމިޓީ ބާއްވާލަމާތޯ ޕްލެއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިވިއު ށް ގެންަދން. މާދަމާގެ ވަގުތެްއގައިއިޞްލާޙުތައް ކުިރއަ ބޭފުޅުންގެ  ނިންމާލާނީ. މިއަދު އެ ައޅުގަ

ން ދެއްތޯ. ށް ގެންދަވާނީ. މައްސަަލއެއް ނެތެއްނުކަން ކުރިއަ ވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުން މިގަވާއިދަށް  ތެރެއިން މި

 ނޑުމެން ކޮމިޓީ ވެސް މި ނިންމާލީ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ަވޑަިއެގން ދެއްވީތީ. އަުޅގަ ވަރަށް، އެހެންވީމާ

ޖަހާއިރު ަބއްދަލުކުރާ  2:00އާދެ! މާދަމާ ކުރާ ގޮތަށް. ޝުކުރިްއޔާ. އަށް އަެންއކާ ވެްސ ބައްދަލު 11:15މާދަމާގެ 

 ގޮތަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 
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