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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ދެން މި ބަންދު ތެރޭގައި ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ދެްއވީީތ `. 

އްދަލުވުމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނާ އެްއކޮްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުގެ މި ބަހަމަ 

، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫމިއިންނެވީ 

ޅުދޫ ހު، ދިްއދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަދި އަުޅގަނޑުމެންނާ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސަިއންއަދި  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝާހިދު

. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫއެުކގައި ހުންނެވި 

ލޭނިންގ ަގވާއިުދ މިައދުގެ އެޖެންާޑަގއި މިއޮތީ ާމލޭގެ ޕް މިއޮތީ، ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ެއންމެ ފުރަތަމަ

ސިޓީއަކާ ގުޭޅގޮތުން. އާދެ!  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ދިރާސާކުރެްއވުން. ެއއީ

. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއާ ގުޅިަވޑަިއގަތީ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ތި ވާފަިއވާ ިސޓީ. ން ހައުސިންގ ިމނިސްޓްރީން ފޮނުއަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަ

. މީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަހުން މި ކޮމިޓީްނ ފާސްކުރި ަގާވއިދު، އެ އޮންނާނެ ކަްނނޭނގެ ފައިލްކޮުޅގައި

ސްުކޔަރ  ުއނިވެފަިއވާތީ އެ ެއއްއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ފޯމިއުލާގެ ސްކުޔަރަވނަ މާ 2ގެ  2.1ގަާވއިދުގެ 

ނެިތގެްނ ަގއި އޭތި ފޯމިއުލާ ުދވަހު އެއެހަމަ ބޭފުުޅން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ. އެއީ  އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް އެ

އެއްކޮްށ ލަފައަކާ  ްނ ދިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފާހަގަ ވެސް ކުެރވުނު. އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު އިދާރީ މޭޒު

ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް. އެ  . އެހެްނވީމާ، މިއީ ހަމައެކަނި މިއޮތް އިޞްލާޙަކީ. އެ ްސކުޔަރ ޭއގެ އެގޮތަށް ފާސްކޮށްލާފަ

ހަަމ މަށް އަޅުގަނޑު ކުރުންަނވާ ގޮތަކަށް ބަޙުސްފެނިވަަޑއިގަތި ބޭފުޅުން ބްރެކެޓްގެ މަތީގައި އެ އިންނަ ސްކުޔަރ. 

 ހާހިސާބުން ހުޅުވާލާނަން. މިފުރުޞަތު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާފައި ިމއޮތް ިއޞްލާޙަށް ބަލާއިރުގައި ިމ އާ

ިސީޓގައި ިމއޮތީ. އެހެްނވީމާ،  ސިންގ މިނިްސޓްރީން ފޮނުވާފައި އޮތްހައު ފޯމިއުލާ ނުބައި ގޮތަކަށް އޮްތ ކަމަށް

ރަނގަޅަށް ފޯމިއުލަރ ރަނަގުޅ ކޮށްފައި އެބޭފުޅުން ފޮނުވީަމ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ރަނގަޅު ފޯމިއުލަރ ކަމަށް 

ޞްލާޙު ފާސްކުރަން. މި އި ސަކާ ނުލައިހުކޮމިޓީން އިތުރު ބަމި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކަމަްށ ވަންޏާމުން  އެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ތަްށ ފާސްކުރަން އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެްނ ރިފާޢު ހުށަހެޅުއްވި ގޮ

 އެއާއެްއކޮށް އަޅުގަނޑުގެ އިތުރު އިޞްލާެޙއް ވެސް އެބަ އޮތް ހުށަހަޅަްނ ބޭނުން.  ހުށަހަޅަން. ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަން. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ނެތީމަ އަޅުގަނޑު މީަގއި ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލާތުރު ޚިޔާލެއް ނެތް އެހެންޫނންތޯއި

 ޢަބްދުލްލަޠީފް  މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްދޫ ހުށަހަޅުއްވައި  ރިފާޢުهللا ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

އިޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން މި ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަްށ  މުޙައްމަދު

 ދެން ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މި ޅު މައްޗަށް ނަންަގވާލަެދއްވުން އެދެން. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ކޮމިީޓގެ ިއއްތިފާޤުން އަތްޕު

ށް އަުޅގަނޑު ވޯޓަކަްށ ނުއެއް އަހާނަން. އަުޅގަނުޑ އޮފް ދަ ރެކޯޑްގައި ފުރަތަަމ ވާހަކަދައްކާލާަފއި މިއާ ކައިތުރަ

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފެންނާތީވެ.ގޮެތއް ނިންމައިގެ ގައި އަުޅގަނޑުމެންދޭތެރޭ

އެހެންވީާމ، އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮފް ދަ ެރޯކޑްަގއި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތްއ ދެކެިވއްޖެ. 

އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވަން.ކޯުޑގައި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ރެޚިޔާލުތައް  މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ގެންދާ އަޅުގަނޑު

 ފް.ލަޠީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 މާރާތް މަތީގަިއވާ ދަ ދެވޭ އުސްމިނަށް ހެދިފައިވާ ޢިކުރުަމށް ހުއްޢިމާރާތް، 11.2. އްރިރުރި މުޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ހަދާފައިވާ ޓެރަސް ތިންބައިޮކށްފައި ދެބައި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވ. ައދި މި ބައި ހިޔާކުރާނަމަ 

. މިގޮތަށް އަުޅގަނުޑ ނުވާނޭމީޓަރަށްވުރެން އުސްެވގެން 4ން އުސްމި މެޝިނަރީވުމުގެމިބައިގެ އުސްމިުނގެ ލިފްޓް 

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެ

 ރިފާޢު. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އާދެ! ދިއްދޫ ާދއިާރގެ މެންބަރު ލަޠީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ައުޅގަނޑު ާތއީދު

ލާއިުރގައި މުޅި ަބއިަގއި ބެހޭ ބަޔަށް ބަލައި ންއާޕާކިމި ގަވާއިުދެގ  ޕްލޭނިންގ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މާލޭ

ވާއިުރގައި ގާތްގަނޑަކަްށ އި ފާހަގަކުެރވިފައި ންޖެހޭކަމަށް މިބައިގަހަދައަސްލުަގއި ބޮޑެތި އަދަދުތަެކްއގެ ޕާކިން ޖާގަތައް 

ަގއި ހަމަ މާލެ އޭގެ ކުރީ  ނގެ. އެކަމަކުކަންނޭ ދުއްވާ ވެހިަކލްތަކަކީ ެގއަށް ވަންނާނީ ނިދަންމި މާލެތެރޭގައި 

 ާޖގަެއއް ހަދާފައި އޮތްކަުމގައި  ގގޭަގއި ކިތަންމެ ބޮޑު ޕާކިން ހިަކލްތަކެއް. އެހެްނވީމާ،ތެރޭގައި އެނބުރެމުންދާ ވެ

ބޫލެއް ނުކުރެޭވ. ެއއާެއކީަގިއ ކަމަކަށް ޤަ އްލުަތކެއް އަންނާނެގގެ އިޫޝއަށް މާބޮޑެތި ޙަތެރޭަގއި ޕާކިން  ސް މާލެވިޔަ

ނަނީ އިންމި ހުންނަ ދެ ބުރިއަށް އެ ްއޔާ މިއޮންނަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯރ ނުވަތަ އެންމެ ތިރިއަށް ޖެގެެއއްަގއި ެވއް

ކުރެވޭ ތަނެްއގެ ގޮުތގައި. އެހެްނވީމާ، ބޭނުން ޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ަވއިބަލް ކުރުމަށް ކޮމާޝަލީ އިންވެސްޓްމެންޓް

އްެލއް ެގ ގޮތުގައި އޮތް ޙައްލެއްލޭގެ ޕާކިންއަށް ޙަމާ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވ މި ލެވިފައި އިން އެއްަޗކީ 

ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މިނިްސޓްރީން މި ގަވާއިދު އަދި ަގވާއިދަށް އަލުން ބައްަލވާ ިމއަށްވުރެ އެންމެ ކުޑަކޮށް 

ީނ އުޅެވެސް މާލޭަގއި މިމިންކަން ކުރެވޭނެ މީގެ މަްޤޞަދު ހާސިލުވާނެ ގޮތަކަށް ބައްލަވާ އެ ޭގގޭ މީހުންނަށް 

ށްލާފައި ބާްއވާ އެތަނުަގއި ާޕކްނުކޮށް އެތަން ިވޔަފާރި ތަންކޮޅު ުކޑަެވގެން. އަނެއްާކ ބޮޑު ޖާަގއެއް ާޕކިންއަށް ހުްސކޮ

ގޮްތަކމަށް ނުފެންނާތީ އެކަމަށް  ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ޮއތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުރިއުޅުމަްށ ނުވަތަ ދި އުސޫލުން

 ވާލަެދއްވުމަށް އެދޭ ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަވަން. އްއްެލއް ފޮނުއެކަމުގެ ޙަނޑުެމންނާ ހިސާބަށް ްއވާ އަުޅގަރިޢާޔަތްކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ފައްޔާޟް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ރުކޮށްލަްނ ކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު އިތުތާއީދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ނޫނީ އެކަމަށް އާދެ! އަޅުގަނޑު ރިފާ އެ

އްޔާ ވަރަްށ މަޝްވަރާކޮށްަލން އާދެިވއްޖެއެ ބޭފުޅުންެގ ޓެކްނިކަލް ބަޔަކާ އަުޅގަނޑުމެންނާ އެ އެކަމާ  ބޭނުން

 ކަމަށް ދެއްތޯ.  ބޭފުޅުްނގެ ވެސް ޮއވެދާނެ ވެސް އެ އް ރަނގަޅު. ެއކްސްޕްލެނޭޝަނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެވސް ހައުސިންގ  އިދެއްކި ދެ އިޝޫގަމި އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން މިހާރު ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ 

ރީން އަންނަ ޖަވާބަކާ އެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ދެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވުމަށްަފހު ހައުސިން މިނިސްޓް

ގެ މީގެ ނކަންނޭއެކަްނ ކުރުން ަކިއގެން ަކއިީރގައި ވާަހކަދައްެއއް މޭޒެްއގެ  އްސަމިނިސްޓްރީގެ މީހުން މިކޮޅަށް ގެނެ

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންާވ ގޮަތކަްށ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ. އެެހންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރިއަްށ ެގންދިއުމަށް ތި

އަޅުގަނޑުމެްނ ނުކުރައްވާ ކަމަށް ބަލާފައި އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް  ހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟުއެ

ލާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ބަންދު ތެރޭަގިއ އިދުގެ ކޮމިީޓ މިހާހިސާބުން ނިންމަނިންމާފައި މިއަ

 ެދއްވީތީ ުޝކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ންވަަޑއިގެ

___________________ 

 

 




