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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ައޅުަގނޑުމެން  11:11ަގއި 1.. ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ މިއަދު ކޮމިޓީ ރޫމް 

 އަޙުމަދު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިއްބެވީ ޝެޑިއުލްކުިރ މި ބައްދަލުވުަމށް ވަަޑއިގެން ިމަވގުތު މި 

ތްތެިރ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ލިޙް،ޞާ ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ނާޝިދު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

އިާރެގ ވަދޫ ދާކުޑަހުރިޤް، ްތތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަމެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް، 

ފޭދޫ ދާއިރާެގ  ތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ރަޝީދު އަދިގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢްއޒައާމިރު،  އަޙުމަދު މެންބަރު ތްތެރި ޢިއްޒަ

އަދި  ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ދީގެ އިތުރުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީ

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން  ައޙުމަދު ނިހާން.އިރާގެ މެންބަރު ިވލިމާލެ ދާނޑު އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަ   އިތުރު އަޅުގަ

އެއްކޮްށ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްތަްއ ފައްަޓއިެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  މެންބަރުން ނެތަސް ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް އޮތުމާ

ނޑުމެްނގެ މާލިްއަޔތު ކޮމި .އަޅުަގނުޑ ތައްޔާުރވަން ނޑުމެން އެންމެ  އިޓީގެ އެޖެންާޑގަިމައދު އަުޅގަ ިމޮއތީ އަުޅގަ

ނު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ން ނަގާ ލޯގެންދިޔަ ޗައިނީޒް ެއްގޒިމް ބޭންކު ެވސް ކުރިއަށް އިފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގަ

ަފްސ  ގެ ަވގުތު އޮތަީތވެ އެޓު މިނި 5ވާނަމަ ެއ މައްސަލަައކަށް  ކުިރއަށް އިދާީރ މައްސަލަެއއް ވާހަކައަްށވުރެ

ނޑު ހުޅުވާލަން. މިނި މަޖިލީހުގައި ކަންކުރަމުން އަންނަ  ގޮތުން ަގވާއިުދ  އި ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ ޓުގެ ަވގުތު އަުޅގަ

ކަމަްށ  ތަެކއްކަކީ ސިއްުރކުރަން ބޭނުން ވާހަކަބަޔާންކުރާގޮތުން ކޮމިޓީެއއްަގއި ެއ ކުިރއަށްގެންދާ ވާަހކަތަ

ނުވަތަ ވިސްނުމުަގިއ  ތުމުަގއި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއިބައްދަުލވުން ފެށިގައަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ަބއްދަލުުވން އޮތީ އެ 

ކަމުަގއި ެއްއވެސް  ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ކޮމިޓީައކީ އަިދ މީޑިޔާއަށް އެކްެސސް ކޮިމޓީއެއް ކަމަށް ވަންޏާ ނެތް

 ޓުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނި 5ގެންދަމުްނ މެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ކުިރއަށް  ވަީނ. ކަމަށް ނެތް މައްސަލަެއއް

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެްނގެ ބިލުގަ ހޯމަ ، ފުރަތަމަ ދުވަހުލެއް އިނޭގތޯ. މިއޮތީ ފައްޓާފައި އެދުަވހު. އެަބއޮތް ޓޭބަ އިމިހާރު އަޅުގަ

ިމ  ަގއ5:05ިކު މި އޮންނަނީ ބުދަ ދުވަހު ދެވަނަ ދުވަހަމި ލިބެނީ.  ަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފުރުޞަތ11:05ުދުވަހު 

 ޅަން. ހުށަހަ އަށް 11:01އި ވެސް ރަނަގޅީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގަ  މި އޮންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ީމގައިފުރުޞަތު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ހުށަހަޅާލާރަސްމީ އެ ހުށަހެޅުއްިވ  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ކޮށް އަުޅގަ

ތާިއ މަސައްކަުތެގ މި މަސައްކައަދި އެުކގައި  މަށް ތާއީދުކުރަމުން ގެންދެވުމާގޮތަށް އަދި އިތުރު މެންބަރުން ހަމަ އެކަ

ފެއްޓި އެންމެ އަވަހަށް  ވާލު އެންމެ އަވަހަށްދުބަލައިިފއްޔާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުްނތައް ހަމަ  ނަޒަރިއްޔާތަށް

 އި ކޮމިޓީގަމި މެންބަރުންކޮޅެއް މަސައްކަތްތެރި ެވސް އޮތީ ވަރަށް ޢިްއޒަތްތެރި  އިކުރީގަ ބޭއްވޭ ކޮމިޓީތައް ހަމަ މީގެ

ނޑުމެން ވެސް އިއެްއ ހަމައެްއގަ އެހެންވީމާ، އެއާވަނީ. އި އުޅުްއވާފަ ކޮމިޓީ ހަމަ  ޓަކައި ބެުލމަށް ކުެރޭވތޯ އަުޅގަ

މި އޮންނަ ސްލޮޓަށް އަދި ރަމަޟާން މަސް  އަށް 11:05ން އި 11:05އިން ރަމަޟާން މަހު  11:15

ބުދަ އެ  ،އަންގާރަހޯމަ، ވެސް ދުވާުލެގ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފެއްޓޭ ކޮމިޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި  އިނިމުމަށްފަހުގަ

ނުޑމެންނަށް ހަމަ ނުޑ ށް ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ އެންމެ މި ތިން ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރިކުއެސްްޓުކރަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުންމޭޒުން އިދާރީ

ނޑުެމންގެ މަސައްކަތްަތއް ހަފްތާއަށް ތަރުތީބު ކޮށްލަން. މިސާލަކަށް އެއް ދުވަހު ެއީއ  ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަުޅގަ

. ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ދުވަހަކަށް ހަދަން. އަނެއް ދުވަހަކީ އޮފީސްތަުކގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުން

 . ެއީއ އަދި ރަމަޟާން މަސް ތީްއޔާ މަަސއްކަތްތަކަްށ ފަސޭހަވެގެްނ ދާނެއެކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަރުތީބުކޮްށލެވިއްޖެ

ފެށޭއިރުަގއި އެގޮތަށް ާތވަލް ކުެރވިގެްނ  ން މަސް ނިމުމާ އެކީަގއިނުވިޔަސް ރަމަޟާ ެއކަން ެއގޮތަށް އި އަދިތެރޭގަ

 ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާލާނަން. ގެންޮގއްިސއްޔާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަުޙމަދުމެންބަރު ދޫ ދާއިާރގެ ގައް

 ނޑު ެވސް ތާއީދު ގެންދަން. އަޅުގަށް ލިޙްގެ އެ ހުށަހެޅުމައިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެވުީނ ފުރުޞަތު ލިބި ކޮމިޓީ ރޫމްތަުކަގއި  ހަމަ މީެގ ބޭްއވުމުަގއި ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  އި ލިބޭ ކަމުގަިއވާނަމަ ތިން ދުވަހުވެސް ބާްއވަިއގެން ުކރިއަށް އޮތް ހަފްތާގަ ކުރިން

ނަމަެވސް މިަވގުުތ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގިއ  ކޮމިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ޭބއްވުމަށް. ްށ ގެްނދާމަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަ

ވެްސ  އިބަލަްނޏާ ދެ ކޮމިޓީެއއްެގ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގަ  ރުވެފައި ުހރި މިންވަރުެގ ގޮތުންމެންބަރުން ތަކުރާ



  

ނޑުމެންނަށް ައދި ލިބިގެނެއް ނޫން ތާވަުލ މި ފުރުޞަތު އަޅު  އިތިއްބެވުމާއި އެުކަގއި ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގަ  ގަ

ގޮތަްށ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ރޭވިފައި މިއޮތީކީ. ނަމަވެްސ އެ ހުށަހެޅުއްވި

 އި އަދި އިދާރީ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަެދްއކުމަށްފަހު ހަމަ ރަމަޟާން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

ގޮތް އަދި ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު ބޭއްވޭޯތ  އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ އިގަޑީގަމި ވެސް މި ކޮމިޓީ މި ދުވަހު  އިމަހުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ހަފްތާެގ  މަސައްކަތް ކުރަމުން އަދި ނިންމުމާއި އެކުަގއި އަުޅގަ

ހުރި މައްސަލަތައް ނޫީނ  ގެންދާނީ ހުށަހެޅިފައި އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިއަށް ތަރުތީބުން އަތުރަން. މިސާލަކަށް ހޯމަ ދުވަހު

ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީސްތަކުގެ ޮއޑިޓް ނޫނީ ތިން ދުވަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭކަމުގައި ވާނަަމ 

ގޮތަށް ެއ  ެދވޭކުއްިލގޮތަކަށް އަންނަ މައްަސލަތައް ހަމަ މި މައްސަލަތަްއ ހުއްޓާެވސްމެ ހަމަ އެ ކުިރއަށް ގެން

ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ފާސްކޮްށގެން  ފަދަ ނިންމުމެއްއެ ފާްސކުރަންޖެހޭ، އަންޑަސްޓޭންްޑގެ ދަށުން ުކރިއަށް

އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ައޅުަގނޑުމެން ެއޑަޕްޓްުކރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަގވާިއދަށް އެބައި އިތުރުކޮްށގެްނ 

ެވސް ދިުގވެގެން ހިނަގއްޖެ. މިނިޓު މިހާރު އެއަށްވުރެ  5ގޮތަށް. ދެން އިދާރީ  ދާގެން  އެ ނިމެންދެން ކުރިއަށް

ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަަޑއެްއ ނުގަންަނވާ. ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަސްމީ މަސައްކަާތއިގެްނ 

ެގ ޔުނިޓް  ހައުސިްނގ 1511 ން ނަގާ ލޯނު އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާޗައިާނގެ އެްގިޒމް ބޭންކު އަޅުަގނޑު...

ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 9112ިޑސެމްބަރ  92ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭގޮުތން  410ތެރެއިން 

ިއވާ ވާފައްރިއްޔާ ފޮނުއެދި ރައީސުލްޖުމްހޫކޮށް ދެއްވުމަށް ޢާނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން ައދިވެސް އެއްފަހަރު މުރާޖަ

 އަށް ހުޅުވާލަން. ވި ެމންބަރުންނަށް ޑެލިބަރޭޝަނަސްމިވަގުތު ކޮމިީޓގައި ިތއްބެ ކުރެްއވުމަށްމައްސަލަ ދިރާސާ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ށް ގޮތަހުށަހެޅުްއވި  އާދެ! މި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ނުވަތަ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަށް ކަމެއް ހުށަހެޭޅއިރަްށ އެ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ގޮތް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެްނ ފާސްކުރުމަކީ އެންމެ ިޒންމާދާރު ކަމުގައި ައޅުގަ

ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެންމެ  ޓަކައި. މި ތިބެނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުމަކަށް އިއަޅުަގނޑުމެން މިތާނގަ

ކާރުން އެ ނިންމަވާ ނިންމެުވމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އަދި ސަރު  ޓަކައި. ރަނގަޅަށްތޯ ެއ ކަންކަން ދަީނ ބެލުމަށް

ގެ ތެެރއިން ީއ ެޗކް އެންޑް ބެލެްނސް ސިސްޓަމެއް އެ ޓަަކއި. ހުރި ނިންމުންތޯ ެވސް ކަަށވަރުކުރުމަށް ފައިދާ

ހުރީ.  ވެސް ިމގޮތަށް ަބއްަޓން ކުރެވިަފއި މި ދުަގއި ޤާނޫުނއަސާސީޔަތާއި މަޤުޞަމަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަިތވެރި ނި

މަިއކްރޯ މެނޭޖްކުރުމެއް ނޫން.  އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވިދާުޅވިގޮތަްށ މައިކްރޯ ލެވަލްގަ އަކީމީގެ މާނަ

ނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ފުންކޮށް މިކަމަށް ވިސްނާލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިހާރު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އުޭޅ  މުޅި މި ކޮންސެޕްޓަށް ބަލާއިރު، .ކަމެއް ވެްސ އެބައޮތް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ



  

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ކަމާފުރަތަމަ ކަމަކައެހެންކަމުން  .ސަބަބާއި މީގެ ބޭނުމަށް ބަލާއިރު ބެހޭ ވަޒީރު މި ށް އަުޅގަ

ކޮން ގޮަތކަށްތޯ  ރެްއވީތު ސާފުކޮށް މި މައްސަލަ ދިާރސާކުކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކޮށް ކަާމިއ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާ

ނޑު ަތމްސީލުކުރާ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ  ނުޑ މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ބެއްލެވުމަށް. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަަދއްަކއިފިން  ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދި އެ ވީމީހުންނަށް މި ތަންތަނުގެ ަކއުންސިލްތަކާއި ވެސް ައޅުގަ

އޮތީކީ. އެއީ މާލެއިން ހަމަ ސީދާ  މި  އިޑެއް ނެތިެގނެއް ނޫން މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ހަމަޖެހިފައޮެވގެން އަދި ނީ

 އި އޮތްނަންގަވާފަ  ކޮމިޓީންހޭ ބެ މަތިން މިކަމާ ރަލްކޮށް ޑިސިޝަން ަނގާ ުއސޫލުގެވެްސ ސެންޓް  މީގެ ކުީރގައި

ނޑުމެންނުއަސާސީަގއި އަނޫކަމެއް. ޤާއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި . މިއީޑައިރެކްޓް ޑިސިޝަނެއް މި  ުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި މިއޮްތ  އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއިގާތުން ރަ ޒާމެއް ގާއިމުކުރީނި  ގެޑީސެންޓްރަލަިއޒޭޝަން

މީގެ މާނައަކީ  ޓަކައި. ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި ރައްިޔތުންގެ މެދުގައި އިންސާފުވެިރ ހަމަހަމަ ކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް

 ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއިލަތުން ދައުއެކަމަކު އެއްވަަރކަށް މުސާރަ ލިބޭ ވާހަކައެއް ނޫްނ.  ކޮންމެ މީހަކަށް

ނޑުަދނޑިަތއް ާވސިލުކުރުމުގައި ަރއްޔިތު ތަުކގައި ނިސްބަްތާވ އަތޮޅު ދިވެހިރާއްޭޖގެބަހެއް އޮެވގެން  ްނގެތަރައްޤީގެ ލަ

ން އެ މީހުންނަށް ެވްސ ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ތަުކގެ ވަސީލަތްޠަބީޢީ އެ އަތޮޅުތަުކގަިއ ހުރި  ރައްޔިތުން

 ޔަތުގައި މިއީ ޒަާމނުއްސުރެން އެ މީހުންނަކީ އިންސާފުވެރި މިންވަރެއް ޙަްއޤުވާ މިންވަރެއް ލިބިދިނުމުގެ މަތިވެރި ނި

ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭޯތ  ކާށި ހޮާވ މީހުންގެ ގޮތުަގއި މާލޭގައި އޮންނަ ސަރުކާރުްނ ބަލަމުން އަިއއްސަ އޮތީ. އެަކމަށް

އެަބއޮތް  އެްއކޮށް ދަންނަވަންޖެހޭ. ނިކަން ބައްލަވާ މީގަ ިއގެން ޮގއްސަ މިއޮތީ ހިތާމައާކުރި މަސައްކަތް ބޮްއސުންލަ

ފްޚާ ވަނަ ޞަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިީޓގެ ހަތަރު ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މަްއަސލައެއް.

ީޤ ހުޅުމާލެ ިއތުރަށް ހިއްަކއި ތަރައްތަންކޮޅެއް.  ކައި ދަންނަވާާލނަންޓަ ެގ ަމޢުލޫމާތަށްބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑ ތި

ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ސަރުކާުރން މިވަނީ ނިންމާފައޭ. ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ފިަޔަވހި

ރުމާއި ތަޢުީލމު އުނގެނުމަށާއި، ިޞއްީޚ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށް ވެްސ ތާއީދު. އަދި ަވޒީފާގެ ފުުރޞަތު އިތުރު ކު

ތަށް އޮތް އޮތުްނ ގޮމާލޭގަިއ ާގއިމުވެަފއިާވ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ބަރޯާސވާ  ހަަމ އެކަނި ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަދި 

ތަނަކަށް  އެވެ. ާމލެއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ބަރޯސާވުން އެހެން ހިފާފަ ބަދަލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުންވަނީ އަމާޒު

ނަ ބައި އަދި އިތުރަްށ ފަހުން މިައން ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެސް މަކީ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުކުރާބަދަލުކުރު

ބިގަންނާނެ ޚިދުމަތް ލި. ހުޅުމާލެ )މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ( އެތަުނގެ ޔާލަމާކި

ކަމެއް ކަމުަގއި ސަުރކާރުން  ވެސް ބޭނުންތެރި ހެންއެކަީށގެންވާ އާބާދީެއއް އެަތނުގައި އިތުން ެއއީ ކޮންމެ 

ހައުސިންގ  އަސާސީ އެ ޚިދުމަތްތައް ަވނީ އެފޯޑަބަލް ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ 

ދިވެިހ  އީ ޒަމާނުއްސުރެ. މިމި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން ގާއިުމވެގެން ދިއުްނކަން ސްކީމެއް ހުޅުމާލޭގައި

 ންމި ުއސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ާރއްޖޭގެ ައތޮޅުތަކުގެ ެއއްވެސްާތކުއޮތް...  ރަސްރަްސކަލުންެގ ޒަމާނުއްސުރެ ރުކާރު...ސަ



  

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދީ މާެލއަށް ައއިސްގެްނ ނޫނީ އަާސސީ ޚިދުމަތެއް ވެްސ ަވޒީފާެއއް  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 

މި ކުރަނީ. އަލުން އާލާ އޮތް ސިާޔސަތު  އިނުމަށް ަކނޑަެއޅިފަވެސް ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަެތްއ ވެސް ލިބި ނުދި

މެން މަޖުބޫރީ ހާލަތަކުން އެެހން ތަންތަނުގައި ތިބިހާ އެން ޖާއަކަްށވާނީ މީެގ ބޭނުމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެމިކަމުގެ ނަތީ

ބިރުވެިރ އިރު ބަލާ މި ިސޔާސަެތއްެގ ދަށުން އީއަނެއްާކ ެވސް ހުޅުމާލެއަްށ ހިޖުރަކުރާނެ މަގެްއ ހޯދުން. މި

ބި ގެދޮރުގެ ދަތިވެފައި ތިތިބީ ހުޅުމާލެ ހިއްކީ މާލެއިން  ށްގެންމާލޭގެ ައޅުަގނޑުމެން ޤާބޫލުކޮސިޔާސަތެއް. 

ދުގައި ކަމަށް. ލުއިކަމެއް ގެނެސް މަތިެވރި މަޤުޞަ އޮތް ތޮއްޖެހުމަށް އިމީހުންނަށް ގެދޮރު ހޯދައިދިނުމަށާއި، މާލޭގަ

ނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް ރާްއޖޭގެ އަތޮޅުަތކުން ެއއްެވސް ޚިދުމަތެއް ނުދީ އެކަންކަްނ އެހެން އެގޮތަށް ެވއްޖިއްާޔ ރަ

ނަކުން މާލެއަށް މީހުން އައިހެން، ތަ ޓަަކިއ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހުއްޓުވުމަށް ފަހުގައި މާޭލގެ އާބާދީ ބޮޑު ކުރުމަށް

އި މީހުން ތޮްއޖެހޭ ގޮތަކަށް މިކަންކަން މަޖުބޫރުކުރާ ކަހަލަ ސީޔާސަތުތަކެއް އެކުަލވާަލއި ހުޅުމާލޭގަ އަންނަން

ކަމެއް. ެއއީ ސަރުކާރުން އަމާޒުކުރާ މި ސިޓީގަިއ  ބައްޓަންކުރުމަީކ ދެރަކަމެއް ހިތާމަހުރި ސިޔާސަތު 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ކަމެއް. އަްއޑޫ އަތޮަޅކީ  އީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ. މި ވެސް ައޅުގަ

އަތޮޅުން ވަރަްށގިނަ  ވެސް އަްއޑު ތޮޅު. މިހާރުއަދު އޮތް މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ދެވަނަ ރާއްޖޭަގއި މިއަ

ތިިބ.  މާލޭގަިއ ދިރިއުެޅމުންދޭ. މާލޭގެ ރަށްވެހިން ަކމުގައި ވެފަިއ އެބަހިޖުރަކޮށް  ނެއް މާލެއެތައް ހާްސ މީހުން

އަތޮޅުގައި ވެސް ސަރުކާރަކުްނ އެ  ހެންވާން މި ޖެހެނީ ދަފްތަރުގައި ވެސް ގިނަ އަަދދެއްގެ މީހުން އެބަތިބި. އެ

ނެތީ. އި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުެރވިފަ ހޭ ލާޒިމު އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއިފޯރުކޮށްދޭންޖެ

ހެންވީމަ، އެ .މިވަނީ. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ދެރަ ކަންއުސްމިންަތކަކަށް މިހާރު ދާ ގޮަތކަށް މިކަން އަނެއްާކ އެ އައު 

ދިމާލުގައި މީހުން އާބާދުކުެރވެން ހުރި ދިމަގޮެތއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މުިޅ ރާއްޖޭގައި  ރަނގަޅު އީމި

ހުރި ތިރީސް ސާޅީސް ހާސް  ތައް އެބަބޮޑެތި އަތޮޅުވެސް ރާއްޖޭގައި ަހމަ  އާބާދުކުރުވަން. ޭއގެ ތެރޭަގިއ މިހާރު 

އެ މީހުންގެ  .ތަނެއް މީހުން ދިރިއުޅެވޭނެ މާ ފަސޭހައިން ދިރިުއޅެވޭނެ ހަމަ ތަރައްޤީ ކޮށްފިއްޔާ ހދ. ހއ.މީހުން 

 ހެދޭނެ. ވެސް ތިެބގެން ވަޒީފާ އަާދކުރެވޭނެ ހުވަދު އަޮތޅުަގއި ެވސް ގިނަ އަދަދެްއގެ ރިސޯޓުަތކާއި ެއްއޗެހި އިރަށުގަ

މާލެ އަތޮޅުގައި މީހުން ހުސްކޮށްފައި އެތަނުން މީހުން  ރާއްޖޭގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު. އެހެންނަކަމަށްާވއިރު

ޢިއްޒަތްތެރި މާލޭ ގެންނާނީ، ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސަެތއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. 

. ބޭނުމެއް ނުވޭ އޮެވގެން މެނުވީ އެހެން ރަށަަކށް ދާކަށް މުޤައްރިރު އެްއވެސް އަތޮެޅްއގެ މީހުން މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް

މީހުްނ އުޅޭ ރަށްރަށުން ވެސް އެ ުއޅެނީ ގަދަކަމުން ނޫނިްއޔާ  51ކުދި ރަށްރަށުން ރި. ކުދިއެބަހު މީގެ ހެކި ފެންނަން

 ރަށް، އެ މީހުން ނުބޭލިގެން. އެއީ އެކަން އޮންނާނެ ގޮތް. އެބަެއއްގެ ރޫޓް އެބަެއްއގެ މައިންބަފައިން އުފަންވި

 ވެރިްނގެ ގޮުތގައި ދިިރއުެޅވޭތޯ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ވިސްނާނެ.ކުތަނުގެ މިލް އެބަެއއްގެ ުރއް ަގސް ހުރި

ނޑުމެން ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ނޑު ތަމްސީލުކުާރ  ،އެހެންވީމަ، މިކަންކަމަށް ިރޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ އަުޅގަ



  

އި މި މަރަދޫ ދާއިރާގަ ޅުމާލެއަށް ގެނައިކަމަށް ިވަޔސްއެޅެން ހުރި އަދަދެއް އެޅުމަށްފަހު އެއިން ބައެއް ހުދާއިރާއިން 

ބެހޭ  . މިކަމާޔުިނޓެއް ނަައޅާ ގޮތަށް މި އޮންަނ އޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ައޅުަގނޑު އެދެންއެ ފޭދޫގެ ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އެހެން  .ވަޒީރު މިަތނަށް ވަޑަިއގެން މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިަޔއިދިނުން ވެސް އެދެންފުރުޞަތެއްަގއި 

ވެްސ  ވެސް ހެިދދާނެ. މީގެ ކުރިން ބާރު ޮއތީމަ ކޮންމެ ގޮތެއްޚިލާފަށް.  ވަރަްށ އިންސާފާ މިކަން މިދަނީ ނޫނިއްޔާ

ެވްސ ރާއްޖެތެރެ ނިކަމެތިކޮށް،  މާލޭގައި ިމއޮތް ފަރަޤުަފިއ ތިބެހާލުގައި ބިަކޮކށް ނިކަމެތި ރާއްޖެތެރެ ނިކަމެތިކޮށް 

ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތު އޮތް ގޮތުން. ހިތާމަައީކ  ބިކަކޮށް، ނިކަމެތި ހާލުަގއި ތިބެފައި މާލޭގެ ފަރަޤުން ދިން

އަޅުަގނޑުމެންއެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ތަމްޞީލު ކުރަން ތިބި މީހުން އެމީހުންގެ ޙައްޤުގައި މިތާނަގއި ބުނަންީވ 

ބަސް އެދުވަހު ވެސް ނުބުީނމަ އެހެންވީ. މިއަދު ވެސް ނުބެނެފިއްޔާ ހަމަ މިހެންވާނެ. މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

ނޑުމެްނގެ އަޅު ަގނޑު ހަމަ އެދެން އަދިެވސް އެއްފަހަރު މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މިކަން ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު މިތަނަށް ެގނެސް އެ މަނިކުފާނު މި ކޮމިޓީގައި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ައޑުއަާހލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު އާމިރު އަދި މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަްއރިރު.ތްެތރި މެންބަރު އަޙުާރގެ ޢިްއޒަކުޑަހުވަދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން:މަދު އާމިރު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުކު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ކުރީ ދުވަހު ވެސް ވާހަކަދެެކވިފަިއވަނީ. އަދި 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލާނީ މި ފައިލްގައި އެބަ ހުއްޓޭ އަދިވެސް ހަމަ މެންބަރުން އެއާއެއް  ހަމަ ކޮށް އަުޅގަ

ކުރިމަތިެވގެން އުޅޭ މައްސަލައަށް ާވގިވެިރވާެނ މި ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ދިރާސާކޮށްލައިފި ނަމަ މީގެ 

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ކުރިން ެވްސ  މެއްއެ ލިޔުެމއްގެ ގޮތުަގއި އެއް ލިޔުއެތައް ބަިއވަރު ލިޔުންތަކެްއ. އޭގެ 

ލޯނު ނެގުމަށް ޓަކައި ވެސް ދީފަ. އަނެއްކާ ދެވަަނ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގަިއ މި މިވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުއްދަ 

ކެްއ ސް ިމވަނީ ގޮތްތަ ގޮުތގަިއ ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެ ގެ މި ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް ވަިކ މައްސަލަެއއް

. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ގިނަ މެންބަރުން، ބައެއް މެންބަރުން ނިންމާފަ

ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މިކަމުގެ  އަޅުަގނޑުމެން އިދިޮކޅު ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މި ތިބީ. ދެން އެ

ހޯދުމަކާ ނުލާ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރަީކ  ތަފްޞީލު އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނީ އިތުރު ތަފްޞީލު

ވާތީވެ އެބޭފުޅާއަށް ޭއގެ ާޒތުގައި މިދެންނެވި އެހެްނ ނިވަަޑއިނުގަންނަވާ މެންބަރަަކށްކުރީަގއި މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެ

ނުކުރަނީ ކަމަށް ބޫލުމުން އެީއ އަސްލު ަކމަށް ޤަމިކަމާ ގުޅުން ހުރި ބޭފުެޅއްެގ އަނަގއިން ސީދާ ެއއްެޗއް ވިދާޅުނުވު

ނޑު  ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ލިޔެިކޔުންތަކަށް ބަރޯާސވުމުގެ އެްއވެސް ބޭނުމެއް ޮއތް ކަމަކަށް އަުޅގަ



  

ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި މައްސަލަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދިރާސާކުރިޔަސް މިހާ ފުރިހަމައަށް 

ށްފައި ނިންމާފައި އޮތް ަމއްސަލަެއއްަގއި ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ނުވަތަ މިހާ ގިަނ ދުވަްސ ކޮ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުަގއި މިކަްނ  އެްއގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބި ދިުޔންތޯއޭ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮަތީކ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަވަހަށް ގޮތެއް  މިހާރު ނުނިމިއްޖެ ނަމަ މި ފުރުޞަތު  ވެސް ދިގުަލިއގެން ގޮސް މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހަމަ ގާތް ކަމަކަށް މިއޮތީ ެވފަދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގއްލުމަކީ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ނުފެންނަ އެްއވެސް ރަްއޔިތަކު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، މެންބަރަުކ  92ރަށެއްަގއި ެވސް ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނުޑމެންނަށް އިނގޭ. އަސާސީ އަޅުަގނޑަށް  ހިެއއްނުވޭ ިމ މަޖިލީހުގައި އުޅޭނެހެނެއް. އެކަން ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުގެމަތީން ހަމަހަމަކަމާއެކު  14ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ 

އެހެންނަމަވެސް މި މަްއސަލައާ ުގޅޭގޮތުން ކުިރ . ކަމަށް އެއޮތީ ބަޔާްނކުރެވިފަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް

ލާއިރުަގއި ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ހަމަ ފަޅު އެބަ އިނގޭ ނީޑް ބޭސިސްައށް ބަލައި ދިރާސާތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް

ުއޅޭ މީހާއަށް ވެސް އެތަުނގައި އޭނައަށް ސަރުކާުރގެ ކޮންެމވެސް ސްކީެމއްގެ ދަށުން  ލިޔުްއވަިއގެންރަށެއް 

އުޅޭ މީހާއަށް ވެްސ ހަމަ ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް.  ލިޔުްއވަިއގެންނުަގއި ގެެއއް އެޅޭނެ ޮގތެއް ވުމަކީ އެ ރަށް އެތަ

 11ލާއިުރގައި ޖެހޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްަތކަށް ބަލައިދަްއކަން ާވގޮަތކީ މީ އަގުމިއެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަިއގައި 

މީހުން އުޅޭ ަރށްރަށުގައި މިކަން މިގޮތަށް  911ާރްއޖެތެރޭގެ  ހާސް ރުފިޔާ ދައްކާގޮތަށް 5ހާސް ުނވަތަ  19ހާސް، 

ވަރަށް ސާފުކަމާއެކު އެނގެން އޮްތ ކަމެއް. އެހެންކަމުން މިއަދު މި ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު  އީކުރެވެން ނެތްކަން މި

ވާީތވެ އީ ކަމަށްންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއެންމެ ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންުކރުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ދައުލަަތށް ފެނުނު އެ

މިގޮތަށް ބަހާލެވިގެން މި ހުއްދަތައް ނެގުމަށް ޓަކައި މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި މިަވނީ. އެގޮތުގެމަތީން މިހާރު 

ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރެވިފަިއވާ ކަމެްއ. ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ޮކމިޓީގައި ކިތަންމެ ދުވަހެްއ 

ހެދި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާނެ ގޮތަކީ މިއީ. ސަރުކާރުން  ރާސާކޮށް، ބަލައިކަ މި މައްސަލަ ދިވަންދެ

. ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުާނ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ށް ސަރުކާރުްނ އޮތީ ހުށަހަޅާފަބޭނުންވާ ގޮތަ

ވާ ފަރާތަކީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު ލިބިގެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަުޚ ނުވަތަ ސަރުކާެރއް. އެެހންވީމާ، އެ ސަުރކާރަކުްނ 

ނޑުމެން މި  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި އެކުަލވާލެވޭ ިސޔާސަތުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތީން އަޅުގަ

ނެ އެްއވެސް ކަމެއް ޯނންނާނެ ހަމަ މި މަޖިލީހުންނެއް. އެކަންކަން ހިފަހައްަޓއިފި ބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކޮށް ހަމަ ކުރާ

ނޑު ެދެކނީ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ  ،ނަމަ އެ ކުރެވެނީ އަދި ރައްިޔތުންނަށް މާ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ އީދަންނަވާނީ މި ައދި ސަރުކާރާ ގުޅުން ހުރި  އިއި ސަރުކާރާއާ ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

ވުޒާރާަތކުން މި ކުރަން އުެޅނީކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް އެހެން ރައްޔިތަކަށް ގެއްލުންދީ ރައްޔިތެްއގެ ގޮހޮރުަގއި އޮްތ 



  

ނޑަްށ ހަމަ މިހާރުން މި  ހާރަށް އެްއޗެއް ދަމަިއގަނެ ކުރާ އުޫސލުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަެއއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެވްސ ވެްސ ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވީހާ ހުށަހަޅާލަން ކުރީ ދުވަހު

ތި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަިއގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އެ ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ އަވަހަށް ގޮެތއް ނިންމާ މީ 

ނުޑ ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެވޭ ހުށަހެޅުމެއް ަކމަށް  ވާނަމަ މިއަދު އަނެއްާކ އަލުން އިތުރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަކުރެވޭ ާވތީވެ މިއަދުން މިއަދަށް ިމ މާތު ހުރި މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ވަރަށް މަޢުލޫ މިހާރު އަޅުގަ

 މަިޖލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. މައިމައްސަލަ ގޮތެއް ނިން

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެންނާއެކު ިމވަގުުތ ކޮމިީޓގައި އިތުރު ެދ މެންބަރަކު. ނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ  އަުޅގަ

ފުރަތަމަ އެބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދަންނަވާލިއިރުގައި ވަަޑއިެގން ނެތް ދެ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ 

ަމދު ސަލީމް އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު. ދެ ބޭފުޅުން ބަރު އަޙުމެން ޢިއްޒަތްތެރި

މަހިބަދޫ ، މަދު ޠާރިޤްއަޙުއަޅުަގނޑުމެންނާ ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްތަާކއެކު ކުރިއަށް ެއބަ ވަަޑއިގަންަނވާ މިަވގުތު. 

 .ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް މަދުއަޙު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެފަހުން ދުވަހު މާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓަގިއ 

ތަކެއް ޓީައށް ތިބި މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިެގންދިޔަ ލޯނުގެ މައްސަލަިއަގއި އޭުރގައި އަލަށް ކޮމި

ންމުމަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގެވގެން ދިަޔއީ. ނަމަވެްސ ރޭެގ ަވގުތެްއަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ތިބުމާއެކު ގޮތެއް ނި

ނުޑމެން މާނު . ދެރަކަމަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފަރަސްމީ ގޮތުގައި އަުޅގަ

ދަލުވުންތަކަށް ވަަޑއިނުގެްނނެވީތީ. އެހެންނޫން ނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންނަށް މި ބައް

ތެެރއިން  ތަކެއް މީގެރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަޢުޫލމާތުއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެބޭފުާޅ އެ ޝަްއކުކުރާ ުނވަތަ ސާުފކު

ރާއްޖެތެރޭގެ  ވެސް މި ވާހަކަދައްަކމުން މިދަނީ ނަމަލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެންމެ ބޮޑަށް ރައީސަށް އޮުޅވާލުމަށް ޓަކައި 

ތަކެއް އަޅާ ާވހަކަ. އަދި ީނޑް ބޭްސއެްއ އި މާލޭެގ ރަްއިޔތުންނަށް ފްލެޓްރައްޔިތުންނަށް ދެރަ ނިކަމެތި ގޮތެްއ ހަދާފަ

ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަރިުހން ސާފުކޮށްލިން ރޭގެ ވަގުެތްއގައި ކޮްނއިރަކުތޯ މި ނީޑް 

އެނަލިސިސް ހެދިގެން ދިަޔއީ. ދެން މި ތުން ބޭުނންވާ ކަންަތއް ބޭނުންވާ އަދަަދށް ނީޑް ބޭސް ބޭސް ނުވަތަ ަރއްޔި

ރީޑ  ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ އިތުރު ަފއިލެއް މިހާުރ މީގެ ތެރެއިން އެބަ ފެނޭ. އެއީ ފީސިބިލް ްސޓަ

ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް އެނގިގެންދާނެ. ދެން ރިޕޯޓެއް ެވސް މި ފައިލް ެތރޭގައި އެބަ އޮތް. އޭތި ބަާލލީމަ ވެސް 



  

ނޑުމެންނަްށ ސާފުކޮށްދިނީ ެއ އެނަލިިސސް ހަދާފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުެގ ތެރޭަގއި   9111މިނިސްޓަރު އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު. އެހެންވީމާ، ސާފުކޮށް އެނގިގެން އެބަ ދޭ އެނަލިސިސް ހަދާފައިވަނީ ވެސް ކައުންސިލުތަކާ 

ރުފިާޔ  0111އެބޭފުޅުންެގ ފޯމްތައް ރައްޔިތުންނަށް ދީގެން އެ ފޯމުތަކަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ  މަޝްވަރާކޮްށގެން

ފެންނާތީވެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ  ކަމަށް ރުފިޔާ ޔުިނޓެއްގެ ގޮުތގައި ެނގޭނެވަުރެގ މީހުން މަދު 4111ނުވަތަ 

ެއްއވެްސ ބޭންކް ވެސް އަދި  އެްގޒިމްރަށް އިތު ދިޔައީ. އޭގެ މަދުވެގެންތި ޙަޤީޤަުތގަިއ މީަފއިވަނީ ވިދާޅުވެ

ތި ނިމުނީމާ އެކަނި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން މީއޮތޯރިޓީައކުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރޭ. ހަމަ

ނޑު ކުރިން ވެ  ކުރިއަށް ދާގޮތަށް ިމއޮތީ. ދެން ހަމަ ްސ އެއާެއކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަމުން އެބަދޭ އަުޅގަ

ދެންނެވި ފަދައިން މިއެތި އޮުޅވާލުމެްއގެ ތެރެއިން ާރއްޖެތެޭރ ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަެމްއ ގެނެސް ުނވަތަ ހުވަޫދ، 

އަްއޑު އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދެރަގޮތެއް ހަދަން އުޅުއްާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްިކއިރު ކުރީގެ ސަރުކާރުން، 

ބޭންކުްނ ލޯނެއް  ޕްރޮޕޯސަލަކަށް ަޗއިނާެގ ެއގްޒިމް ނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފަިއ އޮތްވަ 9111އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުްނ 

ދީގެން މިއުޅެނީ. އޭގެފަހުްނ އެ ލޯނު ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅައިގެން ދެފަހަރު މަތިން މަޖިލީހުން ވެސް ގޮތެއް 

ތެރެއިން ެއއްބަިއ ޔުނިޓް  ނިްޓގެ ޔު 0111ފުރަތަމަ  ،ޑައުން ޕޭމަންެޓއް ،ނުނިމިގެންދާއިރު މީގެ ފުރަަތމަ ޕޭމަންޓް

އެއަްށ އަޅާފަިއވާ ޔުނިޓްތަކަށް ޚަަރދުކޮށްފައިވާ ަފއިާސގެ ގޮުތަގިއ އިންޓްރެސްްޓގެ ގޮުތަގއި އަދި ނިމިއްޖެ.  އަޅައި 

ވެސް ފައިސާދައްކަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ފެނޭ މި ކޮމިޓީގެ  ވެސް ދައުލަތުން މިހާރު

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު މިއަ ދުގެ ަވގުތު ނިންމުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލަ ކުރިން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ  ވޯަޓކަށް އަހާ މި މައްސަލަ ނިންމައިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް 

 މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ިވދާޅުވެދެްއވި ނުކުތާއަކަށް ޝުއާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން އަތްޕުޅު ނަންަގވަމުންގެންދެވި. އެހެންވީާމ، 

ބައްދަލުވުމަކީ ސަރުކާރުން އެ ނުން އެކަމާ ގުޅިގެން. ބޭ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުޑަ އެްއެޗއް ސާފުކޮށްލަދޭން 

އިސްނެގުާމއެކު ސަުރކާރު ޯކލިޝަންގައި މަަސއްކަތްޕުޅު ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މެންބަުރންނާއެކު ކޮންމެ ސަންޭޑެގ 

ގޮތުން  ތަުކގަިއ ެވސް ސަރުކާުރގެ މިހެން ހުރި އެޖެންޑާތަކާ ބެހޭއޮތް ހަފްތާ ކޮންމެވެސް ވަގުެތްއގައި ކުިރއަށް

ރަސްމީ އަދި ރަސްީމ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތކޮށްލާ ވާހަކަަދއްކާލާ މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާޮކށްލަދިނުމަށް ބާއްވަމުންގެންދަާވ ނު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އަދި ބައްދަލުވުން ތަެކއް. ދެން ައޅުގަ

ފުރުޞަތު މި ވަިކގޮތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވާނަަމ  ހަމަ ތަކުަގއިދަތުތައްަތއް ކުިރއަށް ހުރި މުއްއެކަން



  

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންެގ ވިސްނުންފުޅުަގއި އޮތް ަކމުގައި ވާނަމަ ައޅުަގނޑަށް 

ިރއަށް ނާ އެއްކޮށް ެއ މަސައްކަތްޕުޅު ކުޔަޤީން އެބޭފުޅުން އެކަމަކަށް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައެއްނުގަންަނާވނެ. އެބޭފުޅުން

އާއި އެމް.ޑީ.އޭ އާއި ޕީ.ޕީ.އެމް މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތް ކުރަމުްނ  ވާނެ. ދެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެންދެވޭނެ މަެގއް ހޯއްދަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުމިދަނީ އެކުެއކީ ކޯލިޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި ކަ ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ އެފަަދ މަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އިށީނދެ ތިބެގެން ވާހަދައްާކލައި ޙައްލެއް ހޯދޭ.ވިސް ޚާްއޞަގޮތެްއަގއި މި މައްސަލަ ދެން  ނުންތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރު ފަޅީެގ މެންބަރުން  ހަމަ ކުރިން ދުވަހު ޖެހުނީމާ މައްސަލައަށް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުމޭ  މިއާ ބެހޭ  ފުރަތަމަ ރިކުއެސްޓް ކުރީ ވެސް ހޯދާލަން. ދެން ޑީޓެއިލްކޮށް ކަރުދާހާއި ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުމެން ބެލިބެލުމުަގއި އަުޅގަ އެބަ ހުރި ވަރަށް ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ފާސްނުވެ އަނުބާރ  ގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ނިންމާލާ، ޮކމްޕައިލް ކުރެވިފައި މިހުރީ ެއންމެފަހަށް މަޖިލީހު

ތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިދެންނެވި ރިޕޯޓުން ސަތޭކަ ގުނަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުފޮނުވާލި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށްވުރެ އެތައް 

ަކ ބަާލކަމުަގއި ވާނަމަ. އެހެންެވ ެއ ވާހަސްތަްއ ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން ޑީެޓއިލްހަމަ ކްރޫޝަލް  ފެނިގެންދިޔަ. ެއއީ ދެން

ދިނުމަށް ލަކިހިނެއްޯތ ތަފްޞީލުކޮށް ހިނގީ ގމީޓިންމެންބަރު ވިދާޅުވުމާެއކު ެއކަްނ މެންބަރުންނަށް ތަފްޞީލުކޮށް. 

ނޑު މިކޮށްލީ. ެދން ފުރުޞަތު ކޮމަންޑޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަދި ޓަކައި ިމ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނ އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަދު ނާޝިދުންބަރު ައޙުކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްރި މުޤަްއރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަހު މި ކޮމިޓީަގއި ދެންނެިވ ވާހަަކއެްއގަިއ މީޑިާއ އިްނ 

ިރކަވަީރ  ފްލެޓްތައް އަޅައިިފއްޔާ އޭގެ ،ައޅާ ނޑު ބުނިކަމަށް ހުޅުމާލޭަގިއ މިއެއްޗެހިކަވަރ ކޮށްަފއި އިންނަނީ އަުޅގަ

ނޑު ެދއްކި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކއްގެ ތެެރއިން ވަރަްށ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ނަގާަފއި  ބައި އަަވސްވާނެ ކަމަށް. ައުޅގަ

ނޑު ެދއްކި ވާހަކަައކީ.  އެގޮތަށް ޖެހީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭ. ެއއީ ފަހަރެްއގައި ވެްސ އެެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ތިއްބެިވ  ޅުން ވެސް އަދި މިއަދު މިތާ މީޑިއާަގއިުދވަހު މިތަނަށް ވަޑައިގެންނެިވ ބޭފުއެހެންވީމާ، މީޑިއާ އިން އެ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ހިނގާ ކަމެްއެގ ޚަބަރު ގެނެސްދެއްޏާމުން ރައްޔިތުންނަށް ނޯޅޭގޮ ތަްށ، ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

ގެނެސްެދްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ޙަސަދަވެރިނުވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ޚަބަރުތައް  އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭަގއި 

އެދޭކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ އަޅުަގނޑު އަދި މިތާ ރެކޯޑްަގއި ެވސް އޮންނާެނ 

ނޑުމެންގެ ކުިރމައްޗަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅުނީ މި ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ.  އެދުވަހު ދެއްކީ ކޮން ވާހަަކެއއްކަން. އަުޅގަ

ގަިއ 99ފައި އޮތް. ެއއީ ސެޕްޓެމްބަރު ބޭންަކކުން ނަގާ ލޯުނގެ، ަނގާ ެއްގރިމެންޓް ކުރެވި އެއީ ޗައިީނޒް އެްގޒިމް

. ޭއެގ ރިމެންޓެއް. އެއޮތީ ޮސއިކޮށްފަބިލިއަން ުޔއާންގެ ލޯނު ެއގް 1އެގްރިމެންޓް ކުެރވިފައި އޮތް ގާތްަގނޑަކަށް 

އެ ލޯނު ެއގްރިމެންޓްގެ ދަށުން އަާޅ ފްލެޓްތަަކށް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް  ދަށުން ނަގާ ލޯނު ެއގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން،



  

ނޑުމެންގެ  ން ބައެއް ތެރެއި ކޮމިޓީއަށް މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން އައިްއސަ މިއޮތީ. މީގެިމ ހުށަހަޅާ، އަޅުގަ

ސަުއތަށް އަޅާކަށް ނީޑެއް ނެތޭ. ތޮޅު ސައުްތގަިއ، ރުގައި އަްއޑު އަހެދިއި ންޓެއްއެިސސްމެ ޑްފްލެޓްތައް ނީޑް ބޭސް

ނޑުމެން ވާހަކަެދްއކިދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެދު  ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީ މިތަނުގަިއ ވަހު އަުޅގަ އިުރގައި އަުޅގަ

ޮކމިޓީއަށް ައއިއިުރަގއި ފެންނަން ހުރި ޑޮިކއުމަންޓްތަުކެގ އިުރަގއި ހަމަ އަލަށް ައއިއެުދަވހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ފެންނަން އޮތީ ސަރުކާރުން ެއއްބަްސވެފައި ކީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އްޗަށް ބޭްސކޮށްފައި އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަެދއްމަ

އެސެސްމަންޓެއް ހައްދަވާފައި ކަމަްށ ވިދާޅުވެފައި އޮތް ޝީޓެއް.  ޑްއޮތް ލޯނު އެގްރިމަންޓެއް. ދެން އޮތީ ނީޑް ބޭސް

ދެން ނީޑް ބޭސްޑް އެސެސްމަންޓްަގއި ނީޑް ނެތް ތަނެއްގައި ެއއްެޗއް ތަކެއް. އެހެންވީމާ، ނަންބަރު އޭަގއި ހުރި

ލް ނޫްނ ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ. ނެތް ތަނެްއގައި އެޅުމަކީ ފީސިބަ އެޅުމަކީ ލޯނު އުސޫލުން ބަާލއިރުަގއި ނީެޑއް

ކޮންގޮަތކަށްތޯ ހަދާފަިއ  ތީއެހެންވީމާ، ީނޑް ބޭެސއް ނެީތ ކީްއެވގެންތޯ މިތަނުަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ސުވާުލކުރެްއވީ 

ތި އޮތީ ނީޑް ބޭސް އެސެސްމަންޓް. އެހެންވީމާ، ނީޑެއް ނެތް ތަނެއްގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ލޯނެއް ނަގަިއގެްނ 

ނޑުގެ އެްއވެސް  މުންއެްއޗެއް ައޅަިއގެންނުވާެނއޭ. އެހެން ވެއްޖިްއޔާ އޭގެ ީރޕޭމަންޓަށް ދަތިތަކެއް ހުންނާނެއޭ. އަުޅގަ

ކުރާ ބަ އޮތް އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަމްޞީލުއެނެތް ނީޑް އޮްތ ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ެއޅުން. ނީޑް  މައްސަލަެއއް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާަގއި ެވސް. ައދި ކޮމަންޑޫގައި ވެސް މި ފްލެޓްތައް އެޅުން. ހަމަ ނީޑް އޮްތ ތަނުގައި އަޅަްނވީ. ދެން 

ތެރި މުޤައްރިރު އިތުރު ޑޮިކުއމަންޓެއް މީގައި ހަދާފައި މީގައި އެކަމު މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޢިއްޒަތް 

ވަނަ އަހަރު  9111އިން ފީސިބިލިޓީ ޮޑކިއުމަންޓެްއ. މި ފީސިބިލިޓީ ޑޮިކއުމަންޓް ހެދިއިރުގަިއ މި ލޯނު ނަގަްނެވގެން 

. މި ޕްރޮޖެކްްޓ ހެދިފަޔާފައި އެބަ އޮތް ަބއެްއ ހަދާފައި އޮތް ފީސިބިލިޓީ ޑޮިކއުމަންޓްަގއި މި ޕްރޮޖެކްްޓ ލޮކޭޝަން ކި 

 11. މި ްއގައި ކަމަށް އެބަ އޮތް ބުނެފަރަށެ 11ގެ ޑިސްޓްރިބިއުްޓވަނީ  1511ޝަންަގއި ޑިސްޓްރިބިއުްޓވާ ލޮކޭ

ރަށަކީ ސ.ހިތަދޫ، ސ.މަރަދޫ، ސ.ފޭދޫ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ، ސ.ހުޅުމީދޫ، ގދ.ަގއްދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، 

ލައް. އެހެންވީމާ، މި ފީސިބިލިޓީ ވަރަށް ބޮޑު ފީސިބިލިޓީއެއް ހަދަިއގެްނ ގދ.ހޯޑެއްޫދ، ގއ.ވިލިނގިީލ، ޏ.ފުވައްމު

 .ވަނަ އަހަުރގަިއ މިޮއތީ ލޯނެއް އެޕްޫރވް ވެފައި 9119މި ފީސިބްލް ކަމަކަށް ެވގެން ހަދާފައި މީގެ މަްއޗަށް ބަލާފަިއ 

ނޑު ކުރީ ުދވަހުފީސިބިލިޓީގެ މައްޗަށް ބަލާފަ މި ލޯނު އެގްރިމެންޓްަގއި  ކުން އެކަމަ ވެސް ދެންނެވި . ދެން އަޅުގަ

މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ކުެއކަމަ ގ އެޅުަމށް ޓަކައި ވަިކ،ަގއި މި އިންނަނީ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ަހއުސިންގހެޑިން

ސައުްތގައި އެ ލޮކޭޝަްނގައި ގެތަެކއް އަޅަްނވެގެްނ އިނގޭ ިމއީ ހަމަ  އީޑޮކިއުމަންޓް ލިބުނީމަ އެބަ އިނގޭ މި

މަށް ނަގާފަިއ އޮތް ލޯނެއްކަން. ދެން މިހާރު މީގަިއ ނީޑް ބޭސިްސއެްއ ތް ފީސިބިލިޓީެއްއ ކަމަށް. ެއކައޮހަދާފައި 

ނޑަށް ހީވަނީ އަްއޑު އަތޮޅު މެންބަރު އެ ޅުވެފައި އެހެން ދިމާލަކަށް މީނެތް ކަމަށް ވިދާ ތި ބަދަލުކުރަންޏާމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ވިދާޅުިވ، ޝަރީފް އެ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުމަކީ  ވަރަްށ މުހިއްމު ހުށަހެޅުމެއް ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ތި ފީސިބްލް ނުވަނީ ދާފައި ުކއްލިައކަށް މިހާރު މީމެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މިވަރު ބޮޑު ނީޑް ފީސިބިލިީޓއެއް ހަ



  

ރޮސް އެރާެއއް ިމ ިއރު ގްހަދާ ިމވަރުެގ ފީސިބިލިޓީެއއްކީްއވެގެންތޯ. ިމއީ ކޮންަބޔަުކ ހެދި ފީސިބިލިޓީއެއްތޯ. 

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  51މިއައީ ީކްއވެގެންތޯ. ީމގެ % ސިބިލިޓީ އިންފީ ނުބަިއވީ ީކއްެވގެންތޯ. އަުޅގަ

އެްއ މިވަރު ޮބޑު، ިމީއ ރދެްއވަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ ީކްއވެގެްނތޯ މިވަރު ބޮޑު ގްރޮްސ އެރާ  މިނިސްޓަރު އެބަ ޖަވާެބއް

ލަން. ދެން މީގެ ނަންބަރުތަކަށް ތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލާކޮށްގެން ހެދި ފީސިބިލިޓީއެއްކިހާ އެއްެޗއް ހޭދަ

ނޑުމެންނަށް ބަެއއް ޮޑކިއުަމންޓުގައި މިސާލަކަށް  ބަލާއިރު ވެސް އެބަ ޑިެސމްބަރުގައި ފޮނުވާަފއި އޮްތ  0ފެނޭ އަުޅގަ

ަހއުިސންގ ޔުނިޓް. އަދި އަނެްއ  51، 51އިނދޭ ގައްޫދގައި އެބަމީގެ ގެަތކެއް ައޅަން ގދ. ސިޓީއަކާ ގުިޅގެން

ގެ ައޅަން. އެހެންވީާމ، މީގެ ވެސް ނަންބަރުތަުކގެ ތަފާތު އެބައާދޭ. އެހެްނވީމާ،  41އިނޭދ  ޑޮކިއުމަންެޓއްަގއި އެބަ

ްއ އަޅުަގނޑުމެން އަދި އަލަށް މި ކޮމިޓީއަށް އައި ަބޔަކަްށާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ކުއްލިއަކަށް ކަމެ

ިއ ގަޔާ އި އަދުތަކު ންބަރުތަކުގަޔާ ވެސް މީގެ ނަ ނިންމާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިވަނީ މިހާރު ހަމަގައިމު

ނޑުމެން މިކަްނ ސްޓަީޑގަޔާ  ފީސިބިލިޓީގެ އި، މި ހުރިހާ އެއްޗިހީަގއި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން އެނގޭއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމުމަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ޮގތް  އޮންނަން މިވީގޮެތއް އޮޅުންފިލުވައިެދއްވުމަށް  ފަހުަގއި ދެން ައޅުގަ

ނޑު ޝަރީްފގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް   ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ެދކޭތީެވ އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ފެންނަ ކަމަކަށް ެވގެންވަަޑއިގެން މި ވާތީވެ އެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮްށ އުޅޭ ގޮެތއް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މި ހައުިސންގ ޔުނިޓްަތއް ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރަން ެއ ދިމާލުަގިއ  ދަންނަވަން. ދެން ފަހަރެއްގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަމަ ޒިންމާދާރު  ނޑުގެ އިންޓެންޝަނަކީ. އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކަައކަށްވާނީ އަުޅގަ އެޅުމަކީ އެެއއްނޫން އަުޅގަ

ސިްއޔަތުން އަުޅަގނޑަށް ބުނެވޭނީ ލޯނެއް ނަގައިގެން އެ ލޯނަކުން އެ ލިބޭ އެްއޗެއް އޭތި ޮގސް އޭތި މީހެއްގެ ހައި

އިންވެސްްޓކުރަންޖެހޭނީ އޭގެ ނީޑް އޮތް ތަނެްއަގއޭ، ނީޑް ބޭސްއެއް ޮއވެގެންނޭ. އަދި ެއ ނީޑް ޮއވެގެންނޭ މި ލޯުނ 

ތަނެއްަގއި މިތަން އެޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަްއސަލަެއްއ  ސްޓަޑީ ހަދާފައި ެވސް އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ނީޑް ނެތް 

ެވސް ކުރަން. ކޮންމެހެން  އެހެން ވިދާުޅވާ ކަމަށް ވަްނޏާމުން. އެކަން ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ބޭނުންވޭ ސާފު

ސްޓަރު އަޅަންީވކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ އަދި ވެސް ތަކުރާރުކޮށް މިނިގެތައް ހުޅުމާލޭގައެއްނޫން މި 

ނޑުމެންނަށް އް ދިނުން. އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވާނެ ކަންނޭނގެ. ވަރަށް މީގެ ބްރީފިންގއެ މިތަނަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަސީމް ލްސަފައި  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑަށް ރޭަގއި އެސް.ެއމް.އެސް އާދެ! ައކުން ައއީ މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ޓަކައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ތަކުރާރުކޮށް މުޤައްރިރު އެބަ  ދެއްވާ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް

ކަްނ ވިދާޅުވޭ ކޯލިޝަނެްއގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަްތކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނަޑކަށް އެ



  

ނޑު ޭރގަިއ  އެނގިފަެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. ދެން ކޮންމެއަކަސް އަުޅަގނޑުގެ ަބއެއް ކަންޮބޑުވުންަތކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ އެްއވެސް ކަހަލަ ީފސިބިލިޓީއެއް ނަހަދާކަމަށް ސުވާލުކޮށްލިން. ދެން ޭއގެ  ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުއަދަދުތަެކއް ނިންމާފައި ހުރީ. އެހެން  ވިދާޅުވީ   1511ދަންނަވާލީ. އެންމެ ފުރަތަމަ  ހަމަ ވީމާ، އެ ދެްނ އަުޅގަ

 ނިންމިއިރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

، އިހުޅުމީދޫގަާޔއި، ުފވައްމުލަުކގަޔާ ، އި ލަން މިސާލަކަށް ައއްޑޫ ހިތަދޫަގޔާކޮށްހަގައަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާ 

ޓަަކއި  މަަޑވެލި މި ރަށްރަށުަގއި އިންާސނުން ދިރިއުޅުމަށް ،ގައްދޫ ،ިއ އަދި އޭެގ އިތުަރށް ވިލިނގިލި ނަދޫގަޔާތި

ެއޅުމުގެ ނީެޑއް ނެިތއްޖިއްާޔ ދެން މި ޤައުމުަގިއ ދެން ކީއްތޯ ކުރަން މި ުއޅެނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ގެދޮރު

 151ޖޭަގއި އާާބދީ އެންމެ ބޮޑެތި ރަށްރަށް މިއީ. މި ރަށްރަށުގައި ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީ. މާލެ ފިޔަވައި ރާއް

ނޑުމެްނނަކަށް ނޭނގޭ މި ނީޑަކީ  އިފްލެޓް އަޅާނެ ނީޑެއް ނެތޭ ިކޔާފަ މިތަނުގައި ވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި ދެން އަުޅގަ

މި ލޯނަްށ މިހާރު  ަކމެއް. ދެން ބަެއއް ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަިއަގއި އެބަ ވިދާުޅވެއްޖެ ކިހިނެއް އަންަނ ެއއްެޗއް

ނޑައެިޅގެން ރޯ ބުހުތާން ދޮގު އެއީ. މި ލޯނެއް ނުވެސް ނަގާ. ޓްއިން ރެސްޓް ވެސް ދަްއކަމުންނޭ އަންނަނީ. ހަމަ ކަ

ރެސްޓް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ. ލޯނަކަށް އިންޓް ވަނަ އަހަރު. ނުނަގާ 9112މި ލޯނު ނަގަން ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 

ދުވަސް އަހަރު 4 ލަަތށް ލިބޭނެނެގުމަށްފަހުގައި ވެސް ދައު ކުާރކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. މި ލޯނުއަދި ނުނަގާ ލޯނެއް ޕޭބެކް 

 1.5ވެސް. ެއއަށްފަހު ެވސް ދައްކަންޖެހެނީ %ގައި އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނުދައްާކ އޮންނަ ޕީރިެއޑެްއގެ ގޮތު 

ތައްަތއް ސާރުކާރުން ބޭނުންވީމާ ހުރި ކަން ރެސްޓަށް ދަްއކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ ވަރަްށ ސާފުކޮށްއިންޓް

އޮޅުވާަލިއގެން މިކަމާ ބެހޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ކަރުދާހުގައި ިމހިރީ ލިޔެފައި މި ހުރިހާ 

ނޑުެމން މި ލޯނުގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ މިދިޔަ ދައުުރގަިއ ެވސް  ވާހަކަެއއް. ީމކީ ނޭނިގ އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުނުވީ އެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާަގއި  އީ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން އެއުޅެމުން މި ދިޔަ

 ،ދެކުނާއި ،ދާއިާރއެްއގައި އުތުރާއި  2ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެހެން ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުކުަރން. ރާއްޖޭގައި 

ނު ހޯދީ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެހެީރ ަޓކައި މި ލޯ ހުޅުމާލޭގައި ހަުއސިންގ ޔުިނޓް އެޅުމަށް

ނޑުމެން މިއަދު ހުޅުމާޭލގަ ގެ ތިން ގުަނއިަގއި ައޅައިދީފައިމިއިން ކޮންމެ ތަނެްއގައި އަާޅ އަދަދު . އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

މާލެ އައިސްފައި  ނީޑެއް ނެތޭ ކިޔާފައި އަނެްއކާ ވެސް ހުޅުމާލެއަށް މި ފްލެޓްތައް ބަދަލުކުރީމާ އަނެއްާކ ވެސް

 ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ކުއްޔަްށ ހިފައިގެން ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅެންޖެހޭ. ފުވައްމުލަުކަގއި ފްލެޓް އެޅެންޖެހޭ. އަްއޑު 

އަތޮޅުަގއި ފްލެޓް އެޅެންޖެހޭ. ގައްޫދގައި ވެސް ފްލެޓް އެެޅންޖެހޭ. ބޮޑެތި އާބާދީތައް. ެއ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަކީ 

ަޒކަށް ވާން ެއބަޖެހޭ. އެތަންތަނުގައި ފްލެޓް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭެނ ބޭފުޅުންނެއް ނުތިބޭނެއޭ ލަތުގެ އަމާދައު



  

ބޭފުޅުން  ކަމަށް މި ބޭފުޅުންނަށް ކުޑަ ވެސް ބުނެވޭ ކުަޑއިމީސް ބަހެއް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވިއިުރަގއި އެއީ އެ

ނޑަެއޅިގެން ކޮމި ޓީގެ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެަބ ވިދާޅުވޭ އެތަންތަނުަގިއ ހިއްޕުޅަށް އަާރވަަޑއެއްުނގަންނަވާ. އަ

ރުފިޔާ ދީގެނެްއ މި ފްލެޓްތައް ހިފަިއގެނެއް ނޫެޅވޭނެއޭ. ރާއްޖޭަގއި ކޮަބއިތޯ ފްލެޓް  2111، 5111ބޭފުޅުންނަކަށް 

އެބައޮތްތޯ.  ޔަށް ނުހިފާ އޮތް އެއްވެސް ރަެށއްދިނީމާ ކުއްޔަށް އެ ފްލެޓެއް ކުއް އަޅާފައި ފްލެޓަށް އިޢުލާނުކޮްށފައި 

ނެތް. ނީޑެއް ނެތޭ ކިޔާފައި ަހމައެކަނި ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ ހުރިހާ މެޝިނެއް ބަހައްޓައިގެްނ ބޭސްކުރަމުންދާ ޤައުމެްއ 

ތެރޭގައި ނާޅަން މި  މިއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަޖައިބެއްުނވޭ ނީޑެއް ނެތޭ ިކޔާފަކާ ހައުސިންގ ޔުނިެޓއް ރާއްޖެ

. މިހާ ސާފުކޮށް އޮތް ކަންތަެކއް މިއީ. ކަނަަޑއެޅިގެން ޤާނޫުނއަސާީސގެ ނެ ކަާމ ދޭތެރޭގަޅުހަދާސަރުކާރުން ދެކޮ

ދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެންމެންނަށް އީކުއަލް ަރއިްޓސް ދޭން އެބަޖެހޭ. އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުޞަތު ހޯ

. އޮތްއިރުަގއި ެއކަން ބައޮތް ތަނަވަްސެވފަނެ މަގު އެލަތަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުެރވޭ ދައު

ނޫން ެއއީކީ. ހަމަ މި ރަށްރަށުގައި ިމ  ނުކުރާން ދައްކާ ވާހަކަަތކަކީ އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ވާަހކަތަެކއް

އެޅީާމ  ފްލެޓްތައް އަޅަންޖެހޭނީ އުތުރުގައި ވެސް ފްލެޓް އަޅަމުން އެ ދަނީ. ދެކުނުގައި ވެސް ފްލެޓް އަޅަންޖެހޭނީ.

ނޑުމެންނަްށ އަރަެއއްުނގަނެވޭނެ. ހަަމ  ކަންތައްތަްއ ވަމުންދާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ ދުވަހަުކ ެވސް މީގެން އަުޅގަ

ވިޔަްސ މާލެއަށް، މީހަާކ  ިވޔަްސ މާލެއަށް، ގެދޮެރއް ހޯދަން މާލެއަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކަން

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަކަށް މި ކަންކަްނ ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖެތެރޭެގ  ިވޔަސް މާލެއަްށ އަންނަން މިން އިންނަ

ވިޔަސް  ދާން ރައްޔިތަކު މާލެ އައިމާ އެމީުހން މާލޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް މާބޮޑުވެގެންދަނީ. ބަލިެވގެން ބޭރަށް

ވީމަ ތަފާތުކުރުންތަކެްއގެ ތެރޭަގިއ ންމީހު މިޖެހެނީ މާލެ އަންނަން. މިހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ މި ރާއްޖެތެރޭގެ

ނޑުމެންނަކަށް ޯނޅޭ. އައްޑު އަތޮޅުަގއި ސާކްަސމިޓް ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅުހެދި  ގެންގުޅެން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް. އަުޅގަ

ސަރުކާރު މިއަދު ވެރިކަުމަގއި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ިމ ކަންކަން މި ފެންނަނީ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަްއޔިތަކަށް 

އަށް އެްއވެސް ފަިއދާއެއް ާވކަށް މި ސަރުކާރުން ނޭދޭނެ. އެކަން ފެންނަމުން މިދަނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ރެރާއްޖެތެ

އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯނު ދޫކުރާ ބޭންކުން ވެސް ީފޒިަބލް ނުވާ ކަމަކަށް ލޯނުދޭކަށް އެއްބަހެއްުނވާނެ. ފުރަތަމަ  ،ލޯނު

ނޑު  ގދ.ަގއި މި އަޅަން.  ،ގއ. ،އިއި، ުފވައްމުލަުކގަޔާ ޅުަގޔާޑުއަތޮ އައް  ގައި ލިޔެަގއި އިނީފަހަރަށް ވެސް ގަ

ލިޔެފައި އިންދާ ޗައިާނގެ ެއްގޒިމް ބޭންކުން މިއަށް ެއއްަބސްވީ ވެސް ެއއީ ފީޒިބަލް ަކމަކަށްވާތީވެ. އެހެންނޫންނަމަ 

ވީމާ، މިހާރު މިީއ އެބޭފުޅުން ެއއްބަހެއްނުވާނެ. ލޯނެއް ނުދޭނެ ފީޒިބަލް ތަނެއްަގއި ައޅާކަށް ނޫނިްއޔަކާ. އެހެން

ނަޑކަށް ހަމަ  ފީޒިބަލް ކަމެްއ ނޫނޭ ިކޔަިއެގން ސަރުކާރުން ދަްއކަމުން ިމދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އެްއގޮތަކަށް ވެސް މި ލޯނު ބަދަލުކުރުމަކަށް ތާއީދެއްނުކުެރޭވނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑައެިޅގެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޝުކުިރއްޔާ ިޢއް އާދެ! ޒަތްތެިރ މެންބަރު. މެންބަރުގެ ވާހަކަުފޅުގަިއ މި ަވކި ދިމާލަކަށް ކަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮްށ  ނޑު ހަމަ ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަުޅގަ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ިދެވއްސެއް. އަުޅގަ

ސާބެއްެގ ބަޔަކަްށ ނުވަތަ ވަކި ަބޔަކު ވަިކ ބަޔަަކްށ އަމުދުން އަދި މީިޑއާ ޕްރެޒެްނސްގަިއ ތިބެ ވަކި ަބޔަކު ވަިކ ހި

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ކުރިން ވެސް ިމ  ކަމަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު، ގެއްލުމެއްދޭން ާރވާ ރޭވުމެއް 

ނޑައެޅިގެން މި ލޯނުގެ  ރީމެންޓް ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު އެގްމަޢުލޫމާތު، ކޮމިޓީގައި އިންނެވި މެންބަރެްއ. އަދި ހަމަ ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮާތއި ައދި އެހެންނޫނަސް ލޯނެއްގެ އެއްބަސްވުުމގެ މަސައްކަތުން  ކުރިއަށް ދިޔަގޮާތއި އަދި މީަގއި ކަ

ސްޓެްއގެ ގޮުތގައި . އިންޓްރެޓަަކއި ހިނަގންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ހުންނާނެ ފެއްޓޭ ަވގުތުން ފެއްިޓގެން ޯލނު އުފެއްދުމަށް

ކެއް ހުންނާނެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަމަ މެނޭޖްމަންޓް ފީއަކާއި ކޮމިޓްމަންޓް ފީއެްއ ޕޭކުރަންޖެހޭ ޕޭކުރުންތަ

ދައްކަންޖެހޭކަން ހަމަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ރަނގަޅަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެ އަަދދުގެ ގޮުތަގއި މިހާރު ވެްސ 

އަދި މީގެ އިތުރުން މި  255201ރު ަގއި ޔޫ.އެސް ޑޮލ9110ަޑޮލަރު އަދި  205455ވަނަ އަހަރަށް  9112ހަމަ 

 255955ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރު. އަދި ކޮމިޓްމަންޓް ފީއެްއގެ ގޮތުަގއި  225255ދެންނެވި މެނޭޖްމަންޓް ފީގެ ގޮތުަގއި 

. އަޅުަގނޑަްށ ތުންގެ ފައިސާއިން ަވނީ ގޮސްފަޔޫ.އެސް ޑޮލަރު މިދެންނެވި ލޯނު އެއްބަސްވުމާ ެއކުަގއި ދިެވހި ރައްޔި

ނޑުމެން މިއޮތް އުޅެނީީކ ަވކި ދިމާލެއްގައި އެޅުުމގެ ވާހަަކއެއްބޮޑުެވގެން މި ބުރަ މަސައްކަްތ  ނޫން. އަުޅގަ

ނަށްވުރެން ބޮޑެިތ ގެ އަުތން އިހުސަރުކާރުން މިހާހިސާބަށް ގެްނނަވާފައި އަދިވެްސ މި ލަްސާވ ލަސްވުމަށް ަރއްޔިތުން 

އިދެްއވުމަށް. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންނަާވ ގޮަތކަްށ ގޮތެްއަގއި ނިންމަ ގެއްލުންތަެކއް ދެމުންދާތީ މިަކން އަަވސް

ނޑަށް ޔަޤީނިންމާނީ ްނ އެކަން ދާނީ ވެސް އެހެން. ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގެންދަާވ . އަޅުގަ

ބައެއް  މި ކޮމިޓީގެ އިގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ހަމަ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުންގެ ވަކި ހިސާބެްއގެ ވަކި ބަަޔކާ

ނުވަތަ ބަެއްއ ސިޔާސީ ިފކުރުތަކާ ސީާދ ގޮތެްއގަިއ ޖެހެމުންދާގޮތަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވާތީެވ ެއގޮތަށް  އިމެންބަރުންނާ

ޗޭންޖް ޕްލޭންގެ ގޮތުަގއި އޮތްއިުރަގއި ހަމަ  ޑްވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ނުގެންެދުވން އެދެން. އަދި މިހާރު ވެސް ޕްރޮޕޯސް

ށްރަުށގަިއ ނެތްކަމަށް ވިދާޅުިވ ރަްށރަށް ހަމަ މިހާރު ވެސް ީމަގއި ފެންނަން އެަބއޮތް، މި ވިދާޅުވެެދްއވި ބަެއއް ރަ

އަދި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅާކަަމށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ  އަޅާކަމާއިލިސްޓްގައި އެ ރަށްރަށުަގިއ ފްލެޓް 

ެވ އެ ވާހަަކ ވަރަްށ ބޮަޑށް އެދޭތީ ވާހަކަފުޅުނުދައްަކވާ ަހއްލު ހޯއްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަްށ ވަަޑިއގަތުން

 އަރުވަން. މަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުދަންނަވާލަމުން ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙު

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙު 

ނޑުމެން ކުރީދުވަހު ިމކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާަހކަދެއްިކއި  ދެ!އާޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު.  ނުޑ ެވސް މިކަމާ އަުޅގަ ރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭގެން މާބޮޑު ތަފުސީލެއް ލިބިފައި  ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވުްނ ފާޅުކުރިން. ސަބަބަކީ މީގެން އަޅުގަ



  

ނޑުމެންނަކީ އަލަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޖޮ ގޮްތ  ންނަށްވާތީ ކުރީަގއި ކަން ހިނގާފައިވާއިންވި މީހުނެތުމާއި އަޅުގަ

އަޮތޅުަގއި  4ސަބަބުން. ތެދެްއ މިހާރު ކުރީގައި މި ހުށަހަޅާަފއި އިްނއިރުަގއި އިނީ ހަމައެަކނި ދެކުނުގެ  ގުމުގެނނޭ

ނޑު ވަރަށް މަސަްއކަތްުކރިން އެކި ދިމަދިމާލަށް ކަމާ  ގެތައް އަޅަން. ނަަމވެސް އެުދވަހު މީޓިންގ ނިމުމަށްފަހު ައޅުގަ

މި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލަން.  އިނގާަފއި އޮްތގޮތާހުރި ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން މިކަން ހި ގުޅުން

ނަޑށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ސާފުވި. ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ރޭަގއި  އޮޅުންފިލުވާލިއިުރަގއި މިކަން ހިނގާފައި އޮްތގޮތް އަުޅގަ

ތަްއ ަފއިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބައްަދލުކުރީމާ އިތުރަށް ޭއގައި ެދން ހުރި ކަންބޮޑުވުން އިހައުސިންގ މިނިސްޓަރާ

އަޅުަގނޑަށް އޮޅުންފިލަިއގެްނދިޔަ. މީގައި ޙަޤީޤީ މަްއސަލައަކަްށވީ އެންމެ ބޮުޑ، މައްސަލައަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ސަރުކާރުން މިކަން މި ލޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަންވެގެްނ ހަމަޖައްސާފައި މި އެސެސްމަންޓެއް ހެދިއިރުގައި ނޫނީ 

ދިރާސާެއއް ނުޮކށް ހަމަ މޭޒުދޮށުގަިއ ތިބެގެްނ އަދަދުތަކެްއ ޖަހާލީ. މިއީ  ޕްރޮޕޯސަލެއް ހެދިއިުރގައި ެއްއވެސް ކަހަލަ

އެްއވެސް ކަހަލަ ފީސިބިލިޓީެއއް ހަދާފައި ނެތް. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި އޭުރަގއި މިކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ 

އީ ދެން ރަނގަޅު ވާހަަކެއއްކަން އެަބ ބައިވެިރވި މީހުންގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމަތަކީ. އެ

އެނގޭ. ަބއެްއ ޑޮިކއުމަންޓްަތކުން އެ ވާހަކަތަްއ ފެންނަން ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް ފަހުން އެއާ އެްއކޮށް 

އަތޮޅުތަކަށް ހުޅުވާލީ އިޢުލާުނކޮށްގެން މި ފްލެޓްތައް ބޭނުން ބަޔަކު ނޫނީ ހިފާނެ ބަޔަކު ތިބިތޯ، އިޢުލާނުކޮށްލީމާ 

 ދިަޔއީ. އެއީ ހަަމއެކަނި ނީެޑއް ނެތިގެންެނއް ލީ މީހުންގެ އަދަދު ޫނނީ ފޯމު ފުރި މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން ޓީސި

ނޑުމެންނަށް އޮޅުްނފިލައިގެން އައި ތަްނކޮޅަީކ  ނޑުމެންނަށް ކުރީަގއި ުސވާލު އުފެދުނުތަން. އަުޅގަ ނޫން. އެއީ އަުޅގަ

ތިބި. އެހެންނަމަެވސް ކަންދިމާވީ މި ލޯނަީކ  ފްލެޓް ލިބެންވާ ީމހުން އެބައެއީ. ގެ އަޅަން ބޭނުންާވ ނޫނިއްޔާމުން 

އްމުގޮތެްއަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހެން ނަގާ ލޯނަށްވުރެން ބޮޑު އަެގއްަގއި ފްލެޓަކަށް ޖެހޭ އަގަށްވުރެން ބޮޑު ައގެްއަގއި ޢާ

ޮބޑުެވގެންދާތީ އެ ައގަށް އެތަން ހިފާނެ  ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ލޯނަކަށްާވތީ މިކަން ނިމިގެންދާއިރުގައި ފްލެޓްގެ އަގު

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮޖެކްޓް  މިހާރު . އެހެންވީމާ، މީހުން އެއްބަސްނުވީ. މިއީ ޖެހުނު މައްސަލައަކީ

 ރުފިާޔއަށް މިހާރު 2111، 9511ަގއި އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތައް މި ދެނީ އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ރާއްޖެ ތެރޭނޫނިއްޔާ 

މި ދެނީ މަހަކު ދައްކާ ގޮތަށް. މި ނިމިގެން ދާއިުރގަިއ މި ޕްރެޖެކްޓުން އަޅާ ގެތަްއ ނިމިގެން ނޫނިއްާޔ ހައުސިްނގ 

އެަބ ދައްކަންޖެހޭ މަހަކު. އެހެްނވީމާ، އެދަދު ދައްާކކަށް ރަށްފުށުގެ ަރއްޔިތުްނ  2111ނޫނީ  5111ނިމިގެންދާއިރު 

 1ހަމައެކަނި އެއަށް އެއްބަްސެވގެން ފޯމު ލީ މީހުންގެ އަދަދު މަދު. އެއީ ، ޤަބޫލެއް ނޫން މީތި ވާކަށް. ެއހެންވީމާ

ސަބަބު މީގެ ބަދަލުކުރަން ެޖހުނު. އަނެއް ސަބަަބކީ ބަެއްއ ރަށްރަށުގަިއ ފްލެޓް ބޭނުންވީއިުރގަިއ ައޅާނެ ބިމުެގ 

ހިނގާ އަްއޑު އަތޮުޅގެ ފޭދޫ އަދި ޖާގަނެތިގެން ބަެއއް ތަންތަުނން އޭތި މޫވްކޮށްަފއި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ބަލަމާ 

އެްއޗެްއ  ހާމަރަދޫ. މިރަށްރަށުގައި ގެދޮރު ބޭނުންވާ މީހުން އެބަ ތިބި. އެކަމަކު ބިމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެ ހުރި

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު، މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން  ބަދަލުކޮށްފައި ހުރީ ހިތަދޫގައި އަޅަން. ދެން ސަރުކާރުން އަޅުގަ



  

ނޑައެޅިަފއި އޮތް  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި އޮްތ ޮގތުގައި ހިތަޫދގައި އެޅި ނަަމެވސް ފޯމު ދޫކުރުމުގައި އެ ަރށަކަށް ކަ

އަދަދެއް ވަރު، އެބަޔަށް އިްސކަންދެއްަވިއގެން ފޯމު ދޫކުރަްއވާނެ ވާހަަކ ވިދާުޅވަނީ. އެީއ ހަމަ ރަނގަޅު އުސޫެލްއ 

ނުޑ ވެސް ޤަބޫުލކުރަން. އެ ނޑުމެން ުކރީގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ެއ ކަމަށް އަުޅގަ ހެންވީމާ، ަމއިަގނުޑ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

އޮޅުންފިލުވުމާިއ ެއއްކޮްށ އަެނއްކާ ީމގެ މުއްދަުތ ކުުރވެގެްނ އަންނާތީާއ ެއއްކޮށް ިމ ސަުރކާރުން ނަގަން ހަމަޖައްާސ 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލި ނޑަކަްށ މިހާރު ވެސް ޭއގެ އިންޓްރެްސޓްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ބިފައި އޮންނަ ގޮުތގައި ގާްތގަ

ެގ 9ނިމި ފޭސް  1ގެ. ފޭްސ 9މިލިއަނެއް ނޫނީ މިލިއަނެއްާހ ޑޮލަރު ދައްކަމުންދާ ެއއްެޗއް. ެއއީ ފޭސް 

ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެފައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް. ހަމައެކަނި މީގެ މައްސަލައަކަށް ހަމައެކަިނ 

ހަދަން ފުރަތަމަ ފިގާރތަކެއް ޖަހާފައި ދިނީމާ ެއގްިޒމް ބޭނުންކުން، ޗައިާނެގ  ޅެނީ ފީސިބިިލޓީދިމާވެގެން މިއު

އެްގޒިމް ބޭނުންކުން ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެ ބަދަލަކީ މި މަޖިލީހުން ވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން ބަދަލުކޮށްފައި އޮތް 

ޓް އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ކުރީގައި ވެސް މިތަނުން ބަދަލުވުމެއް ކަމަށް ހަމައެކަނި އެއީ. ހަމައެކަނި އެ ޕޮއިން

އެނޫން އެހެން އެްއވެސް މައްސަލަެއއް މީަގިއ  ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެ ބަދަލު، 9 ފާސްކޮށްފައި އޮތް ެއއްަޗކަށްާވތީވެ

ބާ ބޮޑު ނެތް. މާދަމާ ވެސް މިކަން ނިމުނީމާ އިނީ މި މަސައްކަތް ފެއްޓޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ަޙޤީޤަތުގައި މީަގއި 

އިޝޫެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ވެސް ކުރިން ދެންނެވިހެން މިކަމާ އެންމެ ކަންބޮޑުވި މީހާ. އެންމެ ބޮޑަށް ގެދޮރު 

ކުރަން ހަމަޖަްއސާ ެއއް ާދއިރާެއއް ތަްމސީލުކުރާ މީހަކަށްވާީތވެ އެ ވާ ެއއް ރަެށއްެގ ޫނނީ ތަރައްޤީބޭނުން

ނޑު ދޫކޮްށލާފައި ނުވެ މިކަން ކުރިއަށްދާެނ ން މި ނަގަން އޮތް ލޯނު މިއީ ފެއިލްރުމި ސަރުކާ  ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް މިކަން ނިންމާ  ގޮތަކަށް ދާން ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

 ލަން. ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ބުނަުމން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް. ޢިއްޒަތްތެ، ދަނީ މެންބަރުންނަށްއެދިަވޑަިއގެންނެވި ތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު މި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މިހިރީ ކުަޑ ހައިރާންކަމެއްގެ ތެޭރަގއި. ޯލނެއް ނުލިބޭނެއޭ މިތަނުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ސްްޓ ޭއ. އިންޓްރެމިއަދު ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ ކުީރ ދުވަހު ވިދާޅުވި. މިހާރު ވިދާޅުވި ލޯނު އެގްރީމަންޓުަގއި ސޮއިކޮށްފި

. އެގްރީމަންޓުގަ އޮތީއަހަރު ފަހުން އެކަމަކު ލޯނު ރިޕޭމަންޓްކުރަން މި 4ވެސް ދައްކަމުން އެބަ ގެްނދަމޭ. 

އެހެންވީމަ، މިއީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ސާފުނުވާ އެްއޗެއް. ނުނަގާ ލޯނަކަށް ލިބެން ވެސް ނެތް ލޯނަކަށް 

މި ލޯނު މިތަނުން މިއަދު ފާސްނުކޮށްފިއްޔާ މި ލޯނު ނުިލބިގެން މީތި އެޅެން ނެތް ޯލނަކަށް މިހާރު ފައިސާ ލޯނު 



  

ދޭ ވާހަކަ މިތާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ދެން އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ސްޓް އިންޓްރެރިޕޭމަންޓާއި 

ވިދާޅުެވއްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން އެސެސްމަންޓެއް ނަހަދަޭއ މި ލޯނު ނެންގެވީ. ނަންަގަވން ހުށަހެޅުއްވީ. އެކަމަުކ، 

އިީނޒް ސަރުކާރުން މީިތ ހަދާފައި މިއޮތީ އިނގޭތޯ އެ އެސެސްމަންޓް ހެދިޔަސް ނެހެދިޔަސް އޭގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް ޗަ

ބޭފުޅުްނ އެއީ ފީސިބިލިީޓއަކަށް  މި ލޯނު ދީފައި މި ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓުގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް ތިޔަ

ކުރި ބެކްގްރައުްނޑް ޤަބޫލުނުކުރެއްިވޔަސް. މި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ެއޅުމަށް ޓަކައި ަޗއިނާ ސަރުކާރުން ޤަބޫލު

ހޭގޮތުން އަުޅަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލާނަން. ޗައިނާ ސަރުކާރަށް މި ިދެވހި ސަރުކާރުން އޭރު އޯޭކ ބެ ނެސެސިޓީއާ

 This project will foster regional -2.5.2ވިަޔސް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ކަމަށް 

development relief congestion in Male’ through decentralization and make the 

residential south and upper south province to attract to the living conditions provided by 

the government and return back to their islands.   .ްމިއީ ސަބަބު އިނގޭތޯ ަޗއިނާ ސަރުކާރުނThe 

south and upper south province is also facing land shortage compared to the population. 

The project will help to raise the income of the local community living in the south and 

upper south province and improve the living standard. The government is having a 

master plan to develop and implement different project to increase the total income of 

the people. This could be possibly only if there have been provided by good condition 

housing and the other services for which their migrating to the capital. 2.6- Executive, 

project locations, scope, investment, etc... summery. 2.6.1- Project location. This 

project construction islands are located in south and upper south provinces of the 

country. Distribution plane of 1500 housing units will be in eleven islands as the 

following list one. Seenu Hithadhoo, 2- Seenu Maradhoo, 3- Seenu Feydhoo, 4- Seenu 

Maradhoofeydhoo, 5-Seenu Hulhumeedhoo, 6- Gaafudhaalu gaddoo, Gaafudhaalu 

Thinadhoo, Gaafudhaalu Madaveli, Gaafudhaalu Hoadehdhoo, Gaafualifu Vilingili, 

Yanviyani Fuahmulah. 2.5.1- Background necessity. Confirm to the pledge of the 

providing affordable housing for all the citizens among the five key pledges mentioned 

in the national framework for development 2009 to 2013 by the government of 

Maldives. ޫނިއްާޔ އެމް.ޑީ.ޕީ ގަަވރންމަންޓަކަސް އެހެން ސަރުކާރަކަސް ސަރުކާެރއް ވާނީ ސަރުކާރަށް. އެހެންނ

 Theއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ނެތްނަަމ މި ލޯނު ނުލިބޭނެ ނޫންތޯ. ޗައިނާ ސަުރކާރުން މީތި ކެންސަލްކުރާނެ ނޫންތޯ. 

development of, in the Maldives has been focused towards Male’ lots of the industrial, 

commercial, social infrastructure in world within around Male’. This regard migration 

from the islands towards Male’ for services mainly education, health and employment. 

Today Male’ with the land area of less than two square kilo meters accommodate more 

than the third of the countries populations causing congestion and urban problems. The 

capitals density eight hundred people per hector and the vertical expansion also puts 

into its limits.  ުއެހެންވީަމ، މިއީ، މީތި ަޗއިނާ ސަރުާކރަށް ހުށަހަޅައިގެން މީެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް މި ހަތަރ



  

 ބޭފުޅުން ތި ގާަފއި އޮތް ލޯނެްއ މިީއ. ފީސިބިލިޓީ ސްޓަީޑއެްއ ަނހައްދަވަޭއ ތިއަތޮޅުެގ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ނަ

ވިދާޅުވަނީ. މިއީ ހެދިޔަްސ ނެހެދިޔަސް މީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ލޯނު އެޕްރޫވްކޮށްފައި މިއޮތީ. 

ާއއި މީެގ  . ނެސެސިޓީ . އެހެްނވީމަ، މިއޮީތ މި ބެްކގްރައުްނޑްކޮަބއިޯތ ޙައްޤަށް ނޭިރގެންފަ އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި

ނުކުާތގެ މަްއޗަށް ބޭސްކޮްށ ދޭން އޮތީ.  4މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ފެންނަން. އަދި ޗައިާނ ަސރުކާރުން މި  ފީސިބިލިޓީއާ

ނަޑއެިޅގެ ނޑަެއޅިފައި އޮތް އަދަާދއި، ދޭނެ ރަށާއި ކަ ން ޗައިނާ ސަރުކާރުްނ ދެން މިއޮތީ އެކި ރަށްރަށަށް ކަ

ޚިލާފު ވާހަކަެއއް. ދެން އޮތީ  ން ޯލނެއް ނޫނޭ. ނޫން. ޙަޤީޤަތާވަީނ މިއީ ަވކި ބަަޔކަށް ދި. ދެން މި ވިދާޅުހުށަހަޅާފަ

ބައްދަލެއް ނުުކރޭ. މި ކޮމިޓީ، އެހެންވެގެން  ނި މީހަކަށް، އަުޅަގނޑުމެންނަކާފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއޭ މިވެ

ކޮމިީޓއަށް ަވޑަިއގަންނަވާށޭ ަހއުސިންގ  އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު ަވޑަިއަގންނަވާށޭ. މި

ބޭފުޅުން  މިނިސްޓަރު ވެސް. ވިދާުޅވެެދއްވާށޭ. ކީްއވެގެންތޯ ޖެހިލުންވަނީ. ކީްއވެތޯ ނުގެެނިވގެން މިއުޅެނީ. ތި

ބޭފުޅުންގެ ހައުސިންގ މިނިސްަޓރާއި ބައްދަލުކޮށް ދައްަކާވ  ބޭފުޅުންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި، ތި މުލިއާޭގގައި ތި

ނޑުމެންނާިއ މި ކޮމިޓީއަކާ ހަކަައކީ އަވާ ޚިލާފު ވާހަަކއެއް. މިީއ  ނޫން އިނގޭތޯ ެއއީކީ. ޙަޤީޤަތާ  ބެހޭ ވާަހކަެއއް ުޅގަ

ދެކޮަޅށް ސީދާ ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާ. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންނާ މިރާއްޖޭގަިއ މިހާތަނަށް އަްއޑު 

ަކނަޑއެިޅގެން ިޚލާފު ކަމެއް. ަރއްޔިތުްނގެ  އްެޤއް. މިީއ ޤާނޫނުއަސާީސއާޙަ މިދަންނަވަނީ. މިއީ ވަރަްށ ބޮޑު

ޙައްޤުަގއި ރައްޔިތުން ިވއްަކިއގެން ބޭރު ޤައުމަކުން އެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަށް ޓަކައި އެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ހުށަހެޅުން 

ރުކާރު ކިަޔސް އެއީ ދިވެހި ސަރުކާރު. ވިޔަސް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަ ކަމަށް ހުށަހަޅައިގެން އަދި މި ސަރުކާރުން ނޫން 

ރާއްޖޭގައި އޮްނނާނީ ދިވެހި ސަރުކާރު. މި  ރާއްޖެައކު ނޯންނާނެ. މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާެރއް ޕީ.ޕީ.ެއމް ސަރުކާރެއް މި

ށް ދިވެހި ސަރުކާރު އޭރު އޮތް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިގެން ނެގި ލޯނެއް މިއީ. އެހެންކަމަށްވީއިުރގައި މިގޮަތކަ

 މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ހަމަ މިތާނގައި ައޅުަގނުޑގެ ޢިއްޒަްތތެރި އަޚް ޣަފޫރު ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން ައއްޑު 

އަތޮުޅގައި ތަަރއްޤީެއއް ނުކޮށް ގަން އެއަރޕޯްޓ  އަތޮޅުަގއި ާސކްސަމިޓް ބޭްއުވމަށް އިންކާރުކުރި މީހުން މިއީ. އައްޑު

އަހަރުވަންދެން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް އޮތް ތަން  03ން މިއީ. ހަލާކުކޮށް ސުންނާފަތިކޮށްލި މީހު

ސުންނާފަތިކޮށް ޚަރާބުކޮށްލި މީހުން މިއީ. އެތާނގައި ހުރި ރާޑަރު ސިސްޓަމް ގޮސް އޮސްޓްރޭލިާޔއަށް ވިްއކާލި 

އްޔިެތްއގެ ޙައްުޤގަިއ އަތޮުޅގެ ރަ މީހުން މިއީ. މިމީސްމީހުން މިކަން މި ކުރަނީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އަްއޑު

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ިވއްަކއިގެން މި ރައްޔިތުްނގެ  4އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް މި ކުރަނީ. މިއީ މި 

ރުފިޔާއަށް ީކްއވެތޯ ިވއްކަްނވީ.  0333ރުފިޔާއޭ.  0333ނަމުގައި ބޭރު ދައުލަތަކުން ިދން ލޯނެއް. ދެން މި ވިދާޅުަވނީ 

 އިންޓްރަސްުޓގައި  5.1%ރެ ދަށުްނ ރުފިޔާއަށް ެވސް ދެވޭނެ. ިމއީ އިންފްލޭޝަނަށްވު 0333ވެސް  ރުފިޔާއަށް 0333

ބޭފުޅުން ތި ނަން ބަދަލުކޮށްގެން އުޅެނީ. ިމީއ  މިއަށް ކިޔަނީ ލޯނު އެހީއޭ މީގެ ކުރިން. މިހާރު އެއީ ޯލނޭ ތި

ނޑާ އި 5.1އެހީއަކަށް ަޗއިނާ ސަރުކާރުްނ ދީގެން އުޅޭ އެްއޗެއް. އެްނމެ   ންޓްރަސްޓް. ވަިކ ހިސާބަކަށް ދިަޔއިމަ ކަ



  

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ އިްނފްލޭޝަނަށްވުރެ ދަށުން އިންޓްރަސްޓް ހުންނަ ލޯނަށް  ވެސް ލާނެ. ތި

ވާގޮތް. އެ ހުލިވަމުން ހުލިވަމުން ގޮސް ހުލިވާނީ ފައިސާ އަގު ދަށްެވގެން. މިއީީކ ލޯނެއް ދޭ އުސޫލަކުން 

މަތިވާނެ.  ޝަލް ރޭޓުން ދޭ ލޯނު އިންޓްރަސްޓަށްވުރެޓަކުން ދީފައި އޮތް ލޯނެއް ނޫން. ކޮމަރކޮމަރޝަލް ރޭ

ރުފިޔާއަށް  0333އިންފްލޭޝަނަށްވުރެ ދަށުން މި އިންޓްރެސްޓް އޮންނަ އެްއެވސް ލޯނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ލޯނެއް ނޫން. 

. ކުރިއަށް ކަވަނީ. ކޮން ިއންޓްރަސްޓެއްގަ ހަކަދައް މި ދޭންޖެހެނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ. ކޮން ހިސާބަކަށް ބޭސްކޮށްފައިތޯ ވާ

ވަންދެން އެަކއްެޗއް ނުދީ ސަރުކާރުން އަހަރު  7ހޭތޯ. އެހެންވެްއޖިއްޔާ އަހަރު ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ދޭންޖެ 7އޮތް 

ރައްޔިތުންނަށް މި އަދާކުރެޭވނެ ނޫންތޯ. އެހިސާބަށް ދާއިރުަގއި ފައިާސގެ ައގު ެވއްޓިގެން ދުނިޭޔގެ މާކެުޓ 

ރުފިޔާއަށް ވެސް މިއިން ތަެނއް ކުއްޔަށް ެދވޭނެ އިނގޭތޯ.  5333ރޭޓަށްވުރެ ދަށުަގއި އޮންނާނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުމެން ެއއްެޗއް ނުބު . މިއީ ހަމަ ނެ ވަރަށް ކެތްކޮްށފިން މިތާނގައެހެންވީމަ، ާކކަށް އޮުޅވާލަންޯތ މިއުޅެނީ. އަުޅގަ

ޤުަތއް ލޫުޓވުން ިމއީ. މިީއ އެނޫން އެްއވެްސ ެއއްެޗއް ނޫން. މިއޮީތ ސީދާ ައއްުޑއަތޮޅުެގ ރަްއޔިުތންގެ ޙައް

ނޑު ހިންގާ ދާއިރާ. މިއިންނެވި ބޭފުޅާ އެ އިންނެވީ ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ނަގާލަިއގެން ދާއިރު  ސ.މަރަދޫ އަޅުގަ

ުފޅުން ވެސް ހަމަ ބޭނުން ބޭ ވެސް އެމަނިކުފާނު އެ ހުންނަވަނީ ެއއްެޗއް ވިދާޅުނުވެ. ެއހެންވީމަ، ލިމިޓުގައި ތި

  ުޑގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި...ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްެކވީ. ސ.ޭފދޫގެ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ އަޅުަގނ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ެވސް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. ވަކި ބޭފުަޅކު ބޭނުންހާ ވާހަަކެއއް މި ކޮމިީޓގައި ެދއްިކގެން  މިހާރު އަޅުގަ

. އަމިއްލަ ރަށުގެ ކަދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތް މިތާނގަނުވާނެ. މީނދަ ބޭފުޅާ، އޭނދަ ބޭފުޅާއޭ ކިޔާފައި ފާޑުފާުޑގެ ވާހަ

 ދިމާލަށް  ވާހަކައެއް މިާތނގައި މީހުންނާ ވާހަކަދަްއކާ ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަދަްއކާ. ތިމަންނާ ބޭނުންހާ 

 .... ދައްކާކަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މިދަންނަވަނީ ކީއްެވގެންތޯއޭ ިޢއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވާ އާދެ! ށޭ މިހިރީ މި އެއްޗެހި މި އަުޅގަ

މައެކަނި މި ސަރުކާރުން ނީޑް ހަ ންތަކުން މިހިރީއޭމި ފެންނަން އޮތް ހުރިހާ ލިޔެކިޔު ންތައް ފެންނާށޭ.ލިޔެކިޔު

ބޭސްއެްއ ނެތޭ ިކޔާފައި މިަތނަށް ފޮނުވި ސިޓީފުެޅއް ފިަޔވަިއ ހެދި އެެސސްމަންޓެއް ވެސް އެްއވެްސ ެއއްެޗްއ 

ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންވެްއޖިއްޔާ ީކއްެވގެންތޯއޭ އެ އެސެސްމަންޓް ނުހެދިގެން މިއުޅެނީ. ކީްއެވގެންތޯޭއ 

ން މިތަނަށް ވަޑައިނުގެން ޖަވާބުދާރީނުކުރެވެްނވީ. އަުޅަގނޑުމެން ކީއްޯތއޭ ކުރަން މިނިސްޓަރު، ދެ މިނިސްޓަރު 

 . ހުށަހެޅީ ދެ މިނިސްޓަރުން ގެނެސް މި މައްސަލަ ސާފުުކރަން. މިއުޅެނީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަ  އާދެ! ސައްކަތް ފެއްެޓއިުރގައި އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

އޭރު ތިބި ތަރުތީބުން ދިނުމަށްފަހުގައި ހަމަ މި ޑެލިބަރޭަޝންގައި ހަމަ ހިއްާސކޮށްލަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން 

ނޑު ދެ  މުން މި ގެންދަނީ. ފޭދޫ ކުރިއަށް މި ގެންދިަޔއީ. ހަމަ ތަރުތީބު އެދޭގޮތަށް، އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދަްއކަވަމުން މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަރަށް ޙަޤީޤަާތއި ފުޅުމިތާނަގއި ވާހަކަ އާދެ!

ްއކަަވއިފި. ެއއީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ައދި އައްުޑއަތޮުޅގެ އެހެްނ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅުތައް ދަ

އަޮތޅުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަަކއެްއ  މެންބަރުން ވެސް މިތާ ތިއްބަވައިގެން ވާހަކަައކީ ތިމަންނާ ނޫން އެހެން މީހަކު އައްޑު

 އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އައްޑު ނުދައްކައޭ. ައޅުަގނޑުމެން ެވސް މިތަނަށް އައިސްފައި މިތިބީ

ތި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ، ޚާްއޞަކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ އަޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުރަީނ ދިވެހި ލޮބުވެ އެންމެހައި

ނ ިއގެން. ކޮންމެހެން އައްޑުރައްޔިތުންގެ ކަްނކަމާ ނުޑ ޑު. އައަތޮޅު ހަމަ ފޭދޫ ދާއިރާ އެކަންޏެއް ނޫން އަޅުގަ ުޅގަ

ނޑު ވަކިން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނަން ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް. ނިސްބަތް ފޭދޫއަށް ވާތީވެ ފޭދޫ ދާއިރާއަށް އަުޅގަ

އަތޮޅު ހަމައެކަިނ  އެހެންނަމަވެސް، ިމއީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަސްަލޙަތާއި ުގޅިފަިއވާ ކަެމއް. މިީއ އަްއޑު

އަތޮޅަށް ދޫކޮށްަފއިވާ. މި ލޯނުގެ މައްސަލަ މި ޖެހިގެްނ އުޅޭ ހިސާަބކީ މި ލޯނު  4ކަމެއް ނޫން. މިީއ ދެކުނުެގ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ުކރީގެ ސަރުކާރު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ނަޝީުދގެ ސަރުކާރުން މި ލޯނު 

އަތޮޅަކަށް ިމވެނި  4ކުނުގެ ނަންގަވާފަިއ ެއއްެވސް ކަހަަލ ބެއްލެވުެމއް ނުބައްަލވައި ޭމޒު ަކއިރީަގއި ތިެބގެން މި ދެ

ރަށަކަށް މިވެނި ވަރަކަށް ޖަާހފައި މި ެއއްޗެހި ނިންމާފައި ފޮނުއްވަިއގެން މި ލޯނު އެޕްޫރވްކުރަން ވަކި ހިސާަބކުން 

އެބޭފުޅުން މި ބަދަލުކުރަންވީ. ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވާަފއި އޮތް ސިޓީތައް މިހިރީ. މިއީ ިމހާރު ފޮނުއްވަިއގެން ުއޅޭ 

ވެސް ފޮނުއްވަިއގެން މި ލޯނު އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި މި  އް ނޫން. އޭރުއެްއޗެ

ވެސް ކޮށްފަިއ އެބަހުރި. ތަޅުމަށް ވެސް ީމތި ފޮނުވާފައި އެބަހުރި.  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދެފަހަރު ކުރީަގއި ފާސް

މެހެން މިއަދަކު ނޫން. އޭުރއްސުރެން މި ބަދަލަށް އެދެމުން މި އެހެންވީމަ، މި މައްސަލަޖެހުުނ ހިސާބަކީ މިއީ. ކޮން

އަންނަނީ. މިހާރު ޗައިނީޒް އެގްޒިމް ބޭންކުން ވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ހަމަ މިގޮތަށް މީތި ބަދަލުކުރަން. އެކަމަކު، 

ެއ ބޭންކުން އެމީހުން ަމއްސަލަައކަްށވީމަ  ރއިން ފާސްކޮށްަފއި ިނންމާފައި އޮތްއެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުެގ ފްލޯ

ޗައިާނއިން މި ލޯނު އަނބުރާ ދޭން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ވެސް ފާްސކޮށްދެއްވީމަ. ެއއީ މި ދިމާެވގެްނ 



  

 ހައުސިންގ ޔުނިޓު މީަގއި. ދެން އައްުޑއަތޮޅު މަރަދޫ 57އުޅޭ މައްސަަލއަކީ. ދެން ފޭޫދ ދާއިރާަގއި ކުީރގައި އޮތީ 

ފްލެޓް އަޅާގޮތަށް މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ނިންމާފައި އޮވެފަިއ މި ބަދަލުވެފައި މިއޮތީ އެ  13އި ކުރީގަ އާިއ، ފޭދޫއާ

ރަށްރަށުން ކޮންމެހެން ސަރުކާރުން ބަދަލުކުރަން، ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ބަދަލުކުރެއްީވއެއް ނޫނޭ. މިއީ ރައީސް 

މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އަޅަން ފަހުން ދިރާސާތައް  ޔާމީން ވެސް ބަދަލުކުރައްަވިއގެން އުޅުްއވަނީެއއް ނޫނޭ. މިއީ

ހެދިއިރު އެ ރަށްރަުށގެ ަކއުްނސިލުން މިއޮތީ ބުނެފައި ތިަމންނާމެންގެ ރަށަކު ނެތޭ މި ފްލެޓްތައް އަޅާނެ ބިެމއް. 

އަޅާފައި  ފްލެޓް 01އެހެން ވިދާޅުެވގެން ކައުންިސލުން ބިން ނުދޭން ފޭދޫ ދާއިރާގައި ެވސް ހަމަ އެގޮތަށް ދިމާވީ. 

ފްލެޓް އަޅާނެ ބިމެއް ނެތް. ދެން ޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ބިން ހިއްކަން. މި ލޯނަކު ނެތް ބިން  13އެހެރީ. އިތުރު 

ނޑުެމން މިތާނގައި ކިތަންމެ ވަަރކަށް މި ބަހުސްކުިރއްޔާ ިމ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ. މިއީ  ހިއްކާކަށް. ދެން އަުޅގަ

ތަދޫއަށް މި ބަދަލުކޮށް، ހިތަދޫގައި ބިން އެބައޮތް. މިއީ ެއއްފަސްވެފަިއ އޮތް . ދެން ހިއޮންނަ ގޮތް މިކަން ދިމާވެފައި

ފަސް ރަށެއް ވަކި ނަމެއް ިކޔަސް މިއީ ހަމަ އެއް ރަށެއް، ެއްއ  ރަށެއް. އެއޮތީ ލިންކު ރޯޑުްނ ގުޅިފައި. ހަތަރު،

މި ގުރަްށ ދާއިރު ހަމަ މަރަދޫއަށް  ބައްރަކަށް މިއޮތީ. އެހެންވީަމ، ހިތަދޫގައި މި ހަުއސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅާފައި

ވެސް މަރަދޫފޭދޫއަށް ވެސް ފޭދޫއަށް ވެސް އޮތް އެްއޗެްއ ހަމަ އެ ނިސްބަތުން ެއ ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ގުުރ 

ލާގޮތަށް ނިންމާފައި މިއޮތީ މިހާރު. ދެން ކޮބައިތޯއޭ މީގައި އޮތް މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި އިޝޫއަކަްށ 

ނޑަކަށް ނުފެހަދަން. އެހެންވީ ޔުނިޓް ހުޅުމާލެއަށް މި  797ން ނޭ އެްއވެސް ެއއްެޗއް. ދެން މީގެމަ، އަުޅގަ

ބަދަލުވާންޖެހުނު ސަބަބު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންމެ މިތާނގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެ ކުރީަގިއ ވާހަކަދެްއކެިވ ބޭފުޅަުކ 

އެޕްރޫވްކޮށްފައި މި ލޯނަށް އެދުނުއިރު ދިވެހި ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ. މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަައކީ މި ލޯނަށް 

ސަރުކާރުން އެްއވެސް ދިރާާސއެއް ހަދާފައި ނެތި ހަމަ މޭޒު ކައިރި ތިބެގެން ފިގަރތަެކއް ޖަހާފައި ރަށްރަށް ޖަހާފައި 

އަކީ މި ފޮނުވާލީމަ އޭގެ ފަހުން ބެލިބެލުމުގައި މިއަށް މިގޮތަށް މި ލޯނު އެޕްރޫވްކޮށްގެން ތިމަންނާމެންނަށް ވާހަކަ

ބޭނުންވާ ޓާގެޓަކަށް މި އެީޗވްާވކަށް ނެތިގެން މި ބަދަލެއް ގެންނަން އެދިގެން ބަދަލުކޮށްފައި މިއޮތީ. މިީއ 

ރުފިޔާ އަށް ވެއްިޖއްޔާ އަދި  0333 ،7333މައްސަލައަކީ. ެއއީ ރަށްރަުށަގއި މިހާރު ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެްއ މި ވިްއކާލަނީ 

މީހުން އެ ހޯދަން ސިޓީ ލާއިރު ރާއްޖެތެރޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިސާބުެގ  93333 ފްލެޓް އަޅައފިއްޔާ 13ހުޅުމާލޭގެ 

 0333، 0333މީހުން ސިޓީ މި ލަނީ. ލާއިރު މި ދިމާވާ މައްސަލައަީކ  033ފްލެޓް ައޅަިއގެން  01ރަށެއްަގއި 

އޮތްގޮތުން އެ ފްލެޓްތަކަްށ  ރުފިޔާއަށް ފްލެޓެއް ދީގެންވެްސ އެބޭފުޅުންނަކަށް އެތަންތާނގެ މާލީ ޙާލަތު މިވަގުތު އަދި

ކުލި ދައްކާކަށް އެ އަދަދަށްވުެރ ބޮޑު އަދަދެއް ހުށަހަޅައިގެންނެއް ނެތް ވާކަށް. އެހެންވީމަ، ފޯމު ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންގެ 

އަދަދު މަދުވެގެންކަމަށް މި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެްއކެވި ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ މި ބަދަލެއް 

ން މި ޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންވީމަ، ިމއީ މިއަުދ ގެަނއި ބަދަލެްއ ނޫން. މިއީ ކުރީަގއި ރަީއސް ނަޝީދު ވެްސ ގެންނަ

ވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުާކރުގައި މި ފޮުނއްވީ ވެްސ  ވެސް އެމަނިުކފާނުގެ ސަރުކާުރގައި. ލިބުނީ މި ލޯނު ދެއްވީ



  

ނޑުމެްނ އަތުަގއި މިތިބީ މި  ިސޓީތައް. މި ބަދަލުކުރަން މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދެްއވަން ދެފަހަރުމަތިން. އަޅުގަ

 ފޮނުއްވާފައި ހުރި ސިޓީަތއް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ކޮބާތޯ. ސިޓީ ދައްކާ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އެބަހުރި. 

 

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

 ސިޓީ ދައްކާ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެހެންވީމަ، މިގޮތަށް މިކަން އޮއްާވ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ވާހަަކފުޅު ދައްކަާވއިރު ތިގޮތަްށ 

ނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ނި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތަކށް އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި އަރަިއގަނެގެން ހަމަެއކަ އޮޅޭގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ތިގޮތަށް ތިކަންތައް ކުރީމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށްހެން  މަރަދޫ ދާއިރާގެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަ ސައްކަތުން މި ިލބޭގޮތަށް ނަހައްދަަވއިފިއްާޔ މި އެރެނީ. މި ލޯނު މިތަނުން މި ކޮމިޓީން މިއަދު އަޅުގަ

ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭނުމަކީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް އެްއޗެްއ ެއއަށް ބަދަލެއް އުނިއިތުެރްއ 

ނޑުމެން އެ ފާސްކޮށްދީފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު މިއޮތް އެތި ރަނގަޅަށް ސަލާމަތު ގެނެސް ން ލިބެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޅާފޮޅައި މިތާނގައި  ނޑުމެން އަތުްނ  މިކަންކަންތޯއޮްއވާ މިކަމާއި އަުޅގަ މި މުޅި އެތި އަޅުގަ

ނޑު އަޅުަގނޑުެގ ރަށަށް ފޭދޫ ދާއިާރއަްށ މިއޮތް އެްއވެސް ެއއްެޗްއ  ބީވެގެންިދއުންތޯ ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ކަން އޮތްކަމަށް ފޭދޫގެ ކައުންސިލުން ެއއީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކައުންސިލެއް އުނިވެފައި ުނވާތީވެ ފޭދޫގެ ިބމުގެ ދަތި

 އާއި، އެތާނަގއި އޮތީ މެޖޯރިޓީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކައުންސިެލއް ނޫން. އެމް.ޑީޕީގެ ކައުންސިލުން މި ނިންމަނީ މަރަދޫ 

އިދޭޭށ. ސަރުކާރުން ނިންމަނީ ފޭދޫގެ ބިން ނެތޭ ފްލެޓް އަޅާކަށް. އެހެންވީމަ، ހިތަދޫގައި ައޅަ އާއި މަރަދޫފޭދޫ

ހިތަދޫގައި ފްލެޓް އަޅާފައި ޭފދޫއަށާއި، މަރަދޫއަާށއި، މަރަދޫފޭދޫ އަށް ހުރި ފްލެޓްތައް ތިމަންނާމެން އެ ރަށްރަށުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ގުރުން ެދއްވާަނމޭ. ދެން ކޮބައިތޯއޭ ޝަރީފް އަޅުަގނޑު ފޭދޫ ާދއިރާގެ މެްނބަރު މިތާނގައި ހުރެގެްނ 

އްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތްއ ނިގުޅަިއގެންފިއޭ ވިދާުޅވުުމގެ ޙައްޤަކީ. އަދި ނެތެންނު އެްއވެސް ތާކު ފްލެޓެއް. ފޭދޫ ރަ



  

ފްލެޓް ހުޅުމާލެއަށް ވެސް ލެވޭނެ ނޫންތޯ.  734ހުޅުމާލޭގައި ހުރިތޯ ފްލެޓް. ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ނެތެއްނޫންތޯ. މި 

ލަިއގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ވެސް މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލާފައި މި އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ތިގޮތަށް އޮުޅވާ

ކޮމިޓީ ވެސް ުހއްޓުވާލާަފއި މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުވާލާަފއި ިދވެހި ރައްޔިތުން ަބނޑަށް ަޖއްސުވާލަން އެންމެ މީހަކު 

އްވާށޭ. ތި ކޮންކަހަަލ ތިހެން މަސައްކަތް ނުކުރައްާވށޭ. މިޤައުމައިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވަން މަސައްކަތްުކރަ

 ވާހަކަެއއްތޯ ތި ދައްަކވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ ދޮޅުގަިޑއިރު  ޓު މިނި  1 .އެއްކޮމިޓީ ގެ ވަގުެތއް ޮއންނަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ޓު ދޮޅުގަޑިއިރުން ވަރަކަްށ މިނި 11ށް ތްަގނޑަކަަޓއިގެން ގާކަތަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފައްއިދާރީ މަސައް

އުނިކުރުމަށްފަހުގަިއ ދެން ެގންދެވޭ ަވގުތުތަުކަގއި މިއިން ކޮންމެ ސަބްޖެކްޓަކަށް ވާހަަކފުޅުދެއްކުމުަގއި މެންބަރުްނ 

ގެ ހަމަ ބޭނުންވަރަކަށް ވަގުތު ބޭނުންފުޅުކުރައްާވކަމުަގއި ވާަނމަ އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބި ދިއުމު

ޮއވެްއޖެއްޔާމު އަލަށް ަވޑަިއގަްތ  އިޗާންސު ބޮޑު. އަދި އެއް ބޭުފޅަކު ދެފަހަރަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގެންފަ

 ބޭފުޅަކަށް ހަމަ އިސްކަންދިނުމަކީ ހަމަ ކުރީއްސުރެ އޮންަނ ތަރުތީބެއް. ތަންކޮޅެއްފަހުްނ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު 

އޮތް ތަރުތީބުްނ  އިންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ދެމުން މިގެންދިޔައީ ހަމަ އެދިފަވެސް އެދިަވޑަިއގެންފާނެ. ެއހެ

ނޑު އެދެން ހަމަ އެ ުޒވާބު ެއގޮަތށް ކުރިއަށް ނުގެންދަން އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްތަްއ  މިހާތަނަށް. ދެން އަޅުގަ

ސަރުކާަރކަށް ެއްއވެސް ދިމާލަކަށް  ހަމަ ނިމޭނެ ތަރުތީބަކުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރިއަްށ ގެންިދުއން. އަދި އެްއވެސް 

އަމާުޒވާގޮތަށް ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އެއް ވާހަކަ އަެނއްކޮޅަށް ަބދަލުކޮށް އަނެއް ބައެްއގެ ބޮލުގައި އެ ތުހުމަތު އަޅުަވއި 

ވަރަށް  އެއްަބއެްއގެ ބޮލުން ތުހުމަތު ނަގައި ހެއްެދވުމަށްވުރެ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އެބަ ުހރި މި ލިޔެކިޔުންތައް

ރަޝީދު، ވިލުފުށީ  ރިޔާޟްތަފްސީލުކޮށް ފެންނަން. އޭގެ އަލީގައި މި މަސައްކަތްޕުުޅ ނިންމަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް. 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާ

ބެހޭގޮތުން އަލަކަށް ނޫން މި ކޮމިޓީގައި މިކަމާ މެުދ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ލޯނާ

މަޝްވަރާކުރަމުން މިގެންދަނީ. މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރުަމތީން ހަމަ މިގޮތަށް މިތާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަިއ 

ގޮތަްށ ެވސް މިކަން އޮތީ މި ފްލޯރއަށް ފޮނުވީމަ އިވަިކގޮތަކަށް ދެފަހަރެްއގެމަތީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފަ

ނުނިމި. ނުނިމުނީ އެވަގުުތ އެދުވަހު ވޯޓަށް އެހިއިުރގަިއ މި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ިވސްނުމުގައި ތިބި މީހުންގެ 

އުޅޭ މައްސަލަ ައީކ  ޒިރުވެ ނެތީމަ. ދެން، މި ދިމާވެގެންއަށް ހާ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެދުަވހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 



  

ޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަކީ މިއީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް ފާހަގަކުރެއްވިހެން ކަމަށް މި ހެދި ރި މިތާ ނީޑެއް ނެތް

މިހާރު  އި އޮތް ރިޕޯޓެްއ. ެއ ރިޕޯޓުެގ މައްޗަށް ބަލާފަ އި ފޮުނވާފަ އިހަދާފަ އިމިއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގަިއ އޭރުގަ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އެއޮ ކަެމއް  ވެސް އެނގޭ ތީ. ދެން މިއީ ުކރިންރަށްތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިުޓ އަޅާނެ މިންވަރު ކަ

ފްލެޓު މި އެޅެނީ މިާހރު ދެކުނުގެ އަޮތޅުތަުކގަ.  420. ދެން ހަމަ އެހެންމެ މި އަދަދު މަދުވެގެންދިަޔއީމަ މިތާނގަ

އަނެއްބައި މި ބަދަލުކުރެވެީނ ހުޅުމާލެއަށް. ދެން ފީސިބިލިޓީގެ ވާހަކަ ބަޔަކު ދަްއާކއިރުަގއި ފީސިބިލިޓީ އެއް 

ދައިގެން ނަގާ ލޯނު ޭއގެ ެއއްއަހަރު ފަހުން ފީސިބަލް ނުވާނެ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ުހންނާނެ. ނާޝިދަށް މިކަން ހަ

އެނިގވަަޑއިގެންާފނެ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އެނގިަވޑަިއގެްނފާނެ. އެކަމަކު، ޤަބޫލެއް  އިފަހަރެއްގަ

ންތިހާ ދަރަޖައަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހު ތެޭރ މައްޗަށް ދިަޔކަން ެއއީ ނުކުރައްވާނެ. ެއއީ ތަކެީތގެ އަގު އި

 19އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙަީޤޤަތް. ނެގި ލޯނު އޭރު ނަގާަފިއ އޮންނާނީ އޭރުަގއި ހުރި ައުގތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް. 

ވެސް އޭެގ ސަބަބެއް.  ުލކުރި. އެލާރި އަށް ޑޮލަުރގެ އަގު ބަދަ 15.09، 10ޑޮލަރަށް ުހއްޓާ ުކއްލިއަކަްށ  55ރުފިޔާ 

ނޑުމެންނަށް މި  ަތެކތީގެ ައގު އަރަިއގެންދިޔަ ަސބަބު އެ އިއަދި ދުނިޔޭެގ މާކެުޓގަ ވެސް އޭގެ ސަބަބެްއ. އަުޅގަ

 ގައި ހިލަބަސްތާ އެއް ގަންނަން ލިބެނ9111ް، 9111ރުފިޔާ އަްށ  01ނޫން. މާލޭެގ ބާޒާރުގައި  އެއް ކަންނޭނގެ

ރެއްތޯ ހުރީ. މިހާރު އުޅެނީ އެގެ ޑަަބލް މަތީގައި ައގު ުއޅެނީ. ެއހެންވީމަ، ފީސިބަލް ނުވާނެ ހުރި. މިހާރު ކިހާވަ

ސަބަބުތައް މިހިރީ. ދެން މޮޅުކޮށް ވާހަކަދެްއކިދާނެ މިތާ ކެމެރާ ހުރީމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް. މީގެ ޙަޤީޤަތަްށ 

ތް ހުންނާނީ މިހާރު ނިމިފަ. މިތާނގައި ކެމެރާތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކުރަންޖެހޭނީ. މި ނެތްނަމަ މިއަދު މަސައްކަ

ކަމަްށ ބައެއް  ހުރީމަ ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙިމާޔަތާއި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި މާގިނަ ކަންތައްަތކެއް ކޮށްދޭ

ރޮމޯޓުވާންެވގެން ދައްކަނީ ސަބަބުތަެކއް ހުރީމަ. އެއް ސަބަަބކީ ތިމާ އަމިްއލަ އަށް ޕްިމ  ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަ

ތިމަންނައަކީ އޭގެ މީހެއްކަްނ ދައްކަދޭން އުޅުން. އަނެްއ ސަބަބަކީ، މި ސަރުކާރުން މިކަން ކޮށްފާނެތީ މިކަން 

ނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިކަން ކުރަންވީ ގޮތަީކ  ކުރިޔަނުދޭން. އެހެންވީމަ، މި ސަބަބުތައް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ނަގަން އެއްބަސްވުުމގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ލޯނެއް  9119ތް ނުފެށި މި ލޯނު މިއަދު މި މަސައްކަ 

ސައްކަތް ނުފެށި އޮތުމަީކ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މަ މިއަދާ ހަމައަށް ދިޔައިުރަގއި މި

ހާސް ރުފިާޔ  19ދަގޫވާނެ ނލާތަކުން ވަރަށް އުމި ފީސިބަލް ނުވާ ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި ާރއްޖެތެރޭަގއި ދިިރއުޅޭ ާއއި

ނޑަކަށް ީމގެ ެގޔަކަށް ވަން ޕޮއި 19އަށް، ކޮންމެ މަހަކު  ންޓު ާހސް ރުފިޔާ ދައްކާގޮތަށް ގެެއްއ ގަންނަން. ގާތްގަ

ނަޑކަށް ޖެހޭނެ.  ނޑަކަށް ޖެހޭކަމަށް ެއސްޓިމޭޓް ން ރުފިޔާވަުރ ގާްތގަިމލިއަ 1.4ސެވަން މިލިއަން،  ގާްތގަ

ާއއި ދޭތެރޭގެ ައދަދެއް ކޮންމެ މީހަކުވެސް  19111ާއއި  5111ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މަހެއްގެ މައްޗަށް  އްޖެއެހެންވެ

ަދގޫވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ނާޝިދު ނތެރޭގަިއ އުޭޅ މީހަކަށް ިމކަން ދައްކަްނ އު ގެައކަށް ދަްއކަންޖެހޭނެ. ރާްއޖެ

 ތަނެްއގައި އަަޅއިފި  މި ައޅައިިފކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މީގެ ޑިމާންޑު އޮތް  މާލޭގައި ، އިކުރީދުވަހު ފާހަަގކުރިހެން ހުޅުމާލޭގަ



  

ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މިައުގގަިއ މި ފްލެޓުތައް ވިއްކުަމކީ ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ. މިއީ ިދމާވެގެން މިއުޅޭ ސަބަބަކީ. 

ލެޓު އެތާނަގއި އެޅުމަށްފަހުަގިއ އެހެންވީމަ، މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިަވގުތު އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފް

ހާސް ފްލެުޓ  15ނޫން،  410ބާކީވާ އެްއޗެހި ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން މިއުޅެނީ. ހުޅުމާލެއަށް ީކއްކުރަންތޯ، މި 

ހާސް ފްލެޓު  15ވެސް ެއދުވަހުން  އެޅިކަުމގައި ވީނަމަވެސް އެ ދުވަހުން އެދުވަހަށް ނީލަމުގައި ވިްއކާލަން ނުކުތަސް

މިއާ ވަރަށް ތަފާތު. އެހެންވީމަ، ވާހަކަ  އި. އެެހންވީމަ، ެއއާ ނގަެލވޭނެ. ެއވަރު ޑިމާންޑު އެބަ އޮތް މިތާވިްއކައި

ވެސް ހަދަންވީ. ދެން ހަމަ މި  އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަަދއްކާ ހެދީމަ ކަމަކުނުދާނެ. މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ދެން

ދަށުން އެބަ  މުގެ ސިޔާސަެތއް އެަބ އޮތް. ޭއގެވުރުެވރިކުރުއެބަ އޮތް. ގެދޮ ން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިސޔާސަތެއްނިމުނީކީނު

ހުރި ވަރަށް ވަރަްށ ގިނަ ަމޝްރޫޢުތައް ރާއްޭޖގެ މީހުން އާބާދުކުރަން އޮތް ޮބޑެތި ރަްށރަށުގައި އެޅުުމގެ ސިާޔސަތެްއ 

ށް ެވސް، ގައްދޫ އަ އަްއޑޫ އަށް ެވސް، ،އްމުލަަކށް ވެސްފުވަ އެބަ އޮތް. އެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން އަދިވެސް

މި މަޝްރޫޢުތައް ދާނެ.  މަހިބަދޫ އަށް ވެސް  ަޓށް ވެސް،އަދި އޭދަފުއްކުޑަހުވަޫދ އަށް ވެސް،  ،ޓަށް ވެސް މަޑިފުއް

އެއީ މި ސަުރކާރުގެ ޕޮލިީސ. މި ސަރުކާރުގެ މެނިފެްސޓޯގައި އޮތް. އެހެންވީމަ، ެއކަން ކުރަްއވާނެ. ދެން 

ރިއަށް ެގންދެވޭތޯ ބަލަނީ މިކަންތައް އަވަހަށް ނިންމަންވެގެން. ެވސް ކުރުކޮށް މި ކު ެވސް ވީހާ އަޅުަގނޑުމެން

މީހުން ެދއްިކވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް ިމގޮތަށް ވާަހކަދައްކަންޏާ އެހެން މީުހން އެކަމަުކ، ދެން އެހެން

ެގ ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ދެއްވާ. ެއގޮތަށް ދެން މިކަން ގެންދާނީ ވެސް. ގެންދަްނވާނީ ވެްސ. ެއއީ މީ

އަހަރު.  4ގޮތަކަްށ ވެްސ ވާނީ. ދެން ހަމަ ެއއާެއކުަގއި މި ލޯނު މިއޮތީ ކްރެސް ޕީިރައޑެްއގެ ގޮތުަގއި  އިންޞާފުވެރި

އަހަރު. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މި ލޯނު ސޮއިކުރާ  0އަހަރު ބާކީވެ ހިނގައްޖެ. ދެން އޮތީ ބާކީ  ތެރެއިން މިހާރު ތިން އޭގެ

ނެިގޔަސް ވެސް އެ އެގްރިމެންުޓގައި ހުރި މާއްދާތަކަށް އެމީހުން ދާނެ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނަ ނެގިޔަސް ނު

ވެސް ވާނެ.  ކަމަށް ަވންޏާ އެ ބާޠިލުވާ ހިސާބަށް ައއިއްސަ އެކަން ޢަމަލުކުރަމުން. ދެން ވަކި ހިސާބަކުން ނުނަގައިފި

ވިޔަފާރި ތެޭރގައި އުޭޅ ވަރަކަްށ  ވަަރކަށް މިކަން ެއނގޭނެ. ކޮންމެވެސް ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ކޮްނމެވެސް

ވެސް ނާޝިދަށް މިކަން އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ެއއީ މިކަހަލަ  މީހުންނަށް ވެސް މިކަން އެނގޭނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން 

ލީ. ދަންނަވާވަރަށް ބޮޑެތި ިރސްކު ނަންގަަވިއގެން ވިޔަާފރިކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ އެ ވާހަކަ މި  ،ރިސްކު

ނ ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އެހެންވީމަ، މިކަން އަުޅގަ ުޑމެން ކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

ވެްސ ައވަހަކަށް މި ކުަރން މިއުޅޭ ކަންަތއްތަކުން މި ލިބެން، މި ބޭނުންވެގެން ިމުއޅޭ މި ޚިދުމަތް ނޫނީ މިކަން  ވީހާ

! މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ައކީ މިއީ ސަރުކާރުން ކުާރ ވާނެ ގޮތަކަށް މިކަންތައް ކޮށްދޭން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދެ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ފާސްކުެރވުނު ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން މާލިއްޔަތު  ކަންތައްތައް ހުއްުޓވަން އޮްނނަ ތަނެއް

 ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާެޙްއގެ ސަބަބުން މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިފަދަ އެއްޗެއް ގެންދަން މި ޖެހެނީ.

މިއަދު ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮެވގެން އެކަން މާދަން ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ މިހެން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު މި 



  

ލިބޭ ފުރުޞަތުަގއި  އިރަނގަުޅވާނެ މީގަމާ މީހުންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމަ،  12މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މިތިބި 

ނޑުމެން ނޑުމެންގެ ވިްސނުން، އަުޅގަ ކަންަކމުގައި ެދކޭގޮްތ ސަރުކާރަްށ ރިކުއެްސޓުކޮްށގެން ެއާއ  ތިމާ، އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް މިކަން ކުެރވޭތޯ ެބލިއްޔާ. ބިރުދަްއކަން އުެޅގެނެްއ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ިމ ސަރުކާރުަގއި ތިބިހެނެއް 

ދަލުކޮށްފާނެހެނެއް. އޮތް އުސޫލު ނޫން އުސޫަލކަށް ބަ ޝަރީފުމެން ތި ދައްކާ ބިރަަކށް ޖެހިލުންވެގެން ކަެމއް އެ 

ނޑު އެކަެމއް  ެއގޮތަކަށް ުނކުރާނަން.  އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫެލއްނުކުރަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ައޅުަގނޑު ނަމަާކ އަުޅގަ

ވެސް ވާހަކަދެްއކި އުސޫލުްނ މިކަން ތަފްސީލުކުރުމަށް  އެހެން މީހުން މުަޤއްރިރަށް ދެންނެވިން މިތާނގައި އަޅުަގނޑު

ންގާ ޕާީޓ އަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދޭްނޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމަ، އެގޮުތން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޓަކައި ސަުރކާރު ހި

ވާހަކަދަްއކަނީ. މިކަން މި ާވހަކަތައް ަވކި ބަަޔކު ރަްއޔިުތންނަށް އޮޅުަވއިލީމަ ެއއީ ޙަީޤޤަތް ނޫންކަން ދެއްކުމުެގ 

ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ދޭްނވާނެ. ެއކަން  އިތުގަމި ކެމެރާތައް ކުރިމަތީަގިއ މިފަރާ އިވެސް މި ކޮމިީޓގަ  ފުރުޞަތު

ނުދީފިކަމަށް ވަންޏާ މުޤައްރިރާ ދޭތެރޭގައި އެހެން މީހުންގެ ހިތުގައި ނުތަވަސްކަެމއް އުފެދިދާނެ. މަނިކުފާނުގެ 

ނޑުން ތަންކޮެޅއް ލޫޅާފަތިކޮށް ހުންނަ ބޭފުޅެއްވީމަ މިތަނުގައި ޢާއްމު ތަްއ ގޮެތްއގައި ިހނގާ އުސޫލުން ކަން ހަށިގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މުަޤއްރިރުހެން. އެހެން ނުވާެނ  ހިނގާ ކަމަށްވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ މިތަނުން ފިލާނީ ވެސް އަުޅގަ

 ލަނީ.ނިންމާލުމަށް، މިހާރު މި ނިންމާގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންެދވޭތޯ މިއުޅެނީ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނުޑ ެއއްެޗއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ނޑާލަދެްއވާ މަިއކު އަުޅގަ ނޑުމެން މިހެން ދަންަނވާ ރު އިހަށް ކަ ލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ަގިއ 11:11ނަށް މިދަންނަވަނީކީ ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނުވަތަ ވަކި މެންބަރަކަށް ުފރުޞަތު ނުދޭކަށެއްނޫން. އަުޅގަ

ނިންމަން ދެ ގޮެތއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް.  ިނމޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތް އިގަ 19:21ޓި ކޮމިޓީ ފެއް

އެބައިން. އެހަމަ އެގޮތަށް ފުރުޞަތު  އިކުރިންދުވަހުވެސް މިގޮތަށް ަހމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ 

 ހޯއްދަވައި އަދި އެއް ފުރުޞަތު ވާހަކަދައްަކވަން ލިބިަވޑައިުނގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި

ކޮމިޓީ ނިންމުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ ގެންދަން ައޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ. އެްއގޮތަކަށް ވެްސ  އިނިންމައިލާފަ

 ައަވހަކަށް ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަދެްއވުން އެދެން.  ހަމަ ވާހަކައަށް ފުރުޞަތު ނުދޭކަށެއްނޫން އިނގޭތޯ. ވީހާ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީދު ވާ ރިޔާޟް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މިހާރު ވޯޓަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަފާނަން. ހުށަހެޅުމެއް އޮވެ ވޯޓަށް ދާކަމަށްވަންޏާ. 

ދެން މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ގަާވއިދެްއަގއެއް ނޯންނާނެ ދޮޅުގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަްށ 

މޭުޒން އެކަން ސާފުކޮށްދެްއވިްއޔާ ރަނގަޅު. ަގާވއިދުގެ ކޮްނ ކަމަށް ވަންޏާ އިދާރީ ކަެށއް. އެ އޮެވއްޖެނުގެންދެވޭނެކަމަ



  

ކަމަށް. އެހެނެްއ  ކޮމިޓީ ެއއް ކުިރއަށް ނުެގންދެވޭނެ އި ތޯ އެހެން އޮތީ ދޮޅުގަިޑއިރަށްވުރެ ގިނައިުރގަ އިމާއްދާއެްއގަ 

ނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް ޅު ނޯންނާނެ. ދެން ކޮމިޓީ އެއް ެއގޮތަށް ގެންދަން އަ ްއޖެއްޔާ ެއގޮތަށް ކުިރއަްށ ވިވެ ގަ

 ގެންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ބައެއް މުހިއްމު މައްސަލަތަުކގައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއަްށވުރެ އިތުރަށް 

 އަނެްއކާ އަލުން އިފަކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކުރާނީ. ދެން ހަމަ ދޮޅުގަޑިއިރު ފަްސކޮށްލާ ވެސް ަވގުތު ނަގަންޖެހިއްޖެ

ވެްސ ބޭްއިވދާނެ. އެހެންވީމަ، ވޯޓަްށ ާއހަކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން. ފަ ވެސް ނުކުމެ

 އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑު އަިދ ހައިލައިޓުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ވާހަކަތައް އެބަ ހުރި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކު ފުރަތަމަ ުފރުޞަތުގަިއ ވާހަކަުފޅުނުދައްަކވާ އެބައިން. ެދ ބޭފުޅަކު އެަބ ތިއްެބވި. އެީއ އިބްރާހީމް އަދި ެއއް ބޭފުޅަ 

މަދު ސަލީމް. މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ މި މަފްޙޫމަށް މި އެއް ޞާލިޙް، އަދި އޭެގ އިތުރުން އަޙު މުޙައްމަދު

ވާ. އެހެންވީމަ، އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ނުދައްކަ އެދިވަޑަިއގެން ައދި ވާހަކަފުޅެއް  ފުރުޞަތަށް

ނޑުމެންނަށް މިއަުދގެ އެެހން ަވގުތެްއގަިއ ނުވަތަ މި ކޮންޓިނިއުކުެރވެން ނެްތ  ވަގުެތއް ދިނުމަށްފަހުގަިއ އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަމުން  އޮތީމަ. ދެން ޢާއްމުކޮށް ުކރީއްސުރެ އި ކޮށްފަޓީ ރޫމް ެއހެން ކޮމިޓީއަކަށް ބުކް ސަބަބަކީ މި ކޮމީ

އަންނަނީ، ކޮމިޓީގެ ގިނަ ވަުގތަކީ ދޮޅުގަިޑއިރުކަމަށް. އަދި އޭގެފަހުން ހުށަހަޅައިގެން ގިަނ ފަހަރަށް ފާސްކޮށް ހަމަ 

ބައްދަލުވުންތައް އެބަ ހުރި ކުރިއަށް ޮގއްސަ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. 

ަޞތު ކުރިއަށް. ދެން އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް ބަންީގގެ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރު

ނޑާލިއިުރގަ  ނޑުމެން ބަްނގިއަށް މެދުކަ  އިވަގުތަށްފަހު. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވަަރކަށް މިނި 11 އިއޭރުގަ  އަޅުަގނުޑ ދެންނެވިން  2ކީ ިއނީ. ދެން މިހާރު އޭެގ އަތުަގއި ބާ ޓޭ އަުޅގަ

ޓުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުުރމަށްފަހުގައި މި މަރުޙަލާގައި ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން މިނި

 ނިންމާލަދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  ކޮށްލަދެްއވައި ވެސް ކުރު  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. ވީހާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރު 

ބޭންކުްނ  ނަން އިނގޭތޯ. ަޗިއނީޒް ެއގްޒިމްވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ވަރަށް ކުރުކުރާ

ނަޑއަޅާަފއި އޮތް ލޯނެއް ނަޑއަާޅފައި އޮތް ިމއޮތް ލޯނަކީ ެދ ފޭސްއަކަށް ކަ . އެްއ ބަޔަީކ ސަރުކާރަށް ނަގަން ކަ

ފްލެޓުތަެކއް އަަޅންވެގެން ަނގަން އޮްތ ލޯނެއް. އެބަިއ މިހާރު ނަގަިއ އެ ިއމާރާތްކޮށް އެބަިއ ކުރިއަްށ  އިހުޅުމާލޭގަ

ހައުސިްނގ ުޔނިޓެއްގެ ވާހަކަ. މި ފައިާސ  1511އެބަ ދޭ. ދެވަނަ ބަޔަކަށް މިޮއތީ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުަގިއ އަޅާ 

ވެްސ  ބޭންކުްނ ެއއްބަސްެވ މިހާރު ހެންނަމަވެްސ، ޗައިީނޒް އެްގޒިމްެއްއ ނުހިނގާ. އެއެްއ އަދި ނުަނގާ. މިބަ



  

ކަމަށް ވަންޏާ. އެ  ގެންދާ ފައިސާ ދޫކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބީ ހަމަ މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރަން ކުރިއަށް

ސަލަ އެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، ވަންޏާ ެއމީހުންގެ މައް ޔުނިޓު ދެކުނުގެ އަތޮުޅތަކުަގއި އަޅާކަމަށް 1511

މިއަދުގެ ސަުރކާރުން މިއަްށ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އެބަ ބޭުނން. ފަހަރެއްަގއި ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެއް އެީއ. ެއ އޮްނަނ 

ށް ކަމަ ސަރުކާރެްއގެ ސިޔާސަތުަތކާ އެްއގޮތަށް އެ ބަދަލުތަކެއް ެގންނަންޖެހިދާނެ. އެގޮތުން ގެންނަ ބަދަލުތަކެއް

ނޑުމެން މި  ވެދާނެ މިއީ ދެކުުނގެ އަޮތޅުތަކުަގއި ައޅާ ބަެއއް ޔުނިޓުަތްއ މަދުކޮށް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ޙިއްޞާކޮށްލަދެްއވާށޭ. މިއަުދ  އެދޭ އެދުމަކީ އެ ގެނައި ަބދަލު އެ ނީޑު ބޭސް އެެސސްމަންޓު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ރޭގައި ވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތައް  ތިވިދާޅުވި  ބައެއް މެންބަރުން މިތަނުގައި ވާހަކަދެްއެކވި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން މިދަންނަވަނީ މި ސަރުކާރުން މި  ލިބުނު ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެއްވާށޭ. އެއަށްފަހުަގއި ލޯނަށް ނޫނިއްޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މިގެނައި ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެންނާ ޙިއްާސކޮްށލަ

ނޑު ވަރަށް މީގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވިކ ގޮތެއް ނިންމޭނީ އިނގޭތޯ. ދެން ދެންމެ މިތަނުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އަުޅގަ

މަޢާފާއެކީ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ނުޑމެން ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ.  ޝްރޫޢަށް ބަދަލުނޫނިއްޔާ މި މަ ގެންނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ވާހަަކ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕްރޮެޖކްޓަކީ ހަމަ ދެކުނުގެ   0އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕްޮރގްރާމަކީ، އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  9119ޅާފައި އޮތީ ޔުނިޓު ެއުޅން. މިތަނަށް މި ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަ 1511އަތޮޅުަގއި 

ހަޅުއްވާފައި އޮީތ މަހު. އޭރަކު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަސރުކާރެއް ނޯންނާނެ. ދެން އެފަހަރު ފާސްނުކުރީމާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަ

ނުޑ އި. ެއއީ މިދިޔަ އަހަރު. އެއީ މިހާުރ މިއޮތް ސަރުކާރުގެ ވެރިަކމުގައިގަ 12ޑިސެމްބަރ  . އެކަމަކު އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު  ކުރިން ހަމަ މި ސަރުކާރުން މި ދަންނަވާލާނަން އެ ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅުއްވިއިރު އޭގެ 

ަތކުަގއި ައޅަން ފާސްކޮށްފައި ެއއޮތީ އިނޭގތޯ. ޔާމީނުގެ ވެރިކަުމަގިއ ދެކުނުގެ އަތޮޅުޔުނިޓު  1511 ހުށަހަޅުއްވައި

ހަުއސިންގ  1511އްެޔ ދުށިން މިތަނުގައި އެ ބަޖެޓު. ޭއގަިއ އޮތީ ހުށަހެޅުއްވި ފުރަތަމަ ބަޖެޓުަގއި އަޅުަގނުޑ އި 

އަޅަން. އެ ފާސްކޮށްފަިއ ހަމަ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެްއގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓު މިތަނުން  އަތޮުޅަގއި 0ދެކުނުގެ ޔުނިޓު 

ޑު ބޭސް އެީކގައި ދެން ހުށަހެޅީ އެ ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިަދންނަވަނީ އެ ނީ ފާސްކުރުމާ

ނަޑށް އެބަފެނޭ މި ލޯނު ނަގަންެވގެން އޭުރގެ ސަރުކާރުްނ، ންޓު އަުޅަގނޑުމެްނ ބޭނުމޭ ބަލާއެސެސްމެ ލަން. އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ޕްލޭނާއި ެއއްޗެހި. ޭއގެ އެބަހުރި ވަރަްށ ތަފުޞީލުކޮށް ބިން ވެސް 

މީގެ ޅަްނވީ ބިމާއި ެއްއެޗހި ވަރަށް ސާފުކޮށް ތަފުޞީލުކޮށް މީގެ އެަބއޮތް. ވަކިކޮށްފަ. ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ގެ އަ

ބޭންކުން ލޯނު ދޭން ނިންމާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް.  އަލީަގއި ެއގްޒިމް

ނޑު އެައކު ހަމަ އެއްވެސް  ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް. އޭރަުކ އެކަމަކު މި ބަދަލުކުރަންޖެހިދާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގެނައި ބަދަުލ  ގޮތަކަށް އެކަން ކުުރމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެ އޮންނަ ވެރިކަމެްއގައި އެ ބޭނުންވާ



  

ނޑުެމންނަށް ފެންނަ އެއްެޗްއ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ިޙއްސާކުރަިނކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ ޝެއަރކޮށްަފއި އަުޅގަ

ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ . އެ މިތަނަށް ޙިއްސާކޮށްލަދެްއވާށޭ! އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން މަރަދޫ ދާއިރާދެންނެވިދާނެ

އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހައުސިްނގ މިިނސްޓަރާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ،  މެންބަރު ޝަރީފް

ނޑުމެންނަ  ޝުކުރިއްާޔ.ށްދެްއވަން. ވަރަށްބޮޑަށް ށް ޙިއްސާކޮކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަޙުމަދު ސަލީމަށް އަރުވަން.   2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަދި އިތުރު ބާކީ   ިމނިޓުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑުމެން `. އާ ނުޑ ބައެއް ބޭފުޅުން އަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީއަާށއި ދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ާޤނޫނުއަސާސީެގ މީހުންެގ ޙައްޤު ތަކަށް ޚިލާފުވެޤާނޫނު ވަނަ  45ތަކަށް އަރަިއގަންނަ ާވހަކަ ދައްކާތީ އަުޅގަ

ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބައޮތް. ރަްއޔިތުންގެ ގޮްތ  މާއްދާގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ

ާއއި މަންފާއަށް އިސްކަންީދގެންނޭ.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ޤައުމީ މަސްލަޙަތާިއ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ

އަދި އެްއވެސް މެންބަރަކު އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހަކާއި ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް އޮތް އެެހން މީހެއްގެ ވެސް ޒާތީ 

ސްލަޙަތެއް ކުރިއެުރވުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެނެއް ުނވާނޭ. އަދި އެބައިމީހުން ެއބައިމީހުންގެ އިންތިޚާުބީވ މަ

ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރުމުަގިއ މުޅި ޤައުމާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ާއއި މަންފާައށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއޭ. 

ނޑުމެން އެ ހަމައެކަނި އީއެހެންވީމާ، މި ނޑުމެން ވަކި ދާއިރާއަކަށް ނޫން ިވސްނަންވީ. މުޅި ޤައުމުެގ  އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ދެންމެ  ނޑުމެން ކަްނކަން ކުރަންެޖހެނީ. ދެން އަޅުގަ މަސްލަޙަތައް ބަލައިގެން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުަތއް އެ ވަރަށް ރަނގަޅު ިއނގޭތޯ. ެއއީ

ހުރި ތަފާތު.  މީހާއާއާއި މިހާރުގެ ހުރި ވެރި އައީ އޭރުގައި ުހރި ވެރިމީހާ އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ ތަފާތެއް މި

މިހާރުގެ ވެރިމީހަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވަރަށް ފުންނާބު އުސް އެ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަންތައް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ 

މިކަހަލަ  ތަކާއި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަންތަކާއިއެނގޭ ދެކޮޅުޖެހޭނެ ކަން ވީމާ، ަރއީސް ޔާމީނަށް އެބަބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެން

ކޮށް ވަަރށްބޮޑު ބެއްލެވުމަށްފަހުަގއި ިމކަންކަން މި ނިންމަނީ އިނޭގތޯ. ހަމައެހެން ހުރެލާފައި ސާތަކެއްހުރިހާ ދިރާ

މި ލޯނު  ން. އަމިއްލަފުޅަށް ެއކަންަކން ބައްލަވާީތވެމީހަކު އައިސް ބުނާ ބަހަކަްށ ކަންކަން ނިންމާ ބޭފުޅެއް ނޫ

ރެސްޓެްއަގިއ އަދި ިދގު މުއްދަތަކުްނ ކިަތންމެ ކުޑަ އިންޓް ެދންމެ ވިދާޅުވިހެން އަދި ނަގަިއގެން ކުާރ، ޝަރީފް

އް ނޫން. ދައްކާ ލޯނެްއ ކަމުަގއި ވިޔަްސ މި ލޯނަކީ ދައްކަންޖެހޭ ެއްއޗެއް. މި ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ހިލޭ ލިބޭ އެްއޗެ

ނޑުމެން މިސާލަކަށް އެ ހަމަހަމަކަން ގެންނަންޏާ  އެހެންވީމާ، އެ ލޯނު އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ



  

ނޑުމެން މި ބ.އަތޮުޅގައި ފްލެޓް އަޅާފައި އަޅު  އަތޮުޅގެ ހަމަެއކަނި ފްލެޓް 0ގެ މިސާލަކަށް ކީްއެވގެންތޯ އެަތނު  ގަ

 އީ. އެހެންވީާމ، މިހެން އިންޞާފު ގެންނަންޏާ މިއިއެހެން ހެދިއިރުގަ  ނާޅަނީ. އެ އަތޮޅު ކީްއވެޯތ ދޫކޮށްލީ

ހަމަހަމަކޮށް އިންޞާފު ގެނެޭވނެ ހަމަ އެއްެވސް ގޮެތއް ނޯްނނާނެ. އެހެންވިްއޔާ ޖެހޭނީ ދަުއލަތަށް ލިބޭ ބަޖެޓުގެ ލާރި 

ުކން މީގެ އިންޞާފު ހޯދޭނެ ހާސް މީހުންނަށް ެއްއވަރަށް ބަހާލަން. މިނޫންގޮތަ 51ލަްއަކ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިބި 

އެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، މިަކން މިގޮތަށް ކުރަން ހުރިއްޔާ ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ިމގޮތަށް މިކަން ނިންމަން އުޅޭ. 

ނިސްބަތުން ދެން އެ ލާރިޮކޅު އެ އަތޮޅެްއގެ ރަށް ކުިރއަރުވާ ކޮމިޓީއަށް ނޫނީ އެތިބި ބަޔަކަށް ދީފައި ބުނާނީ 

ކަެމއް އެނަ ގޮތަކަށް މިތާ ގެދޮރު އަަޅއިގެން ީމތި ބަހާލައި އެހެން ކަމެއް ކުރެވެން އޮިތއްޔާ ކަލޭމެންނަށް ފެން

ކޮށްލައި، ރަްއޔިތުންނަށް ކާންދޭން، މިކަންކަން ކޮށްލާށޭ. ދެން އެނޫން ގޮތަކުންތޯ މިތަނުން އިންޞާފު ގެންނާނީ. 

އޮީތ  އަެނއް ރަެށއްެގ ބިމެއް ުނހިއްކޭނެ. މިހާރު އެ  އެީއ ެއއް ރަެށއްެގ ބިން ހިްއކައިފިްއޔާ ގައިމު ވެްސ އެހަަރކު

އޭދަފުށީގެ ބިން ހިްއކާފަިއ ަގއިމު ވެްސ. ދެން ައޅުަގނުޑމެން ކިހިނެއްތޯ ކޮަބއިތޯ ުނހިއްކާ ރަށްރަށުެގ ޙައްޤު. 

ނޑު މެންނަށް އެހެންވީމާ، މި ަޙއްޤެްއ ނުެގނެވޭނެ. މިބުނާ އިންޞާފު ިކހިނެއްތޯ ގެންނާނީ މި ވަަރކަްށ. ދެން އަުޅގަ

މި ތަފާތު ކުޑަކުރެވޭތޯ ކުެރެވން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިބުނާ 

އިންޞާފު މި ބަޖެޓު މިގޮތަށް ހަދައިގެން މިގޮތަށް ލާރިކޮޅު ބަހައިނުލާހާ ހިނދެއްގައެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 

ނުޖެއްސޭނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ނާޝިދު ކުރިން ވިދާޅުެވފައި އޮތީމަ، ނޫސްތަކުްނ އެްއގޮތަކަށް ެވސް މިކަން ދެކޮޅެއް 

ނޑުމެން އެހާ ކަންބޮޑުވާކަެމއް ނޫން. ނޫސްތަކުން ހަމަ ލިޔުއްވަންވީ ހަމަ  އެ ޖަހާ އެއްޗެހި، އެީއކީ ދެން އަޅުގަ

ޔެފިއްޔާ ގައިމު ްއގޮތަްށ ބަހެއް ލިހަމަ ކޮންމެފަދަ ދޮގެއް ހަދައިގެްނ ވެސް އަޅުަގނާޑއި އެ ވަރަކަށް ލިޔުްއވެން އޮތް

ނޑުމެން މިހާވެސް އަޅުަގނޑު  ތަުކގަިއ ރު ވަީނ އުފަލަކަށް ނޫސްވާނީ އުފާ. ެއ ކޮންމެ ވާހަަކއެއް ިލޔުނަސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން އެ ގޯސްކޮށް ވާހަަކއެްއ ޖަހަިއފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ެއއަކީ ާމބޮޑު މައްސަަލއެއް ނޫން. 

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެ ނުކުތާ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 އެއް އެަބއޮތް. ެއއްކަމަކީ ވަަރށް ޒަމާންވެއްޖެ މި މަސައްކަްތ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާތާ. އަދި އެަތކެއް

ރިޕޯޓެއް ޚާއްަޞކޮށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފާސްކުރުމަށް ެދ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހަމަ މި ރިޕޯޓު ފޮނުވިފައި އެަބއޮތް. 

ނޑުމެންނަށް އޭުރގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާ   ގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުުމގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދަވަނިކޮށް އެހެން ރަޝީދު ހަމަ އެ ދުވަހު އެގޮތަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އަުޅގަ

މަސައްކަތަށް ަވގުތު  އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ގުިޅގެން ލު ތަފާތުވުމާމެންބަރަކު ޚިޔާލު ތަފާތުވި މެންބަރު ޚިޔާ



  

ނޑަކަށް ހަތަރުފަސް ދުވަހެއްވަރު މިދިޔަ  ގެ ަވގުތުްނ އީ އެ މަސައްކަތު ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެމން ގާތްގަ

ހަމައަށް. މިއަދުގެ ކޮމިޓީަގއި ދެގޮތަކަްށ އެބައޮތް ހުށަހެޅިފަ. އެއްޮގތަކީ، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާެގ  ފެއްޓިގެން މިއަދާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަކީ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ެދވަނަ 

ިއ ވަނަ މަޖިލީހުގެ ވަަރށް ދިގު މަރުޙަލާއެްއގަ  14 ިއާވ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންޖަލްސާގައި ހުށަހަޅުްއވާފަ

ތަކަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓު ހަމަ އަލުން މި ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ވޯޓަކުން ިނންމުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން. މި ހުށަހެޅުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ތަޅުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފޮނުވާލުމަށް 

އަޙުމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަފުުޅގަިއ ވަނީ ތާއީދުކުަރްއވާފަ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އިތުރު ވަގުތު ލިބުން އެދި އަިދ 

ށް ހާޒިރުކުރުމަށް މަރަދޫ ހުރި އެެހން މިނިސްޓަރުން މި ކޮމިޓީއަ  ގުޅުން ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާިއ އަދި މިއާމިނިސް

މިނިސްޓަރު  ގއަދި ފިނޭންސާިއ ހައުސިން ތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްަވއިދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް

ހާޒިރުކުރުމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ތާއީުދކުރަްއވާފަ. އެެހންވީމާ، މި ދެގޮތުން ުކެރ 

ށް ވޯޓަްށ އަްއސަަވއި ކޮމިީޓގެ މަަސްއކަތް ނިންމާ ދެން ޖެހިގެން ެއޖެންޑާގައި އަދި އެބަހުރި ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަ

ބައިވަރު ކަންތައް. އަޅުަގނުޑމެން އަތުގައި އެބައޮތް އެަތެކއް އަދަދެްއގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މަސައްކަތްތައް ވޭުތވެދިަޔ 

މިޓީން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް. ކުރަންޖެހޭ ހުރި. މި މަސައްކަތްތަކަކީ މި ކޮ އަހަރު ެވސް ނުނިމި 4،5،2

ނޑުެމންނަށް އެބަ ލިބޭ ބައިވަރު މަސައްކަތްަތއް. އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްތައް. އެހެްނވީމާ، ެޑއިލީ ބޭސިސްއަށް އަުޅގަ

. ލަސްކޮށްގެން ހަމަ އެޖެންޑާަތއް މިހެން ދަންމަދަންމާ ތިބީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަގުތު ެގއްލިގެން ދާނީ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ދެ ނުކުތާއެްއގެ ވާަހކަ. ފެއްޓީ މިއަްށ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވާހަކަ.  އެހެންވީމާ، މިގޮތުން އަުޅގަ

ަގޑިިއރަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާިއރުގައި ވެސް މުޅި ޖުމްލަ  1މަހުގެ ކޮމިޓީތައް  ދެވަނަ ވާހަކަައކީ ރަމަޟާން

މިނިޓު.  05މިނިޓު ދޫކޮށްފިއްޔާ ބާކީ މިވަނީ  11ނިހެން ކަންކަމަށް މިނިޓު ދޫކޮށް އަދި އެހެ 5އިދާރީ ކަންކަމަށް 

މިނިޓު. އެއް ފުރުޞަތަށް އެކަނި ވެސް. އެހެންވީމާ،  2.45މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަާވކަމުަގިއވާނަމަ  19އެއީ 

ނަޑއަޅަން.  ނޑުމެންނަށް އެބަޖެހެއޭ ކޮމިޓީގެ ވާަހކަ ދެކެވުމުގެ ގޮތްތަެކއް ކަ އެނޫން ގޮތަަކްށ މާނައަކީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް  މިނިޓުތޯ  2މިނިޓުތޯ  9މިނިޓު. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް  0.95ދޮޅުގަިޑއިރު ެވއްޖެއްޔާ އެ ާގތްގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ  މިއަށް މެންބަރުން ގޮތްތަކެްއ ފަހުން ނިންމާލަދެއްވާނެ ކަމަށް އެދެމުން އަުޅގަ

އަދި ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ެދވަނަ ޖަލްސާގަިއ ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  އިމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ިދގު ުމއްދަތަކަށް މި ކޮށް ނިންމާފަިއވާ މަސަްއކަތް އިތުރު ިމ  14 ލީހުގެ ކޮމިޓީގޮތަށް މަޖި

ެއކުަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ  ވިދިަޔ ޑެލިބަރޭޝަންތަކާލިބުނު ދިރާސާގެ އަލީަގއި ުކރެވިދިަޔގޮތާއި ެއއްކޮށް މި ެދކެ

ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް 

ކަމަށް.  ކު ފެންނަމެންބަރުންގެ ވޯޓާއެ  0. 0ކަމަށް، ކިތައް މެންބަރުންތޯ؟  ވޯޓު ދެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. ފެންނަ



  

ކަމުަގއިވާނަމަ ެއ މަސައްކަތް މިހިސާބުން މަިޖލީހުގެ ތަޅުމަށް ެއ ރިޓަރންީވ މަސައްކަތްަތއް، ކޮމިޓީ  އެހެންވެއްޖެ

އެހެންވީމާ، އެ  ށް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ ޓައިވާީތވެ... )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އާދެ!ކަމަ ރިޕޯޓު. ނުފެންނަ 

 ނުފެންނަ ކަމަށް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ބޭފުޅުން ވޯޓު. ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ފެންނަހުށަހެޅުމަށް ނު

ނަޑކަށް  މިނިޓު ބާީކ  0ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ަވގުތު މިހާރު މިވަނީ ނިމެން ހަމަ ގާތްގަ

ނޑުމެން ކުރިން ތަކުެގ ށް މި ކޮމިީޓގެ ވާހަކަ ދެްއކުންމަސައްކަތް ކުރިގޮތަ އިނީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާަނން. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ ދެން އިތުރު މެންބަރުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް މިކަމަށް އެއްެޗްއ  ވަގުތު ަކނަޑއެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނު މިކުރަނީ އޮތީ. އިޢުލާ އެކަން މިހާރު ނިމިފައި އެ .ނޫން ،ވިދާޅުވެެދްއވަން މި ވަގުތާ ބެހޭގޮތުން. ނޫން

ނުޑ  ންގެ އަދަދު ކިހާަވރެއްތޯ ެއއީ؟ އާދެ!އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ެއއީ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ރަޝީދުެގ  ށަހެޅުން، ކުރިން ދުވަހުގެ ރިޔާޟްދެންނެވިފަދައިން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މިއަދުެގ ހު

ނޑުމެްނނަށް ފެނުނު ފެނުން، މިހުށަހެޅުއްވުން ހަމަ ެއގޮތަށް އަދި އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އެހިގޮްތ  އީއަުޅގަ

މިދަންނަވާލަނީ. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ޖަލްާސގަިއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ 

މާފައިވާ ރިޕޯުޓ ވާ ނިންަގއި މަޝްވަރާުކރައްއެއްވަަނ މަޖިލީހު ވެސް ވަރަށް ދިގު މަރުޙަލާ 14މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެުކ  0ފޮނުއްވުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން  ތަޅުމަށް ވަކިގޮެތއް ނިންމުމަށް  މަޖިލީހުގެ އެގޮތަށް ނިންމައި

އެގޮތަށް ފާްސވީ ވާހަކަ ކޮިމޓީގެ އިޢުލާނުކޮށްލަން. ދެން މި މަސައްކަތަށްފަހުަގއި ިމ ދެންނެވި މަސަްއކަތަށް 

ނުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މިކަމުގަ. ެއއީ ވާހަކަ މިގޮތަށް ދިުގކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ދަިތވާނެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭ

 ރަޝީދު. ތްތައް ކުިރއަށް ެގންދަން. ރިޔާޟްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ ިގނަ މަސައްކަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މިނިޓު ަކމަށް ބަލައިގެން ކުިރއަށް ގެްނދަން.  5ރަތަމަ ފުރުޞަތު އެއީ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ފު

ތަެކއްަގއި ވެސް ުހށަހެޅޭ ކޮންމެ އިޫޝއަކަށް ެވސް ވާހަކަަދއްކަން. ދެން އިުތރަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ބައްދަލުވުން

ން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްގެްނ އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަ މިނިޓު. ދެން އެވަރު ދީފައި ދެން އޭގެ 9

 ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ސަލީމްއޭދަފުށީ ދާ

ސޫެލްއގެ ގޮތުން ތާީއދުކުރަން. އެކަަމކު މީެގ ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް އަޅުަގނޑު އު ޝުކުިރއްޔާ. ރިޔާޟް އާދެ! 

މަޖިލީހުގައި އެަބއޮވޭ ގެްނގުޭޅ އުސޫލެއް. މިސާލަކަށް ދޮުޅގަިޑއިރު ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދޮޅުގަިޑއިރު މިސާލަކަްށ 

ވަގުުތ  ވާއެމަށް ދީފައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށްވަގުތު ޕީ.ޕީ. ވާ އަށް ދީފައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަްށވާ ަވގުތު އެމް.ީޑ.ޕީ



  

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެއީ ފަހަރެއްގައި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިބެދާނެ ޝަރީފަށް އެކަނި ވާހަކަދައްަކން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުާވ 

މީހުން ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފުރުޞަތު ދީފިއްޔާ ެއމަނިކުފާނުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދާނެ ވާހަކަދައްކަން. 

 ަވނީ އެއީހެން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ނަޑށް ވެސް ހަމަ އުސޫލެއްގެ ޮގތުން ކޮމިޓީގެ މިކަހަލަ މުހިއްމު އިޝޫސްތަކަށް ވާހަކަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ކޮ ންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ޚާްއޞަކޮށް މި ކޮމިީޓއަކީ ިމ ދައްކާއިުރަގއި ލިމިޓެއް ކަ

މިނިޓުގެ ވަގުަތކީ އެއީ އެކަީށގެންާވ  5މަޖިލީހުގައި އިން އެންމެ މުހިއްމު ކޮމިޓީކަމަށްވާީތވެ ަވގުތު ދިނުމުގައި ހަމަ 

ކު އެ ވާހަކަ ެއއްކޮށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ބޭފުޅަ ވަގުެތއް

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އިތުރަށް ދިނުމަކީ އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮުތގަިއ  1ކަމަށް ވަންޏާ  ނިންމާނުލެވި އޮވެއްޖެ

ކަމަށް ވަްނޏާ މި ކޮމިޓީގެ ވަގުތުަތއް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އެެހންވީމާ، ެއއީ ހަމަ ގޮތެއް ަކނޑަެއޅިފައި ނެތީ

 ގެން ދާނެތީ ެއހެންވީމަ. ވަރަށް ބޭކާރުވެ 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވިދާުޅވިގޮތަށް ވާަހކަދައްަކވަމުންދާ ބޭފުޅަުކ  ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމްއަޅުަގނުޑ ވެްސ ތާއީުދކުރަ

ގައި ހަމަ އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން މެންބަރަކުގެ އެ ވާހަަކއަށް ިއތުރުކޮށްލަން ވަގުތު ބޭނުންވެްއޖެ ޙާލަތެއް

އެ ަވގުތު އަެނއް ބޭފުާޅއަށް  ބޭފުޅެއްގެ ަވގުތު ދޫކޮށްލަން. ަވގުތު އެދިަފއި އޮތް ަވގުތު ދޫކޮށްލަިއގެން

 ކޮށްދިނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އިތުރު

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

މިނިޓު ހިނގީމަ  0ވަގުތު ޫދުކރުމާއި  ރަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެއީ އަސްލު ހުށަހެޅުމަކީ. ދެން މިހާރު ރިޔާޟް

ހިނަގމުން ހިނގަމުން އައިްސ  އް ނޫން ީމކީެއއް. ގަޑި ހިނގާނީދިނުމާއި، މީީކއެްއ އުސޫާލއި ހަމައެ  މިނިޓު 5

ވަރަްށ  މިނިޓު 9ވަނަ ބުރުގައި  9މިނިޓު  5ަގނޑު ތާއީދުުކރަނީ ހަމަ އެހެންވީމަ، އަޅުއެހިސާބަށް އަންނާނީ ވެސް. 

 ރީޒަނަބަލް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ސް އެބަ ދިމާޭވ ންސައާދެ! އަުޅަގނޑުމެންގެ އިތުުރ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމުަގއިާވނަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޮކންސެ

އަދި  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިދާއިރާގެ ޢި ވިުލފުށި ގެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ،ންބަރުން ކަންނޭނގެ ބައެއް މެ

ިމ އެއް ިޚާޔލުތައް ދިޔަ ނަމަވެސް ކުރައްވާ އަދި ެއއަށް ބަ ރު ސަލީމް ތާއީދުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަ

އަދި ދެވަނަ  މިނިޓު 5މަ ފުރުޞަތަކަށް ެމ ފުރަތަކޮންށަހެޅުމުގައި އޮްތގޮތަކީ ކޮންމެޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހު

 ނަމަ ަވގުތު ކޮމިޓީއަށް އިތުުރކޮށްގެން އެ ކަމަށްވާ އަިދ އެއަްށވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންފުޅުވާ މިނިޓު 9ފުރުޞަތުގައި 

ނޑަށް ހީވަނީ ރޭޝިޔޯަގއި ުކރިއަށް ގެންދިއު އްަގއި މިލިބޭ ވަގުތަާކއިެއކު އެ ެލެވލެ މަށް. ެއގޮތަްށހެން އަޅުގަ

ނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން.  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްީވ. އެބަ ބޯޢިއް ވެސް ޖައްަސވާ. އެހެންވީމަ، ިމގޮތަށް އަުޅގަ

ދެންމެ އެ މެންބަރު ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް. މިަވގުތު ކޮމިޓީަގިއ ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ހެންވީމަ، ީމގެ ފަހުން ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާނީ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ . އެވަަޑއިގެންއެގޮތަށް އެއްބަްސވެ 

ވަަނ  9އަދި  ކަށް ވާަހކަދެއްކުމަށް.މިނިުޓގެ އުޫސލުން ކޮންމެ މައުޟޫޢަ 5ށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަ

ގުތު އިތުރަށް ވަ އަށް ކުރި. އެއަށްވުރެ ގިނައިން ަވގުތު ބޭނުންފުޅުވެ ކޮމިީޓ މިނިޓު 9ފުރުޞަތުގައި 

ށް ގެންދާ ގޮތަށް. މިައދުގެ ބައްދަލުވުުމގެ ކޮމިޓީ ގެންދަވަންޏާ އެ ނިސްބަތުން ކުރިއަށް އިތުރުކުރަްއަވއިގެން ކުރިއަ

ލައިކުްމ ށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަްއސަލާމްޢަކުރާނަން. ވަރަމުނީ. ދެން ކޮމިޓީ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާންނި

 . ތުހޫބަރަކާވަهللا ވަރަޙުމަތު
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