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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

. ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އަޅުގަނޑު  2އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 

މެންބަރު   ޢަބްދުލްޣަނީ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

މް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު، ގާނޫނު ނަންބަރު  އިބްރާހީމް ނަސީ

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަލްފާޟިލް ސިމާދު ޢަލީ،    5/ 2009

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓު  އޮފް  ޝިފާ  މިނިސްޓްރީ  އަލްފާޟިލާ  މޭޔަރު  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލެ   ،

މުޙައްމަދު. އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަން ކޮމިޓީއަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަރުޙަބާ ޝިފާ އަދި ޝިމާދު.  

ގާނޫނު ނަންބަރު    އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާކޮށްފައި މިވަނީ ކޮމިޓީއަށް، ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެއްގަމު  5/ 2009 ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި  ދަތުރުފަތުރުގެ  ، އެއްގަމުގެ 

އެކަމާ   ނިންމާވާތީވެ  ކޮމިޓީން  ކަމަށް  ނުޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރަން  ގަރާޖު  ގޮތުން  ބެހޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ  އުޅަނދު 

ދަތި އައިސްދާނެ  އެހެންވީމާ،  ގުޅިގެން  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް.  ކަންކަމާ  ދިމާވާނެ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  އަދި  ތަކާއި 

 އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 

 ގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު 

ކައުންސި ސިޓީ  މާލެ  ޚާއްޞަކޮށް  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ފުރުޞަތަށް  ދެއްވި  ލުގެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

މުޅި   ފަދައިން  މިކަމުގެ ތެރެއަށް ގެންނެވީތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އިންވޯލްމެންޓް 

އަދި   އުޅަނދު ވެސް  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އެއްގަމު  ދަތިވެ އުނދަގޫވެފައި އޮތް އެއް މައްސަލައެއް  ސިޓީއަށް ވަރަށް 

އޮ މި  ދަތިވެފައި  ވަރަށް  މައްސަލަ.  މާލެއަށް  ނެތުމުގެ  ވެސް  ޖާގަ  އަޅާނެ  ވެސް  އުޅަނދުތައް  މޫދުގެ  ދެއްތޯ  ތީ 

އެހެންވީމާ، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަގުތަކަށް ވެސް އޮތީ އޭގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައި  

މަ އެޅުމުގެ  އެއްޗެހި  ދަތުރުފަތުރުކުރާ  ސަރަޙައްދަށް  ވަށައިގެންވާ  މާލެ  އެހެންވީމާ،  އަދި  އެބައޮތް.  ވެސް  އްސަލަ 

މިހާރު ބޮޑަށް މި މަޝްވަރާކުރެވެނީ އެއްކަލަ ގަރާޖު، ގަރާޖު ސިޓީގެ އިޝޫ ކަމަށްވާތީ ތެދުފުޅެއް އަޅުގަނޑު ވެސް  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ މާލޭގައި ގަރާޖު  

އޭގެ  ސި ދެން  އެބަޖެހޭކަން.  އަންނަން  ހުއްޓުމަކަށް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  މި  ދޫކޮށްގެން  ޓީ 

ތަންތަން   ހުރި  ހަމަޖެހިފައި  ބިންތަކުން  ދައުލަތުގެ  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ހައްލެއްގެ 
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އެހެން ހޯދައިދޭންޖެހޭ.  އެބަ  ގޮތެއް  ދެން  ވޭތުވެދިޔަ  ހެދެން  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ސިޓީއަކީ  ގަރާޖު  ނަމަވެސް، 

ގެދޮރު   ނަގައިގެން  ލޯނު  މާލޭގެ  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  އޮތް  ހައްލުވެފައި  ތަނުގައި 

އެ   ރައްޔިތުންނަކަށް  މާލޭގެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އޮތް  ޕްލޭންގައި  އަދި  ގޮތުގައި  ގަރާޖުގެ  ލޯނު  ހަދާފައި  ޕޭކޮށްގެން 

ތަންތަން   އެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ހުރި  ގަރާޖު  އަދި  ޗާރޓުތަކުގައި  އެކުގައި  ނެތުމާ  ގޮތެއް  އެއްވެސް  ކަވަރކުރެވޭނެ 

އެކިފަހަރު މަތިން ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ ފިހާރަތަކަށް. ފިހާރަ ނުހިންގުނީމަ ކެފޭއަކަށް، ކެފޭ ނުހިންގުނީމަ ގުދަނަކަށް.  

ންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާވެފައި އޮތް ބޮޑު ދައްޗެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ގްރައުންޑް  އެހެންވީމާ، ރައްޔިތު

ބައިވަރު   އެތައް  ގަރާޖަށް  އެއް  ގަރާޖަށް  ކަމަކީ  ދެވަނަ  ބޭނުންކުރުން.  ޕަރޕަސްއަށް  އެ  ހަދާފައި  އެގޮތަށް  ފްލޯ 

އެބައޮތް. އަދި ބައެއް މީހުން  ފުރުޞަތު  އެބަހުރި. އެކަން    އެއްޗެހި ވެއްދުމުގެ  ނަގާފައި  ނާޖާއިޒު ފައިދާ  މިކަމުން 

މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެސް ނެތް. ކައުންސިލުން ބެލި ބެލުމުގައި ވެސް އެއް ގަރާޖަކަށް ވެސް އެތައް ބައިވަރު އެއްޗެހި  

ތީގައި. އެހެންވީމާ،  ދޭތެރެއަކުން ބަލައިލާއިރު އެބަހުރޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ. ދެން އެހުރިހާ އެއްޗެއް މިހާރު ހުރީ މަގުމަ

މަގުމަތި އެއީ ހައްލެއް ވެސް ނޫން. މިކަމަށް ހައްލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތަންތަން ހަދައިދިނުން އެއީ އެއް ހައްލު.  

ތަންތަން   ކުރެވެންޖެހެނީ  އެތެރެ  އެއްޗެހި  އަސްލުގައި  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުދެކޭ  ގޮތުގައި  ހައްލެއްގެ  ދެވަނަ  ދެން 

ކަމަކު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އެންމެބޮޑު އުނދަގުލަކީ އިންޝުއަރ، ކުންފުނިތަކުން ހަތަރު ފުރޮޅުލީ  ހޯދައިގެން. ދެން އެ

ގިނަ   މިހާ  ކޮބައިތޯ  އާގިއުމެންޓަކީ  ނެރޭ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑު  އެބަކުރޭ.  އެތެރެ  އެއްޗެހި 

 ކަމަށްވަންޏާ ކޮބައިތޯ ކުންފުނިތައް އެއްޗެހި ބަހައްޓަން  ސައިކަލްތަކާއި އަދި ހަތަރުފުރޮޅުލީ އެއްޗެހި ވެސް އެތެރެކުރާ 

ބަލައިލާއިރު އެބަފެނޭ ކާރުފުރޮޅު   މާލެ  ހުރި ތަންތަނަކީ. އެހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މުޅި  ހަދާފައި 

ބަހައްޓާފަ އެއްޗެހި  އައު  ބޮޑެތި  މަގުމަތީގައި  ހަލާކުކޮށްލާފައި  ސައިކަލްގެ  ނޫނީ  ދެން  ނައްޓާލާފައި  ހުއްޓާ.  އި 

އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބައެއް ތަންތަނުން އެއްޗެހި ގެނެސް ހަމަ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާލާފައި  

ގަންނާނެ މީހުންވީމަ އެ އެއްޗެހި ހަމަ ގެންދާކަން ވެސް. އިން އަދަރ ވައިސް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަދި ތަކެތި  

އެމީހު ކަމަށްވަންޏާ. އެތެރެ  އެތެރެކުރިޔަސް  އެތެރެކުރާ  ލޮކޭޝަނެއް އެއްޗެހި  ކޮންމެވެސް  ހުންނަންޖެހޭނޭ  ވެސް  ން 

ކުރާ އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތޭ. އެއީ ކުންފުނިތަކުން ޕޭ ނުކުރެއްވުނީމަ ވެސް އަނެއްކާ އެތި އެބައާދޭ  

އެއްވެސް މީހުންނަށް  މީހުންނަށް. ވިއްކާ  މީހުންނަށް. ވިއްކަ  މީހުންނަށް  އެ   ގެއްލުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތު 

ގޯޅިތައް   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ގިނަވެގެން. ކުރީގައި  ނެތް ސައިކަލްތައް  ހިނގާނެ ގޮތެއް  އުނދަގޫވަނީ. މަގު  މި  މީގެ 

ތިދައްކަވަނީ    ކަންމަތީގައި ނުހުރޭ ސައިކަލް ތަކެއް ބަހައްޓާފަ. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ބޮޑަށް މި ގާނޫނުގައި ތި ބޭފުޅުން

ހަމަ   ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ހައްލެއް  އެއްޗެހީގެ  ހަތަރުފުރޮޅުލީ  އެކަމަކު  ވާހަކަކަން.  އެއްޗެހީގެ  ހަތަރުފުރޮޅުލީ 
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ދެއްވައިގެން   ފުރުޞަތު  ޖާގަ  އެތެރެކުރުމުގެ  މެނުވީ  ލިބުނީމަ  ތަންތަން  ގަނެފައި  ތަންތަން  ހަދާފައި  ތަންތަން 

ދެއްވާކަ ނުފެނޭ  އެއީ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވާހަކަ.  މިދެންނެވި  ދެއްތޯ  ސާފުވެއްޖެ  ވެސް.  ފަރާތްތަކަކަށް  އެތެރެކުރާ  ށް 

ހަދަންވީ   ފްލޮޓެއް  ބޮޑު  އެހެންވިއިރު  ވެސް  އެމީހުން  އެކަމަކު  އޯކޭއޭ.  އެތެރެކުރަން  އެއްޗެހި  ހަމަ  ވިޔަފާރިވެރިން 

އެތެރެ ހޯދާފައި  ޖާގަ  އެމީހުން  ބުރިއަށް. ހަދާފައި  ބުރި  މާލޭގައި  އެމީހުންނަށް  ނޫންތޯ  ނޫންތޯ. އެހެންނޫނީ  ކުރަންވީ 

ނެތް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް. ހަމަ މަގުމަތީގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަހައްޓަމުން ބަހައްޓަމުން އެ ދަނީ. ދެން އެހެންވީމާ،  

ދޫކޮށްގެން ގަރާޖު   އެވަރަކަށް ނުވެސް ބެލޭ.   80ހާހަށް،    75ގަރާޖު ސިޓީ  މިހާރު ރޭޓު މި ހުންނަނީ ހަމަ    ހާހަށް 

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އަދި މިދެންނެވި ސީދާ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ނުބެލޭ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން މި  

ދަންނަވަނީ. ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް އެއީ ޗެލެންޖެއް. ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ކުރާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިދެނީ 

ބަލާފައި ގަރާޖުގައި ކާ ޗާޓު  ފުރަތަމައިނުން މި ތަން  ރު ބާއްވަން ހުއްދަ އޮތްތޯ. އެ ގަރާޖު ޗާޓުގައި އިންނަ. ދެން 

ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެތަނަކަށް މި ދަނީ. ގޮއްސަ ބަލަނީ އެތާނގައި ކާރެއް ޕާކްކުރާނެ ޖާގަ އޮތްތޯ. އެހެންވީމަ،  

ހު ބަލާފައި  އެތަން  އެހެންވީމާ،  ހަދާފަ.  ގަރާޖެއް  ކާރު  އެބައިދޭ  ހަދާއިރު  ދެން  އިނީޝިއަލީ  ދެނީ.  މި  އްދަ 

އަނެއްކާ   ޓްރާންސްޕޯޓުން  ފޮނުވީމާ،  ފޮނުވަނީ.  މި  ކޮޕީ  ހުއްދައިގެ  އެ  ޓްރާންސްޕޯޓަށް  ދެނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ޗެކްކުރައްވާފައި އެ ހުއްދަ ދެއްވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދޭތެރެ މެދުގައި ވެސް އެބަވޭ ބައިވަރު ދުވަސްތަކެއް. އެ  

ފަހަރު އެތަން ހުރޭ ބަދަލުވެފައި މުޅިން އެހެން ސްޓްރަކްޗަރ ވެސް ބަދަލުކޮށްލާފަ. އެ ސަބަބާ  ދޭތެރޭ މެދުގައި ބައެއް

ހުރެގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް އަބަދު ވެސް ތަނެއް ހަދަންޖެހިއްޖިއްޔާ ހުރިހާ ފްލޯ ތަކެއްގެ  

ޖެ ދެން  ސްޓްރަކްޗަރަށް.  ގެންނާނެ  ބަދަލު  އެ  ގެންނަނީ.  ހުރި  ޗާޓު  ދިމާވެފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެރަލީ 

އެހެންވީމާ،   މިދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ  އިތުރަށް    4ޑިފިކަލްޓީއެއްގެ  އަދި  ނޫން.  ވެސް  އެކަންޏެއް  އިޝޫ  ފުރޮޅުލީ 

މާލެއަށް   މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެވޭ  އެބަ  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

ފައި ހުރި ހުރިހާ ވެހިކަލްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ސިޓީ ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްދޭން. އެ ހިއްސާ ނުކުރީމަ  ރެޖިސްޓަރކޮށް

އެ އެއްޗެހި ރެޖިސްޓަރވެފައި ހުރި އެއްޗެހި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ނޭނގެ ސީދާ މާލެއަށް  ދެން ލިބޭ ލަނޑަކީ 

ޕާކިންގ ހުއްދަ އެބަދޭ. ދޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދެނީ  ކަމެއް. މިހާރު މާލޭފެ ޕާކިންގ އެބަ ހެދޭ. މަގުމަތިން ވެސް  

މާލެއަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސަށް އެކަނި ހުއްދަ. ދެން ވެރިފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަނީ އެ  

ދެވިފައި ހުއްދަ  ޓްރާންސްޕޯޓުން  ބޭނުންވޭ  ރިލޭޓްކޮށްލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ގެންނައިރު  އޮތް  ހުއްދަ.   

ސިޓީ   ނަމަވެސް  ގޮތުގައި  ރީޑްއޮންލީގެ  ޕޯޓަލް  ޓްރާންސްޕޯޓުގެ  އެހެންވީމާ،  ޗެކްކޮށްލަން.  ނޫންތޯ  އެއްޗެއްތޯ 

މިހާރު   އަންނަންޖެހޭ.  އެބަ  އަވަހަށް  ވަރަށް  ދުވަހެއް  ހިއްސާކުރެވޭނެ  ތެރޭގައި    2ކައުންސިލާ  ދުވަހެއްގެ 
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ހުޅުވާލާ ހުޅުވާލަނީ.  މި  މިސާލަކަށް  އޮންނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ  ޔަޤީންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އިރު 

ކުރީގައި   ނޫންތޯ އެ މީހަކަށް ސްލޮޓެއް ދިނުމުގެ  ރެޖިސްޓަރވެފައި އޮތް އެއްޗެއްތޯ  އެ  ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދުން 

 އިނގޭތޯ. އާދެ!  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއި ދިއްގަރު  ގުޅިވަޑައިގެންނެވި  ކޮމިޓީއާ  އަރުވަން  އާދެ!  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ 

 ސިމާޛަށް.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު ޝިމާޛު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކޮމިޓީގައި   ވެސް  ކުރީގެ  ހިތްވަނީ  ސާފުކޮށްލާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

މި   މިހާރު  ނޫނޭ  ގޮތަކަށް  އޮންނަންވާ  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  މިކަމަކީ  ގޮތަސް  ދެންނެވުނު 

ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ބޭކާރު  އަމަލުކުރެވެމުންދަނީކީއެއް. ޢާއްމު މީހަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެ  އްގެ ފައިސާތަކެއް ދީފައި 

މޭޔަރު   ގޮތަށް  އޮންނަ  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  އޮތް  ކުރިއަރާފައި  ދުނިޔޭގެ  ހަމަ  ގޮތެއް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ 

ކަންނޭ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިގެން  ވެހިކަލްތައް  އެތެރެކުރެވޭ  ރާއްޖެއަށް  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ފުރަތަމަ  ޝިފާ  ނގެ 

ސަރަޙައްދުގައި   މާލެ  ގްރޭޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް  އެއާއިއެކު  ހަމަ  ދެން  ހޯދޭނީ.  ހައްލެއް  ދާއިމީ  މިއަށް  ކަމަކަށް 

ސިންގަޕޫރުގެ   ސީ.އޯ.އީ  އޮތްއިރު  ވަރަށްގިނަވެފައި  އުޅަނދުތައް  ފުރޮޅުލީ  ހަތަރު  ޚާއްޞަކޮށް  ވެހިކަލްތައް، 

އޮ ސެޓްފިކެޓް  ގޮތަށް  މިއޮންނަ  ކަންނޭނގެ  ތަންތަނުގައި  ކުރުން  އެކަން  އިންޓްރޮޑިއުސްކޮށްގެން  އެންޓައިޓެލް  ފް 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވިދާނެ ސީ.އޯ.އީއަކީ ހަމަ ދައުލަތަށް ލާރި ލިބޭ  

މިސާލަކަށް   ނޫނީ    50ގޮތަށް  ދީފައި    60ހާސް   އެއްޗެއްގެ ގޮތަށް  އަހަރަށް ވިއްކާ   10ހާސް ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ހަދައިފިއްޔާ  ގޮތަށް  ނުކުރެވޭ  އެތެރެ  ވެހިކަލެއް  މީހަކަށް  އެ  ނުލިބެނީސް  ހުއްދަ  އެ  ހަދާފައި 

ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ކޮމިޓީން  

އި އިން ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ  މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްފަ 

ދެންމެ   އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ހަމަ  ސިޔާސަތަކީ  އޮތް  މިވަގުތު  ސަރުކާރުގެ  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް 

ނޫނީ ދީގެން  ސްލޮޓްތަކެއް  ޕާކިންގ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ހަދާފައި    ޝިފާ  ބިލްޑިންގތަކެއް  ޕާކިންގ 

އަޅުގަނޑު   ކަމަށްވާއިރު  ކަނޑައެޅުން  ގޮތްތައް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ  ގާއިމްކޮށްފައި  ތަންތަން  ވަސީލަތް،  ޕާކްކުރެވޭނެ 
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ދޫކުރާ   ޕާކިންގ ސްލޮޓްތައް، މަގުމަތިން  ބިލްޑިންގ ނޫނީ  ޕާކިން  ނޫނީ  ކަންތައްތައް  ޕާކިންގެ  އެދެން  ވަރަށްބޮޑަށް 

ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ  ޕާކިން ގ ސްލޮޓްތަކުގެ އަޕްޑޭޓު މިވަގުތު އޮތް ހިސާބެއް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް 

އެ   އަދި  ދެން  ރިކުއެސްޓެއް.  ވަރަށްބޮޑު  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  އެއީ  ހޯދުން.  ގޮތެއް  މިއަށް  ހޯއްދެވުމަށްފަހު  އަޕްޑޭޓު 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ގެންނަވާއިރު  ގެނެވުނު    2009/5އިޞްލާޙު  މި  ފަހުން  އެންމެ  ވަނަ    4ގައި 

ގެންނަން   ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙު  ނާރާނެ  ފުށު  ހުރިހާ ކަމެއް  މި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި މި  އިޞްލާޙާއިއެކު 

ކަން   އެއް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ދެން  ކަމެއް.  އެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ފާހަގަކޮށްލާނަން. މޭޔަރ ޝިފާ ފާހަގަކުރައްވައިފި ރީޑްއޮންލީގެ ނަމަވެސް އޮތޯރިޓީގެ ޑޭޓާ ބޭސް ފިލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް  

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވަން. މިދިޔަ ސަންޑޭހެން އަޅުގަނޑަށް ހަނދާންވަނީ ނޫނީ މަންޑޭގައި  

ރި  އެބައިން  ގޮތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ރިކުއެސްޓާ  އެ  ދެން  ލިބިފަ.  ކުއެސްޓެއް 

މިނިސްޓްރީއާ   ޓްރާންސްޕޯޓު  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބޭފުޅުންނެއްކަން  ކޮން  ބޭނުންވަނީ  އެ  ކައުންސިލަށް  މިހާރުވާނީ ސިޓީ 

ފޯރު އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އަވަހަށް  ލިބުނުހާ  މަޢުލޫމާތު  އެ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ  ހިއްސާކޮށްދެއްވަން.  ކޮށްދޭނެ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހުޅުވާލަން ސުވާލަށް.  

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑެޕިޔު އަދި  ވެސް  ވާހަކަފުޅުން  މޭޔަރގެ  ސާފުވެއްޖެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  ޓީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އެއްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނުނު  މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް މި ސިޓުއޭޝަން އޮތްގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑަށް 

މި ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އެއްގޮތަށް ގަރާޖު ސިޓީއަކީ ހައްލެއް ނޫނޭ. ގަރާޖު ސިޓީއަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައި އޮތް  

ނޑަށް ވެސް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި އެބަހުރި ނެތް ގަރާޖަކަށް ލާރިދޭންޖެހުން.  ދޮރެކޭ. އެކަންކަން އެނގިތިބެ ޙުދު އަޅުގަ

ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭތީ އެ ސިޓީ އެގޮތަށް ދޭންޖެހެނީ އިނގޭތޯ. ދުވަހަކު ވެސް އެ ގަރާޖެއް ނުއެއް   ވެހިކަލް  އެއީ 

ގެން ސިޓީ  އޮއްވާ  ތަޖުރިބާކުރެވިފައި  ހިނގާކަން  މިހެން  މިކަން  އެހެންވީމާ،  އެއީ  ދެކެން.  ކުރުން  ލާޒިމްކުރާ  ދަން 

ނުވޭ. މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް އެކަން ސާފުވެއްޖެ.   ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކަށް  ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްވެސް 

މި އުސޫލު އައިއްސަ މި އިންނަނީ ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިން، ގާނޫނެއްގެ ތެރެއަކުންނެއް  
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އެހެ ކޮންމެހެން  ނޫން.  ބުނަން  ގާނޫނުގައި  ޖެހެނީ  މި  ޓަކައި  ބަދަލުކުރުމަށް  އޮތުން  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  ންވީމާ، 

  2ލާޒިމެއް ނޫނޭ އަމިއްލަ ބިމެއް ނޫނީ ގަރާޖެއް އޮންނާކަށް. އެއާއިއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޑްރާފްޓްކޮށްފިން އިތުރު  

މުން ދޭހަނުކޮށްދެއޭ އޭނަ ބޭނުންތާކު ބޭނުންގޮތަކަށް ވެހިކަލް  ސަބް ކްލޯސް މިއަށް އިނގޭތޯ. މާނައަކީ އަދި އެ ލާޒި

މި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިދާރީމޭޒުން  އިޒުނައާއިއެކުގައި  މުޤައްރިރުގެ  އަޅުގަނޑު  ކްލޯސް    2ބާއްވާކަށް.  ސަބް 

ގޯތްރޫކޮށްލެވިއްޖިއްޔާ ރަނ  މި  އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނާ  އެދެން. އެ  ކަމަށް  ވިދާޅުވެދެއްވުން  ގަޅުވާނެ 

 ފެންނާތީވެ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ(  1 ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު    -ގެ  އުޅަނދު  އެއްގަމު  އިންޖީނުލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  މި 

ބި ނުވަތަ  ތަނެއްގައި  ވެސް  ނޫން  އެ  ފަރާތެއްގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ގަރާޖެއްގައި  ފަރާތެއްގެ  އެ  އަމިއްލަ  މެއްގައި 

)ހ(   ނުވެއެވެ.  ލާޒިމްވެގެން  ބޭއްވުން  ބާއްވާނަމަ    -2އުޅަނދު  ސްޕޭސްއެއްގައި  ޕާކިންގ  ޕަބްލިކް  އުޅަނދެއް  އެ 

ފީ   މަހު  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ސްލޮޓް  ޕާކިންގ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން 

)ހ(   ގެންދަންވާނެއެވެ.  އު  -3ދައްކަމުން  އަދި  އެ  ހަމަޖައްސާ  ވެރިފަރާތުން  އުޅަނދުގެ  ތަނެއް  ބާއްވާނެ  ޅަނދު 

ޕަބްލިކް ޕާކިންގ ސްޕޭސްއެއްގައި އެ އުޅަނދެއް ބާއްވާނަމަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް  

 މަހު ފީ ދައްކަމުން ދާންވާނެއެވެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް 

ނުޖެހޭ.   ގެންދާކަށް  ކޮންމެހެން  ސިޓީ  އެ  ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު  ގަރާޖު  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތޭ. އަމިއްލަ ތަނެއްގައި ބޭއްވުން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ފީއެއް    2އެހެންނަމަވެސް، ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު އޭނައަށް އޮތީ  

ޕަ ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްވާ އުސޫލެއްގެ  ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ ނޫނީ  ބާއްވާ ކަމަށްވަންޏާ ތި  ބްލިކް ސްޕޭސްއެއްގައި އޭނަ 

ރޯޑް   އެއީ  އޮންނަންޏާ  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ދެން  ނަގަން.  ފީއެއް  ނަގާފައި  ނަގަން.  ކުއްޔަށް  އެތަންޖެހޭ  މަތިން 

ވީ ދެން ނޫނީ ޓޯ ކުރައްވާނީ. ދެން އެ ތެރެވާ އަދަދު ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި  ވަޔަރލޭޝަންސް ސްޓިކާއަށް ސަބްޖެކްޓް 

ބައިވެރިވެވަޑަ ވެސް  މިކަމަށް  ތިއްބެވީ  މި  ހަމަ  ހީވަނީ  ހޯލްޑަރުންހެން.އަޅުގަނޑަށް  ސްޓޭކް  ދިމާވާ    އިގަންނަވާ 

ބޭނުން   އަދަދަކަށް،  ބޭނުން  މީހަކު  އެ  ނެތް  ހުރަހެއް  އެއްވެސް  ގާނޫނުގައި  އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް  އިޝޫއަކީ 

ވެހި މުޅިއަކުން  ވައްތަރެއްގެ  ކަމަކުންނެއް  މި  ގާނޫނަކުންނެއް  ޓްރާންސްޕޯޓްގެ  އަދި  އެހެންވީމާ،  ގެންނާކަށް.  ކަލް 

ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެންޓެލްމަންޓަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ ކޮންމެ ރަށަކަށް  
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ބުނާ ކެރީންގ ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅުއްވާ، މާ  މި  އަހަރު، މި އަހަރު  ގާނޫނުގައި  މި އަންނަ  ކިތައް ވެހިކަލްތޯ  ލެއަށް 

އިޢުލާނު ކުރައްވަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ މި އަންނަ އަހަރު ގެނެވޭނީ ކިތައް ވެހިކަލްކަން. މިހާރު އިޢުލާނުކުރައްވާ ލެވެލަށް  

ސްޕޭސް   ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތައްޔާރުވީމަ،  މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 

އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަ އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  މިކަން  ގޮތަށް  އެޕްރޯޗެއް  ކޯޑިނޭޓެޑް  އެހެންވީމާ،  ޅުއްވަމުންގެންދެވޭނެ. 

ސުވާލަކީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި އެތި އަޅުގަނޑުމެން ޑްރާފްޓްކޮށްގެން، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި ހައްލު އެއީ ގަރާޖު  

ހުއްޓުވުމާއި އެކުގައި   ވަގު ވިޔަފާރި  ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކުގައި އޭނަ ވެހިކަލް ބާއްވަން އޭނައަށް ލާޒިމުކުރާ  ސިޓީގެ 

 އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ.؟ ގޮތަށް އޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަހާއިރު ކޮމިޓީ   10ސުވާލަށް ޝިމާޛު، ޝިފާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އޮތްނަމަ އިތުރުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު 

 ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން އެކަމަކު ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު، ޝިފާ މުޙައްމަދު 

އޮންނާނެ   އެތެރެކުރުމުގައި  އެއްޗެހި  ދޭތެރޭގައި  ވާސިލުވުމާ  ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، ދެން  ގޮތް  މި  އަޅުގަނޑަށް 

ތި  މުއްދަތެއް  ތަމްފީޛުކުރުމާ    ގޮތެއް،  މި  ހުއްޓާލުމާއެކުގައި  ސިޓީ  ގަރާޖު  މިހާރު  ކަނޑައަޅުއްވާނަންތޯ.  ބޭފުޅުން 

ކިހާ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައިތޯ އެއީ ހަމަ، އަދިވެސް    ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެއްޗެހި އެތެރެކުރަމުންދާނެތާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،

 އެއްޗެހި އެތެރެކުރާނެ. އެ ރަނގަޅަށްތޯ މި ދެންނެވީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

އިނގޭތޯ. ހުށަހެޅިފައި   އިޞްލާޙަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގޮތްގޮތް ހެދެނީ  މޭޔަރ، މި ވާގޮތަކީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

ޓެއް ނޯވެ. އެހެންވީމާ، އޮތް އިޞްލާޙަކީ ގަރާޖު ސިޓީ އުވާލުން. ދެން މީގެ ދުރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާން މެންޑޭ

މި ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި އިޞްލާޙާއެކީ އުޅެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގަރާޖު ސިޓީ އުވާލުމާއެކުގައި ސްޓިލް އެބަ  

ބާއްވަންޖެހޭނީ.   ތަނެއްގައި  އަމިއްލަ  ނޫނިއްޔާ  ހޯދަން  ސަރުކާރުން  ތަނެއް  ބާއްވާނެ  ވެހިކަލް  އޭނާގެ  ޖެހޭ 

 ޖަހާލަޖަހާލަ ނޫނީ ޓޯކޮށްގެން އޭތި ދާނީ. އެއީ މި ވާގޮތަކީ.އެހެންނޫނިއްޔާ ސްޓިކަރ 
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު ޝިމާޛު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފެށިގެން   ހިސާބުން  ގެޒެޓްކުރެވޭ  ނޫނީ  ތަންފީޛުކޮށް  އިޞްލާޙު  މި  މިސާލަކަށް  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު 

ރެޖިސްޓްރީކޮށްދޭންވީތޯއޭރަޖިސްޓް ނުލާ  ލިޔުމަކާއި  އެއްވެސް  ހަމަ  ވެހިކަލްތައް  ހުށަހަޅާ  މި  ؟ ރީކުރަން  ދެން 

ގާނޫނުގައި މި ބުނާ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޕާކިންގ ސްލޮޓެއްގެ ހުއްދައެއް ނޫނީ މި އެކަން ސަރުކާރުން އަދި ތަންފީޛު  

 ؟ބައިތޯ އެއަށް އޮންނާނެ ގޮތަކީކޮ؟ ނުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި ދެން ކިހިނެއްތޯއޭ ޢަމަލުކުރާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޙަސަން.  އިކްރާމް މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޙަސަން އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

ސިޓީ   އެބަވޭ  ގާނޫނުގައި  މި  ކަމަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ  ކޯޓާތަކެއް  ދުވަސް    6ކައުންސިލުން  މަސް 

ތެރޭގައި އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބަ އޮވޭ މީގައި. ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަސްލުގައި ސެޓްފިކެޓް  

އް. ދެން ތި ބޭފުޅުން ހަދާ   އެ ކޯޓާއަށް ބޭސްކޮށް އިޝޫކުރެވިގެން އަންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެލްމަންޓަކީ އިޓް ފް އެންޓައޮ

ބޭނުންކޮށްފައެއް   މިއަކު  ޓާމެއް  އެ  ސިދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއިންހެން  ގަވާއިދުތަކެއްގެ 

މިހާރު   އެއީ  ފޮލޯކުރުމަށް.  އެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓާމް  އެ  ރެކޮމަންޑްކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް. 

ޕްރޫވަ ޕާކިންގ  ޓެސްޓެޑް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  މީގައި  ދެން  ސިސްޓަމަކީ.  އެ  ސިސްޓަމެއް  ން 

ގަރާޖުތަކާއި،   މި  ޖާގަތަކާއި  ހުރި  ތެރޭގައި  ބިލްޑިންގތަކުގެ  ޖާގަތަކާއި  ހުރި  އެ  މަގުމަތީގައި  ނުވަތަ  ސްލޮޓްސްތައް 

ށް ވެހިކަލް ޙަޤީޤަތުގައި އުޅެންވާނީ. ނުވަތަ އެ  އަމިއްލަ ގަރާޖުތަކާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށްލީމަ މި ލިބޭ އަދަދަ

ކަހަލަ   އެ  ބަލައިގެން  ކަމަށް  ދުވާނެ  މަގުމަތި  އެއްޗެހި  ބައެއް  އެއީ  އިތުރު  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ރޭޝިއޯއަށް 

  ކޮންމެވެސް މިންގަނޑަކުން ގެންގުޅެންވާނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ 

އަދަދަށް އުޅުންހެން. ދެން މީގައި މަހު ފީއެއްގެ ވާހަކަ މީގައި އެބަ އިނދޭ ބުނެފަ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައި  

އަވަރލީ   ޕާކިންގ ސްލޮޓްސްތަކުގައި މިސާލަކަށް  ވެހިކަލް އުޅޭ ކަމަށްވާނަމަ އެ ހުންނަ  އޮތް ތަނުގައި އެ އަދަދަށް 

ސިކްސް  އަދި  ދޫކުރޭ.  އެބަ  ވެސް  އެބަ  ޕާކިންގ  ޕާކިންގ  ޑެއިލީ  ނޫނިއްޔާމުން  ދޫކުރޭ.  އެބަ  ޕާކިންގ  އަވަރލީ   

އެހެންވީމާ،   ގެނެވެންވާނެ.  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެ  ދެން  ދޫކުރޭ. 

ފާހަގަކު ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެއީ  އިޞްލާޙަށް  އިން  ގެނެއްސަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެއްވެސް  އެގޮތަށް  ރެވޭ 
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ހީވަނީ އެއީ ދެން ތި   އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށްލުން އަޅުގަނޑަށް  އަދި  ކަމަށްވާނަމަ  ކަންބޮޑުވުމެއް ނުވަތަ ކަމެއް އުޅޭ 

އެހެންވެގެން،   އިނގޭނީ.  ގޮތް  އިންނަންވާނެ  މި  އުނދަގޫތަކާއި  ދިމާވާ  ކަމުގައި  މި  ޕްރެކްޓިކަލީ  ބޭފުޅުންނަށް 

 އް އެކުލަވާލައިގެން އަސްލުގައި މިކަން މި ކޮށްލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަބް ކޮމިޓީއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުން   ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ނަސީމަށް.  އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ އާދެ! އަޅުގަނޑު 

 އާދެ! އެހެންވީމާ، ޖަވާބު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

އަޅުގަނޑުމެން މައި ކޮމިޓީން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު މިއަދުގެ މި ވަގުތާ ހަމައަށް އަދި އޮތް  

 އޮތްގޮތް  ގޮތުން މައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެންނަހާ ހިނދަކު ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށްވާނީ މިހާރު މި

ގޮތުން   ބުނާ  ގާނޫނު  އެ  ގޮތަށް  ކޮށްދޭ  ރަޖިސްޓްރީ  ފީސަބީލިއްލާހިއަށް  ހަމަ  ނުކޮށް  ލާޒިމު  ތަނެއް  ދޫކޮށްލާފައި 

އެކަން   ގަވާއިދުތަކުން ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ހޯދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވަގުތު  އަންނަ  އޭގެ ދަށުން  އިނގޭތޯ. ދެން 

 ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު އެ ދުވަހު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނީ މި ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ބޮޑު  ވެގެންދާނީ އެގޮތަށް. އެހެންވެއްޖެ

ކޮންމެ   ރިކުއެސްޓްކުރާ  ހަމަ  ދެން  ހަދާފައި  ގޮތެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ  ނަގައިގެން  ފީއެއް  ޝޮޓް  ވަން  ފީއެއް، 

ޅަކު ވެއްޖިއްޔާ އެ ގަރާޖަށް ވައްދާނެއޭ  ބޭފުޅަކަށް އެ އެއްޗެހި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ގޮތަށް. ދެން ގަރާޖެއް އޮންނަ ބޭފު

ކަނޑައަޅާ   ދައުލަތުން  ނުވަތަ  މަގުމަތިން  ވެއްޖިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  ނޯންނަ  ގަރާޖެއް  ވެހިކަލްތައް.  އަދި  ނިދަން.  ކާރު 

ސްލޮޓެއް ހޯދަންޖެހޭނެއޭ. ނެތިއްޔާ އޭގައި މި ސްޓިކަރ ޖަހާނެއޭ. އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ  

ތެއް ވިޔަސް މި ވަގުތު ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހޮވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހޭ ކަމަކީ މި ވަގުތުން ވަގުތަށް  ގޮ

އިނގޭތޯ މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފިނަމަ މި އެތި ބެކްފަޔަރކޮށްފާނެތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެބަ ވާހަކަތަކުން  

ޕާކިންގ ސްލޮޓްތަކެއް ވެސް ކަނޑަނޭޅި ހުއްޓާ ކޮންމެ  އިޙުސާސްވޭ ރެޑީ ނޫންކަން ވެސް ތަންފީޛީ   އިދާރާތައް. މި 

ވެސް   ކަންތައްތަކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދިމާވެދާނެ  މީގައި  ހަދާލިޔަސް  ގާނޫނެއް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިޔަސް  ގޮތެއް 

މި.   ވަގުތަށް  ވަގުތުން  މި  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮވެދާނެ. 

ކޮންސެޕްޓަކީ މި އެ ދުވަހު ފާސްކުރި ކޮންސެޕްޓްތަކެއް. ވަން ޝޮޓުން އެ ނަގާ ފީއަކީ ބޮޑު ފީއަކަށް ވެއްޖިއްޔާ އޭތި  

ރަޖިސްޓްރީ   ފުރޮޅުލީ އެއްޗެއް    4ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެއޭ ކޮންމެހެން ގަރާޖެއް ނުދެއްކިޔަސް. އެއްކަލަ މިސާލަކަށް 
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ލައްކަ ރުފިޔާ ބަހައްޓައިގެންނޭ. އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް ވާހަކަދެކެވޭ. އެހެންވީމާ، ތި    2  ލައްކަ ނޫނީ  1ކުރެވޭނީ  

 ބޭފުޅުން އަސްލު އަޅުގަނޑު މި ފުރަތަމަ ކޮންސަރނަށް ޖަވާބެއްދެއްވަފާނަންތޯ.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު ޝިމާޛު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކުރިން ވެސް އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ސީ.އޯ.އީ އިންޓްރޮޑިއުސްކޮށްފައި  

އެއް ޝޮޓުން އެއަށް ސީ.އޯ.އީ ގަންނަން ފައިސާތަކެއް ދެވިދާނެ ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް މިހާރު ވެސް ހަމަ ކާރެއް  

ހާސް ރުފިޔާ ދައްކާފައި ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މި   80ހާސް ނޫނިއްޔާ  75ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތެއް ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ  

ކުރަން   ނިޔަތުގައި  ރަނގަޅު  ވެއްޖިއްޔާ،  ފަރާތެއް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  އެކަން  އެހެންވެއްޖިއްޔާ،  ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ. 

ރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު  ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ވެއްޖިއްޔާ ދައުލަށް އެ ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ސީ.އޯ.އީ ހަމަ ގަނެގެން ކު

ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ކޮންސަރނަކީ ހަމަ ކުރިން ވެސް  

ގޮތަށް   ދެންނެވި  ތި  ރަޖިސްޓްރީއަށް  ދެން  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ގެޒެޓްކުރެވޭ  ގާނޫނުތައް  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރި 

ރަޖިސްޓް މަދުކޮށް  ފީސަބީލިއްލާހިއަށް  ވަގުތުގެ ސިޔާސަތަކީ ވެހިކަލްތައް  މި  ވެއްޖިއްޔާ ވެސް ސަރުކާރުން  ރީކުރަން 

ނުރަނގަޅު   ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  އެއަށް  ކަމަށްވާއިރު  ގޮތަކަށްވުން  އުޅެވޭނެ  ފަސޭހައިން  މީހުންނަށް  ހިނގާ  މާލެތެރޭ 

ކުރާނެ. ދެން އަނެއްކޮޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެސް ވަ ޢުދުފުޅެއް ކަންނޭނގެ، ނޫނީ ވިދާޅުވެފައި  އަސަރުތަކެއް 

އެ   އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ދައްކަވާފައި  ތަން  ޕާކްކުރާނެ  ޖަހާނީ  ސްޓިކަރ  ދުވަސްވަރު  ކެމްޕެއިން  އޮތީ  ކަންނޭނގެ 

ކަމަށް އެހެނެއް އަޅުގަނޑު   ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ކުރާނީ. އެއީ  މިކަން  ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްތޯ  ނެތިސް 

ރެޑީވާނެ ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފައި ކަންނޭނގެ  ހިއެއްނު މިކަމަށް  ޕީރިއަޑެއް ދީފައި  ކަހަލަ ޓައިމް  ވޭ. ކޮންމެވެސް 

ދެންނެވީ   މި  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެ،  ހިސާބަށްދާންވާނީ.  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނާއި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

މުހިންމޭ މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީން މި އިޞްލާޙު ގެންނަވާއިރު.  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުރުން ހަމަ ވަރަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ހުންނާނީ.   ދެވިފައި  ހަދަން  މުއްދަތުތައް  ހަދަން  ގަވާއިދުތަކެއް  ގާނޫނުތަކުގައި،  ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

ވެސް   ތެރެއިން  މީގެ  މިހާރު  އެއްކޮށް  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީން  އެ  އަދި  ކަމެއް.  އެކަށީގެންވާ  ދިއުމަކީ  ލިބިގެން 

ނުނިމޭތީވެ އެއަށް އެއްޗެއް ދަންނަވަން ދަތި. ދެން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ސީ.އޯ.އީ  
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ގައިގެން ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ނޫނަސް ވެސް މީގައި އެބަ އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބޮޑު ފީއެއް ނަ

ދިއުން. އެއީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގަރާޖު، މިހާރު ވެސް ގަރާޖު ނެތް ވެހިކަލްތައް އެބަ ހުރި. ހުރިހާ ވެހިކަލެއް ހުރީ  

ބިން މަތީގައި. އެ ދެ ވެހިކަލް، ތިން ވެހިކަލެއް އެއް ވެހިކަލް މައްޗަށް. އެގޮތަކަށް ވެސް ނެތޭ މި ބަހައްޓާފައެއް.  

ހުރީ  ވަރަކަށް  ހަމަ  ކޮންމެވެސް  ހުރި  އެބަ  ވަގުތު  މި  ޖާގަ  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި.  ވެހިކަލެއްގެ  އެންމެ   ސިންގަލް 

މިހާރު ހުރި ވެހިކަލްތަކާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް. އެކަމަކު މި ކޯޓާއާއި އަދި އިކްރާމް ވިދާޅުވިހެން، ކޯޓާ އިއްޒަތްތެރި  

ދީގެން ވިޔަސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް     އެންޓެލްމަންޓްސެޓްފިކެޓް އޮފްމެންބަރު އިކްރާމް ވިދާޅުވިހެން ކޯޓާއާ އަދި  

ފަސޭހަވެގެންދާނެއޭ.   އެކަން  މިހާރު  ގެންނެވީމަ  އެކަން  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މުސްތަޤުބަލުގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

 މިހާރު، ނޫން ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލެއް ކޮށްލާފައި ޖަވާބު ހޯދަމުން މި ދަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު، ޝިފާ މުޙައްމަދު 

ކަމަކީ   ކުރަމުންމިދާ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ  ކުރި  ދުވަހު  ހުރިހާ  އޮތް  މި  ސަރުކާރުގެ 

ގޮތެއްގައި،  މާލޭ ފްރީ  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  އެތި  މުޅި  ޖާގަދިނުން.  ޓްރާންސްޕޯޓަށް  ޕަބްލިކް  ގެ 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ކުރެވިއްޖެ  ކްރިއޭޓް  އެގޮތަށް  ޖާގައެއް  އިތުރު  ދެން  އިތުރެވާން  ވެހިކަލްތައް  ނުދައްކާ  ގޮތެއް 

މަސައްކަ ހުރިހާ  ކުރި  އަހަރު  ދޮޅު  މި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ފެނަށް.  ދާނީ  ތް 

މަސައްކަތަކީ   ކުރާ  މި  މިހާރު  ވެސް  އެއްކައިރިކޮށްގެން  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަންބޮޑުވުމާއެކުގައި 

ހަދާ ގޮތަކަށް  ކުއްލި  ތަންތަން  ނެތް  ފައިސާއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެވަރަކަށް  ޖާގަތަކުގައި  ދެން  ހުސް  ކަށް. 

ހަދާލެވޭތޯ އެޓްލީސްޓް. ދެތަނެއް ހަދާލެވޭތޯ.  މި ބަލަނީ ދެތަނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭ  އަހަރު  އެހެންނަމަވެސް، މި 

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

ވެސް ވިސްނުން އެއްގޮތް އިނގޭތޯ. އެއީ ގަރާޖު    އެންމެންއާދެ! މިހާރު މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލު، އަޅުގަނޑުމެން  

އެންމެންނަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ނޫން  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ގޮތަކީ  އޮންނަ  މި  މިހާރު  ސިޓީ 
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މި   އެހެންނަމަވެސް،  ވެވޭ.  އެބަ  ނުހެދެނީސް އިއްތިފާޤު  ސެޓަޕެއް  ދުއްވާލާ،  މިކަން  ވަގުތަށް  ވަގުތުން    ވަގުތު 

އެހެންނޫންތޯ.  އޮތީ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ބިރު  ކޮށްފާނެކަމުގެ  ބެކްފަޔަރ  މި  އައިއްސިއްޔާ  މިކަން  ކުއްލިއަކަށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ މިހާރުގެ ސުވާލަކީ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި  

ރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ މިކަން އުވާލަން ކަމަށްވާތީ އެ މަގުން ކުރިއަށް ދާކަމަށް  އޮތީމަ އަދި ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ 

ދުވަހެއް،   މިވެނި  ފާސްކުރިޔަސް  މި  މިސާލަކަށް  ނަންގަވާނެތޯއޭ.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދުވަހެއް  ކިހާ  ވަންޏާ 

 އް ނަގާނެތޯއޭ ރެޑީވެލަން.މުއްދަތެއްދީފައި ތަންފީޛުކުރަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއްޔާ ގާތްގަނޑަކަށް ކިހާ ދުވަހެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު، ޝިމާޛު ޢަލީ 

 މަސް ދުވަސް ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ އެ ކަހަލަ ކަމަކަށް.  3އަޅުގަނޑަށް ހީވަނި  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

 އެއީ ހަމަ ޕާކިންގ ސްލޮޓްތައް ހަމަޖައްސަން.؟ މަސް ދުވަސްތެރޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ރެޑީވެވޭނެތޯ 3

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު، ޝިމާޛު ޢަލީ 

މި ދަނީ ޕްލޭނިންގ  ތި ކަމުގައި އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ޕާކިންގ ސްލޮޓް ތައް، އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

ހަމަ   އެހެންނަމަވެސް،  ދަންނަވަން.  އެއްޗެއް  ދަތި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީން. 

ށް  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ޕާކިންގ ބިލްޑިންގތައް ނޫނީ މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ސަރަޙައްދަ

އެ ދޫކުރާ ޕާކިންގ ސްލޮޓްތައް ދޫކުރެވޭނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގައިކަން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފިއްޔާ ހަމަ  

އެ ވިދާޅުވާ ދުވަހަކުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި  

 ނިމޭނެ ދުވަހެއް، ސްލޮޓްތައް ފައިނަލްކުރެވޭނެ ދުވަހެއް.މައްސަލައަކަށް މި ދިމާވަނީ އެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު، ޝިފާ މުޙައްމަދު 

އަޅުގަނޑު އެޑް އިން ކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ހެންވޭރުކޮޅު ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އޮތީ މަގުގައި  

ކޮންމެވެސް އަދަދަކަށް ހެންވޭރު ކޮޅުން އެކަނި ނެގެނީ. އެއީ އެހާ ބައިވަރު    400ޕާކްކުރެވޭނެ ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް  

ޕްލޭނިންގ   ގެންދަނީ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހުރީ.  ނިސްބަތުން  ނޫން  އަދަދެއް 
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މުޅި   އިންޑަސްޓްރިއަލް  މަސައްކަތްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  އޮބްވިޔަސްލީ  ހެވީ  މިނިސްޓްރީއާ  ހަމަ  ޒޯނުގައި 

ވެހިކަލްތަކަށް ޕާކްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަން. އެކަމަށް ވެސް އަދި އެކަމަކު ނަގާނެ އެ ވިދާޅުވާހެން. ސިޓީ ކައުންސިލަށް  

ހަދަން ކަމުގައި ވިޔަސް   އިމާރާތް  ދެ  އަދި  ބަލައިލާއިރު  މި    5،  4މުޅިއެކު  ބޭނުންވޭ. އެ މަސައްކަތް  މަހެއްވަރު 

މަސްވަރުވާނެ. އެ    4ލުން ޕްލޭނިންގއާ ވެސް ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ހަމަ  ކުރަނީ ސިޓީ ކައުންސި

ސަރަޙައްދު   އެ  ކައިރި،  ވެލާނާގެ  މުޅި  އޭރަށް  ފަށަނީ.  ޕާކުން  ދަންޑެހެލު  ވެސް  އަވަހަށް  އެންމެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ 

ގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް  އެއްކޮށް ކްލިއަރ ކޮށްލެވޭވަރުވާނެ. ދެން ރޭގައި އެކަނި ވިސްނި ކަމު

ވަރަށް ބާރު    1025 އެ ހެދުނީ ސަލްމާން މިސްކިތް ކައިރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް  ސައިކަލަށް ކުރަހާފައި ޖާގަ 

  ސްޕީޑެއްގައި އެބަ ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް، ބުރިބުރިއަށް ހަދާ ތަންތަނަށް ޖާގަ ލިބިގެން މެނުވީ ތި ބޭފުޅުން ތި 

ފުރޮޅުލީ އެއްޗެހި ބާއްވާނެ ތަންތަން ކްރިއޭޓެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް    4ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް ކާރު ބާއްވާނެ،  

 ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެޓްލީސްޓް ފޯ މަންތްސްވަރު ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަސީމް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

ވަގުތުކޮޅެއް   ހަދަން  ބިލްޑިންގތައް  ވިދާޅުވެއްޖެ  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

މެކްސިމަމް އޯކޭ   މަންތްސް  ކަމަށް. ދެން ސިކްސް  މަންތްސް އޯކޭ  ކަމަށް. އަނެއްހެން ރެޑީ ވަންޏާ ތްރީ  ނަގާނެ 

ވާހަކައަކީ ބިލްޑިންގ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުގެ  ނަމަވެސް މި  ކަމަށް  ގޮތަށް  އިތުރުކުރަމުންގެންދާ  މި  ހެދޭވަރަކުން  ތައް 

ނުފެށޭނެތޯއޭ   ކުރަން  އިމްޕްލިމެންޓް  މި  ބަލައިގެން  ސްޕޭސްއަށް  ހުރި  ވަގުތު  މި  ކޮށްގެން  ކޮންޓްރޯލެއް  ވަގުތަށް 

މިސާލަ އަވަހަށް.  ގޮތުން  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ވަގުތު  ކޮށްލާނަން  އަދިވެސް  ދެން  އިނގޭތޯ.  މާލެ،  އަވަހަށް  ކަށް 

މާލެއަށް   އިނގޭތޯ.  އެތެރެކުރަނީ  މި  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  އޮތްގޮތުން  ގާނޫނު  އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތަންތާ   އެހެން  ދުނިޔޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތި.  ކޮންޓްރޯލެއް  އޮންނަނީ  އެ  އޭގައި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އެކަންޏެއް 

ހުރި  ވެސް އޮންނަ ގޮތުން އެކި ސިޓީތަކު ހުއްދަ އޮންނަ ތަންތަން ވެސް އެބަ  އެއްޗެއްސަށް  ގައި އެކިވަރަށް ދުއްވާ 

މިހާރު   ވަގުތު.  މި  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅު  މިކަން  ބަލާފައި  ކެޕޭސިޓީ  ކެރިން  ޓޯޓަލް  މާލޭގެ  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ. 

ތައްޔާރު ނޫން،  ތައްޔާރު  ހަމަ  ފެށިއިރު  ނަގަން  ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮވަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެން  ނޫން   

ދިޔައީ. ދެން އެކަމަކު ފަށާފައި ދެން ހުރި ކަންކަން ކުރީމަ އިރާދަކުރެވެއްޖިއްޔާ މިއަދާއި ހަމައަށް އައިއިރު މި އޮތީ  

އަހަރު ތިބިނަމަ އެ އަދި    3އަހަރު،    2ވަރަށް ފައްކާ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި. އެކަމަކު ތައްޔާރުވެފައި ކުރަން  

ތިންކިންގއަކަށް    ސެންޓް ތައްޔާރު ނުވިޔަސްޕަ  100ވެ ފައްކާނުވީސް. އެހެންވީމާ، މުޅިން  އެ ދޮން މީގައި ޕޮޒިޓިވް 
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ހުރި ސްޕޭސްތައް   މިހާރު  އުވާލައި  ގޮތަށް އެކަން  މި ހުރި  ޚިޔާލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަޑައިގަންނަވަން  ގޮސްގެން 

 ؟ ތަށް ކިހިނެއްތޯއޭވާނީބޭނުންކޮށްގެން އިތުރަށް ބިލްޑިންގތައް ހެދުނީމަ، އެގޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު، ޝިމާޛު ޢަލީ 

މިހާރު ތީގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މާލޭގެ ވަކި  

ސަރަޙައްދަކުން ޕާކިންގ ސްލޮޓެއް ދީފައި ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑު މާދަމާ ވެސް ހަމަ  

ކަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ  ބަލާފައި  ލިޔުމަށް  އެއަކަށް  އެ  ކުރާނަން.  ލިޔުން،    3ންތައްތައް  އެ  ހަމަ  ނުނަގާނެ.  މަހެއް 

އެއީ   ނަގަނީ.  މި  ދުވަހެއް  ނަގާ  ވަގުތުކޮޅެއް  ވެއްޖެއްޔާ    3އެއަށް  އަޅުގަނޑު    3މަސް،    3މަސް  ފަހުން  މަސް 

 ރު.  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭނަން އެ ލިޔުން ބަލާފަ. އެކަން ވާނެ ދުވަހެއް ކަންނޭނގެ ފައިނަލްކުރަންވީ މިހާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު، ޝިފާ މުޙައްމަދު 

އިނގޭތޯ.   ނިންމާފައި  ވެސް  ނިންމުމެއް  ކަމަށް  ނެތް  ކެޕެސިޓީ  ކެރިންގ  މާލޭގައި  ވަނީ  ފަރާތުން  ކައުންސިލު 

އިނގޭ ދަތިވާތީވެ  ރައްޔިތުންނަށް  ވިސްނާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލުގައި  މިދެންނެވީ  ތޯ.  އެވަރުގެ، 

ގޮތެއް   ހިނގާބިނގާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  އުފެދުމަށްފަހު  ސިޓީ  މާލެ  ނޫން.  ވެސް  އެކަންޏެއް  ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް 

ތަންތަން   އަދި  ވަގުތު  މި  ކެޕެސިޓީ  ކެރީންގ  އެހެންވީމާ،  ހޯދާނެ.  އޮތްގޮތް  ކައުންސިލުން  ނުފެނުނީމަ  މަގުތަކުން 

އެތެރެކުރުމަކީ   އަސްލުގައި  ހިދަނކު  ޕްރެޝަރ  ނުހެދޭހާ  އަސްލު  އެކަން  ނޫންކަމާއި  ބުއްދިވެރިކަމެއް  އެއްވެސް 

ދިނުމަށް ޓަކައި ވެސް ވަނީ އެކަންކަން ނިންމުމެއް ނިންމާފަ. އަދި މާލެއަށް އެކަނި އަދަދު ވެސް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި  

ބެ  ތަންތަނުގައި  ނުވަތަ  ޕާކްކުރެވޭނީ  މާލޭގައި  ތެރެއިން  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ރޯޑް  ކިހާވަރެއްކަން  އިނގޭތޯ. މާލޭގެ  ހެއްޓޭނީ 

މިކޮޅަށް   މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ  ވެސް އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ކަލްކިޔުލޭޓް 

ކަހަލަ   އެކި  ނެތް.  ހަނދާނެއް  އަޅުގަނޑު  އަދަދެއް  ސީދާ  ވަގުތު  މި  އެކަމަކު  އަރުވާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

އެހެންވީ މާލޭގެ  ވެހިކަލްތަކަށް.  އަދި  ކުރެވިފައި  ކަލްކިޔުލޭޓް  އޯލްރެޑީ  އެއްޗެހި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން    21މާ،  ތަނެއް 

 ވާނީ އައިޑެންޓިފައި ކޮށްފައި ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން މި ކަންކަން ކުރެވިދާނެކަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހަމަވެފަ ވެސް  ވަގުތު  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ޝުކުރިއްޔާ.  އިތުރުކޮށްލަން.  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަ  އެކަމަކު   .

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް ފުރުޞަތެއް އަދި އިކްރާމަށް ފަހު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

ވަރކިންގ   ކުރީގެ  ހިއްސާކުރެވުނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ގޮތުން  ކަންދިމާކުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކިޔަމުންދިޔައިރު.   ސާފުނުވެ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅަށް  އެހާ  ފްލޯރ  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ޑްރާފްޓެއް 

ބައްލަވާލެއްވީ ރަނގަޅަށް  މީތި  އަޅުގަނޑު  ކޮޕީއެއް،  ޙަޤީޤަތުގައި  މީގެ  އިންކާރުނުކުރައްވަންޏާ  މުޤައްރިރު  މީގެ  މަ، 

އޭރުން   އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެރުވުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  މި  ކޮޕީއެއް  ޑްރާފްޓްގެ  ވަރކިންގ 

ނުބާއްވާ    ބައްލަވާލައްވަން. ވަރަށް ރަޝްކޮށް މި ދަނީ ދެއްތޯ. މީގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނަގެ އުޅަނދު ތަނެއްގައި

ގޮތަކަށް ނޫން މި ބާރުއަޅަނީ. އޭނައަށް އަދި ތަންކޮޅު ބޮޑު ޒިންމާތަކެއް ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  

އުޅެނީ   މި  ދޫކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯއްދެވޭނެހެން.  މީގައި  ވެސް  ހައްލުތައް  ވިދާޅުވާ  ތި  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ 

އެއްޗެ  ނުކުރި  ވަރކް  ޖަހާ  މިހާތަނަށް  އެއްގޮތަކީ  ނުޖެހޭނެ.  ވެސް  ވާހަކަދައްކާކަށް  މި  އެހެންނަމަކާ  އިނގޭތޯ.  އް 

ތަނެއްގައި   ރިޒާވްޑް  ކާރު  ތިމަންނަގެ  އެނގޭނެ  އޭރަށް  ހައްލެއް.  ވެސް  އެ  އިނގޭތޯ.  ބޮޑުކުރުން  އަގު  ސްޓިކާގެ 

އެހެން ނުވާނެކަން.  ބުރައަކަށް  އުފުލޭވަރު  މިއީ  ތިމަންނަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޮޑު  ނުބާއްވާ  ތަންކޮޅެއް  އޭނައަށް  ވީމާ، 

ދެއްތޯ.   ނިމުނީ  ވެސް ހަމަ  ލީމަ  ލީމަ، ޓްރާންސްޕޯޓަށް  ތިކޮޅަށް  ސިޓީއެއް  މި ވާގޮތަކީ  ދަނީ. މިހާރު  މި  ޒިންމާ 

މީގެން   ވާހަކައަކީ  ކުރަނީ.  ޓްރާންސްފަރ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޒިންމާއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އޭނައަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

އްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުން ވަރަކަށް އޭނަގެ ވެހިކަލް ބޭނުންތާކު ބާއްވާކަށް ނޫން ބާރު  އަޅުގަނޑުމެން އެ

ތިބޭފުޅުންނަށް  ބައްލަވާލައްވާފައި އަދި  މީތި  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ ތަނެއް ހޯދަން  ހަމަ  އަޅަނީ. އޭނައަށް  މި 

ރެސްކުރެވިދާނެތޯ ބައްލަވާލައްވަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ހަމަ އޮތް  ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ތި ވިދާޅުވާ ކޮންސަރންތައް އެޑް 

ނޫންތޯ.   ދޭ  އެބަ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  ހަމަ  ވެސް  ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ  ޔޫޝުއަލް  އޭޒް  ބިޒްނަސް  މިހާރުވެސް  ގޮތަށް 

ހައްލެއް ވެސް    އޭގައި އޮންނަނީ މޮޅު މީހާ ނޫނީ މަކަރުހަދަން ގަދަ މީހާ ދެއްތޯ އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތީ

ވާހަކައަކީ   އަރުވާފައި  ޑްރާފްޓެއް  މީގެ  ބޭފުޅުންނަށް  މި  މުޤައްރިރު  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން. 

 ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކޮމެންޓެއް އޮވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވާލަދެއްވުން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 
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ދާއިރާގެ   ގެމަނަފުށި  އަޙްމަދު،  ވަގުތު  މި  ކޮމިޓީއަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އެދެން.  ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުން  އެގޮތަށް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުޅިވަޑައިގެން އެބަ އިންނެވި. ފަހު ފުރުޞަތު އިކްރާމް ޙަސަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޙަސަން އިކްރާމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދިއްގަރު

 އަޅުގަނޑު ވަގުތު ވެސް ހަމަވީމައާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. މި ޑްރާފްޓް ހަވާލުކޮށްލަދިނުން، މެއިލްކޮށްލަން ނޫނީ ކޮޕީ ފޮނުވާލަދެއްވާ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  

 ކުރިއްޔާ.   މިހިސާބުން ނިމުނީ. ޝު

_________________________ 
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