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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. މިވަގުތު މި  2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ `. 

މަދު ރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުރޭގައި ކޮމަންޑޫ ާދއިވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެ  ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރު ފައިސަްލ ިޢްއޒަތްތެރި މަދު ސަލީމް، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ އަޙު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުއޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ، ނާޝިދު

އިން ޙުސަމެންބަރު ޒަތްތެރި ިޢއް ޠާރިޤް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުނަސީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ފުށީ ދާިއރާގެ އާމިރު، ވިލު މަދުތެރި މެންބަރު ައޙުކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ ޢިއްޒަތް މުޙައްމަދު،

އިބްރާހީމް ދީދީެގ  މަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރުރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙުަގއްދޫ ދާއި ، ރިޔާޟް ރަޝީދު

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  31. މި ކޮމިޓީއަށް މިވަގުުތ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނިހާންިވލިމާލެ  އަދި އަޅުަގނޑު އިތުރުން

ހިންނަވަރު  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަދި އިރާ އަޅުަގނޑުމެން މި ފައްޓާ ަވގުތުަގއި ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާ

 އެ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުދި މަރަ އަ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރާހީމެންބަރު އިބް ދާއިރާގެ

ނޑުމެްނގެ  .އަދިއެއް މިވަުގތު ވަޑަެއއްނުގަންަނވާތިން ބޭފުޅުން  ވަގުތު ފުރިހަމައަށް ކޯރަމް މިކޮމިޓީެގ ނަމަެވސް، އަުޅގަ

ނޑު މި ޖަލްސާ ފައްއޮތުމާއެުކގައި  ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މާލިއްޔަތު މީގައި  ޓައިގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ.އަުޅގަ

ނޑުމެން 2އެބަވޭ އެޖެންޑާއެްއގެ ގޮތުަގއި މިއަދު އެކުލަާވލާފައި  ގެ ރަސްމީކޮމިޓީ ޙިއްޞާކޮށްލަްނ  ކަމެއް ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ބޭއްވި  ބޭނުންވޭ. އިދާރީ މައްސަލައެްއ ވާނަމަ މިހާތަނަށް  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިުބ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ކުޑަ ަވގުތުކޮަޅކަށް ހަަމ ކުރިން ރޭގައި  ބަްއދަލުވުންއެކުަލވާލުމުގެ އްރިރު މުޤަ ގެންދިަޔއީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަުތަގިއ މިވާ ނޑުމެން މިވަނީ އަޅުގަ ކުރެވެން އޮްތ އޭރިއާ ހިންގާ ގަާވއިދު ެއޑަޕްޓް  އެރޭަގއި އަުޅގަ

ގެންދަން އޮެވއްޖިއްާޔ ެއކަްނ ކުރިއަްށ ގެންެދވެނޭ މަުގ  ްއގައި ކުރިއަށް މެފައި ިއތުރަށް އެ ކަނިންމާ ކޮށް މިންވަރަށް

ނޑުެމން ކުރިއަށް މި ގެންދިރުކުާރނެ ކަމަށް ބުނެ އަތައްޔާ ވީހާ އަވަްސކޮށް މި ޔައީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ޅުގަ

ނޑު  ޝްވަރާކުރުމަށްމަމައްސަލައާ މެދުަގިއ  ެއއްެވސް އިދާރީ މައްސަލަެއއް ާވނަމަ އެ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

 ގެ ވަގުތު. މިނިޓު 5ހުޅުވާލަން 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙު ކޮމަންޑޫ

ނޑުމެން ދެން  އްޔަތުމުަޤްއރިރު، މާލިއަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އެ ުދވަހުލަން މިހާރު އޮތީ ނިންމާ ހަމަ ވަރަްށ މި ަގވާއިާދއިގެްނ ކުިރއަށްދާނީ. އެީއ ދެން މިަވގުތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުެރވޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ސްވެ އަޅުަގނޑަށް ކަމަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް މި ގަާވއިދު  ައޅުގަ



  

 އެއީކޮށްލާ ނިންމާލުމަކީ ޢާބަލައި މުރާޖަ ހުރިތޯ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކެއްސް ކަހަލަ ބަދަލުތަފެތޭގޮތަކަށް ކޮންމެވެ މިހާރަށް

ނޑަށް މިކަމަށް ވެ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަކަށްވާތީ ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުެމން އަޅުގަ  މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަމަްށ  މުހިއްމު ކަމެއް ކީމަޖައްސާލުމަހަ ގަާވއިދު މުރާޖާކޮށްލުމަށް ކޮންމެވެސް ަވގުެތއް ގެން މިވާހަކަދަްއކާލައި 

 އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ.ފެންނާތީވެ 

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙު 

ވާހަަކއެްއ.  ރަނގަޅުއެްއޗެކޭ ދަންނަވާލަްނވެގެން.  އެްއޗަކަށްނާޝިދު އެ ވިާދޅުވި ދާލީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް ހޯ

ގަވާއިދު އެޑޮޕްޓްކޮށްަފއި ަވގުތީގޮތުން.  މިހާރު މި އޮތްދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެން މިޮއތީ  މިއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ކުރީ

ނޑައަޅާަފއި  ނަމަވެސްއެހެން ޞްލާޙެއް މުްއދަތެއްގެ ކުރިން އިމިވެިނ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ެއއަށް ސުން ަގޑިެއްއ ކަ

ކޮށްފައި ބޭްއވިއްިޖއްާޔ ތާވަލު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ނިންމާ ހަދާފައި އޭގެ ފަހަށް ހުށަހަޅަންޏާ ހުށަހަޅާ ގޮތަށް

އްޔާ ހުށަހަޅަން. އޭގެ ފަހުން އެ އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުމި ގެ ކުީރަގއިފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނގެ މިވެިނ މުއްދަތެއް

ނޑު.ެއޑޮޕްޓް ޙަލާ އެްއކޮށްލާއިޞް  ުކރާ ގޮތަށް. ެއއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެށިގެންާދއިރު،ތެރޭަގއި  ދާ ޕްރޮސެސްންމި ހިނގަމުގޮތުަގއި މި އޮްނނަނީ  ގޮތެްއަގއި އިދާރީ މައްސަލަެއއްލައާދެ! ޖުމް

 ކަމުގެ  ލަ މިޖުމްކުރިއަށް ގެންދަން.  މަށްފަހުގައިތިބައި ލު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު އެހެނިެހން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެެރއަށް

ނޑުމެން ކުިރއަށް ކަމަށްމައްސަލަެއއް ިމވަގުުތ ނެތްއިދާރީ   ގާތްަގނޑަަކށް  ގެންދަން ބަލައި މަސައްަކތައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެޓެއް މިހާރު ވެސް ކުިރއަށް ހިނަގއްޖެތިން ހަތަރު މިނި ކަެމއް މިއަުދެގ  2ން ކުރިމަީތގަިއ މިވަނީ . އަުޅގަ

ހައުސިްނގ  3511ހިފައިވާ ހަމަޖެ  ިއނީޒް އެްގޒިމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށްކީ ޗަކަމަ އެޖެންޑާަގއި. ެއއް

ގަިއ 2131ޑިސެމްބަރު  22ހުޅުމާލޭގަިއ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ަހއުސިންގ ޔުނިޓް  417ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން 

ކޮށްދެއްުވން އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢާވެްސ އެއްފަހަރު މުރާޖައަދިނިންމެވުން  ފައިވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ

 3 އެއްމައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާ ދިރާސާކުރަްއވާ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެދި ރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާފަިއވާ މައްސަލަ ފޮނުއްވާ

ޖަލްާސގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓއަށް  ވަނަ 4ވަަނ ދައުރުގެ  2ަގއި އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2137ޖުލައި 

ވާނެ ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމަ މި މައްސަލަ ާދގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ވަނަ މާއް 321މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ތީފޮނުވާފައިވާ

އެ މައްސަލަ ިއއްެޔގަިއ  ރަސްމީގޮތެްއަގއިމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުްނ. އެހެންވީމާ،  މަށްްއވުެއޅުަކނޑަ ގަޑިސުން

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެ އައީއެ ތަޅުމުން  މެވުމާ ބެހޭގޮތުން ެތއް ނިންއެހެންވީމާ، މި މައްސަލައަށް ގޮ .އަޅުގަ

ނޑަެއޅުްއވުަމށް މި މައްސަލަ ދިރާާސކުސުން  ިމއަށްރުމުގެ މަަސއްކަތް މި އެޖެންޑާާއެއކު މި ލަނީ ކުިރއަށް. ގަިޑއެްއ ކަ



  

ންނަވާނެ ފަަދއިން މި ކޮމިޓީަގއި އެބަ ަގނޑުމެން ކުިރއަށްދާނަން. އެނިގވަަޑިއގަފުރަތަމަ ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅު

ން ވެސް އެބަ ތިއްެބވި. ދައުރުަގއި މަސަްއކަތްުކރެއްވި ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު މިދިޔަކޮމިީޓަގއި  މާލިްއޔަތު ތިއްބެވި

މި ކޮމިީޓަގއި މާލިްއޔަުތ  ިރޔާޟް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ކުރީަގއި، ތެރޭަގއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އޭގެ 

ނުޑމެންގެ މި ސަލީމް ވެސް ހިމެގަކޮމިޓީ ންވީމާ، އެބޭފުޅުންަނށް ންނަވާ. އެހެނިވަޑަިއގަ. އަދި އަުޅގަ

އޭރުގައި ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ  ގައި ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރު 2133ފުކަން. ެއއީ މި ސާއިގަންަނވާނެ މި މައްސަލައިގެ އެނިގވަޑަ 

 2132 ލައިގަެނގެން އަނެްއކާ މައްސަލަތަކެއް ގޮސްަފިއ ފަހުން މި ަގއި ހިމެނިގެންޭއރިއާ ގެރެންޓީ އަދި ލޯނު އަދި

. ސ. ޒޯނަށް ގއ. ގދ 1މިއޮތް ހުޅުމާލެ އިތުރުވެގެން މި ދިޔައީ. އޭުރގައި މި ދެންނެވި މި  ބަޖެޓަށް ވަނަ އަހަރު

ެއގްޒިމް ބޭންްކގައި ލޯުނ ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ. ދެްނ މަސައްކަުތގައި  ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ  3511މި ޒޯނުަގއި  1އެ 

މި ހުއްދައަްށ ގައި 2132ހަށް ފުރޮޅާލާފައި އަނެއްކާ ފަ ބުން ޭއގެ ހިސާގައި ވީމަ އެސްޓޭޖް ކޮންސެޕްޓުއަލް އޭގެ 

ަގިއ 2131ގޮސް އަެނއްކާ ގެން ބަޖެޓްގަިއ ހަމަ ފާސްވެ ކުރިއަށްފަހަރު ރިކުއެސްްޓކޮްށގެންދިޔަ. އެހަމަ ވެސް އެދި

ނޑުމެންނަށްމި ދިޔަ ހިސާބު މިވަނީ މި ރިޖެކްްޓވެފައި މައްސަލަާއ މެދުގަިއ ގޮެތްއ މު މި މުހިއް . އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑަ  ސުން ނިންމާލެއްވުމަށް މައްސަލަތައް މި ކޮމިޓީަގިއ  ހުރިއެބަ ވެސް ންައދި މިނޫ ހުަގއިއެޅުމަށްފަގަޑިެއއް ކަ

ނޑުމެން  ހަމަ އެބަހުރި ބައިވަރު ަމއްސަލަތަްއ. އެއަށް ވަރު ބެކް ޮލްގގައިބައި ވީހާ ައވަހަށް އިދާރީގޮތުްނ ހަމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުެމންނާ ހަމައަށް މި ކޮމިޓީގެ ތަކެއް ހޯދައި ުސންގަޑިތަެކއް ަކނަޑއަޅާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އްލުހަމަ ޙަ

ނީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެށެފުރަތަމަ  ންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާެއކުވަނަ ރައްޔިތު 31 ،ވަނަ އަހަރުގެ 2131

ދިރާާސކުރާނެ މައްސަލަ  އަދި މަްޝވަރާ އިްށ ސުން ގަިޑއަކާ ސައްކަތަ. ެއހެންވީމާ، މި މަމަސައްކަތް ބިސްމި ކިޔާފަ

ނޑު މެންބަރުންނަގޮތުގެ   ހުޅުވާލަން. ށް ފުރިޞަތު ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ފަހަރެއްގެ  2ކޮމިޓީން އަކީ މާލިްއޔަތު ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި މި މައްސަލަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު.  އާދެ!

ނޑުމެން  މީގައި އޭުރގައި ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ުކރިން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ވީގޮަތކީ  މަތިން އަޅުގަ

 މެއް ދެބަސްވުއެުކަގއި  ފަާރތްތަކާ ރު ހިންގާސަރުކާ ނާއި އަިދ އޭރުނިސްބަްތެވވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުން .ޕީއަށްއެމް.ޑީ

ެގ ދަށުން މި ދަށުން، އެހީލޯނެްއެގ މި ަޗއިނީްޒ އެްގޒިމް ބޭންްކގެ ރުން ސަރުކާ. ދެން މިކަމުގައި އޮތީ އުފެދިފަ

މެންބަރުން ބައްލަވާލެއްވީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ  . މި ޢިއްޒަތްތެރިތަކެއް އަޅަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފްލެޓް ،ކުރަމުންދާ

ތަެކއް ދެކުނުެގ ރު ފްލެޓްމިހާ ބައިވައްވި ސިޓީަގއި ވެްސ އެބައޮތް. މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުމީގައި 

އެމީހުންެގ ނީޑްސްއަށް ބެލުމަށްފަހުގައި އެހެންވީމާ، ޅުމާ މެދުގައި ސަރވޭެއއް ވެސް ކޮށްަފއި ެއބައޮތް. އަތޮޅުތަުކގައި އެ 

 މަށް ކަ ގައި ނެތް ެއވަުރގެ ނީޑްްސއެއް އެތާނ ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވާކަންޓްތަެކއް ެއތާނގައި އެޅުން ލެރު ފްމިހާ ބައިވަ



  

ދެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މައްސަލަ އައިމަ މާލިއްޔަުތ ޭއރުގަ. އެހެންވީމާ، އެއާ ގުިޅެގން އޮތީ ނިންމާފައި  ،އޮތީ އެ

ގޮތަށް އަށް ބަދަލުކުރަން. ދެން އެހުޅުމާލެ އެ ަބއި އޮްތގޮތަށްފައި މީ ސަރުކާރުން އޭރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްނިންކޮމިޓީން 

ގަިއ ވަގުތު މަޖިލީހު ދުވަހު އެ ފާސްނުވީ އެ ދެންފާސްނުވީ. މި މައްސަލަ ދިޔައީ ފްލޯއަށް. ދިޔައިމަ ފްލޯއިން ނިމިގެން 

ރުްނ މިކަން ސަރުކާ ލަބިއްޔަެތއް ނެތިގެން އެ ދުވަހުކަމެއް ފާސްކުެރވޭވަުރެގ އަޣް ންކާރުސަރު ،ވަުރގެކަމެއް ފާސްކުެރވޭ

ކަންތައް  ގެދެން އަނެއްކާ ވެސް އަލުން މިހާރު މި ލޯނު އެހެންވީމާ،ނުނިމި އޮތީ.  މިކަން ބޭނުންވި ގޮތަށް

 އްެލއް ޙަޭއގެ އަވަހަށް މިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑުވެފައި މިއޮތީ  ފުރުޞަތުގާތްަގނޑަކަށް އަތްމަތިން ދިއުމުގެ 

މެުދގަިއ އަނެއްާކ ެވސް ޢިްއޒަތްތެރި  މިއާމާ، ވީންއެހެ. ސްފަިއ އޮްތގޮތަކީ އެހެންވީމާ، ިމއީ މިކަން ގޮނުހޯދިއްޖެނަމަ. 

ށް ހީވަީނ އް ފޮނުވީމަ އަޅުަގނޑަފެންނަ ގޮތަކާ ެއކުަގއި ރިޕޯޓެވާރާކުރުމަށްފަހު މި ކޮމިޓީން މަޝް މެންބަރުން

ހައުސިންގ ޔުނިްޓ  417މި ކީ މިހާރު މިއޮތީ ގޮތައޮތް މިދެން މިހާރު މިކަން ކުރަން ނިންމާފައި ރަނގަޅުވާނެހެން. 

. އެހެންވީާމ، މިީއ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތިން . ެއގޮތަށް ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޯޕސްކުރަނީއަޅާ ގޮތަށްހުޅުމާލޭގައި 

އިތުރަކަެށއް އަެނއްކާ ވެސް މި މާލިްއޔަތު  ،އެްއޗެއް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮްށ ަބލާ ހަދާފައި އޮތް 

މި ކަންކަން ކޮމިޓީން މިކަން މިޮގތަށް ސަރުކާރުން ތް މީަގއި. ީމަގއި އޮތީ ޖެހޭނެ އިތުރު ދިރާސާއެއް ނެކުރަންކޮމިޓީން 

 ދެން ންވީމާ،ހެތޯ ނޫންތޯ. އެމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ާއއެކޭ ބުނާނީބުނާގޮތަށް މިކަކުރަން ތިބީ. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރުން 

ނަޑއަޅައި ޢާ ލަ ނިންމަން ޑެޑް ލައިނެއްސަމި މައް މި ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަން  ސޫލުްއމު ގޮތެއްަގއި ބިލު އުކަ

ނޑުމެން އަްނަގމުން  ނިންމާފަކާ ަވކި ކޮމިޓީން ވަކި ޑެޑްަލއިނެއް ނުގެންދަން. ހަމަ ވީހާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ައވަހަ ވެސް ހުށަހަަޅން މިހާރު ސަރުކާރުން މި ކަށް ނިންމާފައި މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި ފާސްކުރަން މި ކޮމިޓީން ކޮށްފައި އޮްތގޮތަށްޕްރޮޕޯސް އެއީ މީގަިއ  .ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ްއސަްށ ރިޕޯޓްތަކާ އެްއޗި ެއއީ ހަމަ އެ ހެދި އެސެސްމަންޓްމި މަސައްކަތްކުެރވިފައި ހުރީ.  ށް ެވސްކިތަންމެ ވަރަކަ

ނަށް ދާކަށް. ޔުިނޓްތަކެއް އެތަ ހައުސިންގެވޔޭ މިވަރު އްނުއަތޮޅަށް ބޭނުމެ 7ހެން އެ މިއޮތީ ކޮންމެބަލާފައި 

އެހެންވީމަ، އެއީ ޭބކާރު ގޮުތގައި ނޫނީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށަށް ވެސް، އާބާދީ ަވރަށް ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ފަޅު 

ގޯތިގެދޮރު  ގެތައް ވެސް އެބަ ހުރޭ މިހާރު ވެސް. އަްއޑޫ ތަންތަނަށް ބެލިކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެބަ ހުރޭ ހަމަ

ނުޑ މި ދައްކަީނ ކޮންމެހެން ތަނެއްގެ ވާހަަކ  ދޫކޮށްލާފައި ެވސް. އެހެްނވީމަ، އެތަންތަނުން ަވކި ތަނެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދެއްކުމުގެ މާަނއެްއގަެއއް ނޫން. މިދެންނެވީ މީހުން ހިޖުރަކޮށްގެން ގިނަ މީހުން ދިރިުއޅެމުންދަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގަ. 

ނޑަށް ީހވަނީ ސަރުކާރުން އެހެންވީމަ، މި ތަނުަގއި މި ީނޑްސް ބޮޑަށް އޮތީ. އެހެްނވީމަ، އެގޮތަށް ބަަލއިގެންހެން ައުޅގަ

މި ހުޅުމާލޭގައި މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އަާޅގޮތަށް މިފަހުން ނިންމާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ 

ނޑުމެން އަތްމަތިން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިކަމުގެ، މިކަން ދިގުލައި  ގެންޮގްސ އެންމެފަހަށް ގޮސް މި ލޯނު އަޅުގަ



  

ގެއްލިދާނެކަުމގެ ބިރުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް. އެެހންވީމަ، މިއީ ލަސްކުެރވެން އޮތް މައްސަލަ ެއއް ނޫން. 

ނޑު ހުށަހަޅަން.   އެހެންވީމަ، ސަރުކާރުން ފޮނުާވފައި އޮތް ގޮތަށް މިކަން ނިްނމަން އަޅުގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް މީަގއި އެބަ  `. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަ

ނަޑކީ ދެކުުނެގ އަތޮެޅއް ތަމްސީލުރަން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ަރްއޔިތުން ހޮވާފަ ިއވާ މީހެއް. ހުރި. އަުޅގަ

ވުރެ މަތީ މީހުން ނިސްބަތްވަނީ ރާއްޖޭގެ އަށް  11ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ %އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ާރްއޖޭގެ 

ޖެހި މާލޭގައި މީހުން ދިރިނޫޅެވޭ ހިސާބަށް މިހާރު މިވަނީ ޙާލަތު ގޮއްސަ. ތޮޅުތަކަށް. މާލެއަށް މީހުން ތޮއްއަ

ނުޑ ތާއީދުނުކުރަކީ ނޫން. ހުުޅމާލެ ތަރައްޤީކުރުމަކީ ވެސް  ފަހަރެއްގައި ވެސް ހުޅުމާޭލަގއި ފްލެޓު އަޅަން އަުޅގަ

ެވސް. އަދި މާލޭގައި އޮތް ގެޮދރުގެ ދަތިކަކަން ހައްލުކުރުމަށް  ކަމެއް. އަދި މާލެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަރާބަރަށް ތާއީދުކުރާ

ނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އަވަްސ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅުމަީކ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް، ވިސް

ނޑުމެން  އިންޞާފުވެރިކޮށް ހަމަހަމަކޮށް ެވސް  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ވިހާ މިއަދު އަޅުގަ

ކަމެްއ.  ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ ގޮުތގެމަތީން ކަންތައްަތއް ކުރުމަީކ މުހިއްމު އަދި ބޭނުންތެރި

ޖެހި ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި މި ޤައުމުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ލެއިން މީހުން ތޮއްއިގަންަނވާނެ މާއެނިގވަޑަ 

ވާތީ، މާލޭގެ ބޮޑެިތ ިއ ކަމަށްހުރީ މި ކެޕިޓަލް ރީޖަންގެ ސަރަޙައްދުގަ  ވަސީލަތްތަާކއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ލިބެން

ވެްސ މީހުން އަންނަނީ މާލެއަށް.  . ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުންބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ދަނީ ނިކުންނަމުން

އަތޮުޅގައި ގެދޮުރގެ ދަތިކަމެއް ނެތޭ، ގެދޮރު  ޮކށް އައްޑުހަތަުރ އަތޮޅުަގއި ވަކިން ޚާްއޞަ ސަރުކާރުން ދެކުނުގެ

ޅުެގ ވަރަްށ ގިަނ ުޒވާނުްނ އަތޮ ބިނާކުރުމުގެ ނީެޑއް ނެތޭ، ެއ ވިދާުޅވާ ވިދާުޅވުމަށް އަުޅަގނޑު އިންކާރުކުރަން. ައއްޑު

އެބަ ތިބި ގެދޮރު ނެތިގެން. ބިން ނެތީކީ ނޫން އިނގޭތޯ. ގެދޮރު ެނތީ. ގެދޮރު އެޅޭނެ ވަސީލަތް  އިމީހުންނާ ނުއިދެފަ

މިހެން ހުރިއިރުގައި އެްއވެސް ބޭނުެމއް ނެޭތ  ،ކަން ހުރީ .ވެްސ އޮތީ އެގޮތަށް އިނެތީ. ފައިސާ ނެތީ. ފުަވއްމުލަކުގަ 

 އި އަތޮޅާިއ ުފވައްމުލަާކއި ުހވަދުއަތޮުޅގަ ދާޅުވުްނ އަުޅަގނޑު އިންކާރުކުރަން. ފަހަރެއްަގއި އަްއޑުވިދާޅުާވ ވި

 ކަުމގައި ުނވެ ހިނަގއިާދނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެތައް ގޮެތއް ފްލެޓުތަކުގަިއ މީހުން އުޅުން އެއީ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ

ތަނަވަސްކަން ނެތީމަ. މިބާވަތުގެ ލޯނެއް ަނަގއިގެން  އި މާލީބައިރު ފަޅު ޯގއްެޗއް އެ ހުީރ ގެ އެޅޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ 

ގެދޮރު އެޅިަފއި ނެތް ެއކަމުަގއި ދަތިވާ ޒުވާނުންނަށް ލޯނުީދގެން އެމީހުންގެ ގެދޮރު ެއޅޭެނ ގޮތް ހެދުމަކީ ވެްސ ހަމަ 

ލިިބ ހުރެ އެ ގޯތި ނޭޅި ހުންނަ  ކަމެްއ. އެއީ އެތައް ަބޔެއް ގޯތި މާ މުހިއްމު އެޅުމަށްވުރެ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއއީ ފްލެޓު

ޙާލަތު އޮްއވަިއ ެއއިން ަބއެްއ، ކުީރގެ ސަުރކާރުން ެއއީ ަރއީްސ ނަޝީދުގެ ސަުރކާރުން މި  މައްސަލަ. މިހެން މި

ލޯނުގެ ހުރިހާ ނެގޯިޝއޭޝަެނއް ކޮްށ ނިންމާފައި ޮއވެ އެަކން އޮްއވާ ސަރުކާރު ބަދަުލވީމާ ދެން ދެކުނުެގ އަތޮޅުަތކަްށ 



  

ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ.  ކަމެއް ރި އެހެން ފަރާތަކަށް ޑަިއވާޓުކުރުމަީކ އިންސާފާ ޚިލާފުމި ލިބޭ ލާ

ޖެހެން ޖެހުނީ ރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުަތއް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެުރވުމުަގިއ އިގަންަނވާނެ މާލެައށް މީހުން ތޮއްއެނިގވަޑަ 

ރީގެ ޤާނޫނުތަކުން އެަކމަށް ލާޒިމުނުކުރީމަ. ކުރީގެ ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ކުރީަގއި ނުގެންުގޅެވުީނމަ. ކު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެމީހުންގެ ަރއްޔިތުންެގ ޙައްޤުަގއި މިތަނުަގއި ބުނަންީވ ބަސް ނުބުނެ އޮތީމަ. ިމީއ 

ހަރު ކުރިން އެހާ ފަރަުގ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. ާރްއޖޭގެ އަތޮޅުަތކާިއ ރާއްޭޖގެ ެކޕިޓަލް ރީޖަން މީގެ ތިރީހަކަްށ އަ

ރިޒަްމ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓޫ 15އްޖޭެގ، އަހަރު ރާ 11ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުިވ  ނޫން. ތަފާތު ބޮޑެއް ބޮޑެއް

އާއި  ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރަމުން ައއި މިންވަރާއި އެްއވަރަށް ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބުނު ލޯނާއި ހިލޭ އެހީ

ނޑުެމން އަތޮޅުތަުކގަިއ ދިރިއުޭޅ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ އަދި ދައުލަތު  ގެ ބަޖެޓުން ުކރި ޚަރަދުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަހަލަ މީހުން އަތޮޅުތައް ޫދކޮށް ައއިސް  ކުރިއެރުމެއް ތަަނވަސްކަެމއް ނުލިބުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ އަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއް  ނޑަކީ ވެްސ  ވެސް ބޭނުންވި ކަމެއް ގޮތަަކށްމާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ވާންޖެހުން. އަޅުގަ ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ

ނަޑށްގެ ރަށްވެްއސެއް. މާލޭ ވެސް ލިބޭ ކުިރއެރުމެއް ައމިއްލަ ޒާތީ ޙައިިސއްޔަތަށް  މާލެ ައންނަ ކުރިމައެރުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ދަރިންނަށް ނުޑމެ ބަލާއިރު. އަުޅގަ ންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން، ވެސް ލިބޭ ކުިރއެރުމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި މިތަުނގައި ބަސްބުނަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކެރެންޖެހޭނެ. ބަސް 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އައްޑު ނަޑއެިޅެގން އަޅުގަ  7އަޮތޅު ދެކުނުގެ  ބުނެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ކަ

ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މިއަދު  ސްބަތްކޮށް ކުރީެގ ސަރުކާރުން ނަގާފައި އޮްތ ލޯނު މިފަރާތަށް އެހެންއަތޮޅަށް ނި

އަތޮޅުެގ، ުފވައްމުލަުކގެ ަރއްިޔތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ބޮުޑ  އަތޮުޅގެ، ުހވަދު ފާސްކުރަން މި ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަްއޑު

ނޑަްށ ސިފަކުރެ  ނޑު މި ދަްނނަވަންޖެހެނީ ވަރަށް އަސަރާ ޖަރީމާ އެއްކަުމގަިއ ނޫނީ ައުޅގަ ވޭކަށް ނެތް. މިވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތޮޅުތަ ޑިސްކްރިމިނޭޝަނެްއ  ކުން ޮޕޒިޓިވްއެްއކޮށް. ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެްއކޮށް. އެހެން މިހެނީ ައޅުގަ

ެއކިއެކި ވަސީލަތްަތއް ނެތިގެްނ ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތަކަށް ރާއްޖޭެގ ކަންތައްތައް ޮގއްސަ މިއޮތީ. އެއީ އަތޮޅުތަުކގެ މީހުން 

ވެްސ ގެއްލުްނވާ ހިސާބަށް ކަންަތއް ޮގއްސަ ިމއޮތީ. މާލޭެގ  މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ޙައްޤުތަކަށް 

ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުތަުކގައި ދިރިއުޅެންދަތިވާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ިމއޮތީ. މާލޭގެ މަގުމަތީަގއި ކަންކަންމަތީަގިއ 

ވަޒީފާެއއް ނެތިފަ ލާ ހޫރޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ މިއޮތީ. ޑްރަުގގެ މައްސަލަތަާކިއ  އިރާނެ މަސަްއކަތެއް ނެތިފަޒުވާނުންކު

ތަނަކަްށ ޖެހުމުން ފެންނާނެ ހުރިހާ ނުބައި ނޭއްގާނީ ކަންކަމަށް ތޮއް ވަްއކަންކުރުމާއި މާރާމާރީ އާިއ މީހުން ގިނަވެ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހިތްދަތިކަމެއް. އަޅުަގނަޑކީ ވެސް މާލޭަގިއ  މާލޭގެ މަގުތަކުން ދަނީ ފެންނަމުން. މިއީ މާލޭގެ

މަލްކުރަންޖެހިފައިވާ މިހަކަށް އަޅުަގނޑު ވާީތ، މި އަސަރާ އެކު މި ވާހަކަ ހަކަށްވާތީ މި ހިތްދަތިކަން ތަހައްދިރިއުޅޭ މީ

ނުޑ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އެކު ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ޢިވަރަށް ާއދޭހާދައްކަން މި ޖެހެނީ. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ެދކުނުގެ އަޮތޅުތަުކގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤު ތިބޭފުޅުން ޙިމާޔަްތކޮށްދެއްވާށޭ! ތި ބޭފުޅުން 



  

ހަމައަށް މި ކެޕިޓަލް ރީޖަނުގަޭއ ރާއްޖޭގެ ލޯނެއް ނެިގޔަސް އެހީ އެއް ލިބުނަސް އަދި  ޙިމާޔަތްކޮށްދެްއވާށޭ! މިއަދާ

ންކަމެއް ވިޔަްސ، ތޮިށަގނޑެްއ ލިޔަސް ިމކަންކަން ުކރެވިފައި ތިބީ. ރާއްޖޭެގ އަޮތޅުތަކުަގއި ނުލަޭއ ައޅުަގނުޑ އެހެ

ނޑު ނުދަންނަވަން ަބއެއް ރަށްރަުށގައި މިްސކިތް  ނުދަންނަވަން ބައެއް ރަށްރަުށގެ ބިން ނުހިއްކާ ވާހަކަ ެއްއ. އަުޅގަ

ނޑު ނުދަންނަވަ ން ބައެއް ރަށްރަށުގެ އޮފީހުގެ އޮފީސް އިމާރާްތކޮށްފައި ނެތް ވާހަކަ އެއް. ނާޅުއްވާ ވާހަކަ އެްއ. އަުޅގަ

ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތަުކގެ ފެންވަރު ހުީރ ދަށްކޮށް. ގެދޮރު އެޅުމަށް  އެކަމަުކ، ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ އަސާސީ ޚިދުމަތް

 ނޑުމެންެގ އަޚު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުން ވަނީ ނުކުޅެދިފަ. ގިނ ފަޅު ގޯތި ހުންނެވި ވާހަކަ އަުޅގަ

 ވެސް ދެންމެގައި ހާމަކުރަްއަވއިފި. ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރަްއވާ. ސަބަބަކީ، މިއަުދ ލިބޭ މުސާރައިން އުމުރު 

ގޮތް ނުވެފަިއވުން. މި ލޯނު ފައިސާ އިން މިދެންނެވި  ހުސްވާއިުރގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ގެދޮރު އެޭޅނެ

ފްލެޓު ެއޅުމަށް ހުރި  427ދެނިކޮށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މި  ންކަން ފާހަގަކޮށް ެއ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުކަހަލަ ކަ

 ފައިސާ ެވސް މަދުވާނެކަން. އެއިން ކުރާނެ ކަމެްއ ނޭނިގގެން ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، ހަމަ އަނެއްކާ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ މިދެން  ނެވި ކަންކަމުގެ އަލީަގއި ތިޔަ ޢިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން، ތިޔަ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަމްސީލުކުރަން ހޮވި ރަްއޔިތުންެގ  ބޭފުޅުން ކުރީަގއި މެންބަރުންކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުން ހެއްެދވިހެން އަުޅގަ

އެއްެގ ޓީނުޑމެން ތާއީދުކުރާ ޕާޙައްޤުތައް ނިގުޅާަފއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މަސްލަޙަތަށް ޓަކައި އަޅުގަ 

ސިޔާސަތުގެ ދިފާޢުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އަރައިުނގަންނާށޭ. މި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު މިކަމަށް 

ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދެކުުނެގ އަތޮޅުތައް ތަމްސީލުކުރަްނ ހުރި މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ދަންނަވާ ވާަހކަ 

 ރިްއޔާ. ދަންނަވަން. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ފެށިގެންއިރުަގއި ައޅުގަ ނޑުމެންނަްށ  1އާދެ! އަުޅގަ ބޭފުޅެއްގެ ނަން އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު މި ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން  31ނުދަންނަވާލެވިވާތީ އަުޅގަ

ބަތިއްެބވި. ކުޅުުދއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވަަޑއިގެން އެބަިއންނެވި. އަދި އޭގެ އިތުރުްނ އެ

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، އަދި ދެންމެ ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވި މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ކުރިއަށް މިދާ ނުކުތާއެްއެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ ފު. މިވަގުތު އަޅުގަ

މައްސަލަިއގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ިމވަނީ ހުށަހެޅުމެއް އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ހުށަހަޅުްއަވއި، ޭއގެ 

ނޑު ިދޔައީ ނޯުޓކުރަ  މުން. އެހެންވީމާ، ތަރުތީބުން ފަހަށް އޭރު ވެސް ބޭބޭފުޅުްނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތީމަ އަުޅގަ

ދެމުން މިގެންދަނީ ވަކި ބޭުފޅަކު އުިނއިތުރުކުރުމެްއ ނެތި. މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މިދެނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީއަށް.  



  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހައުސިްނގ ޔުނިޓުެގ  3511ރު ސަރުކާރުން ިމ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮީތ މި `. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާ

 3511ހައުސިްނގ ުޔނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ުކރުމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ެއދި. އެހެންވީމާ، މި  117ތެރެއިން 

ބަލާއިރު ވެސް. އެހެންވީމާ، ހައުސިންގ ޔުނިޓު މިހެން  427ހައުސިންގ ޔުނިުޓގެ ތެރެއިން އަދިވެސް ބާކީ އެބަޮއވޭ 

ނޑުމެން ދެކުނުގައި  ނޑުމެން ނުިލިބ  7އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ ައޅުގަ އަތޮޅު މުޅިން އެއްކޮށް މި ލޯނު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބާކީ އޮތް ބައިްނ  އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ީބވެެގންދާގޮތަށް މިތަނުން މިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކަށް އެ ަހއުސިންގ ުޔނިޓުތައް އަންނަ ގޮތަށް ިމ ވެސް ހަމަ އަ ޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަކާިއ އަުޅގަ

ލޯނު އެޕްރޫުވ ކުރުމަށް ޓަަކއި މިކަން ކުރުން ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މާމުހިއްމުހެން މުޅިން ެއއްކޮށް މި ލޯނު ޫދކޮށްލުމުެގ 

ނޑުމެންނަށް މި  ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން އަުތން. އެހެންވީމާ، ހައުސިްނގ ޔުނިުޓ  3511މިަވގުތުން މިވަގުތަށް އަުޅގަ

ހައުސިްނގ ޔުނިޓަށް ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  417ނުލިބިގެން އެކަމާ ައޅުަގނޑުެމން ޝަކުވާކުރުުމގެ ބަދަލުަގިއ 

ގިނައިން ިތބީ  އަތޮޅުެގ މީހުންހެން. ހުޅުމާލޭގަިއ އާބާދުވެފައި 7ހަމަ ޒިޔާރަތްކުރާނީ ގިނަިއން ދެކުނުގެ 

ނަޑށް ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އެޅުމަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިސާބުގެ މީހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓަކައި މި ލޯނު ހަމަ ނެގުން. މި ލޯނަށް ލިބޭގޮތަށް މި ކޮމިޓީން މިގޮތަށް މި މައްސަލަ ފާސްކޮށް ނިންމަވައިެދއްވުމަީކ 

ނޑުމެން އަތްމަތިްނ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ލިބޭ ެދކުނުގެ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް އެ އަތޮޅަށް މީތި  7ދުމެްއ. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށްބޮަޑްށ  ނިސްބަތްވެފައި މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މީހަމަ އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް  ތާއީދުކުރަން ރިޔާޟް ރަޝީުދ އެ ދެްއކެިވ ވާހަަކއަށް. ެއހެންވީމާ، ރިޔާޟް

ނޑުމެން އަތުން މި ލޯނު ބީވެެގންދާކަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުމެްއ  އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރަން ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަަކއަށް. ރިާޔޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ  ނުވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

 ޅުމަށް. ހުށަހެ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅަގނޑަށް ފުރަތަމަ ޖެހެނީ އެއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު އަުޑއެހީ އެޖެންޑާަގއި މިއޮތީ 

ނޑައެޅުމޭ. އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާއަކީ ައޅުމި  ގޮތުގައި އެ ަކނަޑއަޅާފަިއ  ަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ސުންގަޑިއެއް ކަ

އޮެވއްޖެްއޔާ އެ ހިފަހައްޓަން އޮންނަ އެއްެޗއް. އެހެްނވީމާ، އޭތި މިހާރު ދޫވީތޯ؟ މި ނިންމުމަށް މި ވަކާލާތުކޮށް ނުވަތަ 

ނޑަށް ހީވަނީ ސަލާމަތްާވނެހެން  މަހު މިހެން މި ރޯދަ މިގޮތަށް ބަހުސް މިކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިަވގުތު ވެސް ައޅުގަ

ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު ހަމަ ުސންގަިޑއެއް ޕްރޮޕޯޒު ކޮށްފައި  ައޅުަގނޑުމެން މި ސުންގަޑިެއއް ަކނަޑއަޅާ ތިބޭއިރުަގއި



  

ނޑަްށ ހީވަީނ  ނިންމާލީމަ ނިމުނީ. ދެން އަނެއްގޮތަށް ނިންމުމަށް ައޅުަގނުޑމެން ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

ހުރި  ގޮތުްނ މިތާ ތިބެފައި ނިންމަން ބޭނުންވިޔަސް ނުނިންމޭނެހެން. މި ކުރީގައި މި ައިއއްސަ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން

ކޮޓަީރގެ ފްލެޓެްއ  1ގައި ްނތޯ ވިސްނާލަްއވާ! ފުވައްމުލަކު ތަާކއި މިއުޅެނީ މި ބަދަލުވެގެން މިއުޅެނީ ީކްއވެގެއިޝޫ

ނޑުމެން މި ހެދުމަށް ދާ ޚަރަދު ނުލާހިކު ބޮޑުތަން އިތުރުވާނެ ހުޅުާމލެ ހެ ދުމަށްވުރެ. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

އެޕްރޫްވކުރަންޖެހޭއިރު މިހިރީ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތަްއތައްހެން މިދެންނެވިހެން. ދެކުނުގައި މި ދޮޅުހާސް ފްލެޓު 

ކަންތައް.  ުނވަތަ ެއއަްށވުރެ އިތުރަށް. މިހިރީ ވެސް އެނގޭ  3711ހަދާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެއަްށ ހުޅުމާލޭގެ ހެދޭނެ 

ނޑަްށ ސާފުކޮށްލަދެްއވުން.  އެކަމަކު ީމގެ ޑީެޓއިލަށް ނުޑ ބޭނުންވަނީ ައުޅގަ ދާަކށް ނޫން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަަމ އަުޅގަ

 އެއަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑު ކުިރއަށް ދާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލަދެްއވާ!ޝުކުރިއްާޔ. ނިްއވާ

 

 ން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައި

 އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު އަދި ނިންމައެއް ނުލަމޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިމެނޭ. ދެން އެހިސާބުން  ނޫން ނޫން ޖަވާބެއް ދޭންވެެގން މި ދޭތެރެ މެދަށް އިނގޭޯތ. ކުރެްއވި ސުވާލު ަބއެއް ެއބަ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލީ ވެސް ހަމަ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ވާހަކަދަްއކަިއގެން ކުރިއަށް ާދނީ. އަޅުގަ

ގޮތަށް ޢިއްޒަތްރެރި މެންބަުރންނަށް. ހަމަ އެ ނުކުތާ ފައްޓަމުން ވެސް ދަންނަވާލަިދނިން މީގައި ސުންަގޑިެއއް 

ނަޑއަަޅއި ދިރާސާކުރުުމގެ ަކމަށް. އޭރުަގއި މި ކޮމިޓީަގއި މިދިޔަ ދައުރުެގ ވެްސ  ުއޅުްއިވ ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަުކ ކަ

ވަރަކަްށ ޅަކު ވާހަކަފުުޅ ދެންމެ ދެއްކެވީ. އެާއއެުކަގއި މި ބަހުސްގެ އޮއި ން ެއއް ބޭފުތެެރއި އެަވގުތު ތިއްެބވި. އޭގެ

ހަމަ  މިދިޔައީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވ ގިނައިން މި ަބއްދަލުވުންތަަކކީ ހަމަ އެ ބަހުްސގައި ފަރިަތ ބޭބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން

ުހރި، ގުޅުން ނެތް ިއއްވާަލދީ ނިންމެވީމަ ކޮމިޓީއެއް ގޮތުގަ. އެކަމަކު އެއަްށވުރެ  ގިނަ ޚުޠުބާތައް ގުޅުން

ނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ުކރެވޭނެ ގޮތްަތއް އެބައޮތްހެން. އެހެންވެގެްނ އެ ތަޖުރިާބގެ  ޕްރޮޑަކްޓިްވކޮށް މި މަސަްއކަްތ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަލީަގއި އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވިގޮ ތަށް ދެ މަްއސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުަތއް ކުިރއްސުރެ ހުރި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިތާ  އަތުަގއި، އެހެްނވީމާ، ގޮެތްއ ނިންމަވައިދެއްވާށޭ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑަައޅަިއގެެނއް ނާންނާނަން. އެހެންވީމާ، އިނދެގެނެއް މެންބަރުން ނުިނންމާ ގޮތަށް މި ވަކިން ނިންާމނެ ގޮތްތަެކއް  ކަ



  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ުޝުކރުވެރިކަމާެއކު ޙުސެންބެ ދަންނަވަން ހަމަ ގޮތެއް ނިންމައިެދއްވުމަށް ޙުސެންބެ މަސަްއކަތް 

 ކޮށްދެއްވާށޭ!

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑކަށް ނޭ ނުޑމެން ދާންވީ ސުންގަޑިައކާިއ މިހާރު އަޅުގަ ނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަ ނެގ ގޮތެއް ނިންމާނެ ގޮތެއް. ައޅުގަ

ދިމާލަށްހެއްޔޭ؟ މިއުޅެނީ ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް މިހާރު ދާންވީ. އާނ!  ށްހޭ ނޫނީ މައްސަލައިެގ ނިންމުމާދިމާލަ

ނޑަށް ހީާވޮގތުން ވެއްޖެްއޔާ ދިރާސާެއއްކޮްށ ނިންމަން ނޑުގެ...އެހެންވީމާ އަުޅގަ  ޏާ ނިކަމެތި އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ ނިމިފައޭ އޮންނާނީ ެއގޮތަށް ތިމަންނަ ހުށަހަޅަމޭ. އެހެން ބޭފުޅަކު  ރު ރިޔާޟްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވޯޓަށް އަހަިއގެން  ތާއީދު ެވސް ކުެރއްިވ. ެއހެންވީމާ، ދެން މާނައަީކ އެހެންގޮތެްއ ހުށަހަޅުްއވާށޭ! އެގޮެތއް

ނޑު ހުށަހަޅައިދިީނ ހަމަ އެޖެންޑާގެ ނުކުތާަގިއ އޮތްގޮތަށް ހަމަ އަކުރުން  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީއޭ. އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ވާގޮުތގެ މަތިން މި މަްއސަލަ ދިރާސާކުރާ ނިންމަވާެނ  21އަކުރަށް އިނގޭތޯ. މީަގއި ިމ ނުކުތާަގއި 

ިއ، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެވި، އެއީ އެޖެންޑާ. ޙުސެންބެ ފެްއޓެވީ އެޖެންާޑއިންނޭ. އޭަގއި ސުންގަޑި ަކނަޑއެޅުްއވުމާ

ވަނީ އެތަކެއް ފަހަރު މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ނިމިގޮއްަސޭއ. ބަރަކު ނެންގެިވއޭ ތިޔަ މައްސަލަ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނަޑއަޅައި ިމގޮތަށް ނިންމެވުމަށް  ިމއަދު އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އިތުުރ ވަގުތު ހޭދަނުކޮށް ސުްނަގޑިއަކީ ކަމަށް ކަ

ހެން ރަޝީދު. ހުަށހެޅުއްވީމަ ޭއގެފަހަށް އެ ގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްތިމަންނަ ހުށަހަޅަމޭ. އެއީ ވިުލފުށީ ދާއިރާ

އެހެން މެންބަރަކު  ވާހަކަފުޅުދެްއކެީވ ހަވާސާ ާއިއ ހަވާސާއިން ބޭުރގަ. ޭއގެފަހަށް ދެން ބޭފުޅަކު، އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އެއަށް ތާއީުދކުރެްއވި. އެއަށްަފހު ޙުސެންބެ ކުރިއަށް ތިގެންަދވަނީ. ގޮެތއް ނިންމަވާށޭ ޙުެސންބެ ވެސް. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ައދި ކޮންމެ ހާރުން މިހާރަށް ނިންމަން ބޭނުންވިޔަސް ގޮތަކަށް ގޮެތއް ިނންމިޔަސް ހަމަ މި ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަުޅގަ

މީގައި މިކަްނ ހިނގާފައި ޮއތްގޮތް ބަލަން ައޅުަގނޑު ޭބނުންވޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު ިމ ސަރުކާރުން ފޮނުްއވި ސިީޓ 

ތަކެއް ބަހައްޓާނެ ކަމެއް ެނތް އިނގޭތޯ. ވިސްނާނެ ވެްސ ނޑުމެން ކޮންމެހެން މިތާ ފަިއލުފުދޭކަމަށް ވެއްެޖއްޔަާކ އަުޅގަ 

ނޑެއް ހޯދާފައި ާބްއވައިިފއްޔާ އަދި އެއަްށވުރެ. ކަ މެއް ނެތް. ދެން މީގެ ދުަވސްކޮޅަކުން ރަނަގޅުވާނެ ރަަބރު ތައްގަ

އެއަްށވުރެ ވެސް ަވގުތު ސަލާމަތްވާނެ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު މިދެންނެވީ މިތާނގައި އަޅުަގނޑުމެން މިތިބެނީ، މިތަނަށް 

ގޮތަކަށް ލިޔެ ހަދާފަިއ މިއޮންނަނީ އަޅުަގނޑަްށ  އްޔަތު ޤާނޫނުަގިއ ވަކިގޮތަަކށް ލިޔެ މާލި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި



  

ހީވަނީ މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެއކޭ ކިޔަސް އޯވަރސައިޓު ކޮިމޓީއެއްހެން ކޮމިޓީައކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިކަމާ 

ނެތޭ. ކުރީގައި ިމވަރުގެ ލޯނެްއ  ހުރި އެްއވެސް ކަމަަކށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް މިހެން ފޮނުވީމަ އާނ، ބޭނުމެއް ގުޅުން

ނަގަންެވގެން ބޭރު ދައުލަތަކަށް މި ހުށަހެޅިއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ސިޓީ މި ބަޔާންކުރާ ނީޑު އެސެސްމެންޓެއް 

ނުހަދާތޯ؟ ނީޑު އެސެސްމެންޓެއް ނެތިތޯ މި ލޯނު ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެްނގޮއްަސ މިއޮތީ ހަމަޖެހިފައި މިއޮތީ. 

ތަކަކީ ކޮބަިއތޯ ވެސް ކޮންމެހެން ވެްސ ދާނެ ބަދަލެއް ެވސް. އައި ބަދަލުއްލިއަކަށް މި ައއި ބަދަލު، އަތުވެދެން ކު

ނޑުމެން ބަލަ ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ، އަނެަކކު  ންޖެހެނީ ވަކި އިބްރާހީމް ޝަރީފްބަލަންޖެހޭނެ. ވާހަކައަކީ މީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާކަންނޭނގެ. ތަނުގެ ޙާލަ ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ނޫން  ސަރުކާރު އޮެވގެން މި މި ގައި ގޮތު  ތާއި، ައޅުގަ

ވިަޔސް އެހެން  ވިޔަސް ެވސް އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުަތއް ސަރުކާރުން ލޯނެއް ނަގާ ެއީއ ދެން ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް

އެ ބޭނުންތަކަށް އައި ، . އެހެންވީމާބޭނުންތަެކއްގެ މަްއޗަށް ބަލާފަވިޔަސް ކޮންމެެވްސ އެތާނގައި އޮތް  އަތޮޅުތައް

ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެންމެ ުކޑަ މިނުން އެނގެން އެބަޖެހޭ. ދެން ކުރީގަިއ ދެފަހަރެއްގެ ަމތިން މިކަމަށް ބަސް ކުރެިވ 

ތިއްބެވި ކުރީަގއި ތިއްބެވި މެންބަރުން ވެސް. ކޮން ކަންތައްަތކެްއެގ  މި ކަންކަން މި ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް މިތާ އެބަ

ށްތޯއޭ އެ ނިންމެވުން ބިނާކުރެއްވީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުަގއި މި މައްޗަ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ފާސްވީ. އެހެންވީމާ، މިދިަޔ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަިއ މިކަމާމެދު ދެން 

ެގ ބަހުސް ކުރެވުނުއިރު އެ ކަންކަން ފާސްނުވެ ދިަޔީއ 2132 ޑިސެމްބަރުބަހުސްކޮށް ނުވަތަ ޭއގެ ކުިރން މި 

ނޑު އެްއގޮތަކަށް ެވސް އިދިކޮޅު ހަދާކަށް ނެތިން  ކީްއވެގެންތޯ މި ވެސް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ އެއްެޗއްކަން. އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް  ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިންގ ޔުނިްޓތަކެއް ހެދުމަކަށް. އަޅުަގނޑު އިދިކޮޅު ހަދާކަށް ނެތިން ދެކުނަށް

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މިތާ އެކަންަތއް ހުރީ ކަމަށް ވަންޏާ  ނޑު މިދެންނެވީ މިހާރު ައޅުގަ ތަކެއް ުހއްޓުވަން. ެއކަމަކު ައޅުގަ

ފްލެޓެއް ހަދަންދާ  މި ތިއްބެވި މި ރޮނގުގައި މާބޮޑަށް ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުން ވެސް ހުޅުމާލޭގައި ތިން ބެޑް ރޫމްގެ

ބޭފުޅުްނ  ިވދާޅުވެ ބައްަލވާ ތި ަދންދާ ވަރަށްވުރެ. ުނވާނެތޯ؟ވާނެ ުފަވއްމުލަކުަގއި ތިން ބެޑް ރޫމް ފްލެޓް ހަކުޑަ ޚަރަދު

ނޑަށް ޔަީޤން ކުޑަވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، މިދެންނެވީ މީގެ އަދަުދ  ވަރަށް ޔަޤީންކަާމއެކު ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނިޓް. ދޮޅުހާސް ަހއުސިންގ ޔުނިޓް ހަދަންެވެގން ދެކުނުގެ އަޮތޅުތަުކގައި މިއިންނަނީ ދޮޅުހާސް ހައުިސންގ ޔު

ނޑުމެން މިކަން ބަލަންޏާ  .ހަދަންވެގެން ނަގާ ލޯނުން ހަމަ އެ އަދަދު ހެއްޔޭ މިއެދެނީ ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރީމަ އަޅުގަ

ނޑު މިދެންނެވީ ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަމޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ  ހުށަހެޅުމަކީ މި މައްސަލަ ނުޑެގ މިހިރީ ވެސް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމުމުން ތިން ހަފްތާގެ ސުންގަިޑއެއް ަކނަޑއަޅާފަިއ އެ ތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި ދިރާސާ

މުޤައްރިރަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަދަދަކަށް ކޮމިޓީ ބާްއާވފައި އަޅުަގނޑު އަންނާނަްނ ރޯދަމަހެއް ކަމަކު އައިސް 

ނޑަށް އެކޮމަޑޭޓް ކުެރޭވ މިކަންތައް ބެލު މަށް ފަހުގައި ދެން ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

އެގޮތަށް ނިންމަވަްނވީ. އަޅުަގނޑު އެ ނިންމުމަށް އިދިކޮޅު ހަދާކަށް ނޫން.  ވެއްޖެްއޔާހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް 



  

އި ގޮތަށް ނިންމަންވީއޭ ކިާޔފައި މިއަދުން މިއަދަށް ވޯޓު އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވީ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުބަލާ މިއަ

ނުޑ ވޯެޓްއ ނު ެއއީ ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ މަންދޫބެއްެގ  ދޭނަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮުތަގއިނަގާކަށް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ކުރަން ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ޒިންމާދާރު ކަމަކަށް ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެގ ހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަ

ވާީތވެ ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ސުންގަޑިައކަށް ކަމަކަށްހުށަހެޅުމަކީ ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތޭ. އެއީ އަވަސް 

ނަޑއެޅުމަށް.  ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަހކަދެްއކެވުން:

ިއެގ ދޭން ބޭނުން. މަނިކުފާނުގެ މޭޒުކޮޅު ަމތީގައި ިމއޮތް ކަޅު ކުލަަތއް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ސާފުކޮށްލަބައެއް ނުކުތާ

ވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއްވެްސ ކޮށް ށް ގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ ވަރަށް ސާފުލްގައި ހަމަ މި ދިރާސާތައް ކުރިއަފައި

ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ނެތި ކަމަށް ވިދާޅުވުން ެއއީ މުޅިން ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ޫނން އިނގޭތޯ. ނޫން ނޫން 

  ،ެއއް ނިންމަން. ނުއެއް ނިންމަމޭ. ގޮތެއް ނިންމާނެ ގޮތެއްގެ ވާަހކައަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާ ވާހަކަެއއް ނު

ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތެއް  މެންބަރުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ޑެލިބަރޭޝަނެއް ފެށިގެން މިދަނީ. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާއެކު  އޮޅުވާަލިއގެން ހަމަ ކުއްލިއަކަްށ ކަމެއް ނިންމުމަށް މިތާ ކުރިއަށް ގެންދާނެހެން.

ވެސް އެބައޮްތ  ކަހަލަ ެއސެސްމަންޓްސްތައް ހައްަދވާަފއި ހުރި ބަެއއް ނީޑް އެެސސްމަންޓްގައި ދަންނަވަން ބައެއް

ޣަފޫރު މޫސާ އަށް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ هللا މީގައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢަބްދު

 ތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަ

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

ވެސް ހަމަ ވަރަށް ހޫނުކޮށް މާލިއްޔަތު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ތި މައްސަލަައކީ މިވޭތުވެދިޔަ ފަްސ އަހަރު ތެރޭގައި

 1111އޮްތ މައްސަލައެއް. އޭރު ސަރުާކރުން ނިންމީ މާލޭގައި  ކޮމިޓީގަާޔއި އަދި މަޖިލީހުގަިއ ހިނގަމުން އައިސްފައި

ފްލެޓް އަޅާ ގޮތަށް. ިނންމާފައި މާލޭ ހުޅުމާލޭގަިއ  3511ފްލެޓް ދެކުުނގަިއ  3511ފްލެޓް އެޅުމަށްފަހު އުތުރުަގިއ 

އަތޮާޅިއ  ލެޓް ުހވަދުފް 3511. ބަޖެޓްގަިއ ޖަހައިގެްނ މި ައޅާ ނިމިފައެހެރީ މާލޭަގއި ައޅަންޖެހޭ ފްލެޓްތައް މިހާރު 

. އަދި އޭގެ އިތުރަށް މި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ސްކޮށްފަޅުމަށް ވަނީ ފާއެ އަްއޑު އަތޮާޅއި ފުވައްމުލަުކަގއި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީމަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުަވއިގެްނ ވެސް އޭުރގަިއ ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ 

ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެޅުމަީކ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ  ދާއިރާަގއި އަޅަން

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ވެސް އެަކން ބަދަލުކުރަން ފާހެއްނުވި. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާއިރު ވިދާުޅވޭ މި ލޯުނ 

 3511އަތޮުޅަގއި ނޫނީ ފުވައްމުލަކުަގއި  ބޭނުން ނުވަނީ އައްޑު ނުލިބޭނެތީވެ. މި ލޯނު އޮތީ ލިބޭ ގޮތަށް. ސަރުކާރުން



  

ފްލެޓް އަޅަން. ބޭނުން ނުވެގެން މި ލޯނު ނުނަގާންވެެގން ސަރުކާރުން ދައްކާހާ ބަހަނާ މިއީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. 

 ރަށް ޒިންމާދާއިރުކަމާއެ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ވަ ހަމަ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަން

ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުަރއްވާނެ ކަމަށް. އިތުރަށް ލޯނު ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަްނ  އެްއކޮށް މިކަން ނިންމުމުގައި އެ

އަތޮޅާިއ  ައއްޑު އިބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ނެންގެވީމަ ހަމަ އެތަނުގައި ފްލެޓްތައް އެޅިގެންދާނެ. ފުަވއްމުލަކާ

ފްލެޓް ގެނެސް މާލޭގައި އެޅީާމ  417ފްލެޓްގެ ތެރެއިން  3511އޮތް ލޯނެއްގެ ދަށުން އަޅަން އޮތް  ހުވަދުއަތޮޅަށް

ނުޑ އެބޭފުޅުންނަށް ހުރި ބައެއް ުއނިވެގެން އެ ދިޔަީއ. ެއއީ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ކޮށްގެން ާވނެ ކަމެއް ނޫން . އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ މި ދެން މި  މިގޮތަށް ކުރަން. އުތުރުަގއި ެވސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިަކން އޭރު ހަމަ ވަރަށް ދެކޮޅު

ކޮށް ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ލެޓް އަަޅމުން ވަރަށް ސްޕީޑް ދަށްފް 3511ސަރުކާރުން އެޅޭ ގޮަތކަށް ެއދަނީ އެ 

މި  ދަނީ. ދާއިރުަގއި ހަމަ ދެކުނުގައި ވެސް ހަމަ ވެސް އެޅެންުމން އެ ފެލްޓް ތަފާތު ރަށްތަކުގެ އުތުުރގައި 3511

ފްލެޓްތައް އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުލުރަނީ. ލާރި ހޯދާކަށް ނޫން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އަމާޒެއް ހުންނަން 

 ޖެހެނީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަާމޒަކަށް ވާްނޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހުވަދު 

ފުަވއްމުލަކުަގއި އަޅަން ބަޖެޓްގައި މިހިރަ ފްލެޓަކީ ހަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤުާވ  އަތޮުޅގަާޔއި އަތޮޅުަގޔާިއ ައއްޑު

މަޖިލީހަށް ހޮއްވަވާަފއި ތިއްެބވި މެންބަރުން  އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް އުއްމީދުކުރަން އެބޭފުޅުން މި

 މިކަމުގައި އިހުމާލު ނުވާނެ ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އަޙު  ގައްދޫ ދާއިާރގެ

ނޑު ެވސް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިކަން އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުީރގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ތްއޮަނގާފައި  ޖޭގެ ެދކުނު ހަތަރު އަތޮޅަކަށްރާއްމިއީ ސަބަބަކީ، ލަން އެބަޖެހޭ. ކުަޑކޮްށ ބަލާކޮށްފައި ހުރި ދިރާސާ 

ލޯނަކަށް ވެފައި އޭގެ ބަދަލުުކރަން ޖެހުނު ސަބަބު އަސްލުގައި ދެނެގަންނަން އަޅުަގނުޑމެން ވެސް ބޭނުންވޭ. އޭގެ 

އި މި ނޫނިއްޔާ ފަހުން ނީޑްސް ނެތޭ ކިޔާފަލޯނު ނަގަން ފުރަަތމަ ނިންމީ.  ސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހަަދއިގެންތޯއެސަ

އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭނުްނވޭ މިހިސާބަށް އޭތި ދާންޖެހުނު  ކާ ހަދަނީކީ ނޫން.ބަދަލުކުރާ ކުރުމުަގއި އެއަ 

ނޑަކީ ވެސް އެ ދާއިރާ އަްށ އެއަށް އެްއޗެކޭ ބުނަން ބޭނުންވޭ. ސަބަބަކީ، ސަބަބު އަސްލު ދެނެގަނެފައި  އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަުއސިންގ މިނިސް ޓްރީއާ ވާހަަކ ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ވެފައި ހަމަ މި އިޝޫގައި މިކަމާ ނުގުޅި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިެގްނ  އް އަޅަން ެއއީ މީގެ ކުރީއްސުރެދައްކަމުންދިޔަ މައްސަލަެއއް މިއީ ގައްޫދގައި ހައުސިްނގ ޔުނިޓެ ކަ

ނޑު  .ކުރިންހަުއސިންގ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު މިހިސާބަށް ނުވެ ދާ ކަމެއް. އެންމެފަހުން މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން އަުޅގަ

 311އަށް ވެސް  ގެ ތެޭރަގިއ ގައްދޫވި މި ލޯނުގެ ދަށުން ނިމޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްަތކުބައްދަލުކުރިއިުރގަިއ ވިދާޅު 

ވިދާޅުާވ އަދަދު މީެގ ތެރޭަގއި  ޔުނިޓް އިންނާނެ ވާަހކަ. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަށް ީމތި ގޯތްރޫ ކޮށްިލއިރުަގއި އެ



  

ނޑަށް ެވސް ނުފެނޭ.  ުކަޑ ފުށުއެރުމެއް އުޅޭީތވެ މީތި  މިއާ އިއާ  ކަމި ދެކެވޭ ވާހައެހެންވީމާ، ހުރި ކަމަކަށް އަުޅގަ

މަދު ެއ ން އެއީ އުނދަގޫ ކަމަކަްށާވތީވެ ޙުަސއިން މުޙައްކޮށްލާފައި ޫނނިއްޔާ މިއަށް ެއއްެޗކޭ ބުނުކޮށް ދިރާސާ ކުޑަ

އެ އަްށ  ލާފައިމީތި ގޯތްރޫ ކޮށްލާފައި މީތި ބަލައިައޅުަގނުޑމެން ހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ހުށަ

ނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ަވގުތެްއ ދިނުން އެއީ ރަނގަޅު ކަެމްއހެން. ޝުކުރިއްޔާ.   އެްއޗެއް ގޮތެއް ނިންމަން އަުޅގަ

 

 ލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާހިންނަވަރު ދާ

މި ލޯނުގެ ޚަރަދު މިއަހަރުގެ ށްލަން އިނގޭތޯ. އެއްެޗއް ސާފުކޮ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި އެަބއޮތްތޯ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ދައުލަތުން ޚަރަދެއް ނޫނިއްޔާ ލޯނެްއ  2137

ގަިއ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް 2131ވަނަ އަހަރު  2132ނަގަން މިޖެހެނީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްގެން. މި ލޯނަކީ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ ފާސްވެފައި މިވަނީ. އައިމަ ެއ ގުިޅގެން ޖަހައިގެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް އެްއޗެއް. އެއާ 

ވަނަ އަހަރު ެވސް މިއޮތީ.  2131. ހަރު މިއޮތީ ގޮތަށް ނިންމާފަވަނަ އަ 2132ގޮތުން މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  ލޯނާއިބެހޭ

ވަނަ  2137ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ދެން ގޮތެއް ނިންމޭނީ  ލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ލޯނާޤަބޫ  އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑަށް

ޮއންނާނެ އެއަހަރެްއގެ ބަޖެޓާ  އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ޖަހަިއގެން. އެއީ މާިލއްޔަތު ޤާނޫނުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި

ހަމައަށް އެ ޚަރަދުތައް  ނޫނީ ފެބްރުއަރީ މަހާ ތް. އެ އަހަރު ނިމުނީމަ ޖަނަވަރީމަލުކުރަންވާނެ ގޮބެހޭ ގޮތުން ޢަ

މަޖިލީހުން  ނެ ކަމަށް. އެހެންވީމަ، މި ލޯނާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްފަހުން ނުކުރެވޭޭއގެ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި . މަށްވާނަމަބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި އޮތް ކަވަނަ އަހަުރގެ  2137 މި ވާހަކަދެެކވޭނީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ެއކަން ސާފުކޮށްލަން.  ނުޑ އިދާރީ ދެތިްނ  2އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ އަުޅގަ ވަނަ ކަމަަކށް އަުޅގަ

އްމު ޮގތެއްަގއި ކޮމިޓީަތއް ބާްއވަމުްނދާއިރު ކޮމިޓީތައް ާބްއވާނެ ނޑު ފާހަގަޮކށްލާނަން އިނގޭތޯ. ޢާނުކުތާއެއް އަުޅގަ

މިހެން ގޮވާަލއިގެެނއް ނޫން ކޮމިޓީެގ  ނިންމާފައި ބާއްވަނީ. އެޑްހޮްކކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިން ދުވަސްތަާކއި ަގޑިތަާކއި

ނޑަށް ފެނޭ މި ވަސްތަާކިއ ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ ދު ބައްދަލުވުންތައް ބާްއވަނީ. އެެހންވީމަ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއަދަށް އަޅުގަ

ނޑަައޅައި ބާއްވަންޖެހިއްޖިއްާޔ ބާއްވާނީ. އެހެންނަމަެވްސ ގެ އިތުރަށް ދެން ނިންމާފައި ބާްއވަން. އަދި އޭ  ގަޑިަތއް ކަ

 ކުިރއަށް ގެންދާނީ.އްމުކޮށް ބާްއވާނެ ދުވަސްތަާކއި ަގޑިތައް މިއަދުން މިއަދަްށ ނިންމާފައި ދެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ޢާ

ނޑު މިދެންނެވިހެން  ކަމަށް ވިަޔސް ައޅުަގނުޑ  އޮތް  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި 2137ދެން މި ލޯނު އަޅުގަ

މިތަނުގައި ކުރީަގިއ  ނުވަތަ ދޭތެޭރގައި އެްއެޗއް ހުރި ދިރާސާތައް ބަލާލަން. އެއާ ޮކށްފައި ހަމަގައިމު ވެސް ބޭނުން މި

ބޭފުޅުްނނަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ  ތިއްބެވި. އެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ތިްއބެވި ދެތިން ބޭފުޅަކު ެއބަ

ނުޑމެން ކޮމިޓީއާަނވާނެ. އެހެްނނަމަވެއެނިގވަަޑއިގަން ގުޅުނު މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ  މި ސް އަލަށް އަުޅގަ

އި އަދި އިތުރު ބޭފުޅުްނ މި ބަލާލަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ޙުަސއިން މުޙަްއމަދާއަޅުަގނުޑ ހަމަގައިމު ވެސް ބޭނުން 



  

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ވެފައި އޮތް ގޮެތްއ އިދިކޮޅު ހަދަނީކީ  އެޅުމަށްވިދާޅުވިހެން ހުޅުމާލޭަގއި ފްލެޓް 

ނަޑށް ސާފުކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ  ނޑު މިދެންނެވި ނުކުތާތައް އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަލާލަން ބޭުނން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ވަރަށް ރަނގަޅު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަލުުވން އަސްލު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ފައްޓަން މިއަދު ރޭވީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ބައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

ތިޔަ ވިދާުޅވި އިދާރީ ބަެއއް ަކންތައް ހަމައަކަށް އަުޅވާލުމާިއ އެކުަގއި ދެން އެޖެންޑާކޮްށެގން އެންމެ އަވަހަށް ކުރެވެން 

ކޮމިޓީތަކަށް، ކޮމިޓީ  ން މިނިޔަތުަގއި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައި  ހުރި މަސައްކަތެްއ ކޮށްނިްނމާލުމުގެ ހެޔޮ

މޭާޒއި އް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިދާރީތަކާއި އަދި ާތވަލް ދިުނމުގެ މަސައްކަތްަތއް ފަރުމާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެ ރޫމް

ނޑުމެންނަށް ކޮްނ ދުވަހެްއގައި ކޮން ގަޑިތަެކްއގައިޯތ  ުޅވަިއގެން ވަރަށް ައވަހަްށ ކުރިއަގު ށް އެަބގެންދަވާ. އަުޅގަ

ތާވަލްަތކާއި އެްއޗެހި  އެހެންވީމާ،ގެންދާނީ. ލިބިބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރިތަާކއި އެްއޗެހި ިމ ކަށޭނަ ގޮުތގައި އެންމެ އެ

ނޑުމެންނަށް  އެކަށަެއޅުނީމާ . އި ހައްލުކޮށް ނިންމާލެވޭނީކަންަތއްތައް ޙަޤީޤަުތގަ  ތިޔަވިދާުޅވި އިދާރީ ުނކުތާގެއަުޅގަ

ނުޑ ނިންމީ އެންމެ  ތިބެ ގެން މެންބަރުން ހަމަވެ 31ވީމަ  31މެންބަރުން ހަމަހަމަ ފައްޓަމުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާނީ.  ށް ގެންދަން. އެޓަިއގެން ކުިރއަފައް އުސޫލުން ދެން ފުރަތަމަ ނިންމަން ހަފްތާއަކު ކިތައް ުދވަހުތޯ އަުޅގަ

ކުރުމުެގ އަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ަމއްަސލަ އެހެނިހެން މައްސަލަެއއް ވާނަމަ އެއެބަހުރި ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް އަދި

 ކުރިން. އެހެންވީަމ، ިއދާރީ މައްސަލައެްއވާނަމަ އެ ގެ މި ދަންފަޅީގެ ވަގުތު ނިމެމުން ދިއުމުގެކޮމިޓީ ޓެއް މިމިނި 31

ދޫކޮށްފައި ދެން  މިނިޓު 5ޖެހީމަ ފައްޓާފައި  2011، ފައްޓާފައި މިނިޓު  5ުކރުމަށް މައްސަލަެއއްަގއި މަޝްވަރާ

ގަީޑގައި ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަޑަިއގެން ނެތީމަ އެބައި އުިނވެގެން ދިަޔއީ.  އެއެހެންވިމާ، ފެއްޓީ.  އަޅުަގނޑުމެން

އަތްޕުޅު މަީތގަިއ ، ިލޔެިކޔުންތައް މި ކަޅު ފައިްލަގއި މެންބަރަށް ގޮތުަގއި ހުރި ހުރި ގުުޅން މި މައްސަަލއާދެން އޮތީ 

ތަކާއި ދިރާސާތަާކއި ހުރިހާ މައްސަލަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ކުރެވުނު ތަޙުީޤޤުފުކޮށް މިއަށް ވަރަށް ސާ  މި އޮތް ފައިލުަގއި

ނޑަްށ ވެްސ  . އެއީ ތެެދއް ެއއީ.ނުގެންފާނެއެނިގވަަޑއިކުއްިލއަކަށް ހަމަ ފެންނާނެހެން އޮންނާނެ. މިއަދު  ހަމަ އަުޅގަ

ގެންދެވި ގޮތަށް ހަމަ މި ހަޅުއްަވމުން އެއްަބއި ބޭފުޅުން ހުށަ ހަމަ ފެނުނީ މިއަދު. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ އެްއވެްސ ތީތި ދިރާސާކޮްށގެން ކުިރއަށް ގެންދެއުއިގެްނ ރަނަގޅަށް ަތކެްއ ހޯދަވަގުތު މަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ަވރަށް އިޚުލާސްތެރިހުށަހެޅުމަށް އަޅު މައްސަލަެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހަމަ އެ ުކ ކަމާއިއެ ގަ

ނޑު ނުކުތާ  މެބަލައިގަންނަން. އެަބއިން ނޑުމެންނަށް ޑީޓެއިލްތަެކްއ ދީފައި. ދެން ހުށަހެޅުއްވި މައިގަ ގެ 2137ައޅުގަ

ނޑުމެން އިދާރީމޭޒުްނ  ،ަމއްސަލައަްށ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ނެތްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓުގައި މި އެ އެބައޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

 ތް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޔަޤީންކަން މިދެނީ. އާދެ! އެަބއޮ



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑގެ ހު އާދެ! މައްސަލައާ ނޑު ހުށަހަޅާބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ފައި އެށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓް އިނގޭތޯ. އެ ރިޕޯްޓ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެފަހުން މާލިއް ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ މިކަމާ

ނިސްޓްރީ ާއއި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އެއީ ަހއުސިންގ މި އޮީތ އެ ރިޕޯްޓގަިއ ހިމަނާފައި ނިންމާފައި ބަލާފައި އެ

ކަންކަްނ މި ށް ބޭނުންވާނީ ކިހާ މިންވަރެއްތޯބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނަސަރުކާރުގެ ކަމާ

ގެ ފައިލްކޮޅު . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއީދިރާސާެގ އަލީގައި ނިންމާފައި އޮްތ ނިންމުމެއް މި ބެލުމަށްފަހުގައި އެ

ޒިޔާރަްތ  ނިންމާފައި މިއޮތީ އެތަންތަނަށް ގޮސްއިނގޭނެ މިހާރު އެންމެފަހުން ސަރުކާރުން  ބައްލަވާެލއްވީމަ

. އެއީ ދެން މާފަޔުނިޓް އެޅުމަށް މިއޮތީ ނިން 277ދޫގައި އަޮތޅު ހިތަ ތީ އައްޑުކުރުމަށްފަހުގައި ބެލުމަށްފަހުގައި މިއޮ

. އެޅުމަށް ނިންމާފަ 51ޮއތީ  އިނގޭތޯ. ައއްޫޑ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި އެ 51މިއޮތީ އަްއޑޫ ސިޓީ ހުޅުާމލޭގައި 

ނިޓް އެޅުމަށް ހައުސިންގ ޔު 321. ދެން ތިނަދޫގަިއ، ގދ.ތިނަދޫަގއި އެޅުމަށް ނިންމާފަ 211މިއޮތީ  ފުވައްމުލަުކގައި

ނިޓް ެއޅުމަށް ޔު 51. އަދި ހަމަ ގަްއދޫގައި ނިޓް އެޅުމަށް ިމއޮތީ ނިންމާފަޔު 51. ގއ.ވިލިނިގލީގަިއ މިއޮތީ ނިންމާފަ

ނިްޓ ޔު 71. ހޯޑެއްދޫަގއި ހައުސިްނގ ޔުިނޓް އެޅުމަށް މިއޮތީ ނިންމާފަ 21ން މަޑަވެލީގައި . ދެމިއޮތީ ނިންމާފަ

 427. އެެހންވީމަ، ޖުމްލަ މިވަނީ 71. ދެން ހޯޑެއްދޫަގއި 22ެއއީ މަަޑވެލީަގއި  އީ. މިނިންމާފަ އެޅުމަށް މިއޮތީ

 ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެތަނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ެއއީ. އެ  ބޭނުްނވާ މިންވަރު. މިކަން ބަލައި ޔުނިޓް. ެއއީ އެތަނަށް

ޔުނިޓް ހުޅުމާޭލގައި އެޅުމަށް ސަރުކާރުްނ  417ޔުނިޓް އެަބއޮްތ. މި  417. ދެން ބާކީ އެބަވޭ އޮތީ ނިންމާފަ

ޓީްނ އޮތީ ނިންމުމެއް ނިންމާފަ. ދޭތެރޭގައި މާލިއްޔަތު ކޮމި ންވީމަ، ެއގޮތަށް އެކަން ކުރުމާޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތީ. އެހެ

ހެން އަދި ދޭެތރޭގައި މަްއސަލަެއއް ނެތޭ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވިދާޅުވި އެކަން ެއގޮތަށް ކުރުމާ

ގައި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން މިކަމުގައި މަްޝވަރާތަކެއް ކުެރވުނު. އަދި އެުދވަހު ނމިތާ

ވޯޓަށް އެިހއިރުަގއި މިކަން ާފސްވާ ވަރަށް މަޖިލީހުގައި އެުދވަހު މީހުން ވެސް ނެތުމާިއެއކު ވޯަޓކުން ދެތިން ވޯަޓކުން 

އީ. އަިދ ަވރަށްބޮޑު ދިރާސާއެއްކޮށްަފއި ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓެއް މި އީއިލްެވގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމަ، މިކޮންމެއަކަސް މި ފެ

ހަފްާތ  2ދުވަްސ ވެސް ދެވިދާނެ.  35ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވެސް މިހިރީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެން މިއާ

ޝައްެކތް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެތަނަަކށް ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަކަށް  އީވެސް ދެވިދާނެ. އެކަމަކު މި ނިމޭނީ މިގޮތަށް. މި

ނޑުމެން އެޅިކަމުަގއި  އެތަނަށް ހައުސިންގ ޔުނިްޓ އެޅުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ކިތަންމެ ބައިވަރު ޔުނިޓްތަކެްއ އަޅުގަ

ނޑަކަށް މިހާރު ވެސް ގައި ގާތް .ވިޔަްސ، ސުނާމީގައި ގއ. ގދ ނަ ގެ ައޅަމުން ވުރެ ގިއަށް 111އަްށވުރެ،  411ގަ

ޔުނިްޓެގ ތެރެއިން އަޅާކަށް ބޭނުމެއް  3511އިތުރަކަށް މި މިހާރު އެބަދޭ. އެހެންވީމަ، އެރަށްރަުށގައި ބޭނުމެއް ނުވާނެ 

ކަން މިހާރު އެދަނީ ސުނާމީގައި ނުވާނެ. އެތަންތަނުގައި ބޯހިާޔވަހިކަން ގެއްލިަފއި ތިބި މީހުންނަށް ހަމައެކަނި ބޯހިޔާވަހި



  

 ގެަތއްހުނު ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ެނގި ލޯނުތަކުން އެދަނީ ހާލުގައި ޖެ

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބެލުމަށްފަހުގަިއ  އަޅަމުން މިހާރު ވެސް އެދަނީ. ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގަިއ އެބަދޭ. އެހެންވީމަ، މި

އޮތީ  ސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް މިޔުނިޓް ބޭނުންވަނީ. މި އެސެ ސިންގއެތަންތަނަށް ކިހާ މިންވަރަަކށްތޯ މިހާރު ހައު

ބޭފުޅުން ފިިޒކަލީ އެަތނަށް ވަަޑއިގެން ިމކަންކޮށްަފއި މިއޮތީ. ދެން ރަނގަުޅ  ތައްޔާރުކޮށްަފއި ސަރުކާރުން. އެ

ނޑަށް ހުރިތޯޝަރީފަކަށް ނުޖެހޭ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތުގައި ދޭކަށް. މާލޭގެ ކިަތއް ގޯތި އެބަ ގޯތި ދޭންޖެހޭޯތ  ޝަރީފްގެ. އަުޅގަ

ނޑުގެ ގޯްއޗެއް އެބައޮތް ހުޅުާމލޭގައި. ދޭންޖެހޭތޯ. އަްއޑޫ  ގއ. އިން. ައޅުަގނޑަށް ެވސް ދޭކަށް ނުޖެހޭ. އަޅުގަ

މަޑިފުށިން ވެސް ގޯތި. ހުޅުމާލެއިން ވެސް ގޯތި. މި ބޭނުންވާނެ ށްވާތީ އަްއޑޫއިން ެވްސ ގޯތި. ތ.އަތޮޅު މީހަކަ

ނޑުމެން ހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެސްނަންޖެއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ީމގެ ވި  ގެ އެ ބޭނުންތައް އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދަރިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި އޮތީ ރަށަށްވާތީވެ ހަމަ ރަށުގައި ގެ އަޅަްނވީހެއްޔޭ އެމީހުން  ދަރިންތިބީމަ އަޅުގަ

ތ.އަތޮޅު ވިލުފުށްޓަްށ ބަލަމާހިނގާ. ވަރަށް ގިނަ  ގޮތަށް ފަޅުވެފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ގެ. މިސާލަކަށްނޫޅުނަސް. މިދިރި

ނޑަކަށް ިތންސަތޭކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ގެ އެ ރަުށަގއި ެއޅިގެން ިދޔަ. ދިޔައިރު މިހާރު ވެްސ  ގޭގެ. ެއއީ ގާްތގަ

އެންމެން  ފަޅުކޮށް އެ ރަުށގަިއ އެބަހުިރ އެތައް ަބިއވަރު ގެަތކެއް. ްބރޭންޑް ނިއު ގެތައް އެބަހުރި ހުސްކޮށް. ހުރިހާ

ދިރިއުޅެމުންދަނީ މާލޭގައި. ިމއީ މިސާލެްއ މި ދައްކާލަނީ ިއނގޭތޯ. އެހެްނވެ، މި ދަންަނަވނީ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް 

ހައުސިްނގ ޔުނިުޓ ެއ  3511ބެލުމަށް ފަހުގައި ހަދައިފަިއ އޮތް ދިރާސާެއްއގެ މަްއޗަށް ބަލާފައޭ ސަރުކާރުން މި 

ވާތީވެ ީމގެ އެއްަބއި މިާހރު ވެސް މާދަމާއިން މާދަާމއަށް މި ހަތްސަތޭކަ ޔުނިޓު ތަނަކަށް ބޭނުމެއް ނުެވއޭ. ނު

 3511ޖުމްލަ  411ހުޅުމާލޭގައި އަޅައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ޑިމާންޑް ވަރަށް މައްަޗށް ދާނެ. އެކަމަކު މިހާރު ެވސް މި 

ނޑު ހައުސިންގ ޔުނިޓު މި ދެންނެވި ރަށްރަށަށް ބަހާލީމަ ކޮން ބަޔަކުތޯ މިތަނަށް އި ންޓްރެސްޓް ވަނީ. އެެއއް އަުޅގަ

ބަލަމާހިނގާ. އެ މީހުން، މިތަނުގައި ތިބި މީހުން ދިރިއުޅުން އެ ތަނަށް ބަދަލުކުރާނެތޯ ނޫންތޯ. އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހާވަރަކަްށތޯ ލިބޭނީ. މި ހުރިހާ އެއްެޗއްސެްއގެ މައްޗަށް ދިރާސާެއްއ ހެދުމަށް ފަހުގައި މިކަން 

ކޮށްފައި މިއޮތީ. މިއޮތީ ހަމަ ކަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްލާފަެއއް ނޫން މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބައްލަވާެލއްވުން މި ރިޕޯޓު. މިއޮތީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އިން ނިންމެވި ރިޕޯޓު. މި ފައިލުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ޕޯޓު މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެބަހުރި. ދެވިދާެނ ކިތައްމެ ުދވަހެއް ވެސް. . މި ރ2132ިފައިލްކޮުޅގައި ިމއޮތީ 

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މި ސަރުކާރުން  ދިންކަމުގައި ވީނަަމވެސް މީގެ އިތުރު ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

މިއަދު ނިންމި ކަމުގައި ވިަޔސް މަޖިލީހުެގ  ވެސް ޕްރޮޕޯްޒކޮށްފައި އޮތް ޮގތަށް މިކަން މިގޮތަށް ނިންމަން. އަދި މިގޮތަށް

ފްލޯރ އިން ވެސް އިތުރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ެއގޮތަށް ެވސް ކުރިއަށް ެދވިދާނެ. އަދި 

ހާތަނަށް މިއަދު ނުނިންމައި އެހެން ުދވަހަކަށް މަުޑވެސްކުެރވިދާނެ. ދެން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންޯތ ނުހިމެނިގެންތޯ މި

ނޑުމެން ާވހަކަދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ބަެޖޓުގައި ނުހިމަނާ ވަރަށް ގިނަ  ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރީ. ެއއަށް މިއަދު އަުޅގަ



  

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން މިތާ  411ކަންތައްތައް މީހުން ކޮށްފައި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި، 

ނޑީަގއި ިއންނާނެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއިން ކުޅުދުއް ފުށީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހިތްހަމަޖައްސައިދޭށާއި، ކުރިން ތި ގޮ

މުޤައްރިރަކަށް އިން ސަމީރު ހިތްހަމަޖައްސައިދޭށާއި، ނާޒިްމ ރަޝާދު ހިތްހަމަޖައްސައިދޭށާއި، އަދިވެސް ދެތިންހަތަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުަގއި ނުޖަހާ ބިން ހިއްކާފައި އެބަހުރި.  މިލިޔަން ރުފިޔާ 411މީހަކު ހިތްހަމަޖައްސައިދޭންެވެގން 

ނޑުމެްނގެ އެަބހުރި. މި ކަންކަން ހިނގާފައި  އެހެންވީމަ، ކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތަކީ މިއީ. މިކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ކަންަތްއ ހުރީ މިހެން. ކުރަންވީމަ ބޭނުން ބޭފުޅަކު ކުރާނެ ބޭނުން ޮގތަކަށް ކަންތައް. އެހެންނަމަ

ކުރަން ވާނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ކަމާއިެއކު. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްިކ ވާހަަކއަށް ައޅުަގނޑު ފުރިހަމައަްށ 

ނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރޭަގއި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން. މާލިއްޔަތު  ތާއީދު ކުރަން. އަުޅގަ

ނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން. އަދި މާލިއްޔަތު ގަވާއިާދ ވެސް އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޤާ

ޞާލިޙް ވިދާޅުިވ ކަންތައްަތްއ ޔަޤީންކޮށްދީފައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އޮތީ އެހެން ކަން. ދެން އަންނަ ކަމެއް ވެސް. 

ަކއި ަކއުންސެލް ެޖނެރަލްގެ ލަފާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ހޯދޭނެ. އަދި ެއޓަރނީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް ޓަ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަން ސަރުކާރަށް ލަފާ  ނޑުމެްނނަށް ހޯދޭނެ. އެ ހަމަތަކުގެ މަތީން އަޅުގަ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންކަން މިތަނުން ނިންމަމުން ގެންދަން ވާނީ . ކުރިން ިމ ދެންނެވި ތަޖުރިބާގެ އަީލގަިއ ދޭނީ. އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުން އަދި ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެބަ އޮތް.  އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ިނންމާއިރު ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންބަރުްނ އެއަށް ާތއީދެްއ ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން، އެކަން ނިންމުމަށް އަދި އިތުރަށް ަވގުތު ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ބޭނުންވަންޏާ އެކަން ދެވިދާނެ. އެއީ ކޮންމެހެން މިއަދު ނިންމާކަށް ވެސް އަނެއްހެން މި ލާޒިމެއް ނޫން މި ކަންތައް. 

ނޑު ިމ ދެންނެވީ ކިތަންމެ ވަަރކަށް ބެލިޔަސް ވެްސ ކިތަންމެ ަވުގތެއް ހޭދަކުރިއަސް މި ޖެހޭނީ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

މިއަކަށް ނާންނާނެ. މިއީ ެއަވރަށް ބަލައި ހަދާފައި އޮތް ިރޕޯޓެއް. ޭއގެ މަްއޗަށް ބަލައި  މިތާނގައި މި ނޫން ބަދަލެއް

މިކަން ނިންމާފައި މިއޮތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު 

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ައޑުެއއްެސވީތީވެ.

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

އި ހަމައަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރީަގއި ަޕކަށް ދާކަމުަގއި ވާނަމަ އެއަށް ދެން ކުިރއަްށ އޮތް ބޭފުޅާއާ ކުޑަ ރެޕްއަ

ނުޑމެން އަތުގައި މިވަނީ މިއަދު.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެޕަޕްކޮށްލާނަން. މި ދެ ހުށަހެޅުމެއް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަުޅގަ

ފަހުގެ ޚާއްޞަކޮށް އެންމެ ވެދިޔަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ައދިތުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި މައްސަލަ މިވަނީ ވޭ

ހަމައަށް ވަރަށް އެްކްސޓެންސިވް ހަމަ ތަރޯ ރިޕޯެޓްއ މިކަމަށް އެބަ އޮތް ެދވިފަ.  ކަތާމަޖިލީހުގައި ނިންމުމުގެ މަަސއް

ނޑު ނުކުާތެއއް އަިލއަުޅވާލެވޭނެ. އެއީ މި  އޭގެ ތެެރއިން ޚާއްަޞކޮށް ެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ުހށަހެޅުއްވި މަިއގަ



  

ޓް ރިޕޯޓެއް ހެއްެދވުނުޯތ ނޫންތޯ. އޭުރގަިއ ވެްސ ހަމަ ފައިލްކޮުޅގަިއ މި ރިޕޯޓު ކަންތައްތަުކގެ ނީްޑ އެެސްސމެން

ހުރި އެކަމަކު މި ަމއްސަލަާއ ގުިޅގެން މިއަދު މިތަނަކުން  އޮންނާނެ. ނަމަވެސް، މި ަމްއސަލައާ ހަމަ ސީދާ ުގޅުން

އް ފިްއޔެއް ބަދަލު ނުވާ މިންވަރަށް ނިންމައިގެން ނޫން މިކަން ކޮށްފައި މިއޮތީ. ނަމަވެސް، މިކަމާ އެްއވެސް އަކުރެ 

ހުރި މަްޝވަރާތަާކިއ  ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެުޅއްިވ ގޮތަށް ިމ މައްސަލަާއ ުގޅިގެްނ ކުެރވިފައި

ކަންތައްތަުކގެ އެންމެ ފައިނަްލ. އެގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ މި ރިޕޯޓު މިގޮތަްށ 

ގަނެ އަުޅަގނޑު މިގޮަތށް ނިންމަން، މި މުއްދަތު މިގޮތަށް ދިނުމަށް ނިންމައި އަނެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބަލައި

ފޮނުވުމަށް މިގޮތަށް ނިންމެވުަމށް ހުށަހެޅުއްވީމަ، ެއއް ބޭފުަޅކު ތާއީދުކުަރްއވަިއ އަދި އަެނއް ބޭފުޅަުކ ތިން ހަފްތާގެ 

ނޑަެއޅުމުގެ މަސައްކަތްމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ސުންމި މުއްދަތަކަށް  . މި ދެ ގޮތް މިއޮތީ. އެގޮތުގެ ފުރުޞަތު ގަޑި ކަ

ނޑުމެން މި ފުރުޞަތު ދެނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޝިދަށް.  އިތުރުން ދެން ގޮތެއް ނިންމެުވމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ނާޝިދު 

މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު މި ަމއްސަލަިއގަިއ ވަރަށް ހުރިާހ ޑޮިކއުމެންޓްތަކެއް އެބަހުރި. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑަށް ފެންނަނީ ަގވަރމަންޓް ކޮންސިޝަނަލް ލޯނު  ބަލައިވެސްަލއިފިން އިނގޭތޯ. މަތިމަތިން ބަލާލިން. އަޅުގަ

ގައި. މި ލޯނަކީ 2132ސެޕްޓެމްބަރ  އެގްރީމެންޓެއް މިއޮތީ މިހާރު ސޮއިކޮށް ނިމިފަ. މިއީ ސޮއިކޮށްފައި މިއޮންނަނީ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮްތ  2137މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ލޯނެއް. ދެން މި ލޯނު އެބަ ކޮންފަރމްކޮށްދެއްވާ 

ހައުސިންގ ޔުިނޓު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ައޅާ ގޮަތށް. އޭގައި ލޯނުގެ ޑިފައިްނ  3511ކަމަށް. ދެން ލޯނު ނަގާފައި އޮތީ 

ފަެއއް ނެތް ކޮން ތަންތަނެއްގައިތޯ އަޅާނީ. ލޯނު ނެގި ފަރާތުން އެ ލޯނު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ނަަގއި އެްއޗެއް ެއ ވެ

ގޮތަށް ބަލާފައި އެްނމެ ރަނގަޅު ތަނެްއގަ. ދެން އެްގޒިމް ބޭންކް ލޯނުތަކަކީ އޭގެ ރީޕޭމަންާޓިއ މި ގޮތް އަޅަންޖެހޭނީ

ނޑަްށ އެނގި ޢާއްމު ަފއިާވ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެީއ ަގއިނިސްޓް ކޮންޓްރެްކޓަރަކާއި ަހވާލުކުެރވެންޖެހޭނީ. ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

އެޅުމުގެ ކުރިން ސަުރކާރުން ނިންމަވަންޖެހޭނެ ކޮން  އަޅަންީވ، ންޓްރެކްޓަާރއި ކޮން ތަންތަނެއްގައިތޯއެ ކޮ

އޮތް މީަގއި މަތިމަތިން ބަލައިލާއިރުގައި  ތަންތަނެއްގައިތޯ އެ ކަންަތއްަތއް ކުރަންޖެހޭނީ. އެގޮތުން ަބލާއިރުަގއި އެބަ

ޔުނިޓެްއގެ ނީޑް ެދކުނުެގ  417ޔުނިޓުަތްއ މިއީ ކޮން ތަންތަނެްއގައިޯތ އަޅަންީވ. ބަލާއިުރގައި  3511މީގައި މި 

ކަމަށް ވަންޏާމު ޭއގެ  ެއްއޗެއް ގެދޮރު އަޅާ އޮތީ. އެހެންވީމަ، ލޯެނއް ނަގަިއގެން އަތޮޅުތަކަށް ބޭނުްނވާކަމަށް މި 

ޕޭމަންޓާއި، އެ އަދާކުެރވޭެނ ބަޔަކާިއ، އެއަށް ބޭނުްނވާނެ ބަޔަކު ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން މީގެ ެއކްސްޕާރޓުން ރީ

ޔުނިޓު އެ ތަނަްށ،  417ވެސް. ދެން ެއ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބަާލއިރުަގއި  ބަލާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް އެބަ ފެނޭ ހަމަގައިމު

ބުނަނީ. އެހެންީވމަ، ބޭނުން ނުވާ ެއއްެޗއް ލޯނެއް ނަަގއިގެްނ ެއޅުމަީކ  ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަްށ ބޭނުންވާ ކަމަށް 

ގޮތުަގިއ ފައިނޭންޝަލް ގޮތުން ކުރަްނވާވަުރ ކަމަކަށް ުނވާނެ. ދެން ނީޑަށް ބަލާއިުރގައި ދެން އެ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ



  

ޑަްށ ެވސް ޤަބޫލުކުރެޭވ ހުޅުމާލޭގަިއ ޔުނިުޓ ހުޅުމާލޭަގއި ެއޅުމުގެ ބޭނުެމއް ވާކަމަްށ ވަންޏާމު، އަުޅގަނ 417ބާކީ 

އަޅައިިފއްޔާމު އޭގެ ައގު ެވސް ކުަޑވާނެ ކަާމއި، އަދި މި ލޯނަށް އެކަންޏަކުން ނޫން ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެްނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ދެން ހުރި ފެސިލިޓީސްތަކަށް. އަުޅގަ ބަލަންޖެހޭނީކީ. އަޅުގަ

އެތަނަށް އާބާދީ އެބަ  ވެްއޖެއްޔާފެނޭ ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަަނ ފޭސްއެްއ ހިއްަކއިގެްނ އެތަްނ ބޮޑުެވގެންދާތަން. އެހެން  އެބަ

ބޮޑުވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވިފައި އެބަ އޮތް މިހާރު ސީރިއަސް ޕްރޮޕޯސަލްތަކެްއ، ޑީޓެއިލް ޕްރޮޕޯސަލްތަެކއް 

ކަމަށް. މި ހުރިހާ ކަން ކަމެއްގެ ވެސް ދެޮކޅުޖެހޭނީ އެތަނުގައި އާބާދީއެއް ރަނގަުޅ ހުޅުމާލޭގެ ބުރިޖުގައި އެޅިފައި އޮތް 

އޮެވގެން. އެހެން ނޫން ކަމަްށ ވަންޏާމު ދެކޮޅެއްނުޖެހޭނެ. ލޯނު، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އަދި ހުޅުމާޭލގެ ދެ ވަަނ 

ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު  ނަަގއިގެން. އަދި މި އެ ފިޔަވަހި ހިއްކުމަކީ ވެސް ލޯުނ ނަގަިއގެން. ބުރިޖު އަޅަނީ ވެސް ލޯނު

އެްގޒިމް ބޭންކުން ވެސް މި ނަގަނީ ލޯނު ނަގައިގެން. މި ހުރިހާ ކަން ކަމަކީ ލޯނަށް ލިބޭ ލާރި ގެންގޮްސ 

 ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެ އެންމެ ޭބނުންވާ ތަނުގަ. އެކަމަށް ޑިމާްނޑް އޮތް ތަުނގަ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ހަމަ  އިތުރަށް ގެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ އޭގެ ޑިމާންޑް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

އެޅިދާނެހެން. އެއީ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަކާ ހާސްވާކަެށއް ނުޖެހޭ. ދެން މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިްނ 

ވާީތވެ، ބޭފުޅުން ބައްަލވާލަްއވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ހިއްމު ދިރާސާަތކަކަށްރިން ކޮށްފައި އޮްތ ވަރަށް މުދެން ކު

ނުޑ ޢާގެ މީގަ ބަލައި މުރާޖަނމެއް ކަންނޭކަ ރަނގަޅު ެއއީ ހަމަ އެންމެ ވެއްެޖއްޔާމު ކޮށްލުން. އެކަމަކު ޖެނެރަލީ އަުޅގަ

ައޅާކަެށއް ނޫން.  އިނުގަހަމައެކަނި ދެކުއި އޮތީކީ ކަމަށް އެބައޮތޭ ދީފަ. މި ލޯނު ދީފަ ދަންނަވާނީ ޑިމާންޑް ނެތް

ތޯ އަޅަނީ. އިއޮތް ލޯނެއް މީ. ދެން އޭތި ސަރުކާރުން ނިންމަނީ ކޮންތަންތަނެއްގަ  އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަާޅގޮތަށް ދީފަ

ޓް ުނގެ އަތޮޅުތަކަށް. ދެން އެ ޔުނިދެކު ޔުނިޭޓ، 427މީގަ ީނޑު އޮތީ  އިއެގޮތުން އެ ނިންމި ބޭފުޅުން އެ އޮތީ ބުނެފަ 

ނޑަށް ހީވަނީ. ދެން ހަމަ  3511 އަަޅިއގެން މި ލޯނު ނުދެއްކި ައޅުަގނޑުމެން ބޮލާ ފޮށާ އަޅާކަެށއް ނުޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

 އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކެއް އެ ޔުނިޓް އަަޅއިފިއްޔާމުން ައޅުަގނޑު މި ެދންނެވިހެން ދެން ހުރި 417ދެން ހަމަ 

ޖެހޭ، ހެލްތް އަންނަންޖެހޭ ބްރިޖް އަންނަން ގުިޅގެން އެބަ އްީޤެއއް ނުނިމި. ގެދޮރާ ގެ ތަރަހިސާބަކުންނެއް ައޅުަގނޑުމެން 

ޖެހޭ، ދެން ހުރި ކަންތަްއތައް އެަބ ރަނގަުޅވާންޖެހޭ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެަބ އެބަ އަންނަންސާރވިސަްސ 

ޖޭގައި މިުއޅޭ މައްސަަލއަކީ ރަނގަޅުވާންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭަގއި މުޅި ދިވެހިާރއް 

ނޑުމެން ކިތަންމެ ވަެރއް ކިަޔސް އަދި މި ިކޔަީނ  އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ވޮިލއުމް ނެތުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ލައްަކެއއްހާ މީހުން އުޅޭ ވާހަކަ. އެހެްނވީމަ، ކޮސްޯމ  7ހާ މީހުން، ހާހެއް 51 ލައްކަ 1 އިމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގަ 

ރަނަގޅު އާބާީދއެއް ޮއެވގެން. އެހެންވީމަ،  އިހުންނަ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރެވޭނީ އެތަނެްއގަ އިން ސިޓީއެްއގަޕޮލިޓަ

ްއގަިއ އީ އޮންނަންޖެހޭނީ ސިޓީ ލެވަލެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ގައިމު ވެސް ޤަބޫުލުކރާ މީހެއް މި

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ސަިއުޒގެ ވަކި ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ހުރިހާ ރަށްރަށަކީ  ކަ



  

ްއގައި ހުންނާނެ ތަންތަނެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، އެތަނަކަށް އިންެވސްޓް ކުރެެވންޖެހޭނީ އެތަނަކަށް ބޭނުންވާ ސިޓީ ލެވަލެ

ތަނެއްަގއި  މަކު ނީޑެއް ނެތްކުރަންވީ. އެކަ  ޢާއެއް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވަންޏާ މުރާޖަޢާއަދަދަށް. އެހެންވީމަ، މިއަށް މުރާޖަ

އެބައޮތް މީގަ.  އިން ބުނެފަކްސްޕާޓުފްލެޓް އެޅުމަކީ އަޅުަގނަޑަކށެއް ބުއްދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ަކމެއް ނޫން. މީގެ އެ

ެގ. އެހެންވީމަ، ސަރުކާރުްނ ނހަމަ ގޮތެއް ިނންމެވުން ރަނގަޅު ކަންނޭ އިއެހެންވީމަ، ެއއީ އޭތި ބައްަލވާލަްއވާފަ

ނުޑ  417 އިގެ އެޮއތީ ހުށަހަޅުއްވާފަނންނޭއެހެންވެގެން ކަ ުޔނިޓް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން. ދެން އެއީ އަޅުގަ

 .ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު.  ޔަ ަދއްަކވައިެދއްވީ. މު ވާހަކަފުުޅތަކެއް ތިއަޅުގަ

. ެއީއ ވަރާއެއް ވެސް މިކަުމގަިއ އެަބވޭއިތުރު އެހެން މަޝް ގަިޑ؛ 1ގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މި ބައްދަލުވުމު

ނޑުމެން ހަމަ މިއަދު ޑެ ެގ ނކަންނޭ އި. މިއަށް ތަންޮކެޅއް ކުރުކޮށްލާފަ ލިބަރޭޓްކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭއިތުރުކަމެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ލަފާުކރެވޭ ގޮުތަގއި. ޢިްއޒަތްތެރި  ދެން ޑަށް ީހވަނީއަޅުަގނ ނަމަވެސް ވާހަަކ ކުރިއަްށ ެގންދެވޭނެ އަުޅގަ

 މެންބަރު ސަލީމް. 

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙު

މިީޓަގއި މަސައްކަތް ކުރި މީހެްއގެ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑަކީ ވެސް މިދިޔަ ދައުރުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން . ޭއގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެންމެ ޙަޤީޤަތުގައި ނާޝިދު އެ ދެްއކެވި ވާަހކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ތުަގއި ދު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކޮިމޓީގައި ވެސް ނިމިގެންދިަޔއީ ެދންމެ އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ހަމަ. ޙަޤީޤަމަޤުޞަ

ނޑުމެން މި ަނގަނީ ލޯނެއް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ިމއަކީ،  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ީމ  ލޯނެއް ނަަގއިގެްނ އެ ލޯނު ހަމަ ނާޝީދު އެ ވިާދޅުިވގޮަތށް އެ ެދއްކޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ހިލޭ  އެތަނަށް  އީ ސަރުކާރުން އަނބުރާއެހީގެ ދަށުން ހޯދާ ލޯނެއް ނޫން މީކީ މިފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

ދައްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އަުޅަގނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭނެ އައްޑު އަތޮޅުަގއި ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ދަނީ. 

ކަށްތޯ. މާލޭގައި މި ހުންނަނީ ކިހާ އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުމާލޭަގއި ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެެޓއް ހުންނަނީ ކިހާ މިންވަރަ

ތަކެއް. އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ލ.އަތޮޅުގައި ެއޅި ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކެްއ ކަށް... ވަރަށް ތަފާތު އެްއޗެހިމިންވަރަ

އެ  ުރފިޔާއަށް ވެސް ަބއެްއ މީހުން އެތަންތަން ސަރުކާރުން  511އެ ހިފާނެ ބަޔަުކ ނުެވގެން ެއންމެ ފަހުން މިހާރު 

ނުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފްލެޓްތަކެއް ެއއީ ތަންކޮޅެއް ކުިރން. އެ ހިފާނެ ބަޔަކު ވެްސ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން އިމްތިޚާ

ނޑުމެން މިކަމާނުވި. ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ޙަީޤޤަތުގައި އަތޮޅުތަުކގައި ކަންަތއްތައް މިހު ބެހޭ ގޮތުން  ރީ. ދެން އަުޅގަ



  

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ، ހަމަ ބެހޭ ވަޒީރުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވުނު  ޓަކައި، މިކަމާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ހުރި ހުރިހާ ތަންތަނެއް މި މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކުެރވުނު.  ގުޅުން މިނިސްޓަރު މިހެން ގޮްސ މިކަމާ ފިނޭންސް

 މިއާ އެްއޗެއްާސއި ހުރި ރިޕޯޓުތަކާއިއި ން ދީފައެ ބޭފުޅުންނަްށ މިކަމުގައި ހުރި މައްސަލަތަާކއި އެ މީހު އިހާޒިރުކޮށްފަ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ހަމަ އައްުޑ  އިރުަގއި. ޗެްކކޮށްފަވަރަށް ބޮޑަށް ޗެކް ކުރިން އޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދިމާވޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެން އެހިން ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު ކައިީރގަ ހަމަ އަތޮޅަށް  ށް ފުަވއްމުލަކަށް ައއްޑު އަޮތޅަ އިތަކުރާރުކޮށް ައޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މިވަރުތޯ ހަމަ. ެއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ ތިމަންނަމެން ހަމަ ގޮސް ެއ ދިރާސާތަްއ ހަދައިގެން ހަމަ ބޭނުންިވ 

އެހެރީ. އެހެންވީމަ، މި ވަގުތަށް ބޭނުންވަނީ  އިއެންމެ މަތީ އަދަދަށޭ އެހެރީ ތިމަންނަމެން އެ އަދަދުތައް ހިމަނާފަ

 41ފްލެޓަށް ސިޓީ ލާނެ  411މިހާރު ހުޅުމާލެއަށް  ަބއި ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު،އެހެންވީަމ، ބާކީ އޮތްއެވަރޭ ހަމަ އަޅަން. 

ނޑުމެްނނަށް މި އޮންނަނީ ސިޓީ ލައިގެންހާސް މީހުން.   އި އަދި އެތަުނގަ އިބޮޑެތި މަްއސަލަތަަކކަށްވެފަ އަޅުގަ

މަ އޭގަ ގިނަވެދާނެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ދިރިއުޅެން މިދަނީކީ ޙަޤީޤަތުގައި މާލޭ މީހުންނެއް ނޫން. އެ ހަ

އޭގެ ތެޭރގަިއ  .ހަމަ އޭގެ ތެރޭަގިއ ގިނަވެދާނެ ައއްޑު އަތޮޅު މީހުން ވެސްމިސާލަކަށް އަްއޑު އަތޮޅު މީހުން ވެސް. 

ތަކެއް ނޫން ވަކި ބަޔަކަށް ދޭ ފްލެޓް އީފުވައްމުލަކު މީހުން ވެސް. ިމސާލަކަށް ބ.އަތޮޅު މީހުން ެވސް ހިމެނިދާނެ. މި

ީއ މިއަޅަނީ. އަިދ ައއްޑު އަތޮޅު މީހުންނަށް ނުދެވޭ ނިޒާމަކަްށ އަޅާ ފްލެޓްަތކެއް ވެްސ ނޫން މިއަކީ. އެހެންވީމަ، މި

ނަށް ރާއްޭޖަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވިސް މެންނަށް ވެސް ހަމަ ދެވޭގޮތަށް އަާޅ ފްލެޓްތަކެއް. އެހެންވީމަ،ހަމަ ހުރިހާ އެން

ވެއްިޖއްޔާ އެ ކެޕިޓަލް ސިޓީައކީ ދުނިޭޔގެ  ނަށް ކިރިޔާ ވެސް ދަތުރުކޮށްަލއި އުޅޭ މީހަކަށްޖެހޭނެ ދުނިޔޭގެ ތަންތަ

ތަެނއް. އެއީ ހަަމއެކަނި މާލޭަގއި ޮތއްޖެހިގެން އުޅޭ ކަެމއް ނޫން. ދުނިޭޔގެ  ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް މީުހން ގިނަވާ

ނޑުމެން އެންމެ ގިނައިން ދާ ބައެއް ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް އަޅު ،ކޮންމެ ތަނެއްގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީއަށް ބެލިޔަސް ގަ

ގެ. ތަިއލެންޑުގެ ހުރިހާ ފަރާތެއްގައި ނކަންނޭ ދާނީ ބެންކޮކަށްގާތްަގނޑަކަށް ދެން ބޭސް ފަރުވާއަށް ގިަނއިން މިހާރު 

ވަރަކަްށ މަސަްއކަތް ކުރަން. ދެން ތައިލެންުޑގެ ބެންކޮާކއި ެއއް  އިތިބި ހުރިހާ މީހުން އައިސް ތިބެނީ ތައިލެންޑުގަ 

ނޑުމެން އިމުން އުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގަ އް ތަރައްޤީެއއް ނުވޭ. އެންމެ އާންއެހެން ސަރަޙައްދުތަކެ ވެްސ  ވެސް އަުޅގަ

މާ ހާލު  ިއ އުޅޭ މީހުންނަށްވުރެެއ ސަރަޙައްުދތަކުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތް. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މިއުޭޅ ރަށްރަށުގަ  ގޮސް ބަލާލިން

ނޑުމެން ތަަރއްޤީޭއ ިކޔާ އެ ބުނާ ތަންތަނުެގ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. ދެން ިމއޮތީ  އީދެރަ. އެހެންވީމަ، މި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަރިއަރި މަްއޗަްށ އަރާފަ ބަލާބަ އިންިޑޔާގެ  އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮުޑ އިންޑިޔާ. އިންޑިާޔއިން ައުޅގަ

ހުން ނުކައި ނުބޮއި ކިސަޑުން ގެ އަަޅިއގެން ެއ އާިއ ދެން ހުރި އާދަިއގެ ތަންތަނާއި އާަދިއގެ މީހުން އުޅޭ މީ ދިއްލީ

ވެްސ އެަބއުޅޭ. އި ނިދަިއގެން އެފަދަ ހާލަތްތަކުގަ އިމީހުން އެފަދަ އަދި ެއ ިކސަޑުން ނެއެޭޅ މީހުން މަުގމަތީގަ

ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ހަމަ ހާލުގައި އަބަދު ކީ ވެްސ އުޅޭނެ ނިކަމެތިންނާއި ފަޤީރުންނަ އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ވެސް އުޅޭނެ ނިކަމެތިން. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޤައުމު މުއްސަދިވެގެން ދިޔަޔަސް  އަބަދު ބައެއް. އެއީ ހަމަހަމަ ކުރެވޭނެ



  

ހަމަހަމަ ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އިސްލާމް  އީނިކަމެތިން އުޅޭނެ. މުއްސަދިްނ އުޅޭނެ. މުްއސަދިންނާއި ފަީޤރުންނާއި މި

ފަޤީރުްނ ނައްތާލުމަކީ މި ޤައުުމގަިއ  ،އެހެންވީމަ .ހުރެ އި އޮތީ ވެސް އެ ސަބަބާ ފަދީނުގައި ޒަކާތް ފަރުުޟކުރަްއވާ

ށް މަސައްކަތް ކުރިޔަސް. އެކަމަކު ެއ ނެ ކަމެއް ނޫން. ކިތަންމެ ވަރަވެސް ކުެރވޭ އިވާނެކަމެއް ނޫން. މި ދުނިޔޭގަ

ނޑުމެންނަށް ކުެރެވން ހުރި މަސައްކަތް ފަރަޤު ކުޑަ ކުރުމަށް ތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ. ޓަަކިއ އަުޅގަ

ރަޝިދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  ން ކުރަންވީ. އެހެންވީމަ، ރިޔާޟްއެހެންވީމަ، އެ މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއެއް އަލަށްއަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ދެން މިކަމަށް އަ އައި ބޭުފޅުންގެ ތެރެއިން ވެސް ހަމަ  ޅުގަ

އި ދެންމެ ނާޝިދު ވާހަކަދަްއކުވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާިއ އެކީގަ  އިކަމާއި ެއކީގަ ވިސްނުންތެރި

އިފި ބައްަލވާލައްވާށޭ މިކަން އޮްތގޮތް. އެހެންވީމަ، ހަމަ ދެން ތިބީ ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ހަމަ ވަރަްށ ވަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަ

މިތިބީ  ން މިތަނުން ފެންނަން ުއޅުްއވާ އަދި ކަންވޮށިެވގެްނވާ ބޭފުޅު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަ ވިޔަފާީރގެ ތެރޭގައި

ނޑު ަބލައި ގައިމު ވާހަކަފުުޅ  އި ުރގައި. އެ ބޭފުޅުްނ ވެސް ހަމަ ވިސްނުންތެިރކަމާއި އެީކގަލާއިވެސް އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ.  ކަން ވަރަށް ދައްކުަވއިފިްއޔާ ލޯނެއް ނަަގިއގެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކޮން ނިޒާމެއްގެ ދަށުން

ނޑު ހަމަ ެއކަނި މިދިޔަ އަހަރުގެ މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީގެ މީހެްއގެ ހައިިސްއޔަތުން ކުޑަކޮށް މި ތަފުސީުލ އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 .ޝުކުރިއްޔާ ދިނީ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް. ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން ދެން ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ެވްސ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަުކރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަށް އެދުނު ފަހުން އެދުނު ކުޑަކޮށް އަދުލުވެރިކަމުން ބޭުރން ދާކަން އަޅުގަ

އަދި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔަ  ބައިވަރު މީހުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު ަހމަ މިތާ ކޮމިޓީ ތެރޭގަ  ުކރެވޭ. އާދެ! މިހާރު މިއަދު މިއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަ އި އިން ވެސް ދިަޔކަން އަުޅގަ

މެންނަށް ވެސް އެބަ އިނގޭ ކުރިން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން އެން

ނޑަކީ. އެހެންނަމަވެސްމެންބަރެއް ނޫ މައިަގނުޑ ގޮތެްއގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެިވއިރުަގއި ލޯުނ  ން އަޅުގަ

ަހއުސިންގ ޔުނިެޓއް އަޅާއިުރަގއި އެ ބަދަލުކުރުމުެގ ކަންބޮުޑވުމާ ބެހޭ ގޮތުން  3511ލޯނު ނަަގިއގެން ، ނެގުމުގެ

ނުޑެގ ސުވާލަީކ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެްއވެސް ސަުރކާރެްއގެ ަހޔާތުގަިއ ދުވަހަުކ ވެްސ ލޯނެްއ  ވާހަކަ މިދެްއކީ. އަުޅގަ

ނޑަށް އިނގޭ ގޮުތަގއި ވަރަށް ގިަނިއން ކޮށްފައިވޭ. އެހެްނވީމާ، މިގޮތަށް ކަމެއް ކޮށްފަިއވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަޅުގަ

މިއުޅެނީކީ އަލަކަށް ކަމެއް ުކރާކަށެއް ވެސް ނޫން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން. އެތަނެއްގެ ނީޑްސް ހުރި ވަރަށް އެކަމާ ގުޅޭ 



  

ނޑުމެންގެ މި ފައިލްަގއި އެބަ އޮތް. ދެންމެ  މުއައްސަސާަތކުން ބަލައި ދިރާސާކޮށް، ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް އަުޅގަ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދަިއން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުން ވެސް އެ ުމއައްސަސާަތކާިއ 

އެތަނުަގއި ތިބި ރައްޔިތުން ކައިރީ އަަހއިގެން ހޯދައިފި ަކމަށްވާ ނަމަ ތަފާތު އެހެން ކަންތައްތަެކއް މީގެ ތެރޭަގިއ 

ށް ކްރިއޭޓް ނުކޮށްފި ކަމަށްވާ ނަމަ ހަމަ ނުކުންނާނެ ރިޕޯޓަކީ މިއީ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. ބަޔަކަ

އެހެންވީމާ، ދެން ދެވަނަ ނުކުތާއަކަށް މިފަދަ ލޯނެއް ބޭންކަކުން ނަގަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން މިކަހަލަ މަޝްރޫޢެއް 

ަފރާތްތަކުން ލޯނުދޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހިންގާއިރުަގއި އެ ަކނަޑއެިޅފައިވާ ގޮތަކަށް ުނވަތަ އެ

ނޑުމެން ބަލާލީމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް  ބޭނުންވާ އެޖެސްޓްމަންޓް ގެނެއްސަވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. މިީއ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ސަރުކާރަކުން އެ ލޯނުދޭ ަފރާތްތަކާ ވާހަކަ ެދކެިވގެން ެއ އެްއޗެއް. ެއއީ ވަރަށް ގިނަިއން އަުޅގަ

އެޖެސްޓްމަންޓްތައް ގެނެްސގެން އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަިއވަރި ެއބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު 

މި ކުރެވޭ ކަމަކީ މުޅިން އަުއ ކަމެއް ެވސް ނޫން. އަދި ަވކިބަޔަކަށް ގެއްލުންދީ، ވަކި ަބޔަކަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުެގ 

ނޑުމެން ހޯދަިއގެން ނިޔަތުގަިއ ކުރެ  ނޑު ދެކެނީ. ެއހެންވީމާ، މިކަމަކީ ިމއަދު ޯލނު އަުޅގަ ވޭ ކަމަކަށް ުނވޭކަން އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢު އަދި ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތިބި މީހުންނަށް އެ ބޯހިޔާވަހިކަން 

މި ސަރުކާރުން ވެސް ުކރަމުން އަންނަ މަސައްކަެތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ނިިމދިޔަ ސަރުކާރުން ވެސް އަިދ 

ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި މުއްދަތެްއ  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ައވަހަަކށް މީގައި ޑެޑްަލއިނެއް ކަ

ނެޑއް ނުދެކެން. އަދި ހޯދޭނެ އިތުރު ހޯ ދުންތަކެއް އޮތް ނެގުމަކުން މިކަމަކަށް ވާނެ އިތުރު ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ެވސް ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ިމއަދުން މިއަދަށް ވެސް މިއެތި ފާސްކޮށް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަކީ  ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 417އްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ވިދާުޅވި އާދެ! ޝުކުރި 

ނޑަށް ހީވަނީ  ޔުނިޓް އެިޅޔަްސ  3511ޔުނިޓްަގއި ވެސް ޑިމާންޑް ައދި  3511ޔުނިޓް ހުޅުމާލޭގައި ޑިމާންޑް، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން އެަބ އިނ ނޑު ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ދެޮކޅު ހަދަނީމަދުވެފައި އޮންނާނީ. ެއއީ ައޅުގަ ީކ ގޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލު  ކުރެވޭ ޑިމާންޑް ނެތް ތަެނއްަގއި ކަންަތއް އަދި ޚާްއޞަކޮްށ ލޯނު ނަަގއިގެްނ ކުރުމަީކ ނޫން. އަުޅގަ

ނު އަތޮޅު ދެކު ކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހަމައެކަނިންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުބޭނުން ކަމެއް ނޫން. އެހެ

ހުރިހާ ހިސާބެއްަގއި ެވސް ގެދޮުރގެ ދަތިކަމާއި އަދި ގޯތި އޮތަސް ގެދޮރު ނޭޅިފައި ވެސް ވަރަށް ގިަނ  ތަކުަގއެއް ނޫން

ޒުވާނުން އަދި ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން އެބަ ތިބި މީހުްނނާ ނީދެ ވެސް ގެދޮރު ނެިތގެން. އެހެްނވީމާ، ިމވެސް 

. ދެން ހަމަެއކަނި، ފަހަރެއްަގއި މަޢުޟޫއިން ބޭރުވެސްވެދާނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް



  

އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި މިގޮތަށް ލޯނު ހޯދައިގެން އަޅަންވީ ފްލެޓްތޯ ނޫނީ ގޯތި ލިބިފައި ހުރި މީހުންނަށް 

އްތައް ޭބކާރުިވޔަނުދިނުމަށް ގެދޮރުއެޅޭނެ ގޮތްތަްއ ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. އެކަންތަ 

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ. ލޯނެއް ނަގައިފި ކަމަްށ ވަންޏާ އެ ލޯނު އަނބުރާ 

ނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ހުޅުމާލޭގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި  ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭނެ. އެީއ އަުޅގަ

ންގެ ވާހަކަފުޅުން ެވސް އެބަ އިނޭގ ބްރިޖާއި އަދި އެނޫން ކަންތައްތަްއ ައންނައިރު އެތަުނގެ އާބާީދ މެންބަރު

ނޑު އަދި އަލަށް މި  ކުާރ ކަމެއް. ެދން މިހާރު ހަމަގައިމުޖެހޭކަން. އެއީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުބޮޑުވާން ެވްސ އަުޅގަ

ނަޑކަްށ އަދި މާބޮޑަކަށް ފެނިފައެއް  ކޮމިޓީއަށް މި އާދެވުނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން ކޮށްފައި އޮތް ދިރާސާއެއް އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީކީ ވެސް ނޫން މިކަންތައްތައް ފަސްކުރާކަށް. އެްއެވސް ހާލެއްގައި ައޅުަގނޑަީކ  ނެތް. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ންޏާމުން ހަމަ ކަންތައްތައް ފަސްކުރަން ބާރުއަޅާނެ މީހެއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ކަމަށް ވަ

ނުހިމެނުނު ކަމުގައި  ދާއިރާ 7ގެ އެ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަަރަކށް އަޅުަގނޑު ދެކުނު ނިންމަންވީ މިހާރު

ނޑު ަބލާލަން ބޭނުންވޭ ކޮންމެވެްސ  ވީނަމަވެސް މިދެންނެވީ އަތޮުޅތަކުގެ ާދއިރާގެ މެންބަރެްއ ޮގތުގައި ނެތަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަކަށް މި އެސިސްމަން ޓް ހެދިގެން ދިޔައިރު ިމއީ ަރްއޔިތުންގެ ވެސް ވިންދު ހުިރ ގޮތްތޯ. އެީއ އަުޅގަ

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެްއ އެއިން ދާއިާރއަކަށް ައޅުަގނޑު ނިސްބަތް ނުވިކަުމގަިއ ވިޔަސް. ދެން އަެނއްކަމަީކ 

އް ވިޔަސް ުފވައްމުލަށް ނޫނީ ައއްޑޫ އަދި ކުެރޭވ ކޮންމެ ގޮތެތް ކުާރިއރު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުހުޅުމާލޭގައި އިމާރާ

ހުވަދޫގަިއ ޔުނިޓް ޯކސްޓް ކޮްމޕެއަރ ކޮށްލާއިރު ހަމަ ޔަޤީްނ ކަށަވަރު ޚަރަދު ުކަޑވާނެކަން. ދެން އަޅުަގނޑަށް މިހާރު 

ވަންޏާ  ަތކުަގއި އަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ ަޚރަދު ކުޑަކޮށް އަޅާަފއި، ހުުޅމާލޭގައި އަޅާ ކަމަށްތޮޅުކުޑަކޮށް ވިސްނިއްޖެ އަ

ނޑަށް ުކޑަޮކށް އެހެން ހީވެއްޖެ. އެއީތޯ  ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް ނޫނީ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް. އެކަހަލަ ވިސްުނމެއް ވެސް އަުޅގަ

އެކަންތައް އޮންނަ ގޮަތކީ ސުވާލު ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މިސާލަކަށް ހުވަދު އަތޮޅު ނޫނީ ފުވައްމުލަކު، އަްއޫޑގަިއ 

ތަކެއް އަޅަިއގެން ތަްނކޮޅެއް ފެންވަރު ދަށްކޮށްތޯ. ުހޅުމާލޭގައި އަޅާކަމަށް ވަންޏާ ނިޓްކޮޓަީރެގ ޔު 1ކަމަށް ވަންޏާ އަޅާ

ކުރެވެނީ ޭއގެ އަޅާނީ ފެންވަރު ރަނަގޅުކޮްށތޯ. އެއީ އެއް ޔުނިޓަށް އަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލު

ވަަރކަށް ޕަސެންޓް ހުޅުމާލޭަގިއ  35ްށ ލޮޖިސްޓިކްސް ާއއި މޮބިަލއިޭޒޝަނާ އެހުރިހާ ކަމަކަްށ ބަލާއިރު ގާތްަގނޑަކަ

 އަޅާއިރު ކުަޑވާނެހެން. އެހެންީވމާ، އެވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

އްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީަގއި ައދި އަލަށް މަސައްކަތް ކުރާ މެންބަރެ

ަވރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެްއކޮށް މީގެ މީގެކުރިން މި ކޮމިޓީަގއި ަމސައްކަތް ކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުން ވިދާޅުެވއްޖެ 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ހަފްތާއަށް އިތުރަްށ  1ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލަެއްއ ކަމަށް. އެހެންވުމާެއކު އަުޅގަ



  

މެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނޭ. މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި މައްސަލަ ނިންމުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް. ލަސްކުރުމަކީ ކޮން

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުެރވެނީ. މީގެ އިތުރުން ޢިއްޒަތްތެރި  ފަހުން މި ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ގޮސް ނިންމާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

މުލަކުަގއި ޔުނިްޓތައް މަދުވާ ވާހަކަ. އާދެ! މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް އަްއޑޫ އަތޮޅު ުނވަތަ ފުަވއް

ތަކުން އަެނއްކާ ީމެގ ރާއްޖޭަގއި ތަަރއްޤީ ކުރާ ޔުނިޓްބޭންކުން ަނގަިއގެްނ މި  ހެނެއް ވިަޔސް މި ލޯނަީކ ެއގްޒިމްކޮންމެ

 ރެންޓަށްމާލޭގައި ޕޭމަންޓް ދައްކަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހުޅު-ޕޭމަންޓް، ރީ

ން ލިބޭ ތަކުގައި މީގެތަ އަދި ވެސް އެހެނިހެން ހިސާބުނަގާނެ ބޭފުޅުން ގިނަވާނެ. އަދި މައްޗަށްދާނެ. ފުވައްމުލަކު ނުވަ

ބެލެންސްކޮށް އެއްަބއި އެ އޮްތ  ގޮސް ނިންމޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި މީތި ތި ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއިރިޓާން ކުޑަވުމާެއކު މީ

އިތުރުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ  އި މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި އެޅިގެން ގޮްސފި ކަމަށް ވާނަމަ. މީގެތާނގައި، އަެނއް ބަ

ސިޔާސަތުެގ ދަށުން އާބާދީ ެއއްފަސްކުރުމުެގ ގޮތުން ހުޅުާމލޭގައި ެދވަނަ ފިަޔވަހި ވަރަްށ އަވަހަށް ިހއްކެން ފެށޭނެ 

ކޮށެއް ކޮންމެހެނެއް ިވޔަސް ޖޭގެ އާބާދީ ެއއްފަސް ނު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ރާއް

ކުދި ރަށްރަށަކަށް ތަރައްީޤއެއް ުނގެނެވޭނެކަން ެއއީ ެއންމެން އެއްބަސްވާ ޙަޤީޤަެތއް. އެހެންވުމާެއކު އަުޅަގނުޑ ކުދި

 ރު.ކުރާ ވާހަކަ ިހއްސާކޮށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ ުމޤައްރިށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ތާއީދުމިހާރު އޮތް ގޮތަ



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުދިނުމަށް ފަހުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ފުރަތަމަ ބުރުގެ ޑެލެބްރޭޝަންސްގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

ނޑަށް ީހވަނީ އެ ަވގުތު އުޟޫމަޢު ނޑުމެްނ ފަށައިގެން އައި ހިސާބުްނ ކުރިއަށް ގެންދަވަންޏާ ައުޅގަ ގައި އަުޅގަ

 ސުމަށް ޓަކައި މިދަންނަވާލަނީ މިކަމުގެ ދެވަނަ ފުުރޞަތެއް މިދެވެނީ.ހަމަޖެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާދެ! އެސިސްމަންްޓގެ ވާހަކަދަްއަކއިފި. ނީޑް ބޭިސސް ދިރާާސެއއްެގ ވާހަކަަދއްަކވައިފި. މި 

މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ވެްސ އަދި ކުރިްނ ކޮމިޓީައކުްނ ވެސް ކުރި ދިރާާސއެއް  ކޮމިޓީއަކުން އަދި

ވިދާޅުވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ސަރުކާރުން ފޮނުއްާވފައި އޮތް ސިޓީއެްއގެ ވާހަަކ ދިރާސާއެކޭ ތި 

ށް ވަންޏާ ދިރާސާއެއް. ދިރާސާެއއް ނޫްނ . މި ސަުރކާރުން ފޮނުއްިވ ސިީޓއަކީ ިދރާސާއެްއ ކަމައަޑަށް ބާރުަލއްވާފަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ައއްޑު ައތޮޅު މަރަދޫ، މި ދާއިރާއަށް  ކަމަށް ވަންޏާ ދިރާސާއެއް ޫނން. އަޅުަގނޑަށް އިނގޭކަމީ ައޅުގަ

 އެންމެ ޔުނިޓެއް ވެސް ައޅާަކށް މިހާރަކު ނެތް. އެ ދާއިރާގައި އެަތއް ުޒވާނުންނެއް ބިން ފުރިގެން ގެދޮރު ނެތިފައި

މިތާ  ،ތިބިކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމައާެއކު ފާހަގަކުރަން. މިއަދުގެ ަސރުކާރަށް އެކަން ފާހަގަ ނުކުރެވޭކަމީ އެ ހިތާމަކުރީމަ

ކިތަންމެ އަޑަށް ބާރުލަްއވާފަިއ ވަރަށް މޮޅު ދިރާސާެއއް ކޮްށގެން ައއްޑު އަތޮޅު މަރަދޫ ތަމްޞީލު ކުރަން ހުރި މީހެއްެގ 

ޤަތެއް ނޫން. ކުރެވޭނެ ޙަޤީށް ވިދާޅުވާ ވިދާުޅވުމަކީ ޤަބޫލުުޔނިޓެއް އަޅަން ނުޖެހޭ ކަމަހައިސިއްޔަތުން މަރަދޫަގއި 

ހަމައެއާެއކު މީދޫ، މަރަދޫ، ޭފދޫ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ މަރަޫދފޭދޫ އަކީ ވެސް ހަމަ ފުރި ބާރުވެފައި އޮތް ދާއިާރއެއް. 

ފޭދޫގެ ބިން ނެތްކަން މިއީ ޙަޤީޤަތެއް. މިކަން ގަމުން މީހުން ބާލުވައިގެން ސ.ފޭދޫ އާއި ސ.މަރަދޫ ާއިއ އަދި މަރަދޫ

ނުދަންނާނެ ކުޑަކުއްޖަުކ ވެްސ އަްއޑު އަތޮޅަުކ ނުހުންނާނެ. އެތަންތަނުަގއި އެތަްއ ުޒވާުނންނެއް ގޯިތގެދޮރު ނުލިބިފައި 

ވަީނ މިއީ ލޯެނއް އެބަތިބި. މިއިން ރަަށކަށް ެއްއވެސް ޔުނިޓެްއ އަޅަްނ ނެތްަކމީ ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެއް. ދެން މިތާ ވިދާޅު

ނަގަިއގެން، މިީއ ކޮމާޝަްލ ލޯނެއް ނޫން. ތިޔަ ބޭުފޅުންނަށް ލޯނު އެހީ އާިއ ކޮމާޝަލް ލޯނާ ވަިކކުރަން 

އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާކަމީ ުނވަތަ އެނިގވަަޑއިގަތަސް އެޫނންގޮތަކަށް އޮޅުވާލުމަށް ވާހަަކދައްކަާވކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. 

ހީގެ އެގްރީމެންެޓއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަރުކާުރގެ ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ތަރައްީޤއަށް، ިދވެހި މިއީ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު އެ

ރައްޔިތުންގެ ތަރައްީޤއަށް ޗަިއނާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްފައިވާ. މިއީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް އާދަިއެގ 

މިފަދަ ލޯނުތަކަކީ މީގެ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު އޭގެ ވެިލއު  ކޮމާޝަލް ލޯނެއްގެ ގޮތުަގއި ަދއްކަންޖެހޭ އެްއޗެއް ނޫން. އަދި 

ދަށްވަމުން ގޮސް ޒީރޯ އަްށ ބަދަލުވެގެން ދާެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، މިއޮތީ ީމގައި ވެސް ޖަހާފައި ަގވަރމަންޓް 

ގޮތަށް އޮުޅްނ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު އެގްރީމެންޓް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮމާޝަލް ލޯނެއްގެ ގޮުތގައި ރަްއޔިތުންނަށް ސިފަވާ

ނުޑ ވަރަށް އެޭދކަމެއް. ިމއީ މިކަން އޮތް ގޮތް. އަްއޫޑ  އަރާގޮތަށް ވާހަަކ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުދެއްކުމަކީ އަުޅގަ



  

ރަށަށް އެންމެ ޔުނިޓެއް ވެސް ނެތިފައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ގޮްސ  1ެއްއވެސް ރަށަކަށް ޚާްއޞަކޮށް މިދެންނެވި  އަތޮޅު

 ތޭ،ގެދޮރު ނެތް މީހަކު ނެ އިމާރާތެއް ކުރާކަށް ނުޖެހެއޭ،، ރަށަކަށް ބިމުގެ ދަތިކަމެއް ނެތޭ 1އެ  ބެލި ބެލުމުގައި ލޯނު

ެއއްެވސް ަޙޤީޤީ ދިރާސާއެްއގެ ަމއްޗަށް  ާވ ވާހަަކއަކީ ޒުވާނުން ސިީޓ ނުލައޭ ވިާދޅުވެ މިތަނަށް ސިީޓ ފޮނުވާަފއި

ނޑަށް ކެރޭ. ދަންނަވަން ުމގައި ވަރަށް ސާބިުތކަމާއެުކ ކަ ބިނާކޮށްފައި މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިސޓީެއއް ނޫން އަުޅގަ

ސް ތިބޭފުޅުން ިތޔަ ރިފަރ ކުރަްއވާ ދިރާސާައކީ މިއަުދެގ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ތަންމެ ބާރުލައްވާފަިއ ވިދާުޅވިޔަކި

ެއއް ކަމަށް ކިހިނެއްތޯ ވަނީ. ގޮތް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީެއއް. ެއއީ ދިރާސާ ބޭފުޅުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ އެ 

މިކޮމިޓީން ކުރީ. ކޮން މަޢުލޫމާތެއްތޯ ހޯދީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ދިރާސާކޮށް ނިންމިފައި  މަޖިލީހުން ކޮން ދިރާސާއެއްތޯމި 

ޙަޤީޤަތް އޮުޅވާލުމަްށ ދައްަކވާ ވާހަކަެއއް. އާދެ!  މިބައިީމހުންގެ ވާހަކަ ަދއްަކވަނީއޮތް މައްސަަލއެކޭ ކިޔާަފިއ 

ޔުނިޓް ސަރުކާރުން ައޅުްއވަން އެއްަބސްވެ ވަަޑިއގެންނެވި ވާހަަކ  311ގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ގައި ގދ.ަގއްދޫ ނމިތާ

ވެސް އެމަނިކުފާނު  ގުނީ ހަމަ ޔަޤީނުންނވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުަގނޑަށް އެ ވިދާޅުިވ. ހަމަ ޔަޤީނުން

ޔުނިޓް މަދުވެގެން ެއޅުމަށް. މީގަިއ  311މީުދ ކުރަްއވައޭ ތުން ުއއްަވއޭ އެމަނިުކފާނުގެ ރައްޔިމީދު ކުަރއްއުއް

ނުޑެގ ގެދޮރު އަޅުަގނަޑކީ ެވސް މާލެ އަްށ ނިސްބަތްވާ މާލޭގެ ރަށްެވްއސެކޭ. ތެދުފުޅެއް  މާލޭގައި ހުރީމާ އަުޅގަ

ޮޔއެދޭ މީހެްއ ވެސް ހެ ަރއްޔިތުންަނށްގައިދާނެ. ަނމަވެސް މާލޭގެ ނއަޅުަގނޑަށް މާެލއިން ޯގއްެޗއް ނުލިބި ހި

ނުޑވާތީއަޅުަގނަޑކީ. މާލޭގެ ރަށް ވާތީ. އެހެންެވެގން ވެސް މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް އަުޅަގނޑުގެ ދަރިން ވެްއސަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަެޖހޭ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ދެން  ނޫން މިއުޅެނީކީ. ައޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ އިންސާފު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ވެްސ  ކުދި ރަށްރަށުން މީހުން ފައިބަންވީއޭ. އެތަންތަންޏޭ މީހުން ތިބެންވާނީ. ދެން ުކދިިއ ެއކަންމިވިދާޅުވަނީ މާޭލގަ

ނޑުމެން މީގެ  އަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ލާރިން އެކިއެކި ދިމާލުަގއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރުތަްއ  15ތަރައްޤީ އަުޅގަ

ގައި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ގަިއ ހޮސްޕިޓަލް އެޅިނަމަ، އެަތންތަނުހެދިނަމަ އެތަންތަނުގައި ޢިމާރާތް ކުރިނަމަ އެތަންތަނު

ެވސް މީހުން ޖަމާވެގެން ތިބޭނެ އިނގޭތޯ. ނެތި މިއަދު ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް އި ކޮށްދިން ނަމަ އެތަންތަނުގަތަނަވަސް

މިޖެހެނީ މިނޫން  އުޅެން އިްސ މާލެއިން ގެދޮުރ ހޯދާއަ ްސ ދަރިން މާލެއިއަ އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ މީހަކަްށ މާލެ

ެދއްކުމުެގ މާނައެްއ ނެތް. ެއަކން ދެން އަނބުރާ ިއޔާދަެއއް  މާޒީެގ ވާަހކަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރީމަ. އެކަްނކަން ދެން 

ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަްނކަން ިއޞްލާޙު ކުރުމަށް ރާއްޭޖގަިއ  ފެށިގެންދުން ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ިމއަ

ޓެކްސްގެ ޒަިރއްާޔއިންނާިއ  ރުންގެ ހުރި ފަރަޤު ނައްތާލުމަށް ކުރުމަށް މުއްސަނދިންނާއި ފަޤީހަމަހަމަކަން ޤާއިމު

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ަޚރަދު ކުރުމުގަްއޔާއި ާރއްޖެައށް ލިބޭ ލޯނާއި އެހީން ފައިސާ އެޮލކޭޓް ކުރުުމގަިއ 

މެއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މިއޮތްވަރު ފަރަޤެއް ލިޭބ ސިޔާސަތުތަެކއް ރާވާ ކަންތަްއތައް ކުރަން. ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ޤައު

ހުެރގެނެއް ނޫން.  އިމީހުންނާއި ނުލިބޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު މިވާހަކަ މިދައްކަނީ ިހތާމައިގަ

ން. ވެސް މީހެއް ނޫ އަޅުަގނަޑކީ ރާއްޭޖގައި ލިޭބ މީހެއް. ތަނަވަސް މީހެއް. ގެދޮރު ެވސް ހުރި މީހެއް. ދަތި



  

އް ނޫން. އަޅުަގނޑުގެ އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނީޑެއް ޮއވެގެެނއް ނޫން މިވާހަކަ މިދައްކަނީ. މިވާަހަކ ނެ އެހެންވެގެ

މިދައްކަނީ ނީޑް ނެތް މީހުންގެ ޙައްޤުަގއި. ތިޔަ ބޭފުޅުން މިތާ ތިބެގެން، މިތާ ނެތް އެފަދަ ނީޑް އޮތް ބޭފުޅެއް. 

ން ގެދޮރު ނެތް މީހުންނާއި ކުޑަކޮށް އާމްަދނީ ލިބޭ މީހުންނާއި އެއްޗެްއ އެހެންވެގެން ިމއަދު ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންހެ

 އަޅާ ވޭން ތިއެ ން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ މީހުންގެ އިޚްޞާޞް އެމީހުން ކުރާ އަސަރު ށް ލިބޭ އާމްދަނީނުލިބޭ މީހުންނަ

ކަމެއް.  ކަމެއް. މިއީ ދެރަ ނުުކރެއްވޭތީ ިތގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި ބޭފުޅުންނަށް އިޙްސާސް

ނޑުމެން ދެެނގަންނަން އެބަޖެހޭ. ިއ އިްޙސާސްރައްޔިތުން ތަމްޞީލުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުްނގެ ޝުޢޫރާ ރާއްޭޖެގ ތައް އަުޅގަ

ހަސަދަވެރިކަުމގެ  ން ލިބޭ މުސާރައިން ނުލިބޭ މީހުން. އެްއގޮތަކަށް ވެސް ުރިޅވެރިކަމާއި ގިނައީ ލިބޭ އާމްދަނީ

ކަން ތިޔަ ހުރިހާ  ނޫން މިވާހަަކ މިދައްކަނީ. އަޅުަގނޑަކީ އެފަދަ ދަތިކަމެއް ހުރި މީހެއް ނޫން ޒަރިއްާޔއަކުން

އަތޮޅު މަރަދޫ، އަޅުަގނުޑ  ިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އަުޅަގނޑު ވަރަްށ ކެރިގެން މިދަންނަވަނީ އައްޑު ނބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ

ކަމަށް ިވދާޅުވެ ދިވެހި ސަރުކާރުްނ  ބޭނުމެއް ނެތް މި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާެއއްެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ގެދޮުރގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަީކ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ަކނޑަެއޅިގެން ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤަށް އަަރިއގަތުމެކޭ. އެީއ 

ނޑު އިތުރު ަރށެއްގެޙަޤީޤަތެއް ނޫނޭ. އަްއޑޫ އަތޮުޅގެ އެހެން ރަށްރަށުގަ  ން. ވާހަކަ ނުދަްއކާނަ އި ެވސް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ނޑު ެއވާހަކަ ނުދައްކާ ގެވެސް އެބަހުރި. ފޭދޫއި ފޭދޫގަ ން. ނަފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވާެނ މަންދޫބަކު މިތާ ހުރީމަ އަޅުގަ

 ގެދޮރު ަގއިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ިމއުޅެނީކީ ހުޅުމާލޭ ެވސް ވާހަކަހުރި ދާއިރާގެ  ގެމަރަދޫފޭދޫ ،މަންދޫބަކު ނެތް މީދޫ

ދަށުން ހަމަޖެހިފައި  މިދެންނެވި ލޯނު ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ޕްރޮގްރާމްގެ 1111މައްސަލަ ޖެހިގެނެއް ނޫން. އަޅާތީ 

މެނީ. ނި ފުލެޓް އަޅާ 1111ފުލެޓް.  1111ފުލެޓް. ހުޅުމާލޭގައި  3511ފުލެޓް. އުތުރުގައި  3511އޮތީ ދެކުނުގައި 

ލޯނު ގެއްލިދާނެ ކަުމގައި ވިދާުޅވަނީ ޙަޤީޤަތެއް  އްަބސްވުންގެން މި ލޯނު ނުނަގާ އެބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އޮިޅވަަޑއި 

ކަމެއް ނިމިފައި ހުރީ. ވެގެން މިއުޭޅގޮތަކީ ކުީރގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ހުރިހާ  ނިމި ނޫން. ލޯނު އެގްރީމެންޓްކޮށް

ޖެހިފައި އޮތް އޮތުން ހަމަފުލެޓް އަަޅން  3511ފުލެޓް، ދެކުނުގައި  3511ފާސްކޮށްފައި އޮތްގޮތް އެއީ އުތުރުަގއި 

ވެގެން އެަތންތަނުގައި ނީެޑއް ނެތޭ ވިދާޅުވެ ހުށަހަޅަނީ. މިރާއްޖެއަްށ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ބޭނުންފުޅު ކުރުމަށްބަދަލު

ވެހި ދައުލަތަށް ލިޭބ ވެސް ލޯުނ ނަގައިފި. މި ލޯނުަތއް ދަްއކަނީ ދި ލައްކަ ގިނަ ލޯނު ނަަގއިފި. ބިން ހިއްކަން

ވެސް ހިއްަކއިފި.  ވެސް ނަގަިއގެން ބިން ވެސް ނޫން. ކޮމާޝަލް ލޯނު މިއަކީ ކޮާމޝަލް ލޯނެއް ން. އަދިއާމްދަނީ

ލިއަން ޑޮލަރު ެނގި. އަިދ މި 11ެވސް ލޯނު ނަގަިއގެން. ތައިލެްނޑްގެ ބޭްނކަކުން ލޯނު ނަަގިއގެން.  ހުޅުމާލެ ހިއްކީ

ނޑުމެން އެކަަމާކ ދެކޮޔޫރަޕް ތަނެއް އެއީ މާލެ ކަމަށް  ޅެއް ނޫނޭ. ރާއްޭޖގެ ޮކންމެގެ ބޭންކުތަކުން ވެސް ނެގި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެހެން ތަނެްއ ކަމަށް ވިޔަސް ސް އަދި ވިޔަ ބަރާބަރަށް ތަރައްީޤއަްށ ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ނޑު ކަންތާއީދު ން ފުލެޓަށް ދި 3511ވަނީ ަޗއިނާެގ ަސރުކާރުން ދެކުނުަގއި އަޅަން އޮތް މިބޮޑުކުރާނަން. އަުޅގަ

ވުރެ ގިނަ އަދަދެއް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަނީ އެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ބޭނުމެއް ތެެރއިން ދެބައިުކޅަ އެއްބަޔަށް  ފައިސާގެ



  

ވިދާޅުވީ ނަމަެވްސ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ނެތޭ ވިދާޅުވެ. އެހެންނޫން މިވަގުތަށް ސަުރކާރަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމޭ 

ބާ ކިޔާނަން. އެއީ ްޕރިއޮރިޓީ ދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް ވެސް ހުރެދާނެ. ހުޅުމާލެއަށް މަރުޙަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިކަމަށް 

ނޑުމެްނގެ މައްަސލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން.  މިވަގުތު ކޮންމެހެން ޕްރިއޮިރޓީ ދޭން ޖެހެންޏާ އެއީކީެވސް އަުޅގަ

 3511ފުލެޓް، ދެކުނުގައި  3511އުތުރުގައި ފުލެޓް ރާއްޖޭަގއި ައަޅން ނިންމާ،  7111މައްސަލައަކަށް ެވގެން މިއުޅެީނ 

ލަިއ  ފުލެޓް 1111ުފލެޓް އަޅާފައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނީޑް އޮތީ ހުޅުމާލެއަށް ކަމަށްވާތީ އެ  3511ފުލެޓް، ހުޅުމާލޭގައި 

ދެފަހަުރ ، ފުލެޓް ދެކުނުަގއި އަޅަން ނިންމާފައި އޮތްވާމެ 3511ފަހުގައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ކޮމްޕްލީޓް ކުރުމަށް

ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން އެ ގޮތުން ެވސް އި އިުރގަމައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އައި  ތިންފަހަރު ހަތަރުފަހަރު މިކޮމިޓީއަށް މި

ަގިއ ހުޅުދޫމީދޫ ވެސް ެދކުނުަގއި ޚާއްަޞކޮށް މަރަދޫގައި އެންމެ ފުލެޓެއް ެވސް ފާސްކޮށްފައި ޮއްއވާމެ އަނެްއކާ

ްއާވ އެތަންތާނގަިއ ނީޑެްއ ނެތޭ ިކޔު ފުލެޓެއް ާނޅާ ގޮތަށް ނިންަމވާައޅަން ވެްސ ިއ ެވސް އަިދ ފޭދޫގައި މަރަދޫފޭދޫގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރަްއަވއިފީމޭ ވިދާޅުވެ މިކަން ކުރަްއވަން އުޅޭތީ. އެހެންވީމާ،  މި މައްސަލަ އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުން މަރަދޫގައި، ހަމަ ޚާއްަޞކޮށް މަރަދޫގައި އަ  ވެސް  އިޅުަގނޑު ތަމްސީުލކުރާ އަްއޑޫ ސިީޓގަބަލަން. އަޅުގަ

 4ހުރި  ކުރަންޅުަގނަޑކީ ައއްޑޫ ސިީޓ ތަމްސީލުމުޅި ސިޓީގެ ފަރާތުން ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަދެްއކޭނެ. އަ

ނޑު ބޭނުން ސަރުކާރުގެ ކަމާމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށްވާތީ. މި އަްއޑޫަގއި މިކަމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާ އަ ބެހޭ  ުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުން ހަމައެކަނި ފޮނުއްވާ ސިީޓއަކުން  ފަރާތްތަކުން މިތަނަށް ވަޑަިއެގން މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަމަށް އެއްބަސްވެޭވަކން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި މަޖިލީހަށް މި ސަރުކާރު  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަ

 ފޮނުވާ ސިޓީ ައކީ ދިރާސާއެއް ނޫން. ޝުކުިރއްޔާ.  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތް ބަޔާްނކޮށް

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުރގައި މުޅިން ޚިޔާލުަތެކއް ެއއްގޮެތއް ނުކުެރވޭ ދެއްތޯ ާވނީ އަޅުަގނޑު މި ައޑުއަހަން އިންއަޅުަގނޑު އަދިެވސް ދަންނަ

ޑަށް ރަނގަޅީ އަމުދުން މިަކހަލަ ކަމެއްަގއި ޚިޔާލު ެއއްޮގތް ކުރެިވއްޖިްއޔާ، އެްއގޮްތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ. ދެން މީގަ ބޮ

ވެްސ  ެވސް އަނެްއކާ ޓަކައި ނުކުރެވިއްިޖއްޔާ ދެން ވޯޓަށް ދާންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް

ގަިއ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ ތިން ހަފްތާއަީކ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން ަތުކރާރުކޮށްލަން. މިވަުރގެ މަްއސަލައެއް 

ވެއްިޖއްޔާމުން މާ  ެއއްގޮަތކުން ބަލާިއރު ކަމަށް އީމުމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަުތގައި މި އްއެްއގޮތަކަށް ވެސް މައްސަލަ ދިގުދެ

ނދެން ބޭފުޅުން، އާދެ! ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން  ކުރުމެސްވެ. އެހެންނަމަވެސް ތި  ޑު ުއއްމީދުކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑަކީ ވެސް ސަުރކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް  ވެސް ސަރުކާރާ  ކަަމށް. އަދި އެހެންނުވިަޔސް ހަމަ ޔަޤީނުން ހުރީ އަޅުގަ

އިދިކޮޅު ހަދާ މީހެއް ނޫން. އެ ލޭބަލެއް އަދި އަޅުަގނުޑ ނުނަގަން. ނަގަންވެއްޖިްއާޔ ނުނަގާނެ ވާހަކައެއް ނޫން. 

 2މި ަދންނަވަނީ އަނެްއކާ ވެސް ަތުކރާރުކޮށް މި ވަރުގެ ަމއްސަލަެއއްަގއި ތިން ހަފްތާ ނޫނީ އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު 



  

ހަފްތާ އެއީކީ މައްސަލަ ދިގު ދައްމާ އަނެްއގޮތަށް ހަދާކަށެްއ ނޫން. ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވެސް ައޅުަގނޑު މި 

ނޑު އިނެތުމާއި އެކީގަ އިއުެޅފަ އިމައްސަލަިއގައި ކުީރގަ ބޭނުމޭ ބަލަން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން އެންމެ  ައުޅގަ

ން ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނުުކރުމެއް ނޫން. ދެން ބައެއް ބޭުފޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައި އީރަނގަޅަށް ކުރާކަމަްށވަންޏާ މި

ނުނު މި އެ ނީޑް ެއސެސް ކުރި ޮގތެއްގެ އެްއވެސް ޑީޓެއިެލއް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެ މި ނީޑް ބޭސްއޭ ވިާދޅިާވއިރު 

މިތައް ފްލެޓް، އަނެަކއްެޗއް.  އިހިތަދޫގަ  އި މިތައް ފްލެޓް،އެބަހުރި ހޯޑެއްދޫގަ  އިބަލައިފިން. ދެން އަދަދުތަކެްއ ޖަހާފަ

ނޑުމެން ކައުން .އެކަމަކު އެ ނީޑް އެސެްސކުެރއްވި ގޮެތއް ެއއަކަށް ނެތޭ ސިލަރުން މިތަނަށް އެންމެ ކުޑަ މިނުން އަޅުގަ

ތޮޅެްއގެ ވާހަަކ ގެން ނަމަވެސް ނޫނިއްާޔ މިތަނުން ބަޔަކު ގޮްސގެން މިހާރު މި ދެތިން ހަތަރު އަުސވާލުކޮށް  ހާޒިރުކޮށް

ިމއޮތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން  އިބަލާލަން ެއންމެ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯއޭ މި ނީޑް އެސެސްކޮށްފަ މި ދައްކަނީ...

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މައި މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބަލާފަ  ވެސް މި  ވެސް އަބަދު ންދޫބުންނޭ ކިޔަިއގެން ިމހާރުތޯ. އަުޅގަ

ަމއްސަލަައކީ މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ މުސާރަިއެގ ިއ އުޅޭނެ ސޯޝަލް މީިޑޔާގަ  ޮބޑަށް މިހާރު ވެސް އެންމެ އިރާއްޖޭގަ 

ިމއޮތީ އާނ،  ތިބޭ ަބޔަކު މަްއސަލަެއްއ މިހެން އައިމަ އިގެ. އެހެންީވމަ، މިވަރުގެ ޮބޑު މުސާރަެއްއގަނމައްސަލަ ކަންނޭ

ނޑަކަށް ިހޔެއްުނވޭ ެއްއވެސް ހާލެްއގަިއ ތިއިން ބޭފުޅަކު ތި އިރަނގަޅަށޭ މިހެން ކިޔާފަ  ަދއްާކ  ިނންމާލުމަކުން އަޅުގަ

ކުަޑުކރުމަށް ދަންނަވާ ެއއްެޗއް ޫނން މީކީ. އަުޅަގނޑަށް ީހޭވ މިކަން ބަލަންޖެހޭނެހެން.  ވާހަކަައކަށް އިޚުތިރާމް

ކަހަލަ ކަންކަން ބަލަން  ރަނގަޅު ގޮަތކީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިތަނުން ބަޔަކު މި ހަމަ އެ އެހެންވީމަ، މީގެ އެންމެ

ޅަކަށް ތޮއެކަށޭނަ ދެތިން ބޭފުޅުން ދެން މުޅި ކޮމިޓީއެއް ނޫން ދެތިން ބޭފުޅަކު ނަމަވެސް އެތަނުން ދެތިން ހަތަރު އަ

. އެކަމަކު ހަ އެބަހުރި އަދަދުތަކެއް ފެންނަންފަސޭވަަޑއިގެން އެންމެ ކުޑަ މިުނން މި ނީޑް ބޭސްޑް މި ދެން ވަރަށް 

ކަމެއް. މިހާރު މިސާލަކަްށ ފުވައްމުލަުކގައި ޒުވާނުްނގެ  އަދަދުތައް އެަރއިްވކުރީ ކިހިެނއް ގުނޭ އެނއަޅުަގނަޑކަށް ނޭ

 .ތިބީ ނޭމުރުފުރައެއްގެ މިތައް މީހުންނޫނިއްޔާ މިވެނި އު އިތައްޔާރުވެފަ ބީ މިތައް މީހުންނޭ. މީނަ އިންނަންތި

ިތއްބޭ.  ެގ ނެއެިޅ އެބަ އިނޫނިްއޔާ ބިން ލިިބފަ އި ެއބަ ތިއްބޭގެދޮރު ހޯދަން އެދިފަވެނިފުރަިއގެ މިަތއް މީހުން ގޯތިއެ

ކަެމއް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނުނޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ  ހުރި އިމިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށްފަ

އަދަދުތަކެއް ޖަހާލީެއކޭ ވެސް. ޮއވެދާނެ މީގަ ހަމަ  އިމިދެން ހަމަ މިހެން ތިބެފަ އިހާލެްއގަ ނުދަންނަވަން އެްއވެސް

ވެސް. އެެހންނަމަވެސް މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި އެްއޗެހި  އިއެްއކޮށް ހަދާފަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ސާރވޭ

ކަމެއް. އެއީ ކަންނޭގެ މި ޗެކް އެްނޑް ބެލެންސެސް ޭއ  ވަރަކަށް ބެލުމަކީ އޮްނނަ އޮތް ވެރިފައިކޮށް މިކަްނކަން ބެލެން

ނެތް. ައޅުަގނޑު މި  ވެއްޖިއްަޔާކ އެ ސިސްޓަމް ިކޔުމުގެ ާމނައެއް ކަމަށް މިހެން މިކިޔާ ސަބަބަކީ. ެއހެންނޫން

މާނަެއއް  ދެންނެވިގޮތަށް މިތަނުން ނުލާހިކު ބޮޑު ޚަރަދުތަކެްއ ކޮްށެގން މި ސިސްޓަމް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް

ގޮތަށްޯތ  ބަޔަކު ތިބެގެން ކަންކަން މިދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ދާންވި އިވެސް ނެތް. ރަްއޔިތުންގެ އަތުން މަންދޫބުންނޭ ކިޔާފަ

އެހެންވީމަ، އެކަމުން  ޖިލީސްގެ އެންމެ ބޮުޑ ޒިްނމާއަކީ.މި މަ  ނގެ މި ކޮމިޓީތަާކއިކަންނޭ  އެއީ ނޫންތޯ ބެލުން



  

ނޑަށް ހީވަީނ ކޮންމެވެްސ  ކަމަށް އާނ މިއޮތީ ރަނގަޅަށޭ. މިހެން ބުނާ އިއަޅުަގނޑުމެން އެްއކިބާވެފަ  ެވއްޖިްއޔާ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިޒންމާ ނޑުެގ ފުރަތަމަ އަނެްއާކ ވެސް  އެބަ ބޮލާ ޖެހޭހެން. ވަރަކަށް އަުޅގަ ނޑުެގ ައޅުގަ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމުގެ އެކު އަެންއކާ ވެސް ތަތްތެރި މުޤައްރިރުގެ ހުއްދައާ ހުށަހެޅުން ޢިއްޒަ ކުރާރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަ

ނަޑއެޅުން ށިގެން ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްސުންގަިޑއެއް ކަމަށް މިއަދުްނ ފެ  ދެން ެއ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ  .ކަ

 ކުރުމާ އި ުހރި ޕޭޕަރުތައް ސްޓަޑީމި ހުށަހަޅުއްވާފަސަުރކާރުން ކުރާއިުރަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަްށ އެ ދަތުރު

ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެންނެވުން. ދެން މި ދެންނެވިގޮތަށް ވެއްޖިްއޔާ ގެންނަން  ތުރު މަޢުލޫމާތު ގެންނަންއި އިއެީކގަ

ނޑު ފޮނުވައިގެްނ  ކައުންސިލަރުންނަށް ނޫނިއްޔާ މިތަނުން ވަފުދެއް  ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ނުބާްއވަން.އެއީ ވަކި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޝްވަރާ ންނެއެހެންނަމަވެސް މި ދެ ތަކުގެ އަީލގައި ދާންެވއްޖިްއޔާ ބަޔަކު ދިއުމަކީ ވެްސ ވީ އަޅުގަ

 ނުކުރަންވީ ކަމެއް ނޫން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދެ ފަހަ ރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ހަމަ ނީޑް ބޭގެ. ނކަންނޭ އެހެން އެ ހުށަހެޅުއްވީ. ޖުމްލަގޮތެްއގައި ޯވޑްސްަތއް އެްއގޮތް ސް އަުޅގަ

ކަހަލަ ރިފަރެންސްތަކުންތޯ  އެސެސްމެންޓް ސާރވޭެއްއެގ ވާހަަކ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސުވާލުކޮށްެލްއވީމަ ކޮން 

ީކ އަހުރި އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ ގުޅުން ރީގެ މިކަމާގޮތުަގއި ހަމަ މިނިސްޓް  ތު ލިބިފައިވާއަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާ

، 2131ެވގެންދާ މައްސަަލެއއް މި ކަަމކީ. މި ކޮމިޓީއަްށ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ަގނޑަކަްށ ދެ އަހަރު ިތން އަހަރުގާތް

ޒާރާތަކުން ވަޑަިއގެން ހަމަ އެ މަސައްކަތްޕުޅު ރި ވުހު އިރުަގއި ކަމާއި ުގޅުންމި މައްސަލަތައް ނިންމެވި 2132، 2133

ިއ ހަމަ ނީޑް ބޭސް ސާރޭވއެްއގެ ގޮުތގައި ކުރަްއވަިއގެން އެސެސްމަންޓް ހައްދަވަިއގެން ގެންނަވާފަ  އިހަމަ ރަށްރަށުގަ

ނެތޭ ދެންމެ. ނަމަވެސް  ހުރީ. ދެން އެ ހުރިހާ ޑީޓެއިެލއް ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ރިޕޯޓަކު ފެންނާކަށެއް 

ހުރިކަމަށް  އިވަޒީރު މިތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ ސުވާލުތަކަްށ ޖަވާބުދެއްވާފަ ޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ހޯދިދާނެއޭ. އާދެ!އަ

ނޑަކީ ކުރިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުވާތީ އެ ދުވަހުގެ ހަނދާނެއް އަުޅަގނޑުގެ ނެތް. ނަމަވެސް ެއ  ވެްސވޭ. އަުޅގަ

 .ކަހަލަ ާޚއްޞަ ކޭސްތައް އެބަހުރި ަބެއއް އި އިްނޑިޭކޓް ކުރަްއވާފަ އި ިދ ޭއގައަ އިމަސައްކަތްޕުޅުަތއް ެވސް ކުަރއްވާފަ 

ވުމުގެ ބަދަލުގައި ސަބަބު އެަބ ބައްލަވާެލއް އެކަނި  ީއ ހަމައެކަނި ރަފް ފިގާސްތަކަށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި

ނޑުމެންނަށް ހޯދިދާނެ. އިނގޭ އިވެސް ެއބަހުއްޓޭ ޭއގަ ބަޔާންކުރޭ. ސަބަބުކަމަށް ބަާޔންކުރާ ނުކުތާތަކެއް ތޯ. ައޅުގަ

ނަމަވެސް މި ކޮންމެހެން ލަސްކުރުމަކުންނެއް އަޅުަގނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ވަރަްށ މަސައްކަތްތަްއ ކުެރވިފައޭ  ވި ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ވިދާޅުާވ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ މާ ބޮޑު ހާލަތެއް ނެތްއްހުށަހެޅު

މިކަމުގައި މިއޮތީ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑު ވަކި ގޮތެއް ިނންމުމަކަށް ނޫން. ނަމަވެސް 



  

ދެން  .ހުރި ވާހަކަފުޅުތައް އަޅުަގނޑު ރެޕްއަްޕކޮށް ދަންނަވާލުމުގެ ނިޔަތުަގއި އިހަމަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެެދއްވާފަ 

އެދިަވޑަިއގަތުމުެގ ބުރުަގއި މިފަހަރު ފުރުޞަތު މިއޮތީ ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ފުރުޞަތު ދެވަނަ ފަހަރުގެ ފުރުޞަތަށް

 މެންބަރު ސަލީމް. 

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މެންބަރު ައޙުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީގަ އިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މީގަ  ށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް ނޫނީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަ އި ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ މީގަ ނޑައަޅަން. އެހެންނޫިނއްޔާ މިާވގޮތަކީ އަުޅގަ އި މިތާ ތިބި ކޮންމެ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ަވގުެތއް ވެސް ކަ

ވެސް ވާހަކަދެްއކޭނެ މީހުން. އެހެންނަމަވެސް  ވެއްޖިްއޔާ ހަމަ ތިން ހަތަރު ގަޑިއިރު ވެސް ވާހަކަދައްކަން ބޭފުޅަކީ 

ނީ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މި މައްސަލަ ގެންދަންވެގެން ދަްއކާނެ ވާހަކަ ނެތިގެނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ކުރުކޮްށލަ

ވެސް ވާހަަކ  ިތބި ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެްސ ަވރަށް ކެރިގެން އިއަދި ކެިރގެން ވާހަކަަދއްކަން ޖެހިއްޖިއްޔާ މި ކޮމިީޓގަ

ފުޅު ބަހައްޓަންޖެހޭނެ. އެހެން ވާހަކަދައްކަްނ ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަނދުމަ  ދެއްކޭނެ މީހުން. އެހެންވީމަ، އެކަން

ވެސް މި ވާހަކަ ުހއްޓާލާކަށެްއ އިނގޭތޯ. ވަރަްށ  ވެއްިޖއްޔާ މިތާ ނުކެރޭނެ ިމރޭވަންދެން ވެސް މާދަން ަވންދެން

އް މި ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އެހެންވީަމ، ލޯނުތަކާއި މި ހުރިހާ ެއއްޗެިހ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ީމހުން ލޯނުގެ ވާހަކަތަ 

މިތާކު އެްއވެސް މީހަކު ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާ.  ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލާކަށް ދައްކަމުން ައއީ. ފަހަރެއްަގއި 

ނަމަކާ އެ މާނަ ނޫންނަށް އޮުޅވާލަން... އެހެންރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާަލއޭ އެ ބުނާ ބޭފުޅުންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައްޔިތުން

ނޑުމެން  އިރުއިރުޮކޅަކާ  ދެން  ،ކަންކަން އިވަރަށް ޞުލްަޙވެރިކަާމއި ެއީކގަ އީވާހަކަދަްއކާކަށް ނުޖެހޭނެ. ދެްނ މިއަުޅގަ

މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން ބޭނުންވިްއޔާ ދިރާސާުކރަންވީ. ެއއީކީ މަްއސަލަެއްއ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުން އެ 

އި އަޅާ ފްލެޓްތަކަކީ އެއަކީ ހަމަ އަތޮޅުތަކުން ނޫން. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިނގޭނެ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުޅުމާލޭގަ

ވެސް. ެއތަނަށް މީހުން އަނެއްކާ ވެސް  އަންނަ މީހުން އެތަނަށް އަންނާނީ. ހަމަ އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން އެތާ ގިނަވާނީ

ބަެއްއ އްކަނީ. ެއއީ ކޮންގެ ބިން އެތަނަށް ެއ ހިއެަތއް ހެކްޓަރެއް  111ކާ ެވސް އިތުރަށް އާބާދުކުރަްނވެގެން ައނެއް

ތޯ އެއީ. ކޮންތާކުްނތޯ އެ މީހުން އަންނަނީ. ޮކން ދިމާއަކުންތޯ އެ މީހުން މިތަނަށް އަންނަނީ. ހަމަ ގެންނަން

 ސް މީހުން އައި އ.ުތރާކުނުންނާންާނއި ފުވައްމުލަކުންާނއި، ހެވސް އަްއޑޫ އަޅުަގނޑުމެން މާލެ އަިއގޮަތށް އަނެއްކާ

 . އެތަނަށް މީހުން އެބަ ޖަމާކުރެއޭ. އަނެއްކާ އެކަމަކު އެަތން އެބަކުރޭ ނގޭތޯ.ވެސް އި ވަންނާނީ އެތަނަށޭ އަނެްއކާ

ަލއްަކ  3ލަްއކަ މީހުން. އަނެއް  1ލަްއކަ މީހުންގެ ތަނެއް. އެހެންވީަމ، ރާއްޖޭަގއި މިއުޅެނީ  3ވެސް އެ އިތުރުކުރަނީ 

ލަްއކަ މީހުްނ  2ބަިއ އެްއކޮށް ދެން އޮތް 51ހާސް މީހުން އެބައުޭޅ މާލޭގައި. އަނެްއކާ މިތަނަށް ެއއް ލަްއކަ  51

ނޑުމެން ިކޔާއިުރަގއި  އިމެން މިތިބީ މި ސަރަޙައްދުގަ ދިޔައީ. އެހެންވީމަ، ާރއްޖޭެގ އެން ނޫންތޯ. އެހެންވީަމ، އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެްނ  އީދެން އެންމެ ފަޤީރީ ރާއްޖެއޭ ބުނާއިރުގަިއ މި ެއބަ ދަން، އެްއޗެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަމަ ކަ



  

 ލާލިޔަސް މާ ނިކަމެތިން އެބައުޅޭއިްނޑިާޔއަށް ބަ އިރާ މީހަކަށް މިހެނެއް ނުބުނެވޭނެ. މިއޮތީ ކަިއރީގަދަތުރުފަތުރުކު

ހުން. ސަރަޙައްދުަތުކގައި މާ ިނކަމެތި މީ ިއ ވެސް އެބަތިބިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެން. ައދި ތި ލޯނު ދޭ ޗައިާނގަ

ނޑުމެން ހުއެހެންވީމަ، މިހެން ބަލައި  ކުދި ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކުދިސް ރާއްޖެއެއް ނޫން އަޅުގަ ލާިއރުގައި އަުޅގަ

ެވްސ  ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދުވަހަކު  އީއެއް ފެްނވަރަކަށް ތަަރއްޤީެއއް ނުކުެރވޭނެ. މި ރަށްރަށް އަޅުަގނޑުމެން މާލެއާ 

ދަލުކުރަން. ނޫނީ އަންނަން. ނޫނީ ނަށް ބައޮތް ތަންތަ އިނުކުރެވޭނެ. އެ ރަށްރަށް ޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަރައްީޤވެފަ

ނޑުމެން ގެނެޭވނެ ނިޒާމެއް އޮތްނަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެ މީހުން ޖެހޭނީ ގެންނަން . އަނެއްކާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުސްވީސް މާލެ އަތޮޅުން  ނޑުމެން އެގޮތަށް މީހުން ރަށްރަށުން ހުސްކުރާނެނަމަ އަޅުގަ މިއޮތީ މާލެ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބަލާ މިއޮތް ވެސް. މިއޮތީ ޖެހިގެން މެ ރަށެއްއެން ކުދިކުދި ހުރާ، މިހިރަ ތަންތަނަށް. މިއިން  މާލެ. އަޅުގަ

އެްއވެސް ރަށެއް މާލެއަށް ބަދަލުވިތޯ. ހުސްވިތޯ މާލޭގެ އެއްވެސް ރަށެްއ. އެހެންވީމަ، އެ ޖެހޭނީ ހަމަ ހުސްކުރަން. 

އޮްތ ސަރަޙައްުދގަިއ އޮްތ  އިޮއތީ. އެންމެ ބޮޑަށް ތަަރއްޤީވެފަ  ބަބު އެއަމިއްލަ ޒާތުަގއި ހުސްނުވާެނކަން އެނގޭނެ ސަ

ނޑުމެން މި ވޭތުވެދިޔަ އިއެންމެ ރަށެއް ހުސްވެފަ ތަނުަގއި ކަން  ޮއތްތޯ ބަލާލަބަލަ. ހުހެއްނުވި. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެބަހުރި ދައްކާލަން. އަިދ ެވއްޖިއްޔާ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް އަުޅގަ ހިނގި ގޮތާއި މި ވާހަކަަތއް ދައްކާލަން

 ންވީމަ، އެ ވާހަކަަތއް ދައްކާކަށް ވެއްޖިއްޔާ އެ ވާަހކަތަްއ އަދި މާ ދިގުވާނެ. އެހެ އަޅުަގނޑުމެން ފާއިތުވި ތަނަްނ ދާން

ނޑުމެން މިތަނަށް އަިއއްސަ މިތިބީ. ތަންކޮޅެްއ ރީތިކޮށް ތަންކޮޅެއް މަޑުމަިއތިރިކަމާއި އެީކގަ  މިކަންކަްނ  އިނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަނަ މަިޖލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މިދިޔަ މަޖިލީހުަގިއ  31ގެންދެވޭތޯ މި މަޖިލީސް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ވަރަށް ގިނަ ބަިއވަރު ީމހުންތަކެއް ފެއިްލވެގެން ވެްސ ނމަސައްކަތް ކުރި ގޮތުން ކަްނނޭ ގެ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް މަޑުަމއިތިިރ ތަންކޮޅެއް ަރއްޔިތުންނަށް އޯގާތެިރކޮށް މަސައްކަްތކުރާ ދިޔަ. އެހެންވީމަ، މި މަޖިލީހަކީ 

ނޑުމެން ބޭނުން އަްއޑޫ  އި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެީކގަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވާން. ައޅުގަ މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް އަުޅގަ

ލޯނު. ަނގަިއގެން ދެވަނަ ފުރުޞަތުަގިއ . ހަމަ ދެން ނަގަންވީއޭ ނޫނޭ ފްލެޓް އަޅާ އަތޮޅުަގއި ވެސް މި ނިމުނީައކީ

ނޑުމެން ނިންމަނީއަކީެއއް. އަެނއްކާ ދެވަަނ  ވެސް އަެނއްކާ ވެސް އެްއފަހަރަކުން ނޫނޭ ހުރިހާ ތަނެއް އަުޅގަ

މި ހުސްެވގެން، ގެދޮުރއަޅަން ފަށަންވީ. ތިންވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ެވްސ އަޅަންީވ.  އި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަްއޑޫ ައތޮޅުގަ

ތަރައްީޤއަކީ  .ވެސް އޮންނާނެ ތަރައްޤީކުރުން އަބަދު އިކަމެއް ނޫން. ދުިނޔޭގަ  ކަންކަަމކީ ނިމުމެްއ އަންނަ ދުނިޔޭގެ

ނޑު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮަޑށް ތަރައްޤީވެފަ ނިމޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ދުވަހަުކ ވެސް. އެމެރިކާ އެ އޮތްތަން.  އިއޮތީ ައޅުގަ

ކުރާ ވާހަކަ. އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ާވހަކަ. އިތުރަށް ކަންތައްަތއް  އަބަދުވެސް އެ މީހުން ވެސް އެކިޔަނީ ތަަރއްޤީ

ވާހަކަ.  ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޭސްފަރުވާގެ އިންިތޒާމުތަކާިއ ހޮސްޕިޓަލްތައް އިތުރަށް އަޅާ ވާހަކަ. އެހެން

ެޖ އެއްފަހަރާ ައޅުަގނޑުމެން ުކޑަ ރާއްނޑުމެން މި ުކޑަތޯ އަުޅގަކުރާ ވާަހަކ. އެހެންވީމަ، ކިހިނެއްއިތުރު ދިރާސާތައް 

ނޑުމެން އެންމެން މުއްސަދިވެ ހުރިހާ އެން މެން ތަނަވަސްވެ ކުިރއަރާ އެން މެން މަހުޖަނުންނަށްވެ ކުއްލިައކަށް އަުޅގަ



  

 ކުރުން.ކަތްެވސް އޮތީ މަސައް  އަބަދު އިވެސް އޮތީ ަތރައްޤީ، ދުނިޭޔގަ މިހެންވާނީ. އެހެނެއް ނުވާނެ. ދުނިޔޭގެ އަބަދު

ލާއިުރަގއި މުޅި . އަޅުަގނޑުމެން ާރްއޖެއަށް ބަލައިފޯނެއް އެބަ  މަހަކުން  7އައިފޯނަށް ބަލާލިޔަްސ އެަބ ނެރޭ ކޮންމެ 

ނޑުމެންގެ އަުތގަ ނެތް އިތިހިރަ އިންޑިޔާގަ  ނޑުމެްނގެ އަތުގަ. އެކަމަުކ އަޅުގަ  އި ވަރަށް އައިފޯނު އޮންނާނެ އަޅުގަ

ނޑު މި ނެތް. ަބއްލަާވ މިހާރު ވެސް.  ލާރިއެއް ުކޑަ ބައްިތއެްއ. ގެްނގުޅެނީ އަދިވެްސ ނޮކިޔާ ުކޑައެކަމަުކ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު އަށް. ކުޑަ  1011ވާތީ ދޮޅު ަގޑިއިރު ަހމަވާނެ ޖެހިއިރު ކަމުގައި  2ެމން މި ފެއްޓީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަޅުގަ

ނުޑ ބޭނު މުެގ ފުޅުދެއްެކވުން ކުިރއަށް ގެންދިއުއިުތރު މެންބަރުން ވާހަކަ ން ބަލާލަންވަގުުތކޮެޅއް ބާކީ އިނީމަ ައުޅގަ

އިތުރުެވގެން ާދކަމަށްވަންާޏ  ެގންދާނެތޯ ދޮޅު ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ައޅުަގނުޑމެން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަްށ  އިކުރީގަ 

ގުިޅގެން ދެ ހުށަހެޅުން  ކަށް ައުއމާމެންބަރުންގެ ވޯޓަކުްނ ކުިރައށް ގެންދިއުން. ޑެލިބަރޭޝަްނސްތައް ހަމަ ނިމުމަ

 .ކުރަްއވަން ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި އިޝާރަތް ކުޑަވަމުންދާތީވެ އެ ފުުރޞަތު އެހެން  އެތަތީވެ އެހެްނވެގެން ވަގުތު 

 އޭެވއްޖިްއޔާ ޖެހޭނީ އިތުރަށް ވަގުުތ ހޯއްަދވަިއެގން ކުރިއަށް ދާން. އާދެ! އެެހންނޭ މި ދެންނެވީ އެަބއުޅެ  އެހެންކަމަށް

ތިން ބޭފުޅުން  ދި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. އެަރޝީދު އަދި އޭގެ އިތުރުން ރަޝީދު އަ ދެ ބޭފުޅަކު އެއީ ރިޔާޟް

އެހެންވީމާ، ވާނަމަ ތިން ގަޑި ބަާޔއި ހަމައަށް އަންނާނެ.  އިފިކަމުގަ ގުތަށް އެިދވަަޑއިގެންފަ. ވަގުތު ދީވަ  ތިއްބެވި އެބަ

ވާތީވެ މި ދެންނެވީ. ގޮތަށް ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ދާނެ ގޮތަކަށް،ރަށް ކުރިއަށް ގެންކުރިން ކޮމިޓީ އިތު އެއަްށވުރެ

ގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އިބޫ ވަރަށް ުކޑަކުަޑކޮށް . )ވައިނގޭތޯ ވާހަކަެއއް  ތެދުގެްނދެވޭނެ އެއީ  ކުރިއަށްހަމަ ޢާއްމުކޮށް 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިދާޅުވެެދްއވަބައްަލވާ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޒަމާނުން ހަމަ ނޯޓު ކޮށްލަން ބޭނުން އިތުރު  ޝުކުރިއްާޔ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ޮއޑިޓް  ދެްއގެވަނަ އަހަރުން ފެއްޓިގެްނ އެތަކެއް އަދަ 2114އެބަވޭ އި . އަުޅަގނޑުމެން އަތުގަ އި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގަ

މި މަސައްކަތެއް ނުނިމި މިވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މިހެން  ރިޕޯޓް މި ކޮމިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި.

އެްއކަލަ ކޮމާކޯޅިެއްއގެ ތެރޭގައި މި އިންނަ ލަންބާ ޗޯޅާ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ަވގުތު މި ކޮމިޓީގައި ބޭނުންކޮށްފި 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތްތަެކއް ނިންމައެްއ  ނިމިގެން ދަންދެން ކަމުގަިއވާނަމަ މި ދައުރުގެ ފަސް

ނޑު ނުޑ ދެ ޕާީޓގެ ބޭބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުޅު ވެސް ނުލެވޭނެ. އަުޅގަ  ަތއް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ޚާްއޞަކޮށް މަިއގަ

ހަމަ ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  ގެނަުއމަށް ޖާތީހުރި ކަންތައްތަކުގެ ނަ ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި ނިންމެން ،އެްއގޮތް

އެގޮތަށް ހުށަހެޅުްއވީ ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަރު، ައދި މި ކޮމިޓީގެ ެވސް ހަމަ 

ނޑުމެން ހަމަ ވަނީ ތާއީދު ލިބިފައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް. އެ މަނިކުފާނުގެ ހުށަހެޅުމަށް މި  މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުގަ



  

ކުރެވިފަ ހުރި ދިރާސާތަކުގެ ައލީގައި ނިންމި ރިޕޯޓު މިއޮތްޮގތަށް މި ވަގުތަށް ތާރީޚު ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ހުށަހެުޅއްވިއުސޫެލއްގެ ގޮތުން  .ފޮނުވައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެދި ތަޅުމަށް ގޮތަީކ  މަިއގަ

ކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި. މި  . އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތު ބޭނުންފުޅުވާފަިއވަނީއަދި އެއަށް ތާއީުދކުރައް 

އޮތް ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު، އާދީްއތަ، މަޖިލީސް އޮންނަ ހޯމަ  މިގެްނ މިދިޔައީ ކުރިއަށް އަންނަންނި އި މަޝްވަރާެގ އަީލގަ

ށް ައޅުަގނޑުމެން އަ 33.11 .ށް އަ 33.11، ންވީމާއެހެގައި ޖަލްސާ އޮންނަނީ.  31011، 2011ނު ދުވަހުގެ ހެދު

ނޑުެމން  1ބާއްވާ މި ކޮމިޓީގެ  ގޮެތއް ހަމަ އެދުވަހުން އެ ޑެލިބަރޭޝަނަށް ފަހުގައި ވަަނ ބައްދަލުވުމުގައި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަށްވޯޓަށް ހުށަހެޅުން.  މި ދެކޮޅުންކުރެ ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީގެ މި މަސައްކަތަށް ދުވަހަށްއެ

ނޑުމެނިންމާ ުރގެ ވަގުުތ ވީމަ ދޮޅުގަޑިއި 1011ރަސްމީކޮށް ވާތީ ަކމުގައި އިރުގައިޖެހި 2 އްޓީން ކޮމިޓީ ފެނަމޭ. އަޅުގަ

 ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ކޮމިޓީ ފުޅުންނަށްބޭޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވަޑަިއގެންނެވި  ވެ ކޮމިޓީވީތީހަމަ

 . وكاته  وسالم عليكم ورحمت هللاނިންމާލަން. 

______________________ 


