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   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑްއެެޖންޑާ އައިޓަމަކަށް އޮތީ މިނިސް، ައއިޓަމް އިމެން މިައދުގެ ކޮމިޓީގަ `. އަުޅގަނޑު

ޤައުީމ ވާފައިވާ އްފޮނު ތުރުކުރުކޮށްދިނުން އެދިއި ތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލަށްއިން ޢާއްމު ގަާވިއދުސްޕޯޓްސް

ކުރިއަށްދާއިރުަގިއ އަޅުގަނުޑމެން ކުތުބާޚާނާގެ ޢާއްމު ަގވާއިުދ ދިރާސާކުރުމުގެ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ 

 އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިެވދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ކޮމިޓީގެ ީލގަލް ބޭފުޅުން ދިރާސާކުރަްއވާފަ

އޮންނާނެ. އެ ބްރީފް  އިލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ހިސާުބގަ މެންބަރުންނަށް ރުކޮށްެދއްވާަފއި އޮތް ްބރީފެއް މިހާރު ތައްޔާ

އެ ބްރީފްގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަކަށް އަުޅގަނޑަށް ިމ  މި ަގވާިއދަކީ ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބައްލަަވއިލެްއވީމަ

ެގ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަިކން ހިމަނަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް ޖަދުވަލު  އަޅުގަނޑުމެންފެންނަނީ މި ގަވާއިދަކީ ކޮންެމހެން 

މި  އިނޫނެއް އެަބ އޮތޭ. އެ ގާނޫނުގަ ގާ ޮއތް ޑިޕޮސިޓަރީޒްަވނަ އަހަރު ފާސްކުރައްވާފައި  2006ވެސް  ނޫނޭ. މިހާރު 

ލިބިގެންވެއޭ. އެހެްނވީމާ،  ނާއަށްގަާވއިދުން މި އިޝާރާތްކުރާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ަގވާއިުދ ހެދުމުގެ ބާރު ކުތުބުޚާ

. ެއ ތެރޭގައި މި ގާނޫނު ހިމަނަިއެގން ޢާއްމު ަގވާއިދުަތކުގެ ގާޫނނުގެ ބާރު ލިބިދޭކަށެއް  ކޮންމެހެން ނުޖެހެއޭ ޖަދުވަލު

މިއަށް. ދެވަނަ ކަމަކީ ފުރިހަމަނުވުމުގެ  އޮތް ަގވާއިެދއް، ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ބާރު ލިބިދާނެއޭއަތްޕުޅުަގއި  ބޭފުޅުން

ހުރުމާއި ބަެއއް ޖުމްލަތައް ފުރިހަމަނުވެ  ބާރާތްތައް މަުދވެގެންިދއުމާއިސަލަތައް ފާހަަގުކރެވޭ. ބަެއއް ޢިއިވަރު ަމއްބަ

ނުވާ ޑްރާފްޓެއް އި ހުރުާމ. ފުރިހަމަެވސް މައްސަލަ ހުރޭ. ަބެއއް ައކުރުތައް ެގއްލިފައި ބައެއް ނަންބަރު ތަރުތީބުތަުކގަ 

ބްރީފްގެ ސަމަރީއަކީ. ދެން އެ އައިޓަމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ  އެފެންނަނީ. އެއީ ގޮތުަގއި ޖުމްލަގޮތެްއގައި ިމ 

އި ފާްސކޮށްފިން އެހެން ވާހަަކއެއް ދަންަނވާަލން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުީރދުވަހެއްގަ  އިވިސްނުންފުޅަށް ދޫކޮށްލާފަ

ބެހޭ  ިދ ސަާލމަތީ މިންގަނޑުތަކާއަ މި ިޞއްޙީމާރާތްކުުރމުގެ .. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ޢިމާރާތްކުރުމުގެ.ޢި

ސޭފްޓީ. އޭތި އެއީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން  ތު އެންޑްެހލް ،ގަާވއިދު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިގެން

 އި އް އެބަ ހުއްޓޭ ިކޔާފަކޮންސަރންސްަތކެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައީމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މައްސަލަަތކެއް އެބަ ހުއްޓޭ

މި ައޅުގަނޑުމެންގެ ީލގަލް  އިެޗއް ުފރިހަމަކުރަން. ދެން އޭތި އަނބުރާ މިކޮޅަށް އަިއއިުރގަެއއް އަނބުރާ ފޮނުވާލި

ެއއަށް  އިގަ ގޮތެއް  ޑިޕާޓުމަންޓުން މި ވިދާޅުަވނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮްނސަރންސްތައް ހުރީ މައިަގނޑު

ން ެއ ިދރާސާނުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެން އެ ދުވަުހ އަލުން ހުުޅވަިއގެ، އެންޓްރެސްޓުކޮށްފަޭއ. އެހެްނީވމާ

ހުރި ކޮންސަރންސްތަްއ  އިދީފަ އިދިރާސާކޮށްފަ އި ނިންމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮކންސަރންސްތައް، ކުީރގަ

 އޭ ޤަބޫލުކުރެވެންޏާ އެޮގތަށް ކުރިއަށްގެންދާނީ ށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ލީގަލް ޓީމަށްއެޑްރެްސކުރެވިަފއި ހުރިކަމަ

ލީގަްލ  މިކޮުޅގެއަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެހެން މައްސަލައެއް ދިާމވި. ެއއީ  އިވެްސ، ފަހުން އޭގައެޑޮޕްކުރާީނއޭ. އެހެންނަމަ

ޕްރިޓޭޝަން ލައެއް އެބަ އޮތޭ. އެއީ އިންޓަރކުންނަ އެެހން މައްސައި ނުިވދާޅުވީ މީގަ  އިބޭފުޅުން ބައްލަވާލަްއވާފަ

 އި ޢާއްމު އުސޫލެއް ަކނޑައެިޅގެން ގާނޫނެްއގަ އޮންނަ  އިމާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ގާނޫނުގަ ،ގާނޫނު



  

 ވުރެ ރުފިޔާއަށް  2000ނަގާ ޖުރުމަނާެއއް  ނެތިްއޔާ ގަާވއިދަކުން އިޖުރުމަނާ ނެގިދާނެ އަދަދުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފަ

ޭއގެ  ގާނޫނަކު،އޮންނާނީ. ގަާވއިދެްއގެ ގޮތަށްތާ އޭތި  ،އެބަހުރި ޙަޤީޤަތުގައި  އިއޭގަ  ބޮޑުެވގެން ނުވާނެއޭ. ެއކަމަކު 

 އި ޢާއްމު ގަވާއިެދއްގަ ، ކެއް ކަނަޑއަޅާފަެއއް. އެހެންީވމާނުހުރޭ ޖުރުމަނާގެ އަދަދުތަ ގާނޫނަކުމި ލިބިދޭ ހިޔާވަހިކަން 

 500އެބަ އޮތް  އިއެ ޑްާރފްޓްގަ ގެޖުރުމަނާ ހުންނަން މި ޖެހެނީ. މިހާރު އިވެސް ހަމަ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރުގަ 

ނާތަކެއް ދޫކޮށްލާފަ. ހަމައަށް ޖުރުމަނާ ނެގޭގޮތަށް އިޙްތިޔާީރ ޖުރުމަ ފިޔާއާރު 50000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ގޮސް 

އަލުން އެ ައޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ ވާހަކަ ކޮށް ހުއްޓުންއަރާ ކަމެއްވީމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަ އެހެންވީމާ، ެއއީ

އަލުން  އޮތަސް އިގޮތަށް ނިންމާފައެ އަދި ކޮމިޓީން  ،މުޅިން ފައިނަލައިޒް ނުކޮށް  ވެގެން އަސްލުދަންނަވާލަން

  އަށް.ކަ ދަންނަވާލަން. ދެން ބާރީއެ ނުކުތާ އެެހން އޮތީމަ. މި ދެ ވާހަ އޭޖެހެއަޅުގަނޑުމެން އޭތި އޯޕަންކުަރން އެބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ނޑަށް އެބަ ހުރި ވިދާޅުވި ޖުރުމަނާކުރާ އަދަދު. އަޅުގަ . އެްއކަމަކީ ތިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ދެކަެމއް ފާހަގަކޮށްލަން

 ގިރޭޓު ބުއިން ވެސް އެ ނ. މިސާލަކަށް ސި އިކަންތައްތަުކގަ ސޭފްޓީގެ އެންޑްކޮށް ހެލްތު ޞަޚާއް ފާހަގަކުރެވިަފއި

ަމ ސިނގިރޭޓު މީހަކު ބޯން އެ ހަ އިވެސް ހަމަ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންުހރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ޖުރުމަނާކުރާއިރުގަ

އެހާ  އިޖުރުމަނާ ކުރުމުގަ، ވެސް. އެހެންވީމާ ޚިދުމަތްދޭ ތަން  އެ، ހުއްޓާ އެ ޖުރުމަނާ އެބަ ކޮށްލާ އެ މަސައްކަތް

ެގ ސޭފްޓީ  އެންޑްދޭ. ެއއީ މިސާލަކަްށ ހެލްތު ނއިނު ގޮެތއް ފަސޭހައިން އެންޓިީޓއަކަށް ޑިފެންޑުކުެރވޭނެ 

އެ މީހުންނަށް އެހެން މީހަކު  އިނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން އައިސް ޗެްކކުރާއިުރގަ  ސްޓޭންޑަޑުތަްއ ހިފަހައްޓާ

، ގައި ެއޅުވިަފިއ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާކަމެއް ކުރިޔަސް ޭއގެ ޒިންމާ އެ އިންޓިޓީ ބޮލު އިއެތަުނގަ އައިސް 

ޓީގެ މި ސޭފް އެންޑްން މި ހެލްތު އަޅުގަނޑަށް އެބަހުރި އެކަްނ ފާހަގަކުރެވިފަ. ދެން ދެވަނަކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެ

ވެްސ މުޤަްއރިރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަްނ  ލާިއރު އަުޅގަނޑު މަޢުލޫމާތަށް ަޓކައި އަުޅގަނޑު ސްޓޭންޑަޑުތަްއ ެއކުލަަވއި

ެގ ގަވާއިދުަތއް އިންނާނީ އި މިތަނުސަރަޙައްދަކަްށވެފަ އްއެ ހުޅުމާޅެއާއި މާލެއާއި ވިލިިގއްޔާ މިއީ ބޭނުން. 

މާސް އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތުްނ  ގޮތުންނާިއ ޭއގެ ލޭންޑު ގެތަނަކީ ޖިއޮގްަރފީ ތޯ ުނވަތަ މި ފިިޒކަލީ މި ތިންއެްއގޮތަކަށް

ތަނަކަށްވާތީވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާަނމަ ހުޅުމާލެއަކީ ހިއްކާފަިއ  ތަފާތު ތިން އިތަނަކީ ވެސް އޭގެ ޒާތުގަ  މި ތިން

ހުރޭ ބަެއްއ އެބަ  އިސޭފްޓީއަށް ބަލާއިުރަގއި ެއތަނުގަ އެންޑްގެ ހެލްތު އޮތް ތަނެއް. އެހެންވެއްެޖކަމަށް ވަންޏާ އެތަނު

 އިވެސް. ެއކަމަކު، މާލެ ކަހަލަ ތަނެއްގަ  އަޑިއަށް ގޮއްަސ ހުންނަ ތަންތަންމިހެން ހަމަ  އިހިސާބުގަނޑުގަނޑުގަ 

އި ފަހަރެއްގަ ިގލީގައި ެވސް ލި ނނުހުންނާނެ މިހެން ވެލިގަނޑެްއ މިހެން ކުއްލިއަކަށް އަިޑއަށް ގޮއްސަ ހުރި ތަނެއް. ވި

ނުވަތަ ެއ  މި ތިން ތަނަށް ކުރަނީއެ ެއއް ރޫލްްސއެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި ފްލޯރ، ނެތި ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ



  

 ނުވަތަ  އިކުރާ ސްޓޭންޑަޑު ތަފާތުކުރޭތޯ؟އަޅުގަނުޑމެން މި އެޕްލަ ިއ މާސް ތަފާތުވީމަގްރަފީގެ ގޮތުން އެތަނުގަ އޮޖި

  އިންނަނީ؟ އިކޮށް ހުޅުމާލެއަށް ވަކި ަގާވއިދެއް، ވަކި ްސޓޭންޑަެޑއްތޯ ހަދާފަކިން، އަދި ޚާްއޞަހުޅުމާލެއަށް ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގވާއިުދ  ސޭފްީޓ ަގވާއިދާ މި ދެ އެްނޑްމާރާތްކުރުމުގެ ހެލްތު ާވއިދާއި އަދި ޢިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަ 

އި ހުންނަނީ. ހުއްަޓކާ ނުފެނޭ. މާލޭގެ ނަމުން އެޑްރެސްކޮށްފަކާރވް ައއުޓް ކޮށްަފއި ވަކިްނ  ވެސް ހުޅުމާލެ ބެލިއިރު

ހުޅުމާލެައށް ވަކިން ޓްީރޓުމަންޓެްއ  ހުންނަ ކަމަށް ަވންޏާ ކަނޑައެިޅގެން އިއެްޑރެސްކޮށްފަނަމުން މާޭލގެ ، އެހެންވީމާ

  އި ދެއްތޯ.ގެ އަވަެށއް ގޮތުގަ ވި ގޮތަށް ބެލޭނީ މާލޭނުދޭކަމަށްވަންޏާ މާލޭގެ ޑެފިނިޝަންގެ ތެރޭަގއި ތި ވިދާޅު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

 ވިޔަފާރިކުރަން ހުއްދަެއކަނި ތިރީބުރީަގއި  ރު މިސާލަކަށް ހުޅުމާލޭގައި އެބަން. އެއީ މިހާފުކޮށްލަސާޅުގަނޑު ހަމަ އަ

 އިެވއްެޖއްޔާ ކޮންމެ ބުރިެއްއގަ އިގަ މާލޭ . އެކަމަުކ،ވަނަ އެްއވެސް ބުިރައކަށް 3 ،ބުރިވަނަ  2ވަނަ ބުރި،  1ދެނީ. 

 މިކަހަލަ، ެވސް ކުެރޭވނެ. އެހެންވީމާ ވެސް ހިންގޭނެ. އެހެން ކަންތައް ެވސް ކުެރވޭނެ. ައދި އޮފީސް ވިޔަފާރި

ޓީން ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގެ ރެގިއުލޭޓުކުާރ ހުޅުާމލޭގެ މުނިސިޕަލް ކުރޭކަންތައްތައް އެބަ ވަރަށް އިންކޮންސިސްޓެންސީ 

ންސްޕޭރެންޓު ފަރާތުން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހެން މިކަން ދިމާވާ ސަބަބަކީ އެއްެވސް ކަހަލަ ގަާވއިދެއް ނުވަތަ ޓްރާ

 ފަރާތްތަކުން  ގެމުންވަރަށް ގިނަ އާންހަމަ ެވސް މިއުޅެނީ  ނޯންނާނެތީވެ. ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު އެްއޗެއް ފެންނަން

 އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ތަނަކަްށވާތީވެައޅުގަނޑު އުޅޭ  އިހުޅުމާލޭގަ ކަންތަާކދިމާވާތީމައްސަލަތަކާ އެކަހަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުޅުމާލެއާ  އެރުވެން އޮތްތޯ ސްަތްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖަވާެބއްއަޅުގަނޑުމެން މި ބަލައިދެނީ ތި ވިދާުޅވި ކޮންސަރން

އްދަވަިއގެން ުއޅުްއވާޯތ އަދި އެ ބޭފުޅުން ހައޮތްތޯ ނޫންތޯ؟  އިކުެރވިފަޖަދުވަލު އިކި ަގާވއިދެއް މިކޮުޅގަ ބެހޭ ވަ

ހެލްުތ  ރުމުގައި ވެސްމާރާތްކުޢި، ސޭފްޓީ ހެލްތު އެންޑް ގަވާއިާދއި މިވަގުތަށް މާލޭ ޕްލޭނިންގ އެކަމަކުނޫންތޯ؟ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ  ގެން ހިންގާ ތަންތަން ކަމަށްވާތީކޮށްެވސް މާލެއަށް އަމާޒު ސޭފްޓީ ގަާވއިދު އެންޑް

ޭއގެ  .ދަނީ ިވދާޅުވި މަްއސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން މި ތި އެޕްލައިވާނެ ކަަމށް. އެކަމަކު އެ މިހާރު ހުޅުމާލެއަށް

 އިންތި. ، ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އެެހންވީމާޓިވު ޖަވާެބއް ލިބުނީމަ އަޑެފިނެ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު މާފަންނު އުތުރު



  

ވެސް މުޤައްރިުރ ވިދާުޅިވ  އާދެ! މުޤައްރިރު، ފާހަގަކުެރއްވި ެދ މައްސަަލއިގެ އިޫޝގައި އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ

. އަުޅގަނޑަްށ އެހެރީ އިފަދައިން ފުރަތަމަ ޤައުމީ ކުުތޚާބާނާގެ ަގާވއިދު. މިއީ އެ ބޭފުޅަކު ކޮމެންޓުކޮެޅއް ފޮނުާވފަ

ފެންނަ އް ކުރުމަށްފަުހ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުން އެ ގަާވއިދަކަށް އެ ބޭފުޅުން ދިރާސާކުތަކެ

ަތްއ ކަންއެއެ ކޮމެންޓުތައް ދެން ރީރައިޓުކޮށް  އިއަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޮކމިޓީގަ ކުކޮމެންޓްސްތަކެއް ފޮނުވާފަ. ެއކަމަ

ިއ އެ ަގާވއިދު ހެއްދެވުމަށްފަހުގަ . އެ ބޭފުޅުން އެ ހައްދަވާ ގޮތަކަށްކަމަކީ މުކުރުމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ މުހިން

އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ތި ، އް މި ޖެހެނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާކުރުމުގެ ކަންތައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެންޑޯޒް

ެލވޭ ގޮތަށް ޮއންނަ ކަމަކަށްވާތީވެ އެކަްނ ވާ އެްއޗަަކށްވާތީ އިތުރުކޮށްއިެވސް މީތި ހިމެނިފައި ވިދާޅުވި ފަަދއިން ކުީރގަ

މިހާރު މިއޮތީކީއެއް އަދި  ،އެހެންވީމާ. . ދެން މިކޮޅަށް ފަހުން ފޮނުއްވައިެދްއވުންއެގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން ކޮށްލެްއވުން

، ހެންވީމާ އި ިމއޮތީ. އެނޫން މިއޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން ލިޔަންޖެހޭ ހިސާބުގަމި ކޮމިޓީން މި އެންޑޯޒްކޮށްެލވޭ ގޮަތކަށެއް 

އެ އިޫޝ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު  އިވެސް ވިސްނުްނ ހުރީ އެގޮތަށް. ދެން އަނެއް މައްސަލަިއގަ އަޅުގަނޑުގެ

ން ކުރަންޖެހޭނެ އެްއގޮތްކުރުމަކީ ައޅުގަނޑުމެ، ޢިމާރާތުގެ ޖުރުމަނާ. އެހެންވީމާ އެ، އިޝޫެއއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 އި އެ ބޭފުޅުންނާ އެކަމުގަ އޮތީ ައށް ދެން ކޮށްލެވެންނޑުމެން ކޮމިޓީކަމެއްތޯ އަުޅގަ ކޮން ކަމެއް ކަމަށްވާތީ

ލެއް ގެންނަންވީޯތ އެއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަދަ އިދަންނަވާފަ އިޝޫ ރެިއސްކޮށްެއއް ކުރަްނވީތޯ ެއ ޝްވަރާމަ

  އަމިއްލައަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެންޑް ހެލްތު  އަޅުގަނޑު ޖަވާބެއް އަުރވާނަްނ މިކޮޅުން. ށް ފުރަތަމަވިދާޅުވި ވާހަަކއަ އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ތި 

އެއީ މައްސަަލއެކޭ.  އެއް ެނގޭގޮތަށް ހުރީމަރުިފޔާއާ ދެެމދުގެ ޖުރުމަނާ 2000ރުިފޔާ ާއއި  500އި ސޭފްޓީ ަގވާއިުދގަ

މިކޮޅުގެ ކައުންސިްލ ާއލިމް އަށް ރުފިާޔވުެރ ބޮޑަށް ނުނެގޭެނއޭ. އެކަން  2000ޓޭޝަން ގާނޫނާ ިޚލާފުވޭ އިންޓަރޕްރި

ންނަވާފައި އޮންނާނީ. ޖެނެރަލް އޮފީހުން އަޅުގަނުޑމެން ގާތު ވިދާޅުވީމަ ައުޅގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަ

ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން  އެޑޮޕްެޓއް ނުކޮށްދެވޭެނއޭ ިވޔަސް ެއއެއް ގޮތެއް ންނަށް ކޮންމެައޅުގަނޑުމެ، އެހެންވީމާ

ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް.  . ެއއްގޮަތކީ އެ ބޭފުޅުން އަމިްއލަފުޅަށް ޖުރުމަނާ ކުޑަކޮށްދެއްވުމޭޚިލާފަށް އޮތީމަ ގާނޫނަކާ

 ރުފިޔާއާ  50000އާއި ުރފިޔާ 500ާޔރެއް އެބަ ލިބިދެއޭ އެހެންނޫނީ އަނެއް ކަމަކީ ާޢއްމުކޮށް މިވެނި ބޮޑު އިޚްތި

ދެްއވާށޭ ޚިލާފުތައް. ަވއިލޭޝަންސްތައް. މި އަިއޓަމައިޒު ކޮށްއެއް ކުުރމުގައި ބަދަލުަގއި ނާދޭތެރޭގައި ޖުރުމަ

ގެންގުުޅްއވައިެދއްވާށޭ. އޭރުން ދެން ބައިވަުރ  އިކެެޕްއގަގެ  200ެއއިން ކޮންމެ އެއްެޗއް  އިވާފަ ކޮށްދެއް

ގާނޫނީ ގޮތުން އިންނާނީ  ވެސް  އަށް ޖުރުމަނާ ކުރިަޔސްރުފިޔާ  8000ކަަމށް ވަންޏާ އަދި  ހުރެއްޖެވައިލޭޝަންަތއް 

ިއގެން ދެްއވައެގޮތަށް އެ މީހުންނާ ވާހަކަދަްއކާލަ، އިތާ ދެއްޯތ. އެހެްނވީމާއެުޅވިފަ ކަށް ކެެޕއް ލޭޝަނަ ކޮންމެ ވައި



  

ދަންނަވާލާފައި  ހޯލްޑުކުރައްާވނީ. އެހެންއޭތި އިހަށް  މިަވގުތު އަޅުގަނޑުމެން  .ދެްއާވށޭލައެއްބަްސވޭތޯ ބައްަލވާ

އާދެ!  ދެއްތޯ.މިހާރު ތި އަތްޕުޅުަގއި އޮތް ޮޑކިއުަމންޓަކީ މިއީ ހަމަ  އިމައްސަލަިއގައޮންނާނީ. ދެން ކުތުބުޚާބާގެ 

 ތަނުން ލީގަލްއިން މިައޅުގަނޑުމެްނެގ  އިއެ ކުތުބުޚާނާގެ ަގާވއިދު ދިރާސާކޮށްފައަުޅގަނޑުމެން  މިއީ

 ޒުޕޮސިޓަރީކުންނަނީ. ޑިވިދާޅުވާ މައްސަލަތަްއ ނު ބުނާގޮުތން ތިއެ  އިތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އޮތް ޮޑިކއުމަންޓު. އޭގަ 

 ަގވާއިެދއް އިގަ ެވސް ޖަދުވަލު ެނއްކާކީއްކުރަންހެްއޔޭ އަ އިއިން ފެށިގެން ހިނގަމުންދާއިރުގަ  2006ގާނޫނެއް މިހާރު 

ދެން އަނެއްާކ  ނެރެވޭނެނޫންހެއްޔޭ.ގަވާއިދު  ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ެއއް. ީޑޕޮސިޓަރީޒްހިމަނަން އުޅެންވީކީ

 އޮތް އެއްޗެއް ކަމެއް ނޫން ކަމެއް  އިބަންޑާރަ ނައިުބ އޮފީހުން ބަލާފަ ކީނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ މި އެއްޗައަޅުގަ

ބާރާތްތަކާއި އަދި ރި ފުރިހަމަނުވާ ޖުމްލަތަކާއި ޢިއެަބ ހު އިއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއި ަގާވއިދުގަ  .ވެސް

އެވަރުގެ ކަންަތއްތަްއ  ނީއަުޅގަނޑަށް ހީވަ  ،އްލިފަ. އެހެންވީމާގެ ވެސް ސީކުއެންސް ނަންބަރު ތަރުތީބާ އެއްޗެހި

ފައި އޮތިްއޔާ. ޓެއް އެްއޗެއް ހޯއްަދވާސެޓްފިކެ އޮފީހަކަށް ދައްާކލައިގެން  ފާހަގަކުރެްއވޭނެ ކަންނޭނޭގ އެހެން

ވިސްނުން މިހިރީ މިދެންނެވި ލީގަްލ ޑިޕާޓުމަންޓުްނ  ބޮޑަށް  އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެގޮތެއް ިވޔަސް، އެހެންވީމާ

މިސާލަކަށް ކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބެކް ްޓސްތަކުގެ އަލީަގއި މީތި ރިފަރނެރުއްވާފައި ހުރި ކޮމެން

މި ގަާވއިާދ ޚިލާފުވެގެން ޝަރީޢަތަށް ވަނަ މާއްދާ.  24އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދަްއާކލެވިދާނެ އެްއކަމެއް އެ 

. މި އަށް ލިބިގެންެވއޭއުމީ ކުތުުބޚާނާދާންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤަ

ޖީ .އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އޭ އްތައް ހުރީމަ މިކަހަލަ ެއއްެޗއް ހުންނަނީ ސްޓްރަކްޗަރަލް ިއޝޫސް ދެއްތޯ. އެކަހަލަ ކަންތަ 

ހެން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ އިޝޫސްަތކެއް ފާހަގަކުެރވޭނެ ވެސް އޮފީހުން އެ ބައްލަވާ ބޭފުޅުން ބެއްލެވީމަ

ކަށްފަހު( )ަވގުތުކޮޅަ ޓަކާ އެްއކޮށް ައއީމަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން... ފަސޭހަވާނެ އެ ބޭފުޅުންގެ ސެޓްފިކެ

ގޮެތްއގައި އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެހެން ޚިޔާލެއް އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ނެތް ކަމަށް  މަިއގަނޑު، އެހެންވީމާ

ާއ އެ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭ.  އެްޑަވއިސް އި ެއ އޮތްޅުގަނޑުމެންގެ ީލގަލް ޓީމުން ނިންމަވާފައަ މުވަންޏާ

ކޮންމެެވސް  ހެޅުމެއް،ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަުކ ހުށަ. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އޭއެްއގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ުކރިއަށް ދާނީ

ދާނީ.  މަ ކަންޭނނގޭ ދެން ކުރިއަށްެޗްއ ހުށަހަޅުއްވާލަދެްއވީގޮތަކަށް މިކަން ކުިރއަށް ެގންދަން ހުށަހެޅުމެއް އެއް

އޮތް ަގވާއިދު މި މި އިފޮނުވާފަ މި އިކުތުބުޚާނާގަ  އިމިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީ އެއްބަސްެވވިފަ

، ްނވީމާކަމަށް. އެހެނެ ގަާވއިދެއް ސް ފަރުޖެއްސިދާއި ނުހިމެނިޔަގަމި ޖަދުވަލުކިޔަން އަުޅގަނޑުމެން ކޮންެމހެން 

ވެސް ަވކިގޮަތކަށް އޮތީމަޔާ ެއއްކޮށް ކުިރއަށްދާނެ ގޮތެްއ  ލީަގލް ޑިޕާޓުމަންޓުގެ އޮޕީނިއަން މިހާރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު އިޝާރާެތއް ދެްއވީމަ ދެން އެާއއިގެން ުކރިއަށް ދެވޭތޯ؟ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުމި

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނަޑށް ފެންނަ ގޮތުގަިއ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި، 

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އަދި  މަށްގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއު އަޅުގަނޑުމެންގެ ީލގަލް ޓީމުން ހުށަހަޅާފައި މިއިން

 ނުހިމަނާ މިކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ ެއކަން ހުށަހަޅާލަން.  އިގަޖަދުވަލު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

 ުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންޏާމު މިހާރު އެ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް އަދި ތާއީދު ލިބުނު ގޮތަްށ  އް ނުވަތަ ިޚޔާލެއް ނެތް ކަމަށްއެހެން ހުށަހެޅުމެ

ވޯޓަށް ދަންނަވާލަީނ  މިމިހާރު އަޅުގަނޑު ، ުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންވީމާ)ވަގު ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލަންތޯ؟އަޅުގަ

މު ގަާވއިދުެގ ނަމުގައި މި ފޮނުއްވާފައި ތުބުޚާނާގެ ޢާއްޤައުމީ ކު ތާއީދުކޮށްދެްއވި ގޮތަށް މުފީދު ހުށަޅުއްަވއި އިންތި

އޮތް ަގާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ ލީަގލް ޓީމުން ވިދާޅުވެަފއި އޮތް އެްއޗަކަށް ަބއްލަވާ ެއއާެއގޮތަްށ ކަން ކުރިއަްށގެންދިއުްނ 

މިގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. މި ވަގުތު ވޯޓު ެދއްޭވ  .ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެންމެ

ގޮތަށް ތިއްެބވީ ފަސް ބޭފުޅުން. އެ ފަސް ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ަކމަށް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ިވޔަސް ކޮމިޓީްނ އޮީތ  ލްތު އެންޑް ޭސފްޑީ ަގާވއިދު. ކޮންމެ ގޮތެއް އަނެއް މައްސަލަައކަށް ދަންނަވަން އޮތީ ހެ

ނިންމުމެއް ނިންމާފައި އޭތި އެންޑޯްޒކުރަން. ޮއްއވާ ޭއގެަފހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިޝޫ ފާހަަގވީ. އެހެްނވީމާ، 

ށްލަން ފުރުޞަތެއް ހޯދަން ެއކަން ރަނގަުޅކޮ  އިއެކަން ރަނގަުޅކޮށްލާފައި މި ކުރީަގއި އޮތް ނިންމުން މަޑުޖައްސާލާފަ

 ން ވެސް ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއްވާލަދެްއވައިއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އޭތި އެންޑޯްޒކޮށްލަންޖެހޭނެތީ. އެކަ

 ތާއީދުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ައޒްހާން.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފަހުމީ އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު



  

ލަަތކެއް އެބައުޅޭ ކަމަށް. ެއީއ ރު ފާހަގަކުރައްާވފައި އެަބވޭ ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޑީ ަގވާއިުދގެ މައްސަހަމަ މުޤައްރި

ހުރުމާއެކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ  އްމަނާ ކުރުމުގައި މީގައި މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ބަެއއް ކަންތައްތަ ޖުރު

 ން. ކުރަން ކޮމިީޓއަށް ެގނެސްގެން މުރާޖަޢާގަާވއިދު އަލު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު މި ައޒްހާނުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުުކރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެބައޮތްތޯ. ތް،ނުަވތަ އެހެން ވިސްނުމެއް ނެއެހެން ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލެއް 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ެގނެސްގެން އަުޅގަނޑުމެން  ،މި އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ޚިާޔލެއް އިނގޭތޯ. އެ އަލުްނ އަނބުރާ ގެންނަވާ 

އެންޑް ޑްރަްގ މި ފުޑް  ތި ދެްނނެވި ޕްރޮސެސް ހިްނގެވުމަްށފަހުގައި އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ  ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި 

ންޓްތައް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ދެއްތޯ. ޑްމަގެންނަވަންެޖހޭ ބަދަލުތައް އެހެން ނޫނިއްޔާ އެމަން އޮތޯރިޓީން އެ

ން ތެދުކޮށްލާފައި ޭއގެފަހުމަތިން އެލައިންކޮށްލާފާއި ެއއް  މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންުކރާ ގާނޫނާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހަކަ އަލުން އަޅުގަނޑުމެން މުރާޖަޢާސް އެ ވާބަޙުކޮމިޓީއަށް ގެނެްސގެން އެ 

 ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލީ. ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މުފީދު ތާއީުދކުެރއްިވ ގޮތަްށ އަުޅގަ ައޒްހާނު ުހށަހަޅުއްަވއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ މި ދަންނަވާލަނީ

އޮތް ަގާވއިދު އަލުން ައނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ގެނެްސ ހުޅުވާލުމަށް ޭއގެ ހުރި  އިނިންމާފަ ންމިހާރު ކޮމިޓީ

އެލައިންކުރަންޖެހޭ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ާގނޫނާ އެއްގޮްތކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެއއްގޮްތކުރަން 

ގޮތަށް މިަކން ކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން ގެ މައްސަލަ ޚާއްަޞޮކށް. އެހެންވީމާ، މި ޖުރުމަނާ

ވަަޑިއގެންނެވީ ގޮތަށް ިތއްބެވީ ަފސް ބޭފުޅުން. އެ ފަސް ވެ އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. މި ވަގުތު ވޯުޓގައި ަބއިވެރި 

ޓު ނެގިއިުރގައި ެވސް ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން މިގޮަތށް ފާސްވެއްޖެ. މި ވަގުތު ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މި ދެ ވޯ

 މުފީދާއި އިންިތއާ. ދެން، އަުޅގަނޑުމެންނެއް ،އާއިބާރީ، ައޒްޙާނާއި ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ޢަލީ ޙުސައިންނާއި

 ގޢަލީ އެ ވިދާޅުވި ނުކުތާއަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ އަުޅގަނޑުމެންނެއް އަދިެއއް ހައުސިން އަދިެއއް ދެންމެ



  

އް ފޮނުވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އި ނިންމުމެއްގެ ޮގތުގައި ނުއެ ާފސްކޮށްފަމިނިސްޓްރީއަކަށެއް އެ 

ފާހަަގވީމަ އަދިވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ  ންނިންމުނުތަނާ އޭތި މިތަނުގަިއ ލީގަލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ެބއްލެިވއިރު ެއކަ

މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންެގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ހިސާބުަގއި އޭތި އޮތީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރި 

އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަްށގެންދާއިރު ގެންދާނީ ތި  ލީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، ދެންކޮމިޓީގެ ނިންމުން ިރވަިއޒްޮކށް

ވެސް އަޅުގަނޑު ކުިރން ދެންނެވިހެން އެބަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާ މިތާ  އަނެްއކާ މިހާރު .ވިދާޅުވި ގޮތަށް

ތައް. އޭރުން ދެން މައިތިރިކުރެވޭެނ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ސްމައިޒް ުކރެއްވުމަށް ަވއިލޭޝަންބޭފުޅުން އޭތި އައިޓަ

ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ަމއްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއޖެންޑާގަިއ ނެތް ައއިޓަމަާކއި އެޖެންޑާަގއި އޮތް ައއިޓަމަާކ 

ރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއހެން ކޮމިޓީއެއް މިތަނަށް ތެ ތައް ެވސް ނިންމާލެވިއްޖެ. ދެން ފަސް މިނިޓު ދެ ކަން

ކޮމިޓީތައް ބާްއވާތީ ާވގޮްތ ވަންނަޖެހެއޯ މި އެއްކަލަ ޮބޑެތި ކޮމިޓީތަކުގެ ރޫުމގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުދި 

މިއަުދެގ  ގޭތޯ. ެއއީހަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅަށް ދެތިން ކަމެއް ދަންނަވާލަްނވެގެްނ އިނ ކަންނޭނގޭ. ެއކަމަކު

ދާން އަިއ ޚިޔާލެްއ ހަމަ ޝެއަރކޮށްލާފަިއ  ެއއްެޗއް،ވެސް އަުޅގަނޑަށް ައއި  ފަހުމި ހެނދުނުގެ ޑިބޭޓަށް

ގަިއ  2008މަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަންކޮޅެއް ބޮޑު ޓީމެއް އޮްނނަ ދުވަހަކުން ޑިސަިއޑްކުރަްނ ކަމަށް. ފުރަތަމަ ކަ

ކަނި ސްޓޮްޕގެ މެޝާއެްއގެ ގޮތުަގއި. އޭުރަގިއ ހުރި ގަާވއިދުތަަކކީ އޭރު ގެނައީ ހަމައެ  ގާނޫނުމު ަގވާއިދުތަުކގެ ޢާއް

ގެން ހިންގާ ޒަމާނުތައް. އެހެންވީމާ، ގާނޫނެއް ނެތި ގަާވިއދުތައް ހަނދައިއެްއކަލަ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ެވސް 

ެގ ބުނާތީވެ އެ ވަގުތު  އޭގަނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާެއއް ައއިއްސަ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ނޫނީ ގަވާއިެދއް ނުހިންގޭނެ

ބައްދާލުމަށް. އެހެންވީމާ، އޭރުަގއި ހުރި ގަވާއިދުަތއް ދެއްޯތ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަގުތީ ޙައްަލކަށް ދޭތެރެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި  ދެންމިހާރު އެބަ ފެނޭ  ނައުުމގެ މަޤްޞަދުަގއި. އެކަމަކު އޮތީ އެ ގާޫނނު ގެ ފޯކަސްަގއި އެ 

ކަންނޭނގޭ  ނޭނގޭ އަދި މިވީ އަޅުގަނޑުމެން ހަިއކަށް ގަާވއިދުއެްއ އަހަރު ކަން ބާ ވަރަށް މަދު ތަޖުރި

އަށް ިނންމާލެވުނީ. އެބަ ފެނޭ ހަމަ އެއްކަލަ ގާނޫނު ހެދުމުގެ މަގުްނ ނުދާންވެގެން ތަންކޮެޅއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ 

އޮންނަނީ ޖަދުވަުލގައި ން ފާސްކޮށްފިްއާޔ މި މަގު ދިުގވާތީ ހަދާލާފައި ިމޮކޅަށް މި ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވާލީާމ މި ކޮމިޓީ

އަޅުގަނޑުމެން ލެވޭ ގޮތަށް. އޭރުން ގާނޫނީ ބާރު ލިބޭ އޮިނގަނެޑްއ ގެނެވުނީ. އެހެންވީމާ، އެހެްނ ހަދާނެތޯ ހިމަނައި

ގައި ަގއި މި ގާނޫނުގެ ތެރޭއަުޅގަނޑުމެްނ ޕޮލިސީއެއް ނިމިދާނެތާ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިުދގެ ތެރޭ އޭޒް އަ ކޮމިޓީ

ކޮށްފައި ން އެ ގާނޫނުެގ ފުރަތަމަ މެންޝަން ިއ ެވސް ހުރި ގަާވއިދުަތކުގެ ތެެރއިގަ 2008އިްނކުރާނީ ދެން އެންޓަޓެ

ހުރި އެއްޗެހި ބަދަލެއް އަްނނަންޏާ ނުވަތަ އުނިވަންޏާއޭ. މިހާރު ދެން މީހަކު އައު ގަާވއިދެއް ޮބޑު ަގާވއިދެްއ 

. ެދވަަނ އެްއ ނުކުތާ ހަމަ ޚިޔާލަށް ދޫކޮށްލާ ހޭ. އެއީތުުރކުރަންވީ ޫނންނެރެންޏާ ހަމަ ގާނޫނު ނެރުމުގެ މަގުން ދަ

ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ސެޓްފިކެޓެއް ރއަުޅގަނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ގަާވއިދެއް ފޮނުްއާވއިރުަގއި އެޓާ ކަމަކީ

ލަ ޚިލާފެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ެއއްވެސް ަކހަ ކަމާއި  ގެނެސްދެްއވާށޭ އެ ބޭފުޅުން މީތި ރިވިއުކުަރއްަވއިފި



  

ގަިއ މީތި މި ގަާވއިދެްއގެ ގޮތުަގިއ ހިމެނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް. އެ ައޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެތާނ

ނުވެ ވެސް ާފހާގަކުރެވޭނެ. ފުރިހަމަ އިމުގަިއ ބޭސިކް އިޫޝސްތަކެއް ހަމަގަ ދާއިރު ތިބޭ މީހުން ބަލާފައި ފުރާނާފައި 

ާކއި ގާނޫނީ ބޮޑެިތ ނަންބަރު ނުޖަހާ ހުންނަ ގަވާއިދާއި ުޖމްލަތައް ނުލިޔެވި ހުންނަ ަގވާއިދުތަ ހުންނަ ގަވާއިާދއި

އް ދެން އެ މީހުންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ސެޓްފިކެަޓކާެއއްކޮށް މިކޮޅަށް ގެަނއިމާ މައްސަލަތަ

ނޑުމެންނަށް ނުކުރާނީއޭ. އެހެންނޫނީ މިވާ ގޮތަކީ އަުޅގަ އިންމެން ދެން އޭޒް އަ ޕޮލިސީ އެންޓަޓެނޫނީ އަޅުގަނޑު

 ގެން އުޅެން އަސްުލގައި. މި ދެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން. ބާރީ.އިކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ޖެހެނީ މި ފުރިހަމަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ޅާލަނީ. މިހާރު ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކިހާ ވަެރއްގެ ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް އަންނާނެތޯ ތިހުށަހަމި އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅުމެއް 

ހެދިހުރި ކަމަށްވަންޏާ ގާނޫނެއްެގ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރުމުން. ދެން މިހާރު ނުހެދިހުރި ގަވާއިދު ނު

ހެދި ހުރި ނުއްތޯ ވާީނ މިހާރު އެ ސިފައެްއގަިއ އަންނަ އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަްށ ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކަމަށްވަންޏާ ކިހިނެ

މިހާރު ވެސް މަސަްއކަތް ނުުކރެވި ނުވަަތ އެ ޕްޮރގްރަސް ނުފެންނަ ފަރާތްތަކަށް މިތަނަށް ގެނެްއސަ ެއ މީހުންނަށް 

ން މި މަޖިލީހު އެކަން ސާފުކޮށްދިނުން. މިހާރު މިގޮތަށޭ މިކަން މިވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި

 ޔާ ކިިހނެއްތޯ ވާނީ. އެހެންނޫނީޝަނަކީ މިއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ސާފުކޮށްދިނިއް ވިސްނާ ޑިެރކް

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުުޅންނަށް އެ ސާފުނުވެ އޮތުމުެގ ސަބަބުން އެ އޮވެދާނެހެން ަވރަށް ގިނަ ދުަވސްވަންދެްނ 

ސް އޮވެދާނެހެން ހީވަނީ. ވީ ބިލީވް އިން. އެ ނައި ކޭ ޗޭންޖް. ޗޭންޖް ދެޓް ވެސް ެއއަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ދެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މި ވަގުތު ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބާހަލެވިދާނެހެން ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން 

މިޮކަޅށް ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް އެ  އިއްޔާރުކޮށްފައިން ެޝޑިއުެލއް އޭ.ޖީ ޮއފީހުން ތަ އިގެންގުޅުނިން ބްޭރކްަޑއުންކޮށްފަ 

ށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެ ގަާވއިދު ނުހެދި ހުރި ހުރިހާ ން ައޅުގަނޑުމެންަނށް ވަރައެ ެޝިޑއުލް. ޭއގެއަންނައިރުަގއި އާދޭ 

 ލައިޒް ނުވެހުރި ތަާކއި އެކުަލވާެލވިފައި އަދި ފައިނަނޫނެއް އެކުލަވާނުެލވި ހުރި އޭރިޔާގާ މިދެންނެވީ، ތަަކކާއި އޭރިޔާ

ގެންަފިއ ްއސާިއ ފާސްވެގެން އުދުހިގެ ތެރެއަށް ފޮނުވިފަިއ ފާސްނުވެ ހުރި އެއްޗެމަޖިލީހުގެ ސިސްޓަމު އިއްސާ އެްއޗެ

އަިދ  އިއްސާ. އެހެްނވީމާ، މި ހުރިހާ އެއްޗެހިތަކެއް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ބާރީއަށާހުރި އެއްޗެ 

 ދެއްވުން ރަނގަުޅވާނެ. ލައަލުްނ އޭގެ ކޮީޕެއއް ސާރިކއުލޭޓްޮކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި

 



  

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

މުެގ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް މި ބެލެނިވެރިކަ

ށުން އެ ޟަރޫީރ ރޫރާގެ ދަޟަ އުދަމަބް ލަތެއް އޮެވގެން ައޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާގާނޫނަކީ ހަމަ ވަކި ޚާްއޞަ ޙާ

ނިޭޔެގ ދު ުތގައި ގެނެވުުނ ގާނޫނެއް. ދެންލަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ދިާމވެެގން ހަމަ މި ގެޕެއް ފިލްކޮށްލަންވެގެން ޙަޤީޤަޙާ

މި ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަސް ނޫން. އެހެމުޮކށް ކަންކޮށް އުޅޭ އުސޫލެއް ވެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ޢާއް

 ގެން ޯޝޓްަކޓެއް ގޮތަށް ގެެނއްސަ މި ބެލެނިވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ެތރެއަށް ލުމުގެ އުސޫލަކީ ގަާވއިދެއް ހަަދއި

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ންވާނެ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޤަގަެނގެއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބަލައި

ގެން އެ ހަދަން ބޭނުންވާ ާގނޫނުތައް ހުރި އޭރިޔާތައް ބަލައި ތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. ތި ދެންނެވި ގޮތަށް ޓޭބަލްގާނޫނު

ޝޯޓްކަެޓްއގެ ގޮުތަގއި މި ގާނޫނު  ވާއިދުތައް ގެްނނަންޖެހޭނީ. އެއީގާނޫނުތަކެއް ގެނެސް އޭގެަފހުން ހަމަ ގަ

 ނީ. ބޫލުކުރަވިގެން ުނވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޭނުންކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާރީ ފާހަގަކުރެއްވި ައނެއް ޚިޔާލު ސްޓޭކްހޯލްާޑސްާއ ވާހަކަ ދަްއކާލުން އެ މީހުން ކުޑަކޮށް ޕުޝްކޮށްލުްނ  ދެން

. އީއޭތި ދިުގވެގެންދިޔަ  މި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު މިހާރު މިކަން ކުރާތާ ހަތްވަނަ ފަހަރަށް މިއަދު 

ާއކުާރ  އިންލީ ވެސް ވަން އިަޔރ ވަން އިޔާރ ނެއްިވޝަޕްރޮ ޓް ހެދީ ވެސް ސަންސެ އޭތިޑުމެން ފުރަތަމަ އަޅުގަނ

 އަހަރަށް ދެމިގެން މި  7. ތައް ހަދާލެވޭނެ ކަމަށް ބަލާފަގޮތަށް. އެއް އަހަރު ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އެއްޗެހި 

ކޮށްދިންކަމުގައި ވީނަަމވެސް މިހާރު ނެހެދިގެން މިއުޭޅ ދިޔައީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އޭތި ފާސް

ނޭނގޭ މި އިޝޫ ަރޖިސްޓަރކޮށްލަދޭން. އަދި ވާހަކަަދއްކާލުން ރަނގަޅު ކަން ދާއިރާތައް ވަކިން ކޮމިީޓއަށް ގެނެސް

މާ، އެ ންވީވޭޯތ ބަލާލުން. އެހެނެއް ެވސް ކޮށްދީގެން އެކަންކަން ައވަސް މިއޮތް  ޅުގަނޑުމެންނަށް ޭއގެ ކޮށްެދވެންއަ

ނުންވާ ފަރާތްތައް. ބޭ ންކުރާނީ ގެންނައަުޅަގނޑުމެން ޑިސައިށް  އަންނަ ުދވަހަކު ދެން ވާނީ.ލިސްޓް ސާިކއުލޭޓްކޮށްަލއް

 ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު ައޅުގަނޑު ނިންާމލަނީ މި ސުން ސިކުންތަށް.  އޯޭކއެއްނު

____________________ 

 

  




