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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ތަރިކަ  އާއި  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  މަރުޙަބާ    43`.  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އަޙްމަދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ  ތިއްބެވީ  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތު  މި  ދަންނަވަން. 

އަޙްމަދު ސަލީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ނަސީމް، ހޮޅުދޫ  ހާރޫން، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 هللا.  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ އަދި އަޅުގަނޑު ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 އަޅުގަނޑު އެބަ އިނީމޭ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު އެކަމަކު ފްލޯރއަށް ދާން ކަމަށް މި ބަލަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު ކުރިއަށްދާނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި މި   7ދެން ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އަދި އާދެ! މި ވަގުތު 

  30ޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޔެގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައި މި ވަނީ ބިލުގެ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގެން. އަ

މިއަދު   މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ގުޅޭ  ދިނުމާ  ކުއްޔަށް  ގޯތިގެދޮރު  ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް  އެއީ  ހަމައަށް.  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ފަށަން މި ޖެހެނީ   މާއްދާއިން މި ބިލުގެ މަ  30ވަނަ މާއްދާއަށް.    30އަޅުގަނޑުމެން  ސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގެ  ވަނަ 

ކޮމިޓީގެ   މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވާލަން.  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ކުރީގައި 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެ  

ތި  އެއްކޮށް  ގުޅޭ    ބޭފުޅުންނާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަނާ  ހުށަހެއްޅުއްވި  ބޭފުޅުން  އެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ރިޕޯޓުގެ  އަހަރީ 

ރިޕޯޓުތަކުގައި   ބައެއް  ދެން  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ.  ދުވަސްތަކުގައި  ފާއިތުވެދިޔަ  މި  މަސައްކަތްތައް 
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 ހާސިލުވި މިންވަރާއި ހާސިލުނުވެ  ފާހަގަކުރައްވާފައި ހުރި އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަވާލުވެފައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖުމްލަކޮށް  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  މިންވަރެއްގެ  ހުރި 

މިހާރަށްވުރެ ބާރަށް   ޓަކައި  ހާސިލުކުރެއްވުމަށް  މިންވަރު  ގަސްދުކުރަނީ ހާސިލުނުވެ ހުރި  ފޮނުވާލަން މި  ސިޓީއެއް 

އެހެންވީމާ،  މަސައްކަ ދެއްވުމަށް.  އަޕްޑޭޓެއް  އޭގެ  ކޮމިޓީއަށް  ހާސިލުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި  އެކަން  ތްކުރެއްވުމަށާއި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލަން. އަދި އެ ސިޓީތައް ފޮނުވުމުގައި  

އެހެން ތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ  ވަގުތުކޮޅެއް    އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވަން  ހުރިއްޔާ  ޚިޔާލުފުޅެއް 

މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކަށް އެ   ފެށޭ ހަފުތާގައި ނޫނީ  އަރުވާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނޫނީ މި 

އަވަހަށް  ވީ އެންމެ  ކަންތައްތައް  ހުރި  ހާސިލުނުވެ  މިދެންނެވި  ފޮނުވައިލާނަން  ޓަކައި  ސިޓީތައް   ހާސިލުކުރެއްވުމަށް 

އެކަމާ   މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ކަމަށް.  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް 

ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން އޮވެއްޖެއްޔާ ވިދާޅުވެދެއްވާ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ސިޓީތައް އެ ފަރާތްތަކަށް  

 ނެވި ގޮތަށް ފޮނުވާލަން ގަސްދުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. މިދެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފްލޯރއަށް ބަދަލުވެލާނަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފްލޯއަށް ބަދަލުވެލުން ރަނގަޅު. މައްސަލައެއް ނޫން.އާދެ! އާދެ! އާދެ! ޣަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 ޝުކުރުއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތްތަކަށް   މިދެންނެވި  ދެން  ސިޓީތައް  އެ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އަފްޒަލް،  ސިޓީތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ފޮނުއްވާލެއްވުން މާދަމާ ވިޔަސް ނޫނީ އަންނަ ހަފުތާގައި ވިޔަސް ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުމަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު  

މަސައްކަތް ފަށައިގަންނާނަން. ސަބަބެއް ނެތި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން    ވަނަ މާއްދާއަށް މިއަދު  30މާއްދާ، ބިލުގެ  
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ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން  އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ ސަބަބު ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އެންގުމެއްނެތި    -30މަނާކުރުން. މާއްދާ  

ފަދައިން އަންގާ    ވެސް އެ   ލަތުގައި ހާ  އެއްބަސްވުން ބާޠިލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ   ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

މި   ސަބަބަކަށްވާންވާނެއެވެގާސަބަބަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  އެއްވެސް  ނޫނާއި   .

  ބޭފުޅަކު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލައްވަން އޮވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް 

ކޮމިޓީގައި   ވަގުތު  މި  ވަޑައިގަތުމާއެކު  ފްލޯރއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  ނެތް.  ވަގުތު    6މި 

މާއްދާ،   ތާއީދާ އެއްކޮށް މި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  މެންބަރުން އެބަ  އިއްޒަތްތެރި 

ކަ  30 ފާސްވެއްޖެ  އެގޮތަށް  މާއްދާ  މާއްދާ  ވަނަ  ކަނޑައަޅަން.  ކ31ުމުގައި  އެއްބަސްވުން  .  ފަރާތުން  އްޔަށްހިފާ 

އެ ކުރުލުބާޠި )ހ(  ނުވާ  ހެން.  ބަޔާންކޮށްފައި  އެއްބަސްވުމުގައި  ގޮތަކަށް  ފަރާތުން  ހާ ން  ކުއްޔަށްދޭ  ލަތުގައި 

ތަން ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ނުވަތަ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ބޭނުންވެގެން  އެއްބަސްވުމާ  ސް  ވިޔަ   މުގައިކަ  ދޫކޮށްލަން 

ބާޠި އެއްބަސްވުން  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ކުރަން  ލުކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

ތިޔާރު  ކުރުމުގެ އިޚްލު)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ބާޠި   1ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މަދުވެގެން  

ކުކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ ބާޠި. )ށ(  އެއްބަސްވުން  ބޭނުންވާ  ލުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން  ލަތުގައި  ހާކުރުމަށް 

ބާޠި ތަން ލުއެއްބަސްވުން  ބާޠިލުކޮށް  އެއްބަސްވުން  ދެއްކުމަށްފަހު  ކުލި  މުއްދަތަށް  ނޯޓިސްގެ  ފޮނުވާ    ކުރުމަށް 

ލިބިގެންވެއެ  ކުއްޔަށްހިފާ ވެސް  ތިޔާރު  ހުސްކުރުމުގެ އިޚް އަފްޒާފަރާތަށް  ދެއްތޯ  .  ލް ވެ. "ވެސް" ކަނޑާލަން ޖެހޭނެ 

އަށް ކޮމެންޓެއް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(  31އިޚުތިޔާރު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  

ށް ކޮމެންޓެއް އަދި އެއްވެސް  އަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(   31އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ؟ އެބަ އޮތްތޯ

ވަނަ މާއްދާގެ    31ބަދަލެއް ގެންނަން އިޝާރާތެއް ނެތް. އެހެންކަމުން، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު  

  32ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. މާއްދާ ތަރޓީ ޓޫ. އެއީ  ކަމުގައި، ފާސްވެއްޖެ )ހ( އަދި )ށ( ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައިފި 

މާއްދާ ޙައްޤުތަކާއި    4، އެއީ  ވަނަ  އުފެދޭ  ގުޅިގެން  ބާބު. އެއްބަސްވުމާ  ބާބު.  އި ވަނަ  ބައި އެކުލެވޭ  ލްތިޒާމުތަކުގެ 

ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންކު  .32މާއްދާ   ނަތީ  އްޔަށް  މި  ގާޖާ. މި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ހަދާ  ގާނޫނާއި  ދަށުން  ނޫނުގެ 

  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން   16ނޫނުގެ  ގާ  މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު  

ރަޖިސްޓަ  އިތުރު    ރީއެއްބަސްވުން  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  ތަނަކީ  ކުއްޔަށްދެވޭ  ކޮށްދިނުމުން 

 . ތުން ކަނޑައެޅުނީއެވެނޫނީ ގޮގާފަރާތެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިދީފައިވާ ތަނެއްކަން 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން



 2021ޖޫން    30                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

4 

 

ލާޙުކުރެވުނު ގޮތަކީ ރަޖިސްޓަރީކުރަން  ޞްވަނަ މާއްދާ މިހާރު ކޮމިޓީން އިނީ އުނިކޮށްފަ. ދެން އި  16މުޤައްރިރު، މި  

ކައުންސިލަށް   ހަމައެކަނި  ގެންނަވާފައި އިނީ.  ބަދަލު  ގޮތަށް ކޮމިޓީން އެ  ގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  ނުޖެހޭ  އަންގަންޖެހޭ 

 ރަޖިސްޓަރީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށް ނުޖެހޭ ދެއްތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މިހާރު ކޮމިޓީން ގެންނެވި ބަދަލާ ގުޅިގެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސްޓަރީކުރާކަށް ނުޖެހޭ ނޫންތޯ.  އެއްބަސްވުން މިހާރު ރަޖި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު. އެހެންވީމާ، މިއަށް ބަދަލު، އެ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާއަށް  

 ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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. އެހެންވީމާ،  ހިނދަކު، ކުއްޔަށްދެވޭ  ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިގާމި  އެހެންވީމާ،  

"މި   ކަނޑާލަންވީނޫންތޯ.  ގޮތުގެމަތިން  16ނޫނުގެ  ގާއެބައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  އެއްބަސްވުން    ވަނަ 

"ނާޅާހާހިނދަކު  ރީކޮށްދިނުމުންރަޖިސްޓް ކަނޑާލާފައި  އެހިސާބަށް  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  "  ތަނަކީ  ކުއްޔަށްދެވޭ 

  " ކިޔާފައި ލާންވީނޫންތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ...ގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިތުރު ފަރާތެއް ނުހިމެނޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން   އެއްބަސްވުން  އިންނަނީ  މި  މިހާރު  ދެއްތޯ.  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ  ވެސް  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ 

 ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ދެން އެހެންވީމާ، ރަޖިސްޓަރީކުރުން ކަނޑާލާފައި އެއްބަސްވުމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ..

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާ އަދި ބައިންދާ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އުނިކޮށްލަންވީތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! މި ވަގުތު އުނިކޮށްލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޯޓުކޮށްލާފައި ބައިންދާ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އެހެންވީމާ   ބައްލަވާލައްވާ    32އާދެ!  އިދާރީގޮތުން  އެހެންވީމާ  މާއްދާ،  ދެން    32ވަނަ  އުނިކޮށްލީމާ  މާއްދާ  ވަނަ 

ބޭފުޅުން އުނިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން   އިތުރު ގޮތެއްވޭތޯ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އަޅުގަނޑު ޕާކުކޮށްލާނަން އިދާރީ 

ވިދާޅުވާހެން  ބައްލަވާލައްވާފައި އެ މާއްދާ އުނިކުރުމުން. ތި  ދިމާވޭތޯ މި  އްޗެއް ވިދާޅުވާން. އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

އްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ  ވަނަ މާއްދާއަށް. ކު  33،  32ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރު ރަޖިސްޓަރީކުރުން ނެތީމަ. އެހެންވީމާ،    16
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މާއްދާ  ޒިންމާތައް އަންކު  .33.  ފަރާތުން  ކަންކަނައްޔަށްދޭ  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެ ނިވި  ކުން  )ހ(  ތަން    އްޔަށްދޭވެ. 

ކުރިން އެ ހުރަހެއް ގާތަނަކީ    ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  ގޮތުން ކުއްޔަދިނުމަށް  ފަރާތަށް    ތަނެއްކަން ކުއްޔަށްހިފާ  ނެތް  ނޫނީ 

ޢުލޫމާތު، އަދި  ތަނަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެ މަ  އްޔަށްދޭ . )ށ( ކުކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

ތަނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާކަން ނުވަތަ އެފަދަ    އެ

އެއްބަސްވުމުގައި   ލިބިފައިވާނަމަ  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލައެއް 

ކުރިން   ދިނުންސޮއިކުރުމުގެ  ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ފަރާތަށް  ކު ކުއްޔަށްހިފާ  )ނ(  ކުއްޔަށްހިފާ  .  ފަރާތާ  އްޔަށްދޭ 

ބާވަތެއްގެ   އެއްވެސް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ތަން  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތާދެމެދުވެފައިވާ 

މާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ  އިރާތް ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި  މާ . )ރ( އިހުރަހެއް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުރިމަތިނުކުރުން

އިތުރު ފައިސާއެއް ނެގުމެއްނެތި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުރުން. މީގައި އަންނާނެ  މަރާމާތުތަ ކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން 

އިމާރާތު  ،އިނގޭތޯ މުއްދަތުގައި  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  އިމާރާތް  )ރ(  ވަޑައިގަންނަވާ.  އަށް  ކުރަންޖެހޭ  )ރ(  ގައި 

މީގައި   ކުރުން.  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޭ  ނެގުމެއްނެތި  ފައިސާއެއް  އިތުރު  އަތުން  ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްހިފާ  މަރާމާތުތަކަށް 

އެގް ކުއްޔަށްދޭ  ގިނަ  ވަރަށް  އެއީ  ފުށުއެރުމެއް.  އިމާރާތް  ހުންނާނެ  މިހާރު  ހުރޭ  ރީމަންޓުތަކުގައި 

ކުރަންޖެ އެ  އެއްޗެއް  ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުގައި  ހަލާކުވެގެން  އެއްޗެއް  ފާޚާނާއިން  މިސާލަކަށް  މަރާމާތުތައް.  ހޭ 

ހަލާކުވެގެން ބަދަލުކުރުން. ފަންކާ އެ  ލައިޓު  މަރާމާތުގެ ތެރޭގަ  ބަދަލުކުރުން ނޫނީ  ހިމެނެނީ  . އެކަހަލަ  އިވެސް މި 

މަރާމާތެއް ވެއްޖެއްޔާ އެތަން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން މި ކުރަން ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  

 މިކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މީގައި ފުށުއެރުމެއް އަތުވެދާނެތީ. 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކީކޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 ފުރުޞަތު. ފުރުޞަތެއް.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

އެގް ފަހަރު  ގިނަ  ވަރަށް  ޓަކައި  މަރާމާތުކުރުމަށް  މި  މުއްދަތުގައި  ކުއްޔަށްހިފާ  އިމާރާތް  ހުރޭ  މިހާރު  ރީމަންޓުތައް 

ކޮށްފައި ހުރޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޗާޖުކުރަން އިމާރާތް މަރާތުކޮ ށްދޭންވާނީ ކުށްޔަށްދޫކުރާ  އިތުރު ޗާޖެއް 

ފަރާތުގައި   ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ކަމަށް  ހަލާކުވެއްޖެ  ވާހަކައަކީ  ނޫނީ  އަންގާލީމަ.  މަރާމާތުކުރިކަން  ތަނެއް  އެ  ފަރާތުން 

އެގް  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  މަރާމާތުކޮށްދޭންވާންވާނެ.  އެތަން  ބުނުމުން  ނުވަތަ  ލިޔެފައި  އެދުމުން  ރީމަންޓުތަކުގައި 

މިސާ  ޓިއަރ ލަކަށް  ހުރޭ  އެންޑް  ނޫނީ    ބެއަރ  މުއްދަތަށް  ދިގު  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުމުގެ 

އެއްޗެ  ހަލާކުވެގެންދާ  ސަބަބުން  ދުވަސްވުމުގެ  ގިނަ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ދުވަހު  ގިނަ  ހި.  މިސާލަކަށް 

ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ލާރި ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ    ތު މީގެހި ވެސް މިސާލަކަށް މަރާމާއެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އެއްޗެ

އްސަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ނުވަތަ އެގޮތަށް ލާރި ނުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިސާލަކަށް ގިނަ ދުވަސްވުމުން ހަލާކުވަމުންދާ އެއްޗެ

އެއްޗެ އިސްކުރު  ބައެއް  މިސާލަކަށް  ވެރިފަރާތުން  ގޮތުން  ގޭގެ  ހުންނަ  ކޮލީޓީ    އަހަރު   3އަހަރު    2ހީގައި 

ހިނގައިދާނެ. އެކަހަލަ   ހަލާކުވެގެން  މިސާލަކަށް  ވަންޏާ  ހާބޭނުންކޮށްލުމަށްފަހު  ކަމަށް  ވެއްޖެ  މިސާލަކަށް  ލަތެއްގައި 

ޒިންމާވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަށް   ފަރާތުން  ސާފެއް  އިމާރާތުގެ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  މެންބަރު  )ރެކޯޑިންގގައި 

ތެރޭގައި ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންތައް    ބޭނުންކުރުމުގެވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ    ނުވޭ(

ފަރާތުން   ކުށްޔަށްހިފާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހަވާލުކުވެއްޖެ  ތަނެއް  އެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ގޮތަކަށް  ނޫން  ގޮތަށް  ކުރަންވާ 

ވާލުނުކޮށް،  ހަ ން. އަނެއް ގޮތަކީ ފައިސާ ލަތަކީ ފައިސާ ނެގުހާލަތެއް އޮންނަނީ. އެއް  ހާ ބަދަލުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. މި ދެ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ދެން  ނުހިމެނޭނަމަ  ފައިސާ  އެގްރީމަންޓުގައި  ނުވަތަ  ކުލި  ނުނަގާނަމަ  ކަމަށް  އެ  ފައިސާ 

 ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެއީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި އިމާރާތް ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި  އާދެ! އެހެންވީމާ، މީގެން ޖަހަންވީނުންތޯ ވެރިފަރާތުގެ   ޒިންމާއެއްގެ 

 އެ އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރުން.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 ރަނގަޅު.  !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެގޮތަށް. މަރާމާތު.. ލްއަފްޒާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 މަރާމާތެއް އެއްބަސްވުންތައް ހުރޭ ދެއްތޯ އެހެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ރީމަންޓުގައި އެބަ ހުރޭ އެ ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ، ކަމެއް ނޫނޭ ކުލީ އެގް   މުހިންމުމީގެ އެހެންވީމާ، މި އަކުރު ކީމަ  

 .. މި ޒިންމާތައް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 ންމުކޮށް ހުރޭ ދެއްތޯ.  އާ ދެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވާހަކަ   އިޤުދުރަތީ ގެއްލުން ފިޔަވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ؟ހުރޭ. އެހެންވީމާ، މިއަށް، މި އަކުރު އުނިކުރާނީތޯ ނޫނީ މިއަށް ބަދަލެއް ގެންނާނީތޯ  !އާދެ !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

ހަދަނީ. ކުރީގައި މިހެން އޮތޭ  ނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ދެން މި ލިޔަމުންދާއިރު، ގާނޫނެއް ދެން އަޅުގަ

 ކިޔާފައެއް އެހެން ދޫކޮށްލާނެ ކަމެއް ނެތް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 މީގައި ލިޔެލަމާތޯ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ފަރާތް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 ޖެހޭހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެކަހަލަ ގޮތެއް ހަދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރީމަންޓުގައި ބަޔާންކުރުން. ޢަމަލުކުރާ، ކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ކުލީގެ އެގް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

ވާހަކައަކީ   އޭރިޔާތައް.  ޕަބްލިކް  އިމާރާތާއި  ހީވަނީ  ސަރަޙައްދު  ންއާއަޅުގަނޑަށް  ބޭނުންކުރައްވާ  ކޮމަންކޮށް  މުކޮށް 

މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންނޭ. އެކަމަކު ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި މިސާލަކަށް ބައެއް މީހުން  

ބައިތައް ނުކޮށް. އެހެންވެއްޖެ ހަދާފައި ދެން ގޭގެ އަނެއް  ދެބުރި ކުއްޔަށް ނަގާފައި ނުވަތަ އެ   ކަމަށް ވަންޏާ  ހުރޭ 

އޭނައަކަށް ދެން ގޭގެ އަނެއް ބައިތަކެއް ޕަބްލިކް އޭރިޔާތަކެއް މަރާމާތެއް ނުކުރެވޭނެ. މުޅި އިމާރާތް ވެސް މަރާމާތެއް  

 ނުކުރެވޭނެ.  

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ކުރަންޖެ އިމާރާތުގައި  އެ  މުއްދަތުގައި  ކުއްޔަށްހިފި  އިމާރާތް  މިދެންނެވީ.  ބެހޭގޮތުން  އެހެންވީމާ،  މަރާމާތުތަކާ  ހޭ 

 ރީމަންޓުގައި ބަޔާންކުރުން.  ޢަމަލު، ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ކުލީގެ އެގް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ..ރީމަންޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނާންނާނެ ދެއްތޯ. މިއީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން.މުޤައްރިރު، މި މާއްދާގައި އެގް 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އެއީ ވާހަކައަކީ މިއީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކޭ އެ އެގުރީމަންޓުގައި ބަޔާންކުރުން އެއީ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 .ރީމަންޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާ ގުޅޭ މާއްދާއެއް ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބައި..އެގް

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުރި

 އެހެންވީމާ، )ރ( އުނިކޮށްލަންވީނޫންތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 ބަދަލުކޮށްލާ. 3

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އިކްރާމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތު. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

 ؟އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ އަޑު އިވޭތޯ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  

މިހާރު   ރަނގަޅުހެން އިނގޭތޯ. އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތް  ތި  ވެއަރ އެންޑް  މުޤައްރިރު ދެންމެ 

ކުއްޔަށްދޭ    ޓެއަރ ބޭނުންވާނީ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ނޫނިއްޔާމުން  ދެން  ކަމެއް.  އަންނާނެ  ވެސް  ކޮންމެހެން  އެއީ 

ނަ ކުރުވަން.  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ލައްވާ  ފަރާތުން  ފަރާތް  ކުއްޔަށްހިފާ  އެއީ  ކަންތައްތަކަކީ  ބައެއްކަހަލަ  މަވެސް، 

ތަނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، ދުވަސްވެގެން އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ އެއީ މަރާމާތުތައް ކުރަންޖެހޭނީ އެތާގެ    ޤުދުރަތުން އެ

ވިދާޅުވިގޮ ތި  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފަރާތުން.  ރަނގަޅުވާނެހެން. ކުއްޔަށްހިފާ  ލީމަ  ތަށް 

 ގެ ވާހަކަހެން ދެއްތޯ.   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެއްކެނީ )ނ( 
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  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 )ރ(.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  

 ގެ ވާހަކަ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   )ރ(. )ރ( 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަންވީހެން އިމާރާތް ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި   އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވެރިފަރާތުގެ 

 ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާމެދު ކަންކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން.    

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  ދިއްގަރު ދާއި

 އެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްވާނެ.   !އާދެ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ކުރަންޖެހޭ    ލްއަފްޒާ އިމާރާތުގައި  މުއްދަތުގައި  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  އިމާރާތް  ލިޔުއްވާލައްވަބައްލަވާ.  އެހެން 

 މަރާމާތުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން. އެއީ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

ރީމަންޓުގައި އެކަން ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި  އެގް"  ،ތޯވާނީ އެ ކަނޑައަޅާފައިއްނެމުޤައްރިރު، ކިހި

 އެގޮތަށް ލިޔުން.   "ބޭއްވުން

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 .  ލްއާދެ! އެވެސް އަޅުގަނޑަކަށް މައްސަލައެއް ނެތް. މިދެންނެވީ މަރާމާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއް، އަފްޒާ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އާދެ! މިހާރު އެޑިޓްކޮށްލެވިފައި އެ އިނީ.  

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާމެދު ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ، މަރާމާތުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  

ޒިންމާއެއް ކަމަށް ރަނގަޅުހެން އެ. އެހެން  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރުން.   ވެރިފަރާތުގެ  އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

 ؟ތޯއްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކިހިނެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 އެހެންނޫންތޯ. އި އޭރުން ދެފަރާތަށް ވެސް އޭގައި ޝާމިލުވާނެނޫންތޯ ގޮތެއް ނިންމާއިރުގަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ކު )ބ(  ބަލާފައި،  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެގޮތަށް  ނެތީމަ  ޚިޔާލެއް  އިތުރު  )ރ(  އެހެންވީމާ،  ފަރާތަށް  އާދެ!  އްޔަށްހިފާ 

. )ޅ(  ކުއްޔަށްހިފާ ތަން ބޭނުންކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރަހެއް ކުރިމަތިނުކުރުން

އެކު ކޭބަލް ޓީވީ އަދި  އިންޓަރނެޓް،  ތަނުގައި  ޚިދުމަތެއް ގުޅުމަށް  ނޫންއްޔަށްދޭ  ޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް    ވެސް އެފަދަ 

ފަރާތަ ކުއްޔަށްހިފާ  ސޮއި  ނުވަތަ  ހުއްދަ  ފަރާތުގެ  އެހާބޭނުންވާ    ށް ކުއްޔަށްދޭ  ކަންކަން    ލަތްތަކުގައި 

)ރ( .  އިންތިޒާމްކޮށްދިނުން އަކުރުތަކުގައި  މި  އެއްވެސް    އެހެންވީމާ،  އިތުރު  ބަދަލާއެކު  ގެނެވުނު  މި  އަށް 

 ..އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބަސްފުޅެއް ވިދާޅެއްނުވޭ. އަދި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު.؟ މައްސަލައެއް އެބަ އޮތްތޯ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 ކުޑަ ފުރުޞަތެއް.ކުޑަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 . ނުވަތަ އެނޫން ވެސް މިފަދަ ކަމެއް. އެއީ ހަމައެކަނި.. ޖައްސަންވީނުންތޯ  ފުރުޞަތެއް. އެނޫން ވެސް އިނގޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ރި

 ކޭބަލް ޓީވީ އަދި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ދެއްތޯ. އެނޫން ވެސް އެފަދަ ޚިދުމަތެކޭ މި އިނީ.  ،އިންޓަރނެޓް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 ކޭ. އެނޫން ވެސް އެފަދަ ޚިދުމަތެއް. އޯ އާން! ރަނގަޅު. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އޯކޭ ކަންނޭނގެ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އެފަދަ   ޚިދުމަތް،  އެހެން  މިފަދަ  ވެސް  މިނޫން  އަދި  ދެން  ވިޔަސް  ޓިވީ  ކޭބަލް  ވާހަކައަކީ  މިހާރު  އެހެންނޫންތޯ. 

 ޚިދުމަތެއް ގުޅުމަށް ޓަކައި. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  

 ! އާދެ !އާދެ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ؟ ލްދެއްތޯ މިއީ އަފްޒާ 31އޯކޭ، އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ. އަދި )ކ( އިން ފެށިގެން އެބައިން )ވ( އާ ހަމައަށް..

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އަދި ކުރިއަށް ހަމަ ގެންދަވާ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އާދެ! އަދި މިހާރު މި އިނީ ދައްކާލާފަ.  

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އަޅުގަނޑަކަށް ސްކްރީން ނުފެނޭ އަދި.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 އެހެންތޯ. އަޅުގަނޑު ޝެއަރކޮށްލާފައި މިހިރީ ހަމަ.  

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 އެހެންތޯ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ )ޅ( އާ ހަމައަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

   )ކ( މިހާރު ދައްކާލާފައި އަޅުގަނޑު މި އިނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނީ. ބާ މި އްއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ )ޅ( އާ ހަމައަށް އަދިވެސް. ކިހިނެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ

 އަޅުގަނޑަށް )ކ( ފެނޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ )ކ(  ރަނގަޅު.  ފެނޭ.  އެބަ  )ކ(  ޚިލާފު މިހާރު  އެއްބަސްވުމާ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  މުއްދަތުގައި    އްބަސްވުމުގެ 

މި   އުސޫލާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ގާވެއްޖެނަމަ  ހަދާފައިވާ  ގާނޫނާ  ދަށުން    ގަވާއިދުގައި ނޫނުގެ 

ޢަމަލުކުރުން ގޮތަށް  ކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )އ(  ވަދެނި.  ތަނަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  ފަރާތަށް    ހުރަހެއް   ކުތުމަށްއްޔަށްހިފާ 
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އިންތިޒާމެއް   ވާސިލުވުމަށް . )ވ( ކުހަމަޖެއްސުންކުރިމަތިނުވާނެ  އެއްބަސްވުމަކަށް  ޓަކައި ކުއްޔާމެދު    އްޔަށްދިނުމުގެ 

ފުރުމަޝްވަރާ ކުއްޔަށްހިފާޞަކުރުމުގެ  ލިބިދިނުން  ތު  ވާހަކައެއްތޯފަރާތަށް  ކޮން  މިއީ  ލަފުޒުގެ    "ބާގެއިން"؟ .  މި 

 . ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފަ "މަޝްވަރާކުރުން"ބަދަލުގައި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ކުރީގައި އިންނަނީ "ބާގެއިން". ދެން މިހާރު އޭނދީ އިތުރު..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެނެއްސަ ދެއްތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .އަށް މި ގެނެވިފައި.. މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ވ(ވަނަ  31އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިނގޭތޯ.   33

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކީކޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

33 . 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު   ގެނެވުނު ބައެއް ބަދަލުތަކާ އަށް މި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ފެށިގެން )ވ(  33އާދެ! 

އެއްކޮށް ފާސްކުރުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު.    މި ވަނީ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނެވިފަ. އެ ބަދަލުތަކާ

 ؟ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   މް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

 ނޫނޭ. ނޫނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް ފާހަގަނުކުރައްވާތީވެ ހުރިހާ    އާދެ! އޯކޭ. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިޝާރާތެއް އަދި އިޢުތިރާޟެއް އޮތް

ކަމުގައި   ގައި، ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައިފި ކަމު  ވަނަ މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ 33އެއްކޮށް   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާ

މާއްދާ   ކަންކަން    .34ކަނޑައަޅަން.  އަންނަނިވި  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ޒިންމާތައް.  ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްހިފާ 

އެ )ހ(  ބަޔާންކޮށްފައިވާފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ކުލި    އްބަސްވުމުގައި  ގަވާއިދުން  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްދޭ  ގޮތަށް 

  ... )ނ(.ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ނުކުރުންޅުން ތަން ދިރިއު އްޔަށްހިފާއުން. )ށ( ކުދިދައްކަމުން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

 ގެ އިބާރާތް ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނޭ.   މުޤައްރިރު މި )ށ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ  އެކަން  އެހެން  ގާނޫނެއްވީމަ  ތަންތަނުގެ  ކުއްޔަށްދޭ  މި  ހީވަނީ.    ވިދާޅުވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލުގައި  އޮތީ 

 ކުރިއަށް. ވިދާޅުވޭ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ
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ޤަބޫލުކުރެވެނީ.   ކަމަށް  ކުރެވެންވާނެ  ބޭނުންތައް  އެހެން  ވެސް  ތަންތަނުގެ  ކުއްޔަށްހިފާ  ދިރިއުޅުމަށް  އާދެ! އެކަމަކު 

އެއްބައިގައި ދެ ފަރާތުން  އް ހިފާފައި އެ ތަނުގެ  ނެފާނެ. އެކަމަކު ބޮޑު ތައިއެއީ މިސާލަކަށް ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ހިފަ

 އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫންތޯ.    . ވިއްކަފާނެއިމިހާރު ހެދިކާ ވެސް ހަދާފާނެނޫންތޯ އެތާ އެތެރޭގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

 އެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވެންޏާ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް...  !އާދެ !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުއްޔަށްހިފާ ތަން...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  

ގާނޫނުން   އެއްކޮށް  ފުރުޞަތު  އެ  ކަންނޭނގެ.  އޯކޭ  އޭރަށް  ގޮތަކަށޭ.  އެއްބަސްވެވޭ  ފަރާތުން  ދެ  ބޭނުންކުރަންވާނީ 

 ކަނޑާނުލާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ...ތަން އްޔަށްހިފާކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަކީ ވެސް. މަފުޙޫމަކީ ވެސް ދިރިއުޅުމޭ. ކަމަކީ ހަމަ ދިރިއުޅުމަށް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަފުޙޫއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި 

މީހަކު   ނޫން. މިސާލަކަށް  ކުރާކަށް  މަސައްކަތެއް  މިހާރު  ދެއްތޯ  ކުރާ މަސައްކަތެއް  ދިރިއުޅުމަށް  މިސާލަކަށް  އެއަށް 

 ގޮތަށް...   މީހަކު ހޮބީއެއް ކޭކެއް ހަދައިދިނުން ނުވަތަ މިސާލަކަށް އެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު   އެދެން  އަޅުގަނޑު  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ  އާދެ! 

ފުރުޞަތު   އަޅުގަނޑު  ކުރައްވާފައި  އަންމިއުޓް  މައިކު  ހަމަ  ލިޔުއްވާލަދެއްވަން.  ޗެޓުގައި  ހަމަ  ބޭނުންފުޅުވަންޏާ 

 ހަކަފުޅުދެއްކެވީމަ ފަސޭހަވާނެ. މި ވަގުތު ފުރުޞަތު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  އެރުވީމަ ވާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

ގޮތަށް އެކަން އޮތުން  އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ދެންމެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި  

މި ހީވަނީވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  މަޤުޞަދަކަށް  މީގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  އެ    ރަނގަޅުވެދާނެހެން.  މިސާލަކަށް  އޮތީ 

އައިސް އެތާ   ފެށީމާ އޮފީހަށް މިސާލަކަށް މީހުން  ދިރިއުޅެން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން. އެ ތަންތަނަށް އޮފީސް ހިންގަން 

ވަރަ މާހައުލަށް  އެ  ކުރިމަތިވާ  ބޭރު،  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  އައިސްދާނެ.  ބަދަލެއް  ބޮޑު  އަޅުގަނޑަށް ހާށް  ލަތުގައި 

ވިސްނުމުގައިހެން   އެ  އެހެންވީމާ،  ފަށާހެން.  ވާން  އުނދަގޫތައް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ދިރިއުޅުމަށް  އެ  ހީވަނީ 

ވި އެހެންވީމާ،  ދެން  ވެސް.  ގެނެއްސަ  އޮތީ  އެ  އެކަން  ހީވަނީ  ކަމަކަށްވާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  މުހިންމު  ސްނާލުން 

 އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި އި  ލާޙުކުރާޞްމިހާރު  ވަންޏާ  އިއްޒަތްތެރި  ޞް ކަމަށް  ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ވިދާޅުވެދެއްވީމަ  ގޮތެއް  ލާޙުކޮށްލަންވީ 

ދާއިރާގެ   މަނަދޫ  ވެސް.  މެންބަރުންނަށް  އިއެހެން  މި  މެންބަރު  ގޮތެއް  ޞްއިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވާ  ލާޙުކޮށްލަން 

 ވިދާޅެއްނުވޭ. ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިދެންނެވީ ގޮތަށް ބާއްވަން. އެއީ  އޮތް  މިހާރު  ފެންނަނީ  ނަމަކީ    އަޅުގަނޑަށް  ވެސް، ގާނޫނު  މަފުޙޫމަކީ  ގާނޫނުގެ 

މިއަށް    ވެސް ދިރިއުޅުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށްހިފުން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިސާލަކަށް މާއްދާއަށް ނުވަތަ  މި 

އިތުރު ކުރުމުގެ އަކުރެއް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ހޮބީއަށް  ތެރޭގައި  ވިއްކުމުގެ  ދިރިއުޅުމުގައި  މިސާލަކަށް    ކުރާނަމަ 

މައްސަލައެއް  އެ    މަސައްކަތް  ގޮތަށް  އުނދަގޫނުވާ  ބަޔަކަށް  އެހެން  ބޭފުޅަކަށް  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް. 
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ވިދާޅުވި މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު  އިކްރާމް،  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،    މަސައްކަތްކުރަންވާނީ.  ގޮތަށް. 

 .  މިހެން އޮތުން ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

އި މާއްދާ  އެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ތަން  ޞްޝުކުރިއްޔާ  ކުއްޔަށްހިފާ  ބޭނުންވަނީ،  ހުށަހަޅަން  ލާޙުކޮށްލަން 

ފިޔަވަ  އެއްބަސްވުމުގެ    އިދިރިއުޅުން  އެދޭ  ކުއްޔަށްހިފުމަށް  ދެފަރާތުން  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ބޭނުމަކަށް  އެހެން 

 ތެރެއިންނެވެ. މާނައަކީ އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކަމަށް ފުރުޞަތު އޮވެގެން.... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ.   ޒިންމާ  ފަރާތުގެ  ހީވަނީ  ކުއްޔަށްހިފާ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ޒިންމާއަކަށްވާންވާނީ  އޭނަގެ  އެހެންވިމާ، 

ދިރިއުޅުމާ އޮންނާނެތޯ  އޭގައި  ޖަހަންވީނޫންތޯ.  ބޭނުންނުކުރުން  ޚިލާފަށް  އެގްރީމަންޓާ  ތަން  އަނެއް    އިކުއްޔަށްހިފާ 

 ކަމެއް ކުރުމާ. އޭރުން ހުރިހާ އެއްޗެއް އިން ޖެނެރަލް ރަނގަޅުވީނޫންތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ރާގެ ދާއި މަނަދޫ

ރާއްޖޭގައި ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތައް ހަމަ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި   ޕޮއިންޓަކީ މިސާލަކަށް  އެވެސް ގޮތެއް. އަސްލު އަޅުގަނޑުގެ 

ގޮތަށް މީހުން   އިކްރާމް އެ ފާހަގަކުރި  މެންބަރު  ކޮޓަރިއެއްގައި އޮފީސް ހަދާލައިގެން އެބަ އުޅޭ. ދެން އިއްޒަތްތެރި 

. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ އިމާރާތުގައި ޕަބްލިކު އޭރިޔާއެއް އޮކިއުޕައިވަނީ. އެހެން  އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް އެތަނަށް

އެކަހަލަ   އުނދަގޫވާނެ.  ކުއްޔަށްހާ މީހުންނަށް  އޮފީސް  ބޮޑެތި  އެންމެންނަކަށް  ދެން  އަންނާނެ.  ހިފައިގެން    ލަތްތައް 

ގޮތަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ   ވިޔަފާރިތަހާ ނޫން  ކުދިކުދި  . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  އިކުގަ ލަތްތައް ހުންނާނެ 

 ނުފެނޭ އެ މާއްދާ އެގޮތަށް ބާއްވާކަށް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މެންބަރު،   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެއްލިއްޖެ. ކެލާ  އަޅުގަނޑަށް  އަނެއްކާ  ނުފެނޭ. މިހާރު  އަދި  )ށ( އަޅުގަނޑަކަށް 

  ފުރުޞަތު.  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

ތާއީދުކުރެވޭ. )ށ(  ދެއްކި ވާހަކައަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް  ދެބޭފުޅުން  އެ  ހީވަނީ ދެންމެ  ދެއްތޯ،    އަޅުގަނޑަށް  ގައި 

ފިޔަވަ  ކުއްޔަށްހިފާ ދިރިއުޅުން  އެއްބަސްވުމުގައި    އިތަން  ތަން  ކުއްޔަށްހިފާ  ބޭނުންނުކުރުން.  ބޭނުމަކަށް  އެހެން 

އެހެންނަމަވެސް ތަން  އެ  ބޭނުންކުރެވިދާނޭ.  ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވާ  ފަރާތްތަކަށް    ، ދެފަރާތުން  އެހެން  ދިރިއުޅޭ 

ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވެވޭ  އެއްބަސްވާނެ،  ފަރާތް  ދެ  ފަދައިން  ކޮންމެވެސް  އުނދަގޫނުވާނޭ  އެކަހަލަ   .

 ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގެނައުން ރަނގަޅުވާނެހެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮޓަރިތަކެއް   ދެ  މިސާލަކަށް  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ސާފުވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންބޮޑުވުން  މީގައި  މިހާރު 

ތަނަކަށް ހަދާ ކޮޓަރި ދިރުއުޅޭ  އެއް  ވެސް ހިންގަފާނޭ. އަނެއް ކޮޓަރީގައި  ހިފާފައި  ފައި އަނެއް ކޮޓަރީގައި އޮފީހެއް 

ކޮށްފާނޭ.   ވެސް  ވިޔަފާރި  ވިއްކުމުގެ  ހަދާ  ހެދިކާ  ތަނުގައި  ދިރިއުޅޭ  ނޫނީ  ކޮށްފާނެ  ވެސް  ކަމެއް  އެހެން 

ރިއުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ  އެހެންނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ މާނަ އެއިން ނުއެއް ނެއްޓޭ. ދިރިއުޅޭ އެތާ އިނގޭތޯ. ދިރިއުޅޭ. ދި

ދިރިއުޅެން ހިފި ތަނުގައި ދެން މީގެ ކުރީބައިގައި ހިނގައްޖެ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޮތް ބައެއް  

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަސްލު މިއަކުން އެހާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނުއެއް ނުކުމޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ބޭނުފުޅިއްޔާ  

ވަނީ ދެން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށްލަން ލިޔެވިދާނެ ކުއްޔަށްހިފާ ތަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތް ފިޔަވައި  އަޅުގަނޑަށް ހީ

 އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންނުކުރުން އެއީ ކުއްޔަށްފިހާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކަމަކަށް   އަންނަނީ. މުޅި ތަން ދިރިއުޅުން ނޫން  އަކުރުގައި މި  ދެއްތޯ މި  ވާހަކަ އަސްލު  މުޤައްރިރު، މުޅި ތަނުގެ 

ގާނޫނުގައި ވެސް ސްކޯޕް   ބެހޭ ގާނޫނު ކަމަށްވާތީ  ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުއްޔަށްހިފުމާ  ނުކުރެވޭނޭ. އެއީ  ބޭނުކަމަށް 

 ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން.  
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  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ހާރޫން ގޮތަކުން  އޮތް  މި  ހީވަނީ  އެއަކަށް    އަޅުގަނޑަށް  ހުރަހެއް،  އަނެއްހެން  ވެސް  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ވިދާޅުވާ  އެ 

 މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވާހެން. މުޅި ތަން އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މާނަކުރެވެނީ. ޔޫނުސް ޢަލީ ފުރުޞަތު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

ކަމަށް. އެއީ ދިރިއުޅޭ    ންނަނީ ތި މާއްދާ ތި )ށ( މިހާރު އޮތް ގޮތް ރަނގަޅުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ފެ

ތަނެއްގައި މިސާލަކަށް އޮފީހެއް، ކުޑަކުޑަ އޮފީހެއް ހަދައިގެން އުޅުން އަދި އެއީ އެތާނގައި ދިރިނޫޅުމެއް ނޫން. އެއީ  

ބޭނުންނުކުރުމެއް  3 ބޭނުންކޮށްލުން ދިރިއުޅުން  އެއް ކޮޓަރި  އޮފީސް އިމާރާތެއް  ކޮޓަރި ތަނެއްގައި   ނޫން. އެކަމަކު 

ބަދަލުތަކެއް.   ވެސް  މީޓަރުތަކަށް  އަންނާނެ  ވެސް  ކަރަންޓާ  ފެނާއި  އެތަނުގެ  ބޭނުންކުރަންޏާ  ތަން  ގޮތަށް 

ވިޔަފާރި   ވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވިޔަފާރިކުރާ  އަދި  ކަމަކަށް.  ވަކި  ގޮތަކަށް  ވަކި  ވެސް  ޖެހޭނީ  ރަޖިސްޓަރީކުރަން 

، ވަރަށް  ހި ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާހޭނީ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ކަމަކަށް. ޑޮމެސްޓިކް އެއްޗެރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެ

ކުރާ އެކަން  ގޮތުގައި  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އަންނާނެ  ކަންތައްތަކެއް  ދިރިއުޅެމުން    ބައިވަރު  މިހާރު  ވަންޏާ.  ކަމަށް 

ވިއްޔާ ތަނެއް  ދިރިއުޅޭ  އެއީ  ތަނެއްގައި  އެއްޗެ ރަޖިސްޓަރީކުރަމުންދާ  މީޓަރުތަކާ  ގޮތަކަށް  ތަފާތު  މުޅިން  އެއީ  ހި   

 ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި   މީގައި  އަދި  ކަންބޮޑުވުން  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅު.  އެހެންވީމާ، 

އަރިހުން  އުފެދޭ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ސާފުވޭ.  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އެބަ  ސުވާލު   

ކަމަށްވާތީ   މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އޮތީ  ކަންބޮޑުވުމެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އަހާލަން ބޭނުން ތި އަކުރާމެދު 

ންބަރަށް އަޅުގަނޑު އެބަ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން މިކަމާ ގުޅިގެން  އިތުރު ފުރުޞަތެއް މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ

 ލާނަން. އި އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ގޮތެއް ނިންމަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ކަންބޮޑުވުމަކީ މިސާލަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގުޅުން އޮތް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އޭގައި އަޅުގަނޑުގެ އަސްލު  

ވިދާޅުވާ  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އެ  ހަމަ  މީހަކަށް  ރައްޓެހި  ދެ  ހަމަ  ކޮށްލެވިދާނެ.   ގޮތަށް  އެކަން  ކަމުގައި 
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ތަ ހަދާ  ތަނެއް  ހެދިކާ  ނޫނީ  ހިންގަނީއޭ  އޮފީހެއް  ގޭގައި  އެ  މީހާ  އެ  ހިސާބުން  މައްސަލަޖެހޭ  ނެއް  އެކަމަކު 

ދިރިއުޅުން   އެކަމަކު  މީހާ.  އެ  ދިރިއުޅޭނޭ  ތަނުގައި  އެ  ހަމަ  ނަގައިފިއްޔާ  ކަންތައްތައް  މިހިރަމިހިރަ  ހިންގަނީއޭ، 

އާމްދަނީ  އިފިޔަވަ އިއްޒަތްތެރި    އިތުރު  ދެންމެ  މިސާލަކަށް  ކަމަކީ  ކޮންމެ  އެއިން  ކުރަނީ.  އެ  މަސައްކަތް  ހޯދަން 

މީ ލައިގެން އެހެން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރު ޔޫނުސް ވިދާޅުވިގޮތަށް ވަކި  ލަތު  ހާ ޓަރެއް 

ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އެ ފުރުޞަތު މިހާ ފާޅުގައި ލިޔެގެން ގާނޫނުން މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް.  

އޮ ކޮޓަރީގައި  އެއް  ގޭގޭގައި  ގިނަވާނެ  ވަރަށް  ހަމަ  ގިނަ،  ވަރަށް  ހަމަ  ގިނަވާނެ.  އެއީ  ވަރަށް  ގޭގޭ  ހިންގާ  ފީސް 

މި  އަޅުގަނޑު  އެހެން  އެއަކު    އެހެންވެގެން  ނުފެންނަންޏާ  ބަދަލުކުރަން  އޭތި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ދެން  ދެންނެވީ. 

އޮންނާނެ    މައްސަލައެއް ފުރުޞަތު  އެ  މިތަން  ހަމަ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  ވެސް.  އަޅުގަނޑަކަށް  ނެތް 

ބަދަލު ގާނޫނުގައި  އިބާރާތަކަށް  މި  ހިފާނެ.  މާއްދާގައި  މި  ވެރިމީހާ  ތަނުގެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  މިގޮތަށް  އެއީ  ކުރުން. 

 އަޅުގަނޑުމެން މި ލިޔަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭނުން ފިޔަވަ ބޭނުން ހިފުން އެއީ ޒިންމާއަކަށް    އިއެހެންވީމާ، ކުއްޔަށްހިފާ ތަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ  އެހެން ގޮތަށް 

 ހަދަންވީނޫންތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

 އެއީ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް. އޭރަށް އޮންނާނެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވިފައި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިބްރާހީމް ނަސީމް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންބޮޑުވުމަކީ  އެ  ހާރޫންގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ނަތީޖާތަކެއް   ނޭދެވޭ  ވަރަށް  މީގައި  ވަންޏާ  ކަމުގައި  އޮވެއްޖެ  އެހެން  އެގޮތަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމެއް.  ވިސްނަންޖެހޭ 
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ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހަމަ    ކަނޑައެޅިގެން އެގޮތަށް އޮތުން އެއްގޮތަކަށް   ނުކުމެދާނެ. އެހެންވީމާ، ސީދާ

 ގެ އެ ބަސްފުޅަށް ހިތްވަރެއް ދިނުމަށް. އެހެންވީމަ.  ފާހަގަކޮށްލަން މި ބޭނުންވީ ހާރޫން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކެލާ   މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ޝުކުރިއްޔާ.  ދާއިރާގެ  އާދެ!  ކެލާ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

މެންބަރުން   އިއްޒަތްތެރި  ތި  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ.  އަޑެއް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 ... އާދެ! ކުރިއަށްގެންދަވާ.  ށްކަންބޮޑުވުމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހެދިފައި    ކަންތައްތައްއްރިރު އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް. މިހާރު މިތާ ވާގޮތަކީ މި ގަވާއިދުތަކާއި  މުޤަ

އެއީ   ޖަހަން.  ނަންބޯޑެއް  ޖެހޭނެ  އެތާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިންގާ  އޮފީހެއް  ހިންގަން.  އޮފީހެއް  މިސާލަކަށް  ހުންނަނީ، 

ތަނެއް. އެ ހުންނަ  ދޫކޮށްފައި  މާ  ދިރިއުޅުމަށް  ޖަހާ މިހާރު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ނަންބޯޑު  ކަމަށް ވަންޏާ  ހެންވެއްޖެ 

ހި ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަންތައްތައް ވެގެންދަނީ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ  ބޮޑަށް އެ ކަންތައްތަކާ އެއްޗެ

ގައި މިސާލަކަށް އެހެން  ނވަންޏާ އެތާގޮތަކަށް ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިވަރު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދީފި ކަމަށް  

ޢާންމުންނަށް އެތާ އުޅޭ އެހެން ބޭފުޅުންނަށާއި ގެ ވެރިފަރާތަށް   ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކުރާނެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން  މާ 

އެއީ.   ވެސް  މަފުޙޫމަކީ  އެއީ.  ވެސް  މަޤުޞަދަކީ  ތަނެއް،  ދޭ  ދިރިއުޅުމަށް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އުނދަގޫވެގެންދާނެ. 

 މަށް ބޭނުންކުރުމަށް އިނގޭތޯ މިކަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ދިރިއުޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   މިހާރު  ލިބޭހެން  އެބަ  ފަރުވާއެއް  ވެސް  ވިސްނުންފުޅު  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ތި  ބަދަލުކޮށްލާފައި  އޭތި  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  ކޮށްލީމަ.  ގޮތަށް  ދޭނަންބޭ  ބަދަލުކޮށްލާ  ބައްލަވާލައްވަން    ، ފުޅުން 

ފިޔަވަ ބޭނުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ  ތަން  ކުއްޔަށްހިފާ  އަރުވާނަން.  ކަމަކަށް    އި ފުރުޞަތު  އެހެން 

ފަރާތުން   ކުއްޔަށްހިފާ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ތަން  ކުއްޔަށްހިފާ  ޖަހަން،  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ބޭނުންނުކުރުން. 

ބޭނުންކުރަމުންބޭނުންކުރުން.   ދިއުން. އެއީ ޒިންމާއަކީ.    ކުއްޔަށްހިފާ ތަން ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 

ދިއުން. އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުން
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އޭގައި އިނގޭތޯ. އެ އޮތް ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން. މިހާރު އޭތި އިން    ދެން އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ

ކިހިނެ އަޅުގަނޑަށް  ؟ ތޯއްގޮތް  ވެސް  ކަންބޮޑުވުން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަނަދޫ  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި 

ލިބޭހެން. ދެން އެއީ މިހާރު   ވެސް އެބަ  އޮންނާނެ  ންމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ އެއްބަސްވުއާހީވަނީ ފަރުވާ  މެއްގައި ވެސް 

ކުއްޔަށްހިފާ ތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވާކަމެއް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު ފުރުޞަތު  

ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ ބައިބައި ކަވަރުވާހެން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  

 އް އަރުވާފައި އިކުރާމަށް.ފުރުޞަތެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

އްލު ލިބިގެންދާނެހެން  ޙަ ލާޙުކުރި ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވުމަށް  ޞް އާދެ! މިހާރު ތި އި

 ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން. ދިއްގަރު  

ނުލި  އަޑެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  )ށ(ދާއިރާގެ  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާގެ    ބޭ.  ދިއްގަރު  މިހާރު  ގައި 

 . .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭތޯ މިހާރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 ނޫން. ނޫން. އަޅުގަނޑުގެ އަޑު... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

   !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިކްރާމް ޙަސަންދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ؟އަޅުގަނޑު އަޑު ލިބޭތޯ މިހާރު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށްގެންދަވާ.  !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

އެ  ގޮތުން  ބަދަލުކޮށްލެއްވި  ތި  މިހާރު  ހީވަނީ  ނެތުން    އަޅުގަނޑަށް  އޮތުމާއި  މާއްދާ  އެ  އަނެއްހެން  ދެން  އޮތީ 

އެއްވަރުވެފައިހެން. އެ ދެން ހުރިހާ، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކަމެއް ކުރެވިގެންނުވާނެ. އުސޫލެއްގެ  

ދާއިރާގެ    ގަނޑަށް ބޮޑަށް ހަމަ މި ފަހުން މި ވިސްނާލިއިރުގައި މަނަދޫގޮތުން އެކަން ހިނގަންވާނީ އެހެން. ދެން އަޅު

ލެވަ  ޑޮމެސްޓިކް  އަނެއްހެން  އެއީ  ކަންބޮޑުވުން  މެންބަރުގެ  އަދި  އިއްޒަތްތެރި  ވާނަމަ  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރާ  ލެއްގައި 

ކަ މިކަހަލަ  ހަދާލުން،  ބޯކިބާ  ހަދާލުން،  ގުޅަ  މިސާލަކަށް  ވިޔަސް،  ނެތްކަމުގައި  ހަމަ  މީގައި  ގޭތެރޭގައި  މެއް 

ކަންނޭނގެ.    ކޮށްލެވިދާނެ. މީގައި އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން މިހާރު އެ ދިރިއުޅުމުގެ ބައި އެބަ ގެއްލޭ 

ގައި އޮފީހެއް، ބޯޑެއް ޖަހައިގެން އޮފީހެއް ހިންގުމުގެ ވެސް ފުރުޞަތު ދެވުނީ. އެހެންވީމާ،  ނއޭރަށް ދެން ހަމަ އެތާ

ހީ އަސްލުގަ އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްހެން  މުހިންމު  ވަރަށް  ގެނައުމަކީ  ޑިސިޕްލިން  އެ  ގާނޫނަކުން  އެހެންވެގެން  އިވަނީ   .

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލެވުނީ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެހެންވީމާ، އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނާޅުއްވާ. މަނަދޫ  

މެންބަރަކު،   އެއްވެސް  އިތުރު  އަދި  އެއަކަށް  ލާފަ.  ޑްރާފްޓެއް  އިނީ  އެ  އަޅުގަނޑު  ވިސްނުންފުޅަށް  ހުށަހެޅުއްވި 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު. އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވީ...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު... .އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ކުރީގައި އޮތް ގޮތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންމެހެން   ހުށަހެޅުމެއް  އޮންނާކަށް  ގޮތަށް  އޮތް  ހުށަހެޅުން  ކުރީގައި  މި  އެއީ  ނުޖެހޭ.  ހުށަހަޅުއްވާކަށް 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މަނަދޫ  އަހާލަނީ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  އެގޮތަށް  ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ 
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ވުމަށް އެ  މެންބަރުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއް 

ބޭފުޅުން   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބަދަލުގެންނަން  އެ  ބަލައިގަންނަން.  ހުށަހެޅުއްވުން  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ގެންނަން.  ބަދަލު 

ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން އެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ    ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ޗެޓުގައި އެ 

ކަ ހާރޫން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އަޙްމަދު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މަށް.  އިއްޒަތްތެރި    ފާހަގަކުރެއްވީ  ތާއީދުކުރެއްވި  ކަމަށް. 

އަޅުގަނޑު   ވިދާޅެއްނުވޭ.  އެއްޗެއް  އަދި  ބަދަލުގެންނަން    5މެންބަރު  އެގޮތަށް  އެބަ  ބަލަން  އަދި  ސިކުންތު 

ޗެޓުގައި ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް.  އެކަން  ބޭފުޅުން  މިފަހަރު    ފެންނަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުމަށް.  ކަމަށް 

ކޮމިޓީގައި   ވަގުތު  މި  އާދެ!  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅެއްނުވޭ.  އެއްޗެއް  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    8ތާއީދުކުރެއްވި 

ފެންނަ  ތިއްބެވި.  އެބަ  މެންބަރުން  އި  އިއްޒަތްތެރި  އެ  މަނދޫ ޞް ކަމަށް،  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ  ގެންނަން    ލާޙު 

ފާހަގަ  ވެސް  މެންބަރު  ތާއީދުކުރެއްވި  އެކަނި.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އެއް  ދާއިރާގެ  ނުކުރައްވާ 

ލާޙު ގެންނަން ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމާ، )ށ( ކުރިން އޮތް ގޮތަށް  ޞްލާޙު ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އިޞްކަމަކަށް މި އި

ލާޙު  ޞް މިހާރު އެ ގެނެވުނު އި  ،އެހެންވީމާ  ލް. އަފްޒާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުންތަން ސާފުތާ  އްޔަށްހިފާއޮންނާނީ. )ނ( ކު

 ؟އަޅުގަނޑު އަޑުލިބޭތޯ  ލްފްޒާއައޮތް ގޮތަށް އޮތީ. )ށ( ކުރިން  ،އެ ފާހެއްނުވި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ތަނާ ބަދަލުކޮށްލައިފިން.   ހަމަ އެހެން ވިދާޅުވި  .އަޅުގަނޑު ބަދަލުކޮށްލާފައި އިނީ މިހާރު ކުޑައިރުކޮޅެއް ވެއްޖެ !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކު )ނ(  ރަނގަޅު.  މިހާރު  އާދެ!  އަދިވެސް،  ފެންނައިރުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ސްކްރީނުން  ތަން    އްޔަށްހިފާއޭތި 

ތަކުގެ  މުފައިވާ އިންތިޒާހިޖެތަނެއްގައި ހަމަ  ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި އެ   އްޔަށްހިފާ . )ރ( ކުހެއްޓުންހިރުކޮށް ބެލެސާފުތާ

ނައްތާލުން ނުވަތަ  އުކާލުން  ކުދަށުން  )ބ(  އެކަން    އްޔަށްހިފާ.  ވަގުތުން  ވެއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  ތަނަށް 

. )ކ(.  މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންފަރާތަށް އެންގުމާއެކު އެކަން    ކުއްޔަށްދޭ

ގާ ކުއްޔަށްހިފާ)ޅ(  ބޭނުމަކަށް  އެއްވެސް  ޚިލާފު  ނުކުރުން  ނޫނާ  ބޭނުން  މި  ތަން  )ކ(  ހަދާ  ގާ.  ދަށުން  ނޫނުގެ 

މީހުން    ނައިން ކުއްޔަށްދޭކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަށްވުރެ ގި  ދާއި ގަވާއި ތަނުގައި 

ކަމެއް.  ނުބޭތިއްބުން ކަހަލަ  އެއްވެސް  އުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާނެ  . މިއަކު ނާދޭ ދެން އެ ބިލްޑިންގގައި 
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އެގް  ވަރަށް ގިނަ  އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.  އާ ރީމަންޓުތަކުގައި ހުންނަ ވާހަކައެއް.  އެއީ  އުނދަގުލަކަށްވެދާނެ  ންމު 

 ތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމާ އެއްޗެއް ވިސްނާލުން ރަނގަޅުހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  އްނެކިހި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 ތޯ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވާހެން މިސާލަކަށް ޑީ.ޖޭ ޝޯއެއް ބާއްވާލުން ކަހަލަ ކަމެއް.  އްކިހިނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއް   ތަނުގައި  ހުންނަ  އެޕާޓްމަންޓުތައް  ގިނަ  އެޕާޓްމަންޓަށްވުރެ  އެއް  މިސާލަކަށް  ބިލްޑިންގގައި  މިދެންނެވީ 

ނޫނީ   ދިރިއުޅެން  ނިދަން،  އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް  އަނެއް  ސަބަބުން  ކަންތައްގަނޑުތަކެއްގެ  ހިންގާ  އެޕާޓްމަންޓެއްގައި 

ލަތްތައް ބައިވަރު އައިސްގެން ޝަކުވާކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ވާހަކައެއް މިއަކު ނެތޭ. މިހާރު  ހާ   އުނދަގޫވާ ކަހަލަ 

 ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

  ؟އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޑުލިބޭތޯ އަޅުގަނޑުގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބަރާބަރަށް ލިބޭ. ވަރަށް ޒުވާންކޮށް ހަމަ.   !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަކުރެއްގައި   ކުރީގެ  ތަންކޮޅެއް  މީގެ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ސާފުތާސާފު،  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  ބަލަހައްޓާ  ހިރުކޮށް 

ތަންތާހިރުކޮސާފުތާ ފާރު  ބިތުގައި  އިނގޭތޯ  ބެލެހެއްޓިދާނެ  ރީތިކޮށް  ނށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކުރަހައިގެން  ގައި 

ސާފުތާހިރު، އެ ތަންތަން ވެސް ސާފުތާހިރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުނިނަގާ ކުނިކެހުން ކަމަށް ހަމައެކަނި ވެއްޖެ  

ރަނގަޅު  މާ  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  އެއީ  ވަންޏާ  ސާފުތާހިރުކޮށް  ކަމަށް  ވާނެގޮތަކީ  އޭގައި  މިސާލަކަށް  ހެނެއް. 

  ހި ހިއްޕައިގެން ނުވަތަ ކުރަހައިގެން ވެސް އެ ގޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އޭރުން ބެލެހެއްޓިދާނެ ހަމަ ފާރު ތަންތާ އެއްޗެ

 ވެސް އަޅުގަނޑަށް މިއަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ ސާފުތާހިރު...
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   ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 މިސާލަކަށް. މިސާލަކަށް...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ހުންނަ   ތަނަށް  ހުންނަ  ހުރި ބައިވަރު ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު  ރީތިކޮށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކަށް 

މިސާލަކަށް   ހުންނަންވާނީ.  އެގޮތަށް  ނަމަވެސް  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ބަލަހައްޓަންވާނޭ،  ސާފުތާހިރުކޮށް  ބަދަލުނުގެނެސް 

ގޮތްގޮތަށް އެކި  ކުލަލާން  ވައްތަރު  އެހެން    އެކި  ވަރަށް  ހަމަ  ބުނާނީ  ކީކޭތޯ  ނުވަތަ  ބެލެހެއްޓިދާނެ  ސާފުތާހިރުކޮށް 

އިނގޭތޯ   ނޫން  ރަނގަޅެއް  އެހާ  އޭތި  އެހެންވީމާ،  ބެލެހެއްޓިދާނެ.  ސާފުތާހިރުކޮށް  ވެސް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ 

 އަޅުގަނޑަކަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ގޮތެއް. އެއީ ބަދަލެއް ގެންނަން...އިންނަންވާ ؟ ތޯއްމިހާރު އިންނަންވަނީ ކިހިނެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އެބައިތައް   ވަންޏާ  ކަމަށް  ގެންނަ  ބަދަލެއް  ތަނަށް  އެ  ކުލައަށް  ބަދަލެއް،  ނުވަތަ  އިތުރެއް  އުނި  މިސާލަކަށް 

 ...ހިމަނަންވާނެ މިހެން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް. ރީތިކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އިކުއްޔަށްހިފާ ތަނަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާމުން ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާ ބެހޭ ބައެއް އެބަ އާދޭ ކުރީގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މިސާލަކަށް ބަދަލުގެނައުން ކަމަށްވެދާނެ ކަންނޭނގެ ކުލައަށް ބަދަލުގެނެސް،  ބަދަލެއްގެނައުމަށްވުރެ މިސާލަކަށް މިހާރު 

އެއްޗެ ތަންތާ  ސާފުތާހިރުކުރެވޭ  މިސާލަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ބަދަލެއް  އެއީ  ކުރުން.  ކަންތައް  ހިއްޕާ  ހި 
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ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑަށް.  މި  ސާފުތާހިރުކަން  ހަމައެކަނި  ރީތިކޮށް  މާނައަކީ  މިތަނަށް  އޭގައި   

 ނަމަވެސް އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އިތުރެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަ ޖެހޭހެން އަޅުގަނޑުމެން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މިހާރު ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އިތުރުކޮށްލެވިއްޖެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޙްމަދު ހާރޫން. އަޙްމަދު ހާރޫން. ؟ ކޮބައިތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

ޖުމް ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަދެއްކެވި.  ޝުކުރިއްޔާ.  އެ  މެންބަރު ޝަރީފް  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ކަންބޮޑުވުމަށް  ލަ 

ހިތަށްއެރީ ވެސް  ޒިންމާއަ  އަޅުގަނޑު  ފަރާތުގެ  ކަހަލަ  ކުއްޔަށްހިފާ  އެއްވެސް  އިމާރާތަށް  އެ  ވާންވާނޭ  ކަށް 

ގޭގެ   އޮތީމަ  ސިޓިންގރޫމެއް  ބޮޑު  ގޮތެއް  ހަދާ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  އެއީ  ނުގެނައުން.  ބަދަލެއް  ސްޓްރަކްޗަރަލް 

އެކަމަކު   ޖަހާލަނީ.  ޕާޓިޝަން  ޖަހާލާފައި  މޮހޮރު  ބޮޑު  ފާރަށް  ހަމަ  ނޭނގި  ޕްލޭނެއްގެ  ވެރިވެރިމީހާއަށް  ބޮޑު  މީހާ 

ތެރެއަށް    ދަށުން ޑިޒައިންކޮށްފައި ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަން. އެހެންވީމާ، އެބައި އެއީ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާގެ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.   ލާންޖެހޭ ކަމެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ބަދަލުތައް ނުގެނައުން.    އި ށް ބެލެހެއްޓުމާ މިހާރު ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް ތަން ސާފުތާހިރުކޮ

 ؟ ބަދަލުނުގެނައުން ދެއްތޯ. އެއީތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

 ނެތި.  ސްޓްރަކްޗަރަލް އެއްވެސް ޗޭންޖެއް ތަނަށް ގެނެވިގެންނުވާނޭ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗޭންޖެއް ނާންނާނެ ހަމަ ކޮންކްރީޓްގަނޑު ތަޅައިގެން ނޫނިއްޔާމުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

 .ސިޓިންގރޫމެއް..ނޫން. ފާރަށް، މިސާލަކަށް ބޮޑު ، ނޫން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭރުން ޗޭންޖަކަށް.  އިންޓިރިއަރ  ވަނީ  އެއީ.    އޭރުން  ޗޭންޖެކޭ  އިންޓަރނަލް  ޗޭންޖަކަށް.  އިންޓިރިއަރ  ވަނީ 

 ސްޓްރަކްޗަރއަކީ އެ ހެދިފައި ހުންނަ އޮނިގަނޑުނޫންތޯ ކޮންކްރީޓް.

  

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

ޖަހާފައި    !އާދެ ޕާޓިޝަން  ސިޓިންގރޫމުގައި  އޮތީމަ  ސިޓިންގރޫމެއް  ބޮޑު  ހުންނައިރުގައި  އެގޮތަށް  ސްޓްރަކްޗަރ 

 އިތުރު ކޮޓަރިއެއް ހަދާލީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސްޓްރަކްޗަރހެން އެ ބަދަލުވަނީ މުޅި ތަނުގެ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޗެންޖެއް ނޫންތޯ އެއީ. އެއީ އިންޓީރިއަރ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

 އެއީ ދެން އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ.  !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުއްޔަށްދޭ  އުނިއިތުރު  ތަނަށް  އެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ސާފުތާހިރުކޮށް  ތަން  ކުއްޔަށްހިފާ  މާނައަކީ  ފަރާތުން    އެހެންވީމާ، 

 ނުލައި ނުގެނައުން ދެއްތޯ.   ހުއްދައާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން

 ތި ވަރަށް ފުރިހަމަ އިބާރާތެއް.   !އާދެ !އާދެ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އަކުރެއް އިތުރުކުރަން.ވަކި ޕޮއިންޓެއް ދެއްތޯ. އެއީ ވަކި ކަމަށް އެޑްރެސްކުރާތީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 ވަކި ޕޮއިންޓެއް ދެއްތޯ އެއީ.   !އާދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުލައި ނުގެނައުން. އެއީ އެ    އެހެންވީމާ، ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އިމާރާތަށް އުނިއިތުރު ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައާ

 ޒިންމާއަކީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 ؟އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިކްރާމަށް މި ވަގުތު ފުރުޞަތު އޮތީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

ސާފުތާހިރުކޮށް   ތަން  ކުއްޔަށްހިފާ  އެއީ  ރަނގަޅުހެން.  ގޮތް  އިން  އެ  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  )ނ(  އާދެ! 

ތަނަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް    ބެލެހެއްޓުން. އެ އެ  ހީވަނީ. ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ނިމުނީހެން  އެ  ގެންނަ  ހިސާބުން  ޗޭންޖެއް 

ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވިގެން ގެނެވޭ ޗޭންޖަކަށް ވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމު ކަމެއްހެން.  

ގޮތަށް ސިޓިންގރޫމުގައި އިތުރު ކޮޓަރިއެއް    މިސާލަކަށް ދެންމެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި 

ވީމާ، އެއީ ސްޓްރަކްޗަރަލް ޗޭންޖެއް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުން  ހަދާލުން. އެހެން 

ހީވަނީ.   އަޅުގަނޑަށް  އެއްޗެއްހެން  އަންނަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ނުކުތާއެއްގެ  ވަކި  އެއީ  އެކަން  އެއްބަސްވެގެންކަން. 

 މެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ.  ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެއާއި ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްލެވިފައި އިން ގޮތް މިއީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ންނަވާ  މިހާރު އެ ވިދާޅުވާ، ތި ކުނި ނައްތާލުމާ ބެހޭ ބަޔަކަށް ނޫން އެބައި ގެންނަންޖެހޭނީ. އަދި ވަޑައިގަ  ލްއަފްޒާ

 މައްޗަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިނީ. ފެނިވަޑައިނުގަންވަނީ ކަންނޭނގެ މުޤައްރިރަށް.  އާދެ! އޭގެ ތިރިއަށް. އޭގެ ތިރިއަށް އިތުރުކޮށްލާފައި މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނުގެނައުން. އެއީނޫންތޯ.  ކުއްޔަށްހިފާ ތަނަށް ބަދަލު އޮތީ. ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި  އޮތީ. މި މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ހާރޫން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނދޫ

 އާދެ! ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   މަނަދޫ  މިހާރު  އެބަ.  ވިދާޅުވޭ  ރަނގަޅުކަމަށް  އޭތި  އެ  އާދެ!  އޭތި  ހުށަހަޅުއްވާނެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މައްޗަށް   ކުޑަކޮށް  އަދި  ތާއީދުކޮށްލައްވަންވާނެ.  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ދެން  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ބަދަލުގެންނަ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބާއްވަން  ރަނގަޅު. މިހާރު )ނ( އޮތްގޮތަށް  ޖައްސަވާލަބައްލަވާ. އާދެ! މިހާރު  ކަމަށް    ސްކްރީން 

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވަނީ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުން މިހާރު އެ  

 އިދާރީ ބޭފުޅުން. ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު. އި ގެ ތިރީގައި ލިޔުއްވާލައްވާފަ އިނީ )ރ( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހީމް ޝަރީފް  އިބްރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ
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ބަދަލުކުރާ އެއްޗެއް  ނުވަތަ  ހަލާކުވެ  އެއްޗެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެބަ    މިހާރު  ވެސް  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އެއްޗެ އިސްކުރު  އިސްކުރު.  މިސާލަކަށް  ކަންނޭނގެ.  ހުންނަނީ  ނޮޓިފައިކުރަންޖެހޭ  ތުރެޑް  މިސާލަކަށް  ވެސް  ހީގައި 

ވެސް ވަރަށް ތަފާތު. ބައެއް ކަހަލަ ތުރެޑު މިސާލަކަށް، ޕޯސެޕްޓް ކަހަލަ އެއްޗަކަށް އެހެން    ވަރަށް ތަފާތުކޮށް. ކޮލިޓީ

މަރާމާތަކަށް   ބޮޑު  ހަލާކުވާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް  ދާއިމީކޮށް  ހަމަ  އެތަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޖަހައިފި  އެއްޗެއް  ތުރެޑު 

އެއްޗެ  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އަންނާނެ  ނޮޓިފައިކުރަންޖެހޭނެ  ހި  ވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު 

އެއްޗެ  ފިކްސްޑް  ބައެއްފަހަރު ބައެއް އެއްޗެ ކަންނޭނގެ.  އެބަ ނޮޓިފައިކުރަންޖެހޭ.  ބަދަލުކުރާއިރު ވަޔަރު ނަރު  ހި  ހި 

ބޭނުއެއްޗެ އެއްޗެއް  ވަރުގަދަ  ވަޔަރަށްވުރެ  ހުންނަ  ކޮށްފައި  އެތާ  މިސާލަކަށް  ޖެހޭ.  އެބަ  ތަފާތުކުރަން  ންކޮށްފި  ހި 

އެއްޗެ ކަހަލަ  ހަލާކުވެގެންދާ  ސިސްޓަމް  ވަޔަރު  މުޅި  އެތަނުގައި  ވަންޏާ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  ހުރި.  އެބަ  ވެސް  ހި 

 ކަމަށް ވަންޏާ ވެރިފަރާތަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ ހަމަ ނޮޓިފައިކުރަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.   އިތުރު ކަމެއް ކުރާ

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

)ޅ(  މިއިނީ  ވާހަކަ  ތި  މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  މި  އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްލަވާލައްވަން  އިނީ    ގައި 

ފަރާތަށް   ކުއްޔަށްދޭ  އެކަން  ވަގުތުން  ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ  އެއްވެސް  ތަނަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  ހައިލައިޓްކޮށްލާފަ. 

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. އެންގުމާއެކު އެކަން މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ

ގޮތަކަށް.   ކިތަންމެ  ގެއްލުންވެދާނެ  ތަނަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  މިހާރު  ސާފުކޮށްލަން.  އެއްޗެއް  ހަމަ  އަދި  އަޅުގަނޑު 

މަލެއްގެ ސަބަބުން ވެސް  ޢައެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ގެއްލުންވެދާނެ. ނުވަތަ އޭނަގެ  ޘާ މިސާލަކަށް ޤުދުރަތީގޮތުން ކާރި

ހަމަ   މީތި  އެހެންވީމާ،  ގެއްލުންވެދާނެ.  ވެސް  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ  ބައެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއްވެދާނެ. 

. އޭނައަށް އެ ގެއްލުން ނުފެނި ވެސް  ކަމެއް ނޭނގޭނެތާ ބުނާކަށްއްއްޖެނަމަ މިސާލަކަށް ކިހިނެވެ   އެއްވެސް ގެއްލުމެއް 

 ސްދުގައި ކުރާ ކަމަކުން ނޫންތޯ އޭނައަށް... ގަހުރެދާނެ. ނުވަތަ އޭނަގެ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްވެސް   އަޔަސް.  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  ބޮޑަސް،  ކުޑަޔަސް،  ކަމެއް.  ހުރިހާ  ވަންނާނެނޫންތޯ  މީގެތެރެއަށް  މިހާރު 

 ގެއްލުމެއްވީމަ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެލާ

މިސާލަކަށް   ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ  އެއްޗެއް  ކޮން  ނުވަތަ  ކަމެއްތޯ  ކުރި  އޭނަ  ނޫން.  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  ރަނގަޅޭ. 

ކިހިނެތްތޯ އަންގާނީ. އޭނަ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުންވާ ގެއްލުމެއްތޯއޭ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ ކަމަށް  

 ވަންޏާ އަންގަންޖެހޭނެތޯއޭ.  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ލިޔެވޭނެތޯ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގާނޫނުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  ؟ އެހާވަރަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  މިއޮތީ  މިހާރު 

އަންނަން ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްދޭ  އެކަން  ވަގުތުން  ވެއްޖެއްޔާ  ގެއްލުމެއް  ތެރޭގައި  އޭނެވާއެއްވެސް  މާނައިގެ  އޭގެ   .

 ހާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،... ހިމެނޭނެނޫންތޯ ހުރި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެލާ

 ވެއްޖެނަމަ...  ގެއްލުމެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމެއް   ހުރިހާ  ކަހަލަ  ވިދާޅުވާ  ތި  އަންގަންވާނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ  އެކަން ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަށް  ހިމެނޭނޭ  ވަގުތުން 

 . އެއްވެސް ގެއްލުމެއް. ކުޑަޔަސް، ބޮޑަސް.އިތެރޭގަ  މީގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެލާ

ގެއްލުމެއްތާ   ކުރާ  އޭނަ  ނުވަތަ  ވެއްޖެނަމަ  އަންގަންޖެހޭނެ.  ވިޔަސް  ގެއްލުމެއް  ކުރާ  މީހަކު  އެހެން  އެހެންވިއްޔާ 

 އޭނަ... 

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ގޮތަކަށް   ކޮންމެ  ކުރިޔަސް.  ގެއްލުމެއް  މީހަކު  ކޮންމެ  އަންގަންޖެހޭނެ  ފަރާތުން  އުޅޭ  ކުއްޔަށް  ތަނުގައި  އެ 

 ގެއްލުންވިޔަސް. އެހެންނޫންތޯ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

އެއްޗަކުން   ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުމެއް އައިސްގެން ފުރުޞަތު މި ހޯދީ. މީގައި ކުއްޔަށްދޭ ތަންތަނަކީ އިންޝުއަރ ކުރެވިފައި ހުރި  

އަޅުގަނޑަ ވުމަކީ  އިންޝުއަރެންސްގެ  ތަންތަނަށް  މި  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއްހެން.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  ށް 

މީގަ އިންތޯ  އެބަ  ޙ؟ އިނުކުތާއެއް  އެކަހަލަ  އެއީ.  ހާއެއީ  ނޫން  ޒިންމާއެއް  ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްހިފާ  ދިމާވާ،  ލަތެއް 

އި އެބައި އަދި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ އަތުން  ކުށްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ. ދެން އެ ކުލީގެ ގޮތުގަ 

ލިބޭ    ނެގި ގެއްލުމެއް  އެއީ  ވެސް  ވިޔަސް  މައްސަލަތަކުން  ހާ ކަމުގައި  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޒިންމާ،  އޭގެ  ލަތުގައި 

ނުހިނގި އެދެވޭގޮތުގައި  އެންމެ  އަދި  ރާއްޖޭގައި  ދެން  އޮތުމަކީ.  އިންޝުއަރކުރެވިފައި  ކަމެއް  ސް  ޔަސަލާމަތްކުރާ 

 ނޑަށް ހީވަނީ ހިނގަން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއްހެން މި ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އިންޝުއަރކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.  އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢާންމުކޮށް ބިލްޑިންގތައް ފަޔަރ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައި ހުންނަނީ މިހާރު. ދެން ނެޗުރަލް ޑިޒާސްޓަރ ހުންނަނީ  

 ކުރެވިފައި ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން މިހާރު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 އެ ވާހަކަ މިއަށް ގެނެވިފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށްވާނެހެން.   ،އާދެ! އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލު   އަޅުގަނޑު  އެބައި  ނޯޓުކޮށްލައްވާތި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބެއްގައި  ކޮންމެވެސް  އާދެ! 

ނޫނީ  އިނިންމަ ނަމަވެސް  ބަލައިލާއިރު  އެބައި  ލާފައި  އެއްހިސާބަކަށް  ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  މިހެން 

ކޮބައިތޯ   މާއްދާ  ޒިންމާގެ  ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްހިފާ  މިހާރު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކަންތައް.  ލުމުގެ 

ސްކް  34އެބައިގެ   ؟ލްއަފްޒާ އުޅެނީ.  މި  ހުއްޓުންއަރައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫންތޯ  )ށ(  ފެނުމުގައި  ގެ  ރީން 

އުޅެނީ   ވެސް  މައްސަލައެއް  ނެޓުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއަދު.  ކުރިމަތިވޭ  އެބަ  ދަތިތަކަކާއި  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ 

 ކަންނޭނގެ. 



 2021ޖޫން    30                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  43ކޮމިޓީގެ    ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ

 

 

36 

 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 އެބަ އުޅޭ އިނގޭތޯ ޖެނެރަލްކޮށް ހަމަ ނެޓުގެ މައްސަލައެއް ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަފްޒާ އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  އުޅޭ  ހަމައަށް    ލްއެބަ  އަކުރާ  ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި 

 ސްކްރީން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

މިހާރު   ވެސް  )ކ(  މަޝްވަރާކުރައްވާފަ.  ދެންމެ  )ޅ(  ދެން  ދެއްތޯ.  އިތުރުކުރީ  )ބ(  އެހިސާބުގައި  މިހާރު  އާދެ! 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ... 

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ނިންމޭނޫންތޯ ގޮތަކަށް.  ނުއް އްސެބައްލަވާ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ އެއްޗެ އަދި މައްޗަށް ވަޑައިގެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 )ބ( ނިންމަވާފައި )ޅ( މިހާރު މަޝްވަރާކުރައްވަނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ބ(  )ބ(    މިހާރު  ތަނަށް  ގައި،  ކުއްޔަށްހިފާ  ހުއްދަނެތި  ފަރާތުގެ  ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ދެއްތޯ.  އިތުރުކުރެވިފައި 

ލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން މިއަށް  ޞްލާޙުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އިޞްބަދަލުނުގެނައުން. މި އި

ނޫންތޯ   ކޮށްފައި  ދެއްތޯ.  ކުރައްވަންވާނެ  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެވެސް  އެއްވެސް  ތާއީދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ފާސްކުރެވޭނީ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން   އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު
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 އާދެ! އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ،    އެހެންވީމާ، )ބ( އިތުރުކުރެވިއްޖެ. )ޅ( މިހާރު ކުރީގެ )ބ( މިހާރު މި އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ މެންބަރަކު ނެތް.  

ކުއްޔަށްދޭ  އްޔަށްހިފާކު އެކަން  ވަގުތުން  ވެއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  އެ  ތަނަށް  އެންގުމާއެކު  ކަން    ފަރާތަށް 

. ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ޢަމަލުކުރުންގޮތަށް    މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފުރުޞަތު. އެބައި ނިމުނުފަހުން އަޙްމަދު ސަޢީދު ތި ވިދާޅުވަނީ ނުފެންނަ ކަމަށް. މިހާރު )ބ( އިތުރުކުރަން އަޙްމަދު  

 ސަޢީދަށް ފެނި... އަޙްމަދު ސަޢީދު )ބ( އިތުރުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ 

 މުޤައްރިރު މާ އަވަސްކޮށްލެއްވީނޫންތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަޢީދަށް   އަޙްމަދު  ނޯޓުކޮށްލައިފިން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދަނީ.  މި  ބާރަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

)ޅ(ކަމަށް. އެހެން ހުރިހާ    ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ. ދެން  މެންބަރުންނަށް  އޮތް    އިއްޒަތްތެރި  ގައި 

ތަން    ނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ބައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވޭ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު. )ކ( ގާ

ނުކުރުން މި  ބޭނުން  )އ(  ގަވާއިގާ.  ހަދާ  ދަށުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ދާއިނޫނުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

 . ތަނުގައި މީހުން ނުބޭތިއްބުން ނިސްބަތަށްވުރެ ގިނައިން ކުއްޔަށްދޭ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔޫނުސް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 ؟މުޤައްރިރު ކޮބައިތޯ އެ ނިސްބަތަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކީކޭތޯ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔޫނުސް ޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހޮޅުދޫ

 ؟ނިސްބަތަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަދި ސާފެއްނުވިއޭ އިނގޭތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔޫނުސް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 ؟އިތޯއޭއަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އެތާ ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގައި ތިބޭ ނިސްބަތަކީ ކޮބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަވާއިދާ ދަށުން ހަދާ  މިހާރު ގާނޫނުގެ  ނިސްބަތް.    އި ނިސްބަތަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ 

އަދަދެއް   އުޅެވޭނެ  މިހާރު  އޮންނާނެ  ވެސް  ގަވާއިދުގައި  އަދަދެއް.  ދިރިއުޅެވޭނެ  ތަނުގައި  އެ  އޮންނާނެ  އޭގައި 

 ންނަށޭ ބުނާ ބުނުމެއް.  . މިސާލަކަށް މިތައް އަކަފޫޓުގެ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އުޅެވޭނީ މިތައް މީހުއިތަނެއްގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ގައި އެބަ އިނދޭ ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ އަކަފޫޓުގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން އުޅެވޭނެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   8އާދެ!  

 މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްވެސް  ؟ އިނީ ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، އެއަށް އެބަ އޮތްތޯ އިތުރު އަނެކައްޗެއް  ނިސްބަތުގެ ވާހަކަ އެއާދެ! މިހާރު  

ވާހަކަ. އެހެންވީ ބަދަލުވެލެއްވި  ޗެމްބަރަށް  ވިދާޅެއްނުވޭ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް  އެއްޗެއް  އިތުރު  މާ، މިހާރު  މެންބަރަކު 

)ހ(   34 މާއްދާގެ  )އ(  ވަނަ  ފެށިގެން  އިތު  އިން  ފާސްކުރުމަށް  އަށް  ހިމެނޭގޮތަށް  ވެސް  )ބ(  ރުކުރެވުނު 

 ލަން ބޭނުން.އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިންނެވިތޯ ބަލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔޫނުސް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ
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 ޖަހާއިރު ކޮމިޓީއަކަށް، އެހެން ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވެލަން އިނގޭތޯ.   12މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު އެބަ ޖެހޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަހާއިރު ދެން މަޖިލިސް ފްލޯރއަށް ބޭފުޅުން ބަޙުސަށް ވެސް    12ލާނަން. އެއީ  އި އަޅުގަނޑު މި މާއްދާއަށްފަހު ނިންމަ

އިޝާރާތްކުރައްވާ. އެހެންވީމާ. އެހެންވީމާ،  ވަޑައިގަންނަވަން   އެބަ  )ހ( އިން    34ބޭނުންފުޅުވެގެން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

)އ(  އިއްޒަތްތެރި    ފެށިގެން  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރައްވާ.  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  އަށް 

ތާއީދާ  ފާސްވެއްޖެ  މެންބަރުންގެ  މާއްދާ  އެ  ކުރިން  ކަމުގައި    އެއްކޮށް  ނިންމާލުމުގެ  ހަމަ  ދެން  ކަނޑައަޅަން. 

ދަންނަވަ މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ގުޅޭ  އި އަޅުގަނޑު  ރިޕޯޓުތަކާ  ދެންނެވީ  ފަށަމުން  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ލާނަން. 

މެންބަރުންނާ   އިއްޒަތްތެރި  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވާލަދެއްވާނެ.  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ސިޓީ 

ފޮނުވަމުންދާނެ ހިއް އަޅުގަނޑުމެން މި  ސާކޮށްލީ އެ ސިޓީތައް އެ ފަރާތްތަކަށް  އަންނަ ހަފުތާގައި މި    ކަމުގެ. ދެން 

ބައްދަލުވުމެއް   އިތުރު  ދެތިން،  އިތުރު  އަދި  މަސައްކަތްކުރާނަން  އަޅުގަނޑު  ނިންމާލެވޭތޯ  ވެސް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ 

އުރުގެ ނިންމާ ބިލެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތުގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ބާއްވައިގެން ނަމަވެސް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަ 

މި ކޮމިޓީގައި އޮންނަތާ ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސްވެފައި އޮތް ބިލަކަށްވާތީގެ އިއްޒަތްތެރި   ބޭނުންވޭ މިހާރު  އެބަ  ހަދާލަން 

 މެންބަރުން... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔޫނުސް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

 ؟އަދި ކިތައް މާއްދާ އެބަ އޮތްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އަދި ކިތައް މާއްދާތޯ ލްއަފްޒާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

 މި ފާސްކުރެވުނީ.   34މާއްދާ. މިހާރު  74ޖުމްލަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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40 

 

އަދި   ހީވަނީ    40އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    40މާއްދާ  މާއްދާ 

ހަތަރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާލެވުނީމަ. އެހެންވީމާ،   ފާސްކޮށްލެވޭނެހެން މިހާރު މިދާ ސްޕީޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ތިން 

ނަމަވެސް ބާއްވައިގެން  ބައްދަލުވުން  އިތުރު  ކުރިންމި    އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.    މި  ،ބުރާސްފަތީގެ  ހަފުތާގެ  އަންނަ 

ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ  ނިންމާލާފައި  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީ  ކުރިން  ބުރާސްފަތީގެ  ހަފުތާގެ  އަންނަ  ނޫން.  މާދަމާއެއް 

އި ބިލު  މި  ފެށޭއިރުގައި  ދައުރުގައި  އަންނަ  އޭރުން  މަސައްކަތް.  އެ  ފޮނުވޭވަރަށް  ބިލު  ންނާނީ  ބައްލަވާލައްވަން 

ރިޕޯޓާ  ކޮމިޓީ  ދެން    ފްލޯރގައި  ބަލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ގެންދެވޭތޯ  މަސައްކަތް  މި  އެވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އެއްކޮށް. 

 ! އާދެ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔޫނުސް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ

އިޢުލާންކުރެއްވީ ކުރިއަށް އޮތްތާ ހަފުތާގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފްލޯރގައި  މުޤައްރިރު، މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް  

ދަލުވުންތައް ބާއްވަން   މަޖިލީހުގައި ބައްކުރިއަށްގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެތްތޯ ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް

 .  އިއޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގަ 

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެން   ކުރިއަށްދާނީ.  ފިޒިކަލީ  ވެސް  ކޮމިޓީތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ދާކަމަށް  ފިޒިކަލީ  ފްލޯރ  މަޖިލީހުގެ  އާދެ! 

އެ ހަމަ  ވަގުތު  މި  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ހަމަ    އެކަމަކު  ޕްރިފަރކުރައްވަނީ  ބޭފުޅުން 

 ހަފުތާ ވެސް ގެންދިއުމަށް.އަންނަ  ވައުޗުއަލްކޮށް މިހާރު މިދާގޮތަށް މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

 އޯކޭ. އޯކޭ. އޯކޭ. މައްސަލައެއް ނެތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ކޮމިޓީ  ހަމަ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ފިޒިކަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ކުރިއަށްދާ  މަޖިލިސް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ، 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ބަލާނީ.  ނިންމޭތޯ  ބިލު  މި  ގެންގޮސް  ކުރިއަށްގެންދާނީ. 

އެ   ޤަބޫލުކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލުމުގެ.  އެގޮތުގައި  ހަމަ  ވެސް  ބިލެއް  ކޮންމެ  އެހީތެރިވެދެއްވާ 
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އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ތި އެއްބާރުލުން  ދެން  ކަމަށް.  ދެއްވާނެ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްގޮތަށް  ކުރިއެކޭ  ހަމަ    މެންބަރުން 

  އެއްކޮށް ބަލައިގަންނަން ތި  ބޭފުޅުންގެ އެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު އަބަދު ވެސް ޝުކުރުވެރިކަމާ

ތި އަދި  ގާތްކަމާއި  ބަހައްޓަވާ ޝައުޤުވެރިކަ  ބޭފުޅުންގެ  މިކަމަށް  މިހާހިސާބުން  ބޭފުޅުން  އެހީތެރިކަން.  ދެއްވާ  މާއި 

ނިންމަ ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީ  މި  މިއަދުގެ  ދުވަހަކަށް  އިއަޅުގަނޑު  ބާއްޖަވެރި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ލާނަން. 

 އެދެން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 




