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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވި `. 

ނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިަވގުުތ މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު އަދި 

 !ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އާދެ ވިލުފުށީ  ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އަދިއަދި 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީ މި ބާއްވާލީ ކޮމިޓީގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑަިއެގންފައި އޮތީ މި ކޮމިޓީއަށް 

ފައިވަނީ އެންމެ އައްޑޫ ައތޮޅު ފްލެޓު ދޫކުރުމުގައި އެކަން ހިނގާއެއީ  ,ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަާކއި ގުިޅގެން

ށަހަޅުއްވާަފއި މިވާ ނޫންކަަމށް ބުނެ އައިނިމަތު ދިެޔ، ދިއްގާދޮުށގެ ކިޔާ ބޭފުަޅުކ މި ހު ގޮތަށްއިންޞާފުވެރި 

މާކްސް ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ ބެހޭ  ،ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ،ގުިޅގެން މިހާރު ފްލެޓުތައް ދިނުމުގައި މައްސަލައާ

ވާތީެވ، މިނިސްޓަރ ފުޅުބަރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުން ގޮތުން ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަޢުވަަތކަށް ވަަޑއިގެްނ އެބަ ިތއްެބވި. ދެްނ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާނެ ގޮްތ އަުޅގަ

ނުޑ ދަޢުވަތު ދޭނީ. މިަވގުުތ އިތުރު  ދަނގެީތ ންބަރަކު އެބަ ަވޑަިއގެންފި. ެއއީ މެ 2ނިންމާލާފައި ވަޒީރުންނަށް ައުޅގަ

މިއަދު  މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް. އާދެ! މަދު އަދު ޢިއްޒަތްތެރިޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްދާއިރާގެ ޢިއް 

އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވެސް ދަންނަވާލަން. މިައދު މި ކޮމިޓީ، މި ކޮމިޓީ 

ޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބާއްވަނީ މި ކޮމިޓީަގއި ކުިރއަްށ ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮުތން އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި އަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުން ެއކަން މެންބަރުންނަށް ކުރިން ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ފުރަތަމަ  ވެްސ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ މިއަުދ ނިޓު ކުރިން މި 3ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް  ނޑު ދޭން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން އެޖެންޑާގައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ށް އެންމެމިއޮތީ ވަރަ

ަގއި ކުިރއަށްދާ ކަމަށް ވަަނ ބުރެއް 2މިނިޓު އަުޅަގނޑުމެން އަުރާވގޮތަށް ފުރަތަމަ ބުރުގަިއ. ދެން  2މެންބަރަކަށް 

ނޑުމެން އިތުރަށް ެއ ފުރުޞަތު ެއގޮތަށް އަުރވަމުން ގެންދާނީ. ދެން ކޮމިޓީ ކުިރއަްށ  ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ގެންދާނެ ގޮަތކީ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުމަށްފަހުަގއި ދެން އޭގެފަހުަގއި މި  މެންއަޅުަގނޑު

)ވަގުތުޮކަޅކަށްފަހު( މި ކޮމިޓީއަކީ ތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ރުންނަށް ފުރުޞަކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީގެ ދަުޢވަތަކަށް ހަުއސިންގ މިނިސްޓަރ އަދި 

މި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިސްޓަރުގެ ޓީމު ވަަޑއިގެްނނެވީތީ ތި

ޝުކުރު އަދި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅުވި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކޮށްލުމަށް 

ނޑުމެން ހަުއިސންގ މިނިސްޓަރަށްޓަކައި އަ އަދި ދަުޢވަތު އެުރވީ. ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް  ުޅގަ

އްޒު އަދި ސްޓޭްޓ ޓަރ މުަޙއްމަދު މުޢިކައި ދަންަނވާލަން ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ވަަޑއިގެްނ މިތިއްބެވީ މިނިސްޓަ



  

ޝަރީފް އަދި ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު  ރީ މުޙައްމަދުން ރަޝީދު އަދި ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަމިނިސްޓަރ ޙަސަ

މީދުކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ކަމަށް އުންންބަރުން ރަޝާދު. މި ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވީމާ، މިނިސްޓަރަށް އިތުރު ަތޢާރުފަމޫނުތަކެއް. އެހެން ތިބީ ވަރަްށ ހަމަ ބައުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ނޑުމެން މިނިސްޓަރަށް  މިއަދު މި ނުދިޔަސް ވެސް މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަްށ ގެންދަން. އަުޅގަ

އަތޮުޅ ފްލެޓް  ައއްޑޫ ގާދޮުށގެ ިކޔާ މީަހކު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވަްނ ދަޢުވަތު އެުރވީ ައއިމިނާދިޔެ، ިދއް

ދޫކުރުމުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ޝަކުވާައކާއި ގުޅިގެން ބެިލބެލުމުގައި އޭނައަށް މާކްސް ީދފައި އޮތީ މި ބެލި ހުރިހާ 

ފައި އޮތް ގަިއޑުލައިންސްތަާކއި ެއްއގޮތަށްކަން މި ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ހަމަޖެހި

ޤަބޫލުކުރައްވާ. އަދި ެއއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދި ެއ 

އި ީމގައި މިކަން ކޮށްފައި އޮތީ ިމ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަ އާއި ައދި މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިުރގަ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މާްކސް ދިނުމުގައި އަދި މި ގަިއޑުލައިންސްތަާކއި އެްއގޮަތށްކަން  އަުޅގަ

ފްލެޓުތައް ދިނުމުގައި މިހާރު ގެންގުުޅއްވާ އުސޫލުަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންތައްތަކެްއ 

މިހާރު ހުޅުމާލެ އާއި އަދި ރާއްޭޖގެ އެހެން  .އަތޮެޅްއ ނޫން އަްއޑޫންވަނީ. އެީއ ހަމައެކަނި ނުސާފުކުރަން ބޭ

ކަންކޮޅުތަކުން ވެސް މި ޕޮިއންޓު ދިނުމުގައި ގެންގުުޅއްާވ އުސޫލަށް މެންބަރުންނަށް އެހާބޮޑަށް އެއްބަސްނުެވވެނީ. 

ނޑު ދަން ނަވާލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެއީ މީަގއި ފާހަގަކޮށްލި ބަެއއް ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

އަރުވާނަން. ެއއީ މިނިސްޓަރުެގ މަޢުލޫމާތަކަށް. އެއީ މި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހާ އެބަބުނޭ ތިމަންނަގެ ނެތޭ ވަންނާނެ 

ހުންނަށް އެްއވެސް ތަނެއް. މަންމަގެ ފަރާތުން ވެސް ނެތޭ. ބައްޕަގެ ފަރާތުން ވެސް ނެތޭ. އެކަމަކު ލިބުނު ބައެއް މީ

 ކުރިަގއި.ސިޓީ ލިބިވަަޑއިގެންފައި  ލިބިފައި ހުރި ބައެއް މީހުންގެ ނަންތައް އެބަހުރި. މިނިސްޓަރަށް އޮންނާނެ މި

ތުގެ ގޯތި އެަބއޮތޭ. ޚާއްަޞކޮށް މި ލިބުނު މީހުންގެ ނަން ބުނެފައި އެބަހުރި. އޭަނގެ މަންމަެގ ފަރާ ވަކި، ހަމަ

ދި އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ ވެސް ގޯތި އެބައޮތޭ. އޮްއާވ ހަމަ އޭނައަށޭ މި ފްލެޓު ބައްޕަގެ ފަރާތު ގޯތި އެބައޮތޭ. އަ

ލިބިގެންދިޔައީ. ތިމަންނަގެ ެނތޭ ވަންނާނެ އެްއވެސް ތަެންއ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ަޝުކވާތަެކއް ކޮށްފައި އޮތީމަ 

ނޑުމެން ހިތަށްއެރީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަ  އި ދައްކާ ވާހަަކއިގަ  ން އޮތީމަ އޭނަ އެޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ދެން އަޅުގަ

ަވރެއްގެ ައޑުއަހާލަންޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަން މި ފްލެޓު ދިނުމުގައި  ވެސް އެބައޮތޭ ކޮންމެެވސް

ނެ ތާނގައި މިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެޅިދާ މި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ކުރިއަށް އޮތް

ދެން އަލުން މި ފްލެޓު  ގައި އެކު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވެސް ހުރުމާ އެއްކޮށް. އެއާ ކޮންފިޔަވަެޅއްތޯ މެންބަރުންގެ 

ދޫކުރާއިރުަގއި މާކްސް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫުލތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އެ ބަދަލު 

ނޫންނަމަ ހައުސިންގ  ށްއި އަލުން މިަކން އެކުލަވާލުުމގައި މިނިސްަޓރައެުކގަ ށް ޓަަކއި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލާގެނައުމަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ބައްދަލުވުން މި  މިނިސްޓްރީ އަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ އަުޅގަ



  

ނުޑ ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަްށ ގެންދާނެ . ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރު ގޮތް ދަންނަވާނަން  ބޭއްވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޭގެފަހުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން އެްއޗެއް ވިާދޅުވާން ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. 

ނޑު ފުރަތަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަްނ. ދެން އޭގެފަހުގައި އިތުރު  2ގެންދާނަން. އަޅުގަ

މިނިޓު އަރުވަމުްނ  1ވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  2މަށްަވންޏާ މެންބަރަކު ބޭނުންވާ ކަ

ނޑު ކުރިްނ ދެންނެވިހެން މިނިސްޓަރ އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް ގެންދާނަން. ދެން މިއަދު އެންމެ ޓަކައި  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢި  އަރުވަން.  އްޒަށް އަުޅގަ

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑަށް ތިދެްއިވ ފުރުޞަތަކަށް ޓަަކއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި އަދި  އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  22ދޫގައި އަޅާފަިއވާ ސިޓީ ފޭ އަްއޑޫއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އާދެ! ޢި ރޯހައުްސގެ ޕްރޮޖެކްޓުގައި އަުޅގަ

ނޑައެޅީ ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ އުސޫ ވެސް މަޝްވަރާކޮްށގެްނ އަދި ޢާއްމުކޮށް އަތޮޅު  ސިީޓގެ ަކއުްނސިލާ ައއްޑޫލު ކަ

މު އުސޫލުތަކަްށ ޢާއްެގންގުޅޭ ތެރޭގައި ހައުސިްނގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރުަގއި ހައުިސންގ ޔުނިޓުތައް ދިނުމުގައި 

ނަޑއެޅުނު އުސޫލާވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ނޑުމެން ޕޮއިންޓު ދީ އަދި އެ ފޯމް ފްލެޓުތައް  . ެއގޮތުން ކަ ެއްއގޮަތށް އަޅުގަ

ނޑާައޅާ ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދަން  ދައުރެއް ވަނީ ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލުގެ ފުރިހަމަ ޮގްސފައިލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

ނޑުމެން ވެރިފަިއކުރަން ނޫނިއްާޔ ޢާއްުމގޮ އޮެވގެން. އާދެ! ނޑުމެން ބަލާ ކަންތައްތައް އަުޅގަ ތެްއގައި އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަން ވަރަްށގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން ކުރެވެން ުހންނަ ކަންތައްތަކާއި އަދި 

ސާަތުކގެ ދައުުރ ވެްސ ހިމެނޭ ރަށު ަކއުންސިލު އަިދ އެހެނިހެން މުއައްސަ ،އޭަގއި ހުރޭ ސިޓީ ކައުންިސލު

ހުންނަނީ އެިކއެކި  ކަންތައްތައް. މިސާަލކަށް ެއކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެިކެއކި ލިޔުންތައް ވެރިފަިއކުރުން. އެ

ފަދަ ނޫނިއްޔާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެްޓ ކަންތައްތައް. ގޯީތެގ ރަޖިސްޓްރީތަންތަނުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ 

ނޑުެމންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިކަހަލަ ކަންކަ މަކީ ވެސް ެވރިފައި ކުރެވެންޖެހޭނެ އެްއެޗހި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން އެއަށް ބަލަިއގެން ޕޮއިންުޓ ދެނީ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެރިަފއިުކރެވޭ ވަަރކުން އަުޅގަ

އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯްއޗެއް އޮންނަނަމަ  066މީހަކަށް  ފޮލޯކުރާ ގަާވއިދުތަކުަގއި އޮްނނަ ގޮތުން ދެމަފިރިންކުރެއް

 އައްޑޫ. އެހެންކަމުން ރެއިން އެްއވެސް ތަނެއް ނުލިބޭނޭއެމީހަކަށް ފްލެޓެއް ނޫނިއްޔާ ހައުސިންގ ޕްރޮގުރާމެްއގެ ތެ 

އޮެވއްޖެްއާޔ  މި ފޭދޫގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި އެހެން ތަނަކުން ވިޔަސް ެއގޮތަށް ތަނެއް ލިބިފައިސިޓީ 

ސޮއިކޮށްަފއި އޮންނަ އެްގރީމަންޓުގައި އޮންނަ ގޮތުްނ  އެ ވާތީއި އޮންނަ ކަމަކަށްއެއީ އޮުޅވާލުމެްއގެ ތެރެއިން ކޮށްފަ

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ  ނުޑމެން މިހާރު ހަމަ ކެ އެފަރާތެްއގެ އެތަން އަުތވެސް ލެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް މިގޮތަށް ހުންނަ ކަންތަ ކަންކަން އިތުރަށް ބެލޭނެ މި އްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އަޅުގަ



  

މަގުފަހިކުރަން. މިކަމުގައި އެެހނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އެީހތެރިކަން ވެސް ހަމަ ބޭނުންވާނެ ކަމެއް މިއީ އެކިެއކި 

ނ ޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނަްނ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ޔަޤީންކުރުން. އަުޅގަ

ކަމަކަްށ ވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ބޯހިޔާވަހިރައްޔިތުންނަށް މިދެވޭ ބޯހިާޔަވހިކަން މިއީ އެންމެ ނީޑީ އެްނމެ ބޮޑަށް ބޭނުން

ލީ ހެދޭތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުަގއި ހައުސިން ސްޓޮްކ ހުންނަ ވަރަކުން އިްސކަްނ މިދެނީ އެންމެ ސޯޝަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މިވަގުތު ދެން މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަްށ  ނީޑެޑް ފަރާތްތަކަށް. އެއީ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ދެން އިތުރު ސުވާލުތަކަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އްރިރު ސުވާލެއް ުކރަންއަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތން މުޤަ

އޭގެ ފަހުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މުޤައްރިރު

ނޑު ދެ ުސވާލެްއ ކޮށްލާނަން. އޭެގ ފަހުގަިއ ދެން ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލެްއ ޮއވެއްިޖއްާޔ  ފަސޭހައަކަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނުޑ ފުރަތަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، މި މައްސަލައިަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ފަ ހުން ކޮށްލާނަން. އަޅުގަ

މި ަމއްސަލައަްށވުރެ ޮބޑަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ފޯކަސް އޮތީ މިއަދު ކުރިއަްށ އޮްތ ، ހިނގާދިޔަ ގޮތް އިނގޭ. އެހެްނވީމާ

ނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ލަފަެއްއ  ތަނުގައި މި މާކްސް ދިނުމުގެ މި އޮނިގަ

މިނިސްޓަރަށް ދިނުން. އެއީ ެއކަން ކުރަން މިޖެހެނީ ގިނަ ަބއެްއގެ ަޝކުާވ އަންނާީތވެ ެއ ޝަކުާވއަކީ އާޚިުރގަިއ މި 

ނޑުެމން ރައްޔި ނަ ކަންތައްަތއް. ސް އަންށް ވެތުން ތަމްސީލުކުާރ މެންބަރުންނާ ހަމައަކޮމިޓީން ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން އެ އުސޫލާ ވަކި އު އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ މި މައްސަަލއަށް އްސިއެްއގޮތަށް ގޮ  ސޫެލއް ކަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި އެުކގައި ކުިރއަށް އޮްތ  ،ލިބިދާނެކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ ޙައްލެއް އަުޅގަ

ހާރު ވަރަށް، އަލުން މިހާރު މިއަންނަ މަހު، މިމަހު ފަހުކޮޅު އިތުރު ފްލެޓްތަކަކަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ތާނގައި އަދި މި

ެއކުަގއި ެއއަްށ ހުށަހަޅާއިރުގައި މީހުންެގ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެކުަގއި މުއްދަތު އެބަ ހަމަވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއާ

އެކަީށގެްނާވ  ިއވެލުއޭްޓކުރާއިުރގަިއ މި މަްއސަލަ ދިމާވުމަކީ ެވސް ހުށަހެޅިގެންދާނެ. ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަނެއްކާ 

ެއއަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެވެން އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ެއގޮތުން ، އެންމެ ބޮޑު ޭބނުމަކީ. އެހެންވީމާދިނުމަށް އެކަން ހިއްސާކުރުން ޙަޤީޤަތުގައި 

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް މިއީ މިހާރު މި މާކްސް ދިނުމުގައި އޮންނަ ުއސޫލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ  ވަޒީރާ

އޭނަެގ ދަރިންނަށް ލިބޭ މުސާރަކޮޅު ެއއްޮކށްލައިގެން ވަރަށް ރަނަގުޅ  މީހަކު އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް ނިކަމެތި

ށް ފުރުޞަތު ގެއްލެނީ އެތަނުގެ ޖާގަ ބޮޑުކަމުން ޭއނައަ ނެ. ެއ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓް ބޮޑުކަމުންފްލެޓެއްަގއި ދިރިއުޅެފާ

އެީއ  ހޭ ސަބަބެއްތޯ، މާކްސް އުނިވޭތޯ؟ށް މާްކސް ނުދެވެންޖެ. އެއީ ެގއްލެންޖެހޭ ސަބަބެއްތޯ؟ އޭނައަކީްއވެގެންތޯ



  

ުރކާރުަގއި ވަރަށް ގިަނ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްަފިއ އަޅުަގނޑު ކައިީރގައި މީހަކު ބުނެފައި އެބަހުރި ތިމަންނާ، އެއީ ސަ

ނާޑއި ބައްދަލުކޮށްަފއި ބުނި ތިމަންނާ ހެދިގެންނޭ.  އަށް ފްލެޓް ނުލިބުނީ އެ ސަބަބާހުރި މީހެއް. މިދޭތެރެއިން އަޅުގަ

 އުެޅވޭނެޓިންރޫމް ބޮޑުކަމުންނޭ. އެކަމަކު އޭނަ އެތާނަގއި ެއ އުޅެނީ އޭނަ ދިރިތިމަންނާ މިހާރު އުޅޭ ތަނުެގ ސި

ށް ާމކްސް މަދުން ނައަތަނެއް ނެތިގެން އޭނަ އެތާނގަިއ އެ އުޅެނީ. އޭނަ އުޭޅ ތަނުގެ ބޮޑުމިން އެީއކީެއްއ އޭ

ން އެކަން އެ ވަީނ އެއީ އެހެން ވަްނޏާމު ހެން އެކަން ވެފައި ޮއވެދާނެތޯ؟ލިބެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން. އެ

ނޑު ހަމަ އެއް ކަމަކަށް ކީްއވެގެންތޯ؟ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ސުވާލު. ދެވަނަ ސުވާަލީކ،  ެއއީ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ދިމާލަކަށް ޙަވާލުކުރާއިުރގައި އެ ޙަވާުލކުރާ މަޢުލޫމާތު އެ ލިބޭ  ،މަޢުލޫމާތު ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ކަ

 ފްލެޓް ފޯމު ލީ  މަޢުލޫމާތު އެ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި ޗެކް ލިސްޓެއް ޭއނަ ޙަވާލުކުރި އެްއޗެހީގެ ިލސްޓެއް އެ

މި ވާހަކަދައްކަން މިޖެހެނީ މިހާރު ޝަރީޢަތުގައި ެއބަ ހިނގަމުންދޭ މީހަކާއި  މީހާއަށް ދޫކުރޭތޯ، ދޫނުކުރޭޯތ؟

ޕޮއިންޓް ލިބިފަެއއް ނީނދޭ އޭނަ ކައިވެންޏެްއ އޭނައަށް އިނދެގެން އުޅޭ މީހަކު އޭަނ ފްލެޓަށް އެދި ލީއިރުގައި 

އަހަރުގެ ކުދިން  11ައހަރު،  11އަހަރު،  11އޭަނގެ އެބަތިބި  ކްސްއެްއ. އެކަަމކުލިބެންޖެހޭ މާކޮށްގެން ުއޅޭތީވެ 

އޭަގއި މާކްސްދީފައެއް ނެތް. ހައުސިްނ  ބުނީ ތިމަންނަ އެ ލީމޭ. އެކަމަކުއެބަތިބި. މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅެނީ. އޭނަ 

ކަށް މާ، ެއއަުކން ޕޮއިންޓެއް އޭަނއަހުށަހަޅާފައެއް ނެތޭ. އެހެންވީ މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ ތިމަންނާމެންނަކަށް

ެވސް އޭނަ ޝަރުތު ހަމަވޭ.  ނުލިބޭނެއޭ. އެއަށް ޮޕއިންޓް ިލބިއްޖެކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ ެއއިން އެއް ޮޕއިންޓް ލިބުނަސް

ކުރިއަށް އޮތްާތ މިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ންވީަމ، މިހެން މިކަން ވެދާނެތޯ؟ށް ފްލެޓެއް ކަށަވަުރވޭ އެބަ. އެހެއޭނައަ

ނޑު ޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ. އޭގެ  ހުްނނާނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ؟ކައި މިހާރު އެޅިފައި ޓަ މި ދެ ސުވާލު އަޅުގަ

 ފަހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަެދއްެކވުން: ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަލަށް ފަށައިގެން މިުއޅޭ  ދެ!އާ

ގެދޮރުވެިރކުރުން ޕްރޮގްރާމުަގިއ ކުރީގެ މަޝްރޫޢުތަުކގަިއ ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަްތކޮްށ 

ށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަން. އެގޮތުން ަވރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ ފަންނީ އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަްށ ވަރަ

ދިރާސީ މަސައްކަތްތަކަކަށްފަުހ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުގެ ގެޮދރުވެރިކުރުން ޕްރޮގްރާމް ެއކުަލވާލާފަިއވަނީ. އަދި އެކަން 

ފޯމު ހުށަހަޅާއިރުގަިއ  ންދެވެނީ. ާއދެ!ގެން ކުރިއަށް ގެމިވަނީ ސޯޝަލް ކައުންސިލުްނ ވެސް ފާސްކޮށް އެންޯޑޒްކޮށް 

އެ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ކުރިމަތީގައި އިވެުލއޭޓްކޮށް ޮޕިއންޓް ދީ އަދި އެ ޮޕއިންޓް 

ނޑުެމން މިހާރު މި ފޮނުވަނީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ނިން މާފައި ލިބޭވަރު އަްނގައިދޭ ސްލިޕްޮކެޅއް ވެސް ދީަފއި އަުޅގަ

މިވަނީ އެ ސްލިްޕކޮޅުަގއި ެއ ދީފައި އޮންނަ ޕޮއިންްޓ ެވރިފައިކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ފޯމްތައް 



  

ނޑުެމން ޒިޔާރަތް ެވސް ކުރާނަން. ޒިޔާރަތްކޮށް ޙަޤީޤަުތގައި ނިމުމަށްފަހު އެއިްނ ކޮންމެ ގެއަ  ބަލައިގަނެ ކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާނަން. ޚާއްަޞ ގޮުތގަިއ ެއއީ އެ ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ެއީއ ރަނގަ ޅު ޞައްަޙ މަޢުލޫމާތުތޯ އަުޅގަ

ދަރިންގެ ބައިން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންްޓ  ޓް އަދި ގޯތިެގދޮރުގެ ބައިންނާއިދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބައިން އެ ލިބޭ ޕޮއިން

ކުީރގައި ިމގޮތަކަްށ ، . އެހެންވީމާން ޒިޔާރަތްކުރާނަންކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވެރިފައިކުރާަނން. ކޮންމެ ގެއަ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ނިންމާފައި މިވަނީ އެގޮތަ މިކަން އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސްނޫން  ށް ވެރިފަިއކުރަން. މިހާރު އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ދެނީވެސް އެމީާހގެ ކުރިމަީތގައި. ޕޮއިންޓް ދީފައި ސްލިޕްކޮޅެއް ވެސް އެބަ ެދވޭ.  އެހެންކަމުން

ނުޑ ގޮތެއްަގއި ، މިހާރު މި ގެންދެވެނީ. އެހެންވީމާސްޕޭރަންޓްކޮށް ވަރަށް ޓްރާން ބަޔަކަށް  4ދެން މީގައި މައިގަ

ޕޮއިންޓް ދެވޭ. ރަށްވެހިކަުމގެ ބައި، ދަރިންގެ ބަިއ، ގޯިތގެޮދރުގެ ބައި، ދިިރއުޅުމުގެ ޙާލަުތގެ ބައި. ކޮންމެ ބަޔަކަށް 

އަޅާބަލާއިރު މިހާރު އެ  ވެސް އެބަ ކުރަން. އެހެންވީމާ، ކުިރއާ ޕޮއިންޓް ލިބޭވަރު ވަކިން މި ސްލިޕްކޮޅުަގއި ބަޔާން

ވެސް ދެންނެވިދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރާންސްޕޭރަންޓްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން  ޝަކުވާަތއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތޭ

ުޓގެ އިޝޫއަްށ މިހާރު މި ޗެކް ލިސް މިހާުރ ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އާދެ! ދެން އެހެންވީމާ، މި ޕޮއިންޓް ދޭ ގޮތް

ޙަޤީޤަތުގައި އެ މައްސަލަ މިހާރަކު ދިމައެއް ުނވޭ. ެއއީ އެީމހުންގެ ކުރިމަތީގައި މި ޮޕއިންޓް ދެވި އެ ކޮންމެ ބަަޔކަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެީނ މިފަހަރުގެ މަޝްރޫޢުގައި ، ކިން އެނިގެގންދާތީވެ. އެހެންވީމާލިބޭވަރު ވަ ައޅުގަ

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ޙައްލުކުރެވި ަރއްޔިތުްނެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ދިމާވި

ނޑުމެން މިފަހަރު ންދާނެއޭ. ޚާއްޞަގޮެތއްަގއި ޭގެގއައިތުބާރު މިފަހަރު ލިބިގެ ށް ޒިޔާރަތްކުރުުމގެ ކަންތައް އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތުގައި ހުރި ގޮތަށްތޯ މިކަްނ  ކުރިއަށް ގެންދާނެތީެވ. ގޮސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން މިހާރު އެމީހާ އެ ދިން

ކުރިއަށްދަނީ. ދެން ސޯޝަލީ އެންމެ ނީޑީ ފަރާތްތައް ޗޫޒްކުރުމުަގއި ސޯޝަލް ކައުްނސިލުންނާއި އަދި ސޯޝަލް 

ނޑުމެންނަށް  ކައުންސިުލގެ ފަންނީ ކޮމިޓީ  އާިއ އަދި އެިކއެިކ ފަރާތްތަކާއި ކުރެވުނު މަްޝވަާރތަކުން އަުޅގަ

މު އެްއޗެއް އަސްުލގަިއ ދިރިއުޅޭ ތަން އެީއ ވަރަށް މުިހން ެވސް މީހާ ިދ ނިންމިފައިާވ ގޮަތކީޤަބޫލުކުރެވުނީ އަ

އެމީހާގެ ޙާލަތު ބަލަިއގަތުމުަގއި. ވަރަްށ ކުަޑކުޑަ ތަްނކޮޅުޮކޅުގަިއ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޮގވަިއގެން މީހުން އެބަުއޅޭ. 

ތްތަކަށްވުރެ ަތންކޮޅެްއގައި އެއް މީހަކު ދެީމހަކު އުޅޭ ފަރާ އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާންޖެހޭނެއޭ ެއވަުރގެ

އެކަމަްށ އިސްކަެމއް ެދވިފައި އޮްނނާނެ މިފަހަރު. އަދި އެީއ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ، ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ 

ޕްރޮގްރާމް  ހަރުމެނިފެސްޓޯގައި ވެސް ވެފަިއާވ ވަޢުދެއް ނިކަމެތި ގޮތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންީދގެން މިފަ

ނޑުމެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ. ޝުކުިރއްޔާ.، ހިންގުން. އެހެންވީމާ  ެއގޮތަްށ ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ދަންނަވާާލނަން އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ  ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮތް ގޮތް އަުޅގަ

ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ދެން ދަނގެތި ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް މަރަދޫ ދާއިރާ

އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު. އޭގެ ފަހުގައި ޢިްއޒަތްތެގުތުޮކޅަކަށްފަހު( )ވަ ނާ. ރޮޒޭ ފުރުޞަތަށް އެދުނިންތަ؟މެންބަރު ރޮޒައި

ނޑު ޝަރީފަށް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީަފށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ، އެހެންވީމާ އެގޮތުްނ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ން ވަޒީރު ވެސް ޓު. ދެމަ ކުރިން މިދެންނެވިހެން ދެ މިނިއަޅުަގނޑު މި ދެނީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ހަ

 ޖަވާބު ދެއްާވއިރު ައޅުަގނޑަްށ ރަނގަޅު ސީދާ ޕޮއިންޓަށް ޖަވާބު ދެްއވުން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އް. ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމައްޗަށް މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިން އަުޅަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވުނު ެއއްޗެ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ!

ނޑުމެން ބެލިއިރުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މަްއސަލައެއް ނޫން. ެއއީ ފާހަަގކުރެވުނު އޭނަ މި ބުނަނީ  ދެން އަޅުގަ

ކުދިން ވަންނާނެ ތަނެއް ވެސް އަދި  4ކުދިން ތިބި މީހެކޭ. އެ  4އަހަރު ފުރިފައި ތިބި  11ތިމަންނާއަކީ 

ނެއް ވެސް ނެތޭ. ދެން އެ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ނިޒާމު އެމީހުންނަށް ލިބިފައި ތިބި މާމަ ދަރިން ވަންނާނެ ތަ

ނޑަކަްށ އޭނައަށް ޮޕއިންޓެްއ ދެވޭެނ ޖާގަެއއް ނުެއއް ފެނުނު. އެއީ  އަހަރު ނުފުރޭ  11ތެރެއަކުންނެއް އަުޅގަ

ތެއް. ބޭފުޅުން ގަވާއިދު ހަދާފަިއ އޮތީ. ދެން މި ޙާލަތަކީ މިއީ ވަރަށް ޔުނިކް ޙާލަ ކުދިންނަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް ތި

ކަމަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. އޭނަ  އެއީ ވަރަށް ނިކަމެތި މީހެއްެގ ގޮތުގައި އެބަ ސިފަކުރެވޭ. ދެން އެއީ ޙަޤީޤަތެއް

ކުދިްނ އެބަ ިތއްބޭ. އެމީހުްނެގ  4އަހަރު ފުރިފައި ިތބި އެހެންނަމަވެސް  11ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތް މިދެންނެވީ. 

ކުދިންުކެރ  4ވެސް މި  ނުފުރޭ. މިއިން އެްއވެސް ކުއްޖެްއ މާމަ ދަރިން އަހަރު 11މާމަ ދަރިން އެބަ ތިއްބޭ 

ކުއްޖަކު ެވސް ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތޭ. އެއީ ެއއް ވާހަަކ. ތިމަންމެންގެ މައިންބަފައިގެން ފަރާތުން ވެސް އަދި 

ތޭ. ދެން ގޯތި ލިބިފައި އެހެނިހެން ގޮތަކުން ވެސް ައދި މިއިން ކުއްޖަކު އިނދެގެްނ އުޅޭ މީހެއްގެ ެވސް ޯގއްެޗްއ ނެ

މީހުންނަށް ބަލާއިރު އޭނަގެ ޝަުކވާެއއްގެ ތެޭރގައި ެއބަ ފެނޭ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އެއް ގޯތި، ދެ ގޯިތ  ތިބި

، ްއވާފައި އެބަ ތިއްބޭ. އެހެްނވީމާއަދި ބައެއް ޙާލަުތގައި އެއަްށވުރެ ގިނަ ގޯތި ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ގޯތި ދެ

ުޅަގނުޑެގ ސުވާލަކީ މައިންބަަފއިންެގ ފަރާތުން ގޯތި ލިބެން ހުންނަ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް މައިންބަފައިން، އަ

ބައްލަަވނީ ގޯތި ނެތް މީހުންނާއި، އެއް ހަމައެއްަގއިތޯ މިގޮތަށް  ރުމެްއ ނުގެންގުޅުްއވަންތޯ؟ދިނުމުގައި ވަކި ތަފާތުކު

. ދެން ތިމަންމެންނަކީ ފަރާތުން ގޯތި އޮތް މީހުންނާ ގެމައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ެވސް ލިބެން އަދި މައިންބަފައިން

ާއމްދަނީ ލިބޭލެއް ކުޑަކަމުން ަތނަކަށް ކުްއޔަށް ހިފަިއގެން ، ުކޑަކޮްށ ލިބޭ ބައެކޭ. އެހެންވީމާއާމްދަނީ ވެސް ވަރަށް 

ބަފައިންގެ ފަރާތުން މައިން ްއޗަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރަްއވަންތޯ؟އެ އާމްދަނީގެ މަ، ވެސް ވަރަށް ދައްޗޭ. އެހެންވީމާ އުޅެން



  

ތެރޭގަިއ  ދެން ކޮންމެއަަކސް އެގޮތަށް ނުބެލި ނޫނިއްާޔ އެހެން ބެލުމުގެ އޮތްތޯ ނޫންތޯ ނުބައްލަވަންތޯ؟ ގޯތި ލިބެން

ހަތަރު ގޯތި  ވެގެންތޯ މިގޮތަށް ދިމާވެފައި ހުރީ. އެއީ މީނަ ފާހަގަކޮށްފައި އެަބހުރި ތިން،މަޢުލޫމާތު ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް

އެ ދެ ، ހެންވީމާންގެ ފަރާތުން ލިބިފައި ތިބި މީސްމީހުންނަށް ވެސް ފްލެޓުން ޖާގަ ލިބިފައި އެބައޮތޭ. އެމައިންބަފައި

ނޑަްށ ހީވަނީ ގަވާއިދު ނުބައްލަާވ ވެސް މިދެންނެވި ނުކުތާ  ނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަ ނުކުތާ އަޅުގަ

އަހަރު ފުރިފައިމެ އެހެންނަމަވެސް  11ޙާލަތުގައި ދަރިން ތިބެ ލިބޭ މީހުންނަށާއި އަދި މި  ގެ ފަރާތުންމައިންބަފައިން

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ދޭތެރެ ެޗއް ލިބޭނެ ގޮތް ނެތް މީހުންނާކަށް ެވސް ޯގއްމަ ދަރިންނާއިއެކު ތިބެގެްނ ދަރިއަމާ

  ނުން ގެންގުުޅްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ދޭތެރެ ިވސް ގޮތެއް އެއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީރު.  އާދެ!

 

 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަެދއްެކވުން: ސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

ނޑުމެން ިމ  އަުޅަގނޑުމެން ޢާއްމުޮކށް އަތޮޅު އާދެ! ތެޭރގައި މި ގޯތި ިދނުމުގައި ނޫނިްއޔާ ފްލެޓް ދިނުމުގައި އަުޅގަ

ކަށް ދެ ގޯތި ނޫނިއްޔާ ދެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭނެ އުސޫލަކުން ކުރިއަްށ ބަލަނީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަްށ އެއް ޢާއިލާއަ 

ނޑުމެން މި  ހަމަ އަްއޑޫ ިސޓީ ަކުއންސިލާގެންދަން. ދެން މި ޕްރޮޖެކްުޓގަިއ  ވެސް މަްޝވަރާކުެރވިގެްނ އަުޅގަ

ންނަށްވެފައި ހުރުމުން އަހަރު އެމީާހގެ ކުދި 11ޕޮއިންޓް ސްކީމް ތަްއޔާރުކޮްށފައިވަނީ. ދެން ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް 

 އަހަރަްށވުރެ ކުަޑއިްއޔާ އެމީހަކަށް  11މުރު މި ފޮލޯކުރާ އުސޫލަީކ ކުދިންގެ އު ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް

އަހަރުވީ މީހާއަށް ހަމަ  11ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ  އަހަރުވީމާ 11އިސްކަން ލިޭބގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، 

އެގޮތުން އެންމެ ނީޑީ ، ަޞތު ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންީވމާއް ނޫނީ ދިރިއުޅުމެއް ފައްޓަން ފުރުއަމިއްލައަށް ފެމިލީއެ 

އެއްޮކްށ  މީހާެގ ދަރިން ބަލަންޖެހޭނެތީއާެވސް ަޅކޮށް ތިބިްއޔާ އެމީހާއަްށ އެ މީހުން ބަލާއިރުގައި އެމީހާގެ ަދރިން ވީހާ

އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް  11ްނ އެ ވިސްނުމު، ގެްނގުޅެންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ ކައިީރގައި

އަހަރުން މަތީގެ ދަރިން ތިބެ އެ ދަރިންނަްށ  11ތި ވިދާުޅވިހެން  މަވެސްއަޅުަގނޑުމެން ފޮލޯކުރަނީ. ެދން އެހެންނަ

ވިސްނުމަީކ ދަރިން ލިބި މިހެން ގޮސް ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ނިކަމެތި ގޮެތއްަގއި ުއޅޭ ފަރާތްތައް އުޅޭ. ސަރުކާރުގެ 

ވިޔަސް ބޯހިާޔވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތްގޮތް ހޯދައިދިނުން. ިމ  އެފަރާތްތަކަށް ވެސް އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން

ނޑުމެން އިތުރަށް ައދި އަްއޑޫ ސިީޓަގއި ެވސް  22 ރޯހައުްސގެ ތެރެއިްނ ެއކަން ހަމަނުޖެހުނު ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެކަހަލަ ަފރާތްތަކަށް އިްސކަންދީގެން  ،ންގާނެ މަޝްރޫޢުތައް. އެހެްނވީމާހި އެ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ައޅުގަ

އެމީހާއަށް ތިވިދާޅުވީ ސީދާ ކޮން  އާދެ!)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ށް ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަ



  

 ،ވޭތޯއިންބަފަިއންނަށް ގޯތި ލިބިފައިދާ މަކަމާއި އެމީހާގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން ެޗްކކޮށްލާފައި ސީ މީހެއް

 މައިންބަފައިންގެ ގޯތި އޮތްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ސީދާ ޖަވާބު ޭދނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ޖަާވބު އައި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއާ އެ  ށްޝަރީފަ، ސްަފއި އެބައޮތް. ދެން އެހެންވީމާބެޭހގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓަރަށް އަރުވާނަން. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން އަ މަޢުލޫމާތު ތުަގއި އެބައޮްތ އަޅުގަ

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ދަނގެތި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމަށް. ، އޭތި. އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއް

ބޭފުޅުން  ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ވަޒީރު. ދެން ވަރަށް ަރނގަޅަށް ސާފުެވއްޖެ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތި އާދެ!

ނުޑ  މަސައްކަތް ކުަރއްަވިއގެން މި ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުމަްށ ޓަކައި ބޮޑެތި ިފޔަަވޅުތަކެްއ އެޅުްއިވކަން އަުޅގަ

ުތގަިއ ރެކޯޑަށް ަޓކައި ދަްނނަވާލަން ހައުސިން މިނިސްްޓރީއަކީ މިއަދު ޙަޤީޤަ ޤަބޫލުކުރަން. މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ

ނޑުގެ ޮޕއިންޓް އޮފް ވިުއއިން ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ރަނަގޅަ ށް ހިނގާ މިނިސްޓްރީކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

މަަސއްކަތްކުރާ މިނިސްޓްީރއަީކ  އެއްޮކށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ވަނީ. ިމހާތަނަށް ކޮމިޓްމަންޓާއަޅުަގނޑު މިދަންނަ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ. އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ބޮޑެތި ޗޭންޖްތަކެއް އައިްސގެންކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

އެމަނިކުފާނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ރައްދުކުރަން. މި ، ޒު ަވޑަިއގަތް ފަހުން. އެހެންވީމާޚާއްޞަކޮށް ޑރ.މުޢިއް 

އަތޮޅުތަކުްނ  އް ކަމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީްށ ޓަކައި ދަންަނވާލީ. ދެން އަނެފުރުޞަތުގައި ހަމަ ރެޯކޑަ

 ޮއެވގެން ނުވަތަ ތި ގެބޭފުޅުްނގެ ސޭެއއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލާއި މިކަންަތއް ކުާރިއރުގައި ތި

ބޭފުޅުން އެ ަގއިޑްަލއިްނ  . ތިމިއީ ެއއް ުސވާލަކީ ތޯ ެއ ބޭފުޅުން ފޮލޯކުރަންޖެހެނީ؟ބޭފުޅުންގެ ަގއިޑްަލއިނެއް

ދޭނެ އުސޫލެއް  ތެރެއަށް ޚާއްޞަ ހަދާފައި އޮންނަ ަގއިޑްލައިެނއް ނޫނީ މިދެންނެވީ ޕޮއިންޓް ފޮނުވަންތޯ އަތޮޅު

ދެވަނަ ސުވާަލކީ، ޙާލަތަށް އަންނަ ބަދަުލ. ދެންމެ މިހާރު ވިދާޅުވެްއޖެ ވަޒީރު ވިދާުޅވެއްެޖ  ފޮނުވަންތޯ؟

ޙާލަތަށް ބަދަލު  ދޭ އުސޫލު ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ސްޓަޑީކުރަްއވަމޭ ޕޮއިންޓް ސްޓަޑީކޮށްފައޭ. މިހާރު

ނޑަކަށް ޭނނގެ އެހެން ދަންނަވާކަށް.  އަންނާނެ ކަންނޭނގެ ކޮންމެ ސިކްސް މަންތުން ވަން އިޔަރއިން. ދެން އަޅުގަ

ކަންކަން ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތަށް.  ނީ. ޙާލަތު ބަދަލުވަުމން އަންނާމީގައި ޢިލްމީ ބޭފުޅުންނަށް ކަންނޭނގެ

މިދެންނެވީ ފްލެޓްތައް  ޕޮއިންޓް، ކިހާވަރަކަށް ސްޓަޑީ ކުަރއްަވންތޯ. ސްޓަޑީކުރަްއވާފައިތޯ ޮކންމެ ފަހަރަކު ވެސް

މިހާރު.  ންތަން ދޫކުރައްވާއިރު ކިާހވަަރކަށް ސްޓަޑީ ކޮށްލަްއވަންތޯ ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެއޭތަ އިންކުރައްާވއިރު ހުޅުމާލެދޫ



  

އެހެންވީމާ، މިވެނި ޕޮއިންޓަީކ ވެސް މުހިއްމު ޕޮއިންޓުތަކޭ. މިވަރަށް ކިހާވަރަކަށް ސްޓްޑީ ކުރަްއވަންތޯ. މި ދެ 

 ސުވާލު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢި އެންޑްހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑުމެން ފްލެޓު ދޭއިރުަގއި ހަމަ އަތޮޅު ތެރޭގައި ފްލެޓު ދޫކުރުމުަގިއ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ުއސޫލަކަށް ރަށު ަކއުންސިލްތަުކންނާއި ސިޓީ ކައުނސިލްތަުކން ވެސް ފްލެުޓ ދޫކު ރާނީ. މިނިސްޓްރީން ކަ

ނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކޮށްފަިއ ޕޮއިންޓު ޭދ ގޮތް ވެސް އަދި ޝަރުތުތަްއ  ނަޑއަޅާފަިއ ނޫނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނަޑއަޅަނީ. އަދި ަކނޑައަޅާަފއި އިޢުލާންކޮްށގެން، ިއޢުލާންކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ ފޯމު ނޑުމެންނާ  ވެސް ކަ ވެސް އަުޅގަ

ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަްނ ފޯމުތައް ިއވެލުއޭުޓކޮށްފައި ވަގުީތ ލިސްޓު ހަދައި ެއ  ހަމަ ނިންމަނީ. އަދި އިޑިސްކަްސކޮށްފަ

ވަގުތީ ލިސްޓަށް ަޝކުވާ ހުަށހަޅަން ފުރުޞަތު ދީގެން ލިބޭ ޝަކުވާަތކާ ެއއްގޮތަށް ލިސްުޓ ފައިނަލްކޮށްފައި ފައިނަްލ 

ޖުމްލަ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްަގއި ، ވެސް މިނިސްޓްރީއާ ޑިްސކަސްކުރާނެ. އެހެންވީމާ  ލިސްޓު އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުިރން

ތި ވިދާުޅިވ  ންަތއްތައް ކުރިައށް ދާނީ. ދެންމިނިސްޓްރީގެ އިްނވޯލްމަންޓު ނޫނީ ބައިވެިރވުން އޮެވގެން ިމ ގެދޮުރގެ ކަ

ނުޑމެން ޙާލަތު ދިރާސާކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ނިމިގެންދިޔަ ފެށިަވހި ޕްރޮގްރާމުގައި އެކަހަ ަލ ދެވަނަ ކަންތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއަްށ  މެނިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ކަމެއް ނެތް ކުރެވިަފއެއް. އެ ޕްރޮގްރާްމގެ ަބއި ހި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފްލެޓުތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިނަލް  ނޑުމެން ިނންމާފައި މި ވަނީ މިފަހަރު އަޅުގަ ލިސްޓް ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އިޢުލާންކުރާނީ ކޮންމެގޮެތއް ިވޔަސް ހުރިހާ ގެތަަތކަށް ވެްސ ޒިޔާރަްތކުރުމަށްފަހުއޭ. މިާސލަކަށް އަުޅގަ

ވެސް ވެރިފައި ކުރަން އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފިޒިކަލީ އެ  ފޯމު  16666ހާސް ފޯމް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ  16666ލިބުނީ 

ކުރަން ޖެހުނަސް ތަންތަނަށް ގޮއްސަ ބަލާނަމޭ. ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގިޔަސް ނޫނިއްޔާ ގިނަ ބަޔަކު އިންވޯލް

މިހާރު މި ހުށަހަޅާ  ތަށް ކުިރއަށް ގެންދާނަން. ދެންއަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ރައްޔިުތންގެ އިތުބާރަށް ޓަަކއި ެއކަން އެގޮ

ފޯމުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދެން އަންނަ ޕްރޮސެސްއަަކށް ދެން އަންނަ ފަހަރަކަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް 

މިހާރު މި ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދަރިންގެ  ދަނީ. އެހެންނަމަވެްސ މިސާލަކަށްައށް ގެންއެންޓަރ ކޮށްގެން މި ކުރި 

އަދަދު ފަހުން މިސާލަކަށް ދެން ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތުގައި ަބދަލުވެދާނެ. އެހެން އަންނަ ާޙލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް 

މިހާރު މި ހުށަހަޅާ ފޯމާ ، ހަޅަން. އެހެންވީމާއެ ބަދަލު ހުށައަޅުަގނޑުމެން ދެން އަންނަ ފަހަރު އެ ފުރުޞަތު ދޭނަމޭ 

އެ މަޢުލޫމާތު އުސޫލެްއ ގޮުތން އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ނުޖެހުނަސް ވެސް ޙާލަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކަށް ފުރުޞަތު 



  

ކުިރން މި ވީގޮތަކީ ވެށިފަހި ، އި ެވސް. އެހެންވީމާދޭނަމޭ އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ދެން އަންނަ ފުރުޞަތެއްގަ

ނޑުެމންނަކަށް މިފަހަރު ބޭނުންކުރެޭވ ގޮތަކަްށ ނޫން ހުރީ. އެހާ ޕޮރޮ ގްރާމުަގއި ހުށަހެޅި އެްއެވސް މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަ

ވެސް ހުށަހެޅޭ  ފޮޓޯ ކޮޕީަތކާ ެއއްޗެހި އިންވެރިފައި ކުެރވޭ ގޮތަކަށް ނޫްނ އެ ެއއްޗެހި ގިނައިން ހުރީކީ. ވަރަށް ގިނަ 

ނޑު  ވެްސ ނުޖެހޭ. ސޮއިކުާރކަށް ެވސް، ހެިކެވރިން ސޮއިކުާރކަށް ވެްސ  ޖަހާކަށް ގޮތަށް ހުރޭ. އެ ެއއްޗެހި ތަްތގަ

ވެްސ މިފަހަރު މިހިރީ ރަނގަޅުކޮްށފަ. ހެކިންތައް ވެސް ޖެހޭ  އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެއް އެހެންނަމަވެސް ނުހުރޭ.

ނޑު ޖަހަންޖެހޭ. ރަސްމީ އިދާ، ރިފަިއކޮށްދޭން ޖެހޭ. ެއހެންވީމާޮސއިކުަރން. ވެ އިކޮންމެ ެއއްެޗއްގަ  ރާ ައުކން ތަތްގަ

އެ އެްއޗެހި ، މިހިރީ. އެހެންވީމާމިހެން ގޮސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޔަޤީންކުރެިވގެން މިފަހަރު ަކންތައްތަކެއް ކުރެވިަފއި 

ން އެ ަދނީ. ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މުބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ނިންމީ. މިހާރު ޑޭޓަރ ބޭސްެއއް ެވސް ތައްޔާުރކުރެވެ

 ވެސް އެންޓަރ ކުެރވިގެން ބެލެހެއްިޓގެން ދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. މައުލޫމާތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއާ ގުޅުން ހުރި ސުވާެލއް. 

 

 މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާ

 ،ށް ފަހުމްނުވީ ކަންނޭނގޭގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ެއއްެޗއް ވަޒީރަ  ސުވާލު ދެންނެވުނު

 އަޅުަގނޑު ދެންނެވުނު. އަުޅަގނޑުގެ މިސްޭޓކެއް އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ަވގުތު އެބަ އޮތް. ކޮށްެލވިދާނެ ސުާވުލ ، ތޯ. އެހެންވީމާޓު އިނގޭއެްއ މިނިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންކުރެއްވީ 

 ސާފުނުވަންޏާ.

 

 :މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުންބަރު ިއލްހާދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެން

ަގނުޑގެ ސުވާލަީކ، ވަޒީރު އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލީކ، ސްޓަޑީއޭ މި ދެންނެވީ އެއްކަލަ ޕޮއިންޓު ދޭ އުސޫލު. އާދެ! އަޅު

ވަރަށް ބޮޑަްށ ސޮރީ އެހެން ނުދެންނެވުނީމަ އޭރު އެހެންވެގެން. ޕޮއިންޓު ޭދ އުސޫަލކީ ޙާލަތަކީ ަބއްލަވަމުންާދ 

ދޭ އުސޫުލ ޗެކޭ. މިސާލަކަށް ިނކަމެތި ޙާލަތާއި ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އައުުމގެ ސަބަުބން ޕޮއިންޓު އެއް 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަކައި ޓު ބޭނުންކޮށްލާނަން މީގައި ހަމަ ސާަލކަށް، މީގައި އަިއޑިއާ ައކީ އަޅުަގނޑު ެއއް މިނިމި ކަ

ސްޓަޑީ ކުރަްއަވއޭ މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް މި ކަންކަމުަގިއ  ވަޒީުރގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. މިދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުން



  

ތަމަޢު ތެރޭގައި ުއޅޭ ަތފާތު ފަންތި ގިންތީގެ މީހުްނ ގެނެްސގެން ކޮަބއިތޯ ޕޮިއންޓު ދޭނެ އުސޫލަީކ މި މުޖު

ރަްއވަންތޯ. ސްޓަޑީ ކުކޮށްފައި ދެން އެއީ މާްކސްދޭނެ ޝީޓުކަމަށް ނިންމައި މިގޮތަށް އެްއޗެހިތައް ބަލައި އިވެުލއޭޓު 

 ދެންނެވުނު ޮގތް ގޯހީ.  މިއީ ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ. އެކަމަކުއަސްލު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި ފަހަރު މިކަން  އަދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ހަމަ ތި

ވަނީ. ިއޖުތިމާޢީ ދާއިރާގައި މަސައްަކތްކުރާ ތަފާތު އެކި ފަރާތް، އެކި ދާއިރާތަުކގެ އެިކ  އިކުރިއަށް ގޮސްފަ 

ނުޑމެން ކޮމިޓީ އެއް އުފައްަދއިެގން ވަރަށް ގިނަ ުދވަހު މަަސއްކަތްކޮ ސްކީެމްއ  ްށގެންފަރާތްތައް ގެނެސް އަުޅގަ

ެވސް ހޯދައި ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ  މުންގެ ކޮމެންޓްސްމުންނަށް ވެސް ހުުޅވާލަިއގެން އާން ތައްޔާރުކުރީ. އަދި އާން

ނޑުމެން  އިދިރާސާތައް ކުރެވުނު. ކޮށްފަިއ ދެން ސޯޝަލް ކައުންސިލުގަ  ވެސް މަްޝވަރާކުެރވިގެްނ ނިންމީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ކުބޭނުންވަނީ ފަންނީ އެކިެއކި ފަ  ރިއަށް ގެންދަން. ރާތްތަކުގެ އިންވޯލްމަންޓާ ެއީކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ މި އިސްކަން  އިބަދަލުތައް ެގނެވޭނެ. މުސްތަޤްބަލުގަ އެހެންނަމަވެސް ވެްސ ބަދަލު ގެނެވޭނެ. އަުޅގަ

ހައުސިން  ޑު ފަރާތްތަކަށް. އެހެންނަމަވެސްމި ދެނީ އެންމެ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ނިކަމެތި، އެންމެ ސޯޝަލީ ނީޑެ

ހައުސިންގ ބޭނުންވާނެ. ތަކަށް ވެްސ މަތީ ފަރާތްބޭނުންވާނެ މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަދި ެއއަްށވުރެ 

ތު ތަކަށް ެވސް ބަދަލުކުރެވި ަތފާތު ސްކީމްތަކުަގއި ތަފާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކްރައިޓީިރއާމުސްތަޤްބަލުަގއި ، އެހެންވީމާ

ކުރެވިަފއި އޮތް މުގެ އެންމެ ސޯޝަލީ ނީޑެޑު ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކްރައިޓީިރއާ ހުންނާނެ. މި ވަގުުތގެ ސްކީ

 ސްކީމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު. 

 

 ޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުރިއް އާދެ! ޝުކު އަދި ވަޒީރަްށ ވެސް އަުޅގަ

ވެްސ ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިްނ ހައުސިން މިނިސްޓްީރގެ ފަާރތުން ކުރަްއވަމުން ގެންދާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް 



  

ނޑުމެން އެކު ފާހަގަކުރާ ކަންަތއްތަކެްއ. ދެން އަޅުަގނުޑ  ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރުެވރިކަމާ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގިއ މި ދެންމެ ތި ވިދާޅުވިހެން އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަީކ 

ނުޑމެން ވަރަށް ހަލުވި މިނެްއގަިއ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ މަސައްކަތެްއ.  ެއއީ ރާއްޭޖގަިއ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަުޅގަ

އްލުކުރުމުގައި ެވސް މި މަސައްކަުތގެ ދައުުރ ބަލިމަޑުކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ޙައިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އުފެދިފައި މިހުރި 

ލުގައި ތޮތްޖެހިގެން އުޅޭނެ ގޮެތއް ނެތިގެން މިހެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ޑުވާނެ. އަޅުަގނޑުެމން ނިކަމެތި ހާވަރަށް ބޮ

ނޑުމެންެގ ޙާލަތު ނިކަމެތިވެގެން މި އަޅުަގނޑުމެން ޤައު ުމގެ ޕްރޮަޑކްޓިވިީޓ، އުެފއްދުންތެރިކަން ވެސް ދަށްވެ އަުޅގަ

ނުޑގެ މި މައްސަލައާދަނީ. ދަށްވަމުން އެ ގުިޅގެން ފުރަތަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ  ހެންވީމާ، އަޅުގަ

ން ގެްނގުުޅއްވަީނ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މިންަގނެޑއްތޯ މިނިސްޓްރީން މި އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރިކޮށްދިނުމުެގ ގޮތު

ނުޑގެ ެއއް ސުވާލު. ދެން އަެންއ  ނޑެއްތޯ. އެއީ ދެން އަުޅގަ ނޫނިއްޔާ އަތޮޅުަތއް ރަށްތައް ތަފާތު ކުރެވޭ މިންގަ

ރެްއެގ ސުވާލަކީ ދެންމެ އެކަމަކު މިިނސްޓަރުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ އަުޅަގނޑު ދެން ކުރަން އޮތް ުސާވލަށް ކޮންމެވެސް ވަ

ނޑަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ  ޖަވާބެއް ދެއްަވއިފި. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އުޅުމަށް މާކްސް މަުދވޭ. ިމސާލަކަށް މާލޭަގއި ރަްށވެހިން ގޮުތގަިއ އުޭޅ ބޭފުޅުން އެބަ ުއޅޭ ވަރަށް ގިނަ 

އޭނަ ުކއްަޔށް އުޅޭ ގޮާތއި އަދި އުޭޅ   ވެސް ޮގަވއިގެްނ. އެހެންނަމަވެސް ދަރިންޒަމާންވަންދެން ކުްއޔަށް ވަރަްށ ގިނަ 

ވެސް ދެން ކުއްޔަޭށ  ފެންވަރުގެ ސަބަބުން އޭނަ ައށް މާކްސް މި ދަނީ މަދުވަމުން. އޭގެ މާނަ އަކީ އޭނަ ައބަދު

ނޑަށް ހީވަނީ ދެކޮޅުެއއީ  އް މާނަ އެއް ުބނަންޏާ. އެހެންވީމާ،އުޅެންވީ. އެ  ތެއް ނޫން ކަންނޭނގޭ. ޖެޭހ ގޮައޅުގަ

ތެއް ނެތީމަ. އެހެްނވީމާ، މި ުކއްޔަށް އުޅެްނ އޭނައަށް ލާރިކޮެޅއް ލިބިގެްނ އެ ުކއްޔަށް ުއޅެނީ އެހެން ގޮ، އެހެންވީމާ

ވަރެްއގެ އިޝާރާތްކުަރއްަވއިފި. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  މިނިސްޓަރު އެއަށް ކޮންމެވެސް ދެންމެ އެކަމަކު

ނުޑގެ އަނެއް ުސވާލަީކ ޤައުމުަގއި މި ނީޑު އޮީތ އަވަަހށް އުފެއްދުން ވަރަށް މުހިންސްކީމްތަެކއް  އެކަހަލަ  މު. އަުޅގަ

އަށް ކިާހ  ކިހާވަރަކަށްތޯ އަދި މިނިސްަޓރު ވިސްނުންފުޅުަގއި މި ޤައުމީ އިޖުތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ

  އްލު ހޯދޭނެތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.ދުވަހެއްގެ ތެޭރަގއި ޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑުމެންގެ މި ގެދޮުރވެރިކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމަކީ ހަމަ ޤައުީމ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު މެން ެގންދާ ސްކީމެއް. މި ސްކީމުަގިއ އެކިެއކި ބައިަތއް އެހެންނަމަވެސް ހިމެނިގެންދޭ. މާލެ  ފެންވަރުަގއި އަުޅގަ



  

ސަރަޙައްދުަގއި ހިންގާ ވަކި ސްކީމެއް މިހާރު މިނިސްޓްރީން މި ފޯމު ދޫކޮށްގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އެއީ 

މާލެ ސަރަޙައްދަށް ވަިކ ، މުގެ ސްކީމް. އެހެންވީމާ އް ދޫކުރުހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓުތަެކއް ެއުޅން. އަަޅއިގެން އެ ފްލެޓުތަ

ޙާލަތަށް ރިޢާޔަްތ ަވިކ  ހުން ދިރިއުޭޅ ޙާލަތުގެ،ކްރައިޓީިރއާ ެއއް އެބަ ގެންުގޅޭ މާލެ ތޮއްޖެހިފައި އޮތީ ާމލޭގައި މީ

. އަތޮޅު މީގައި މި ހިމެނެނީ އަތޮޅު ތެރޭަގއި ހިންގާ ހަުއންސިން މަޝްރޫޢު ތަކަށް ޕޮއިންޓު އެބަ ދެވޭ. ދެންގޮ

ން ޖެހިފައެްއ ނޫއްގަިއ ނޫނިއްާޔ އެހާ ޮބޑަށް ތޮއްތެރޭގައި ާޢއްމު އުސޫަލކުން ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި މަދު ދިމަދިމާލެ

ނ ޢާއްމު، އޮންނަނީކީ ެއއް. އެހެންވީމާ ަތކަްށ ޑުމެން މި ގެންގުޭޅ ކްަރއިޓީރިއާގޮެތއްަގއި އަތޮޅު ތެރޭގައި އަުޅގަ

ޭއަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެމީހެްއެގ  ކަށް ތަފާުތވާނެ. އެހެންަނމަވެސްވަރަ ޕްއިންޓުދޭ ގޮތް ކޮންމެވެސް

މާލެހާ  ްސ ބެލިގެން ޭދ. އެހެންނަމަވެސްދަރިންގެ ނިސްބަތާއި ގޯތިގެޮދރުގެ ނިސްބަތާއި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެ

ނޑުމެން ެއބަ ހިންގަން އަދި އަ ތޮޅު ތެޭރގަިއ ފްލެޓު އަޅާަފއި މީހުން ސްޓިކްޓުކޮެށއް އެކަމަކަށް ނުެބލޭނެ. ދެން އަުޅގަ

ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް. ެއއީ އަދި މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަމެއް. ެއއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް 

ލަތަކަށް ލާމަތްކޮށް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތުން އެމީހުން ސައެ ރަށެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހާ މީހުން ބަދަލުކޮށް

ވެސް އެބަ ހިންގޭ. އެހެންީވމަ، މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ވެްސ މިއީ ގެދޮރުވެިރކުރުމުެގ  ހުން ބަދަލުކުރުމުގެ ސްކީމެއްމީ

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ަޤއުމީ ފެންވަރުަގއި މި ިސޔާސަުތ ، ހިނާގ ކަންތައްތަްއ. އެހެްނވީމާ ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިން

ނަޑއެޅިފައި މިވަނީ. ހަުއސިންގ ނީޑް ގޮތުން އެބައޮްތ ގެ ެޖ އަށް ހައުސިންގ ނީޑް ުއސޫލެއްމުޅި ރާއް ،ކަ

ނޑުމެން ސަ ަގނޑުމެންނަށް އެސަސް ކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސްއަޅު އަސްީލ އިންޓިފިކް ލެަވލެއްަގއި ކޮންޓިނުއަުޅގަ

ނުޑމެން މިއަހަރު އަބަދު  އިގަވެްސ މިއަންަނ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓު  ެވސް ހަދަމުންދާނެ ެއސަސްމަންޓެއް އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް އެބަ ހިމަނަން.  ހައުިސންގ ނީޑް އެސަސްމަންޓް ިރވަިއޒްކޮށް ހެދުމަށް ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް އަުޅގަ

ހެންވީމާ، ވެސް އެ އެސަސްމަންްޓ ހަދަންޖެހޭނެ. އެ އެހެންވީމާ، އެީއ ހަމަ ރާއްޭޖގެ ހާލަތު ބަދަލުާވވަރަކަްށ ައބަދު

ެވސް  ދެން އަޅުަގނޑު ކުިރން ދިން ޖަވާބުަގއި ގަކުރެްއވި ޮގތަށްާދނެ. ދެން ފާހަ ށްއެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަ

ގެދޮރުވެރިކަަމކީ. ، އަކީ އެިކއެިކ ފަންތީގެ ަފރާތްތަކަށް ވެްސ ބޭނުންވާނެ އެްއޗެއް ހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ަހއުިސން ފާ

ނެ ކަމެއް. ން ދޭއިސްކަ އަީކ ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން އެހެންވީމާ، މީޑިޔަމް ޓު ހައި އެންޑް ހައުސިން 

 ،މިަވގުތު ިމ ހިންގޭ މަޝްރޫޢަކީ ބޮޑަްށ ހަމަ ސޯޝަލް ލެވަްލގަިއ ހިންގޭ ެއއްެޗއް ކަމަށް އެހެންނަމަވެސް

މެދު ފަންތީގެ ޢާއްމުކޮށް މި އޮފީސްތަުކގަާޔިއ  ައވަހަކަށް މަސަްއކަތް ުކރާނަން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވީހާ

ތަންތަން  ލެވަްލގަިއ އުޭޅ އެހެންނަމަވެސް ގެ އެ އާމްދަނީ ލިބޭ ލެވަލްޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެިކއެިކ މެދު ފަންތީ

ކުރަން ސިން ްސކީމްތަެކއް ވެސް ތަޢާރުފުވެްސ ފުރުޞަތު ލިޭބ ކަހަލަ ހައު ކުއްޔަްށ ހިފައިގެން އުޭޅ ފަރާތްތަކަށް

 ޝުކުިރއްޔާ. .މަސައްކަތް ކުރާނަން

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނުޑމެންގެ ހީވާގި ހައު  މިނިސްޓަރާއި އަދި ހަުއސިންގ  ސިންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

ުޝކުުރ  ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވައި މިނިސްޓަރުގެ ެއ އޮފީުހގެ ސީނިއަރ ލެވަްލގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ންނަވަން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަްނ ވަޑަިއގެންނެވީީތވެ. އަޅުަގނޑުގެ ުސވާލުތަުކގެ ތެރެއިން ސުވާލެއް ކަންނޭނގެ މީގަިއ ދަ

ނޑުމެން ވެގެންދިޔަ އިޝޫެއއްެގ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑަްށ މި ކޮމިޓީއަށް އަސްލު މުހިންމު ބޮޑަށް މުހިންމީ. އަޅުގަ

ނުއިރުަގއި ަވކި ފަރާތްތަކެއް އޭނަ އެ އެްއޗެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނ ފާހަގަކުރެވުނީ ޭއގެ ކުރީ ުދަވހު ބަހުސް ކުރެވު

އޭނަ އަށް ދަތިތަެކއް ކުރިމަތިވެ އޭަނގެ ދަރީންތަެކއް ބިަކާވ މައްސަލަެއއް ގޮތުަގއި ައްސލު އިޝޫެއްއގެ ގޮުތަގއި 

ރީން ތިބީ ނަ ދަރީން ތިބީތީވެ ދަޖުމްލަ ނެގިގެން މިދިޔައީ. އޭނަ ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ ވާހަކައަކީ އިތުރު ގޮެތއް އޭ

ނަޑއެޅިފަިއ ދިޔައިރުަގއި އަހަރުން މަތިވެފަ 11 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްމެ ކޮންމެ  11. އެކަަމކު ޝަރުތުތައް ކަ

މީހަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އޭނަ ދަރީން ކުރެން ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ 

ވެސް އެ ދަރީން ުކރިމަތިލައިފިއްޔާ ދެން ހުރި ޝަރުތުތަކަށް ފެތޭތޯ އެބަ  ލިބޭ. ދެން އަނެއްކާ ފުރުޞަތު އެބަ

ނޑައެޅިަފިއ  ީމގައި .ބަލަން އެބަޖެހޭ. ދެން އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ނުވޭތޯ އެ އެއް ނޭނގެ ޝަރުތުތައް ކަ

ނޑަށް އެަބހުރި ބައެއް ނޑު ބޮޑަކަހަލަ ފާހަގަކުެރޭވ ކަ ހުރިއިރުގަިއ އަުޅގަ ށް ބަލަމުން ންތައްތަެކއް. މިސާލަކަށް ައޅުގަ

 ލިބުން ޙައްޤު ެއއްެޗއް އެއީ ކަށް ިފކުރަކަށް ބަލަިއގެނެއް ނޫން. ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށްމެ ގެންދާނީ ވަިކ ކުލައަ 

 . އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްހޫރިއްާޔ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބަޔާން ކޮށްފައި މިއޮންނަލިބެންވާނެ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަ

އި އެަބ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަ  46ގޮތުގެމަތިން އަާސސީ ޙައްޤުަތކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުދަލުން މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ޙައްުޤ ކޮންެމ  ،ދިނުމާއި ،ވާރުަތކުރުމާއި ،ބަޔާންކުރޭ މުދާ ހޯދުމާއި، މިލްކު ކުރުމާއި

އިސްތިސްނާ ކޮށްފަެއއް ނެތް. ދެން ެއއަށް ފަހުަގިއ އެބައޮތް ހަމަ އެ މާއްާދގެ  ރައްޔިތަކަށްމެ ލިިބގެންވޭ. ަވިކ މީހަކު

މީހަކު ކުރި ކުެށއްެގ ބަދަލުގައި އެ މީހެއްގެ މުދާ ދައުލަތުން ހިފައިގެނެއް ނުވާޭނ. އޭގެ މާނަ އަޅުަގނޑަްށ  ގައި)ރ(

ށް ކަންކަމަްށ ނުވަތަ އޭނަ އަށް މުދާ މި ފާހަގަކުރެވެނީ ެއްއވެސް މީހަކު ކުށެއް ކުރުުމގެ ސަަބބުނެއް އޭނަ އަ

 ފޯމްގައި  ޅިގެނެއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސްހޯދުމަށް ނުވަތަ އޭނަ ގެދޮރު ހޯދުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް އެ

ނޑު  އެބައޮތް ޖިނާޢީ ކުށެއް ަތންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ުނވުން. ދެން މި ތަންކޮޅަކީ އަުޅގަ

މިހެން ޒަާމނަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ުނވަތަ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ުގިޅގެން ބަދަލު އަންނަންޖެހޭނެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި 

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރވުނީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޭޅ  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ދެން ައުޅގަ ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

 އަެނއް ރަށަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެން  ކޮންމެ ރަށެއްަގއިމެ ވަޒަްނވެިރވުމާއި އެ ރަށުން



  

ވާހިނދު މީނައަކީ ވެްސ ވަޒަްނވެރިެއއް ގޮުތގައި ެއ ރަށުަގއި ހުންނަ މީހެއް. އެކަަމކު ވަޒަެނއް ނެތް. 

ނިސްޓްރީން އަސްުލ ވަޒަްނވެރިންނަކީ ކޮަބއިތޯ ވަަޒންވެރިވުމަކީ ކޮބައިތޯ ައސްލު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުން ެވއްޖިްއޔާ މި

ގަިއ ދާގެ )ނ(ަގއި އެ ރަށުވަނަ މާއް 41ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްލަްއވާ ބައްލަވަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެ 

ކަމާއެކު ލިުބމުގެ ޙައްޤު އެ ރަުށގަިއ އި އިމްިތޔާޒްތަްއ ހަމަހަމަޚިދުމަތްތަކާ ރިއުޅޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ެއންމެހައިދި

ޔިަތަކށްމެ ލިބިގެންވޭ. މީަގއި ައޅުަގނޑުގެ ސުވާަލކީ މި ކަންތައްަތއް މިހެން ހުންނައިރުގަިއ ވަޒަްނވެރިވާ ކޮންމެ ރައް

ނުވަތަ  ލަވާފައި ިނންމާވާލައްވަނީޯތއޭމިފަދަ މީހަކަށް މިފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެގެންދާ ހާލަތުގައި ހަމައެކަނި އުސޫލަށް ބައް

ވެަފއި ިތބިތީ ދަރީންގެ ދަރީންނެއް އަހަރު 11ަނގެ ދަރީން އޭ، މީނައަކީ މި ދަރީން ތިބި ދަީރންނަށް ވެސް ދަރީންގެ 

އަހަރު ފުރިްއޖެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން   11އެ ހަތަރު ދަރީންނަށް  .މީނަގެ ތިބީ ހަތަރު ދަރީން .މިސާލަކަށްނެތް 

ދޭތެޭރގަިއ ކާ ވާީތވެ ިމ ކަންތައްތަވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަެކއްއެހެންވީމާ، މިހެން ބަދަލު .މިކަން ވެއްޖޭ

ދެވަނަ ސުވާަލކީ ހަމަ ވަރަްށ ކުރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން.  މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް އޮްތ ތަނުން ބައްލަވާނަންތޯ؟

ެވްސ  މީަގއި ،މިސާލަކަށް މީހަކު ގޯއްެޗއް މިފަދަ އުސޫލަކުން ބަލައިގަނެފައި ބައެއްފަހަރު އެބަހުރި ބަހާލެވިގެން

ހަމަ ޔަޤީނުން  ރުފިޔާ ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް 1666ބަހާލައިގެން ކޮންމެ މަހަކު އެބަހުރި ބަހައިލެޭވ ވިހި އަަހރަށް 

ފާޅުކޮށް އިނގޭ ގޮތަްށ  ަވރަށްެއއީ ވެސް އެބަހުރި  ވެސް ައޅުަގނޑަށް އިނގޭ ެއއްަޗކީ ހުޅުމާލޭގައި ގޯތި ދިނުމުގައި

ނަޑއެިޅއިރުަގއި ކުރިއިުރގައިއިޢުލާން  16ވެސް މިއޮންނަނީ  ކަމެއް ކުރިއިރު ެވސް އަދި ހުރިހާ ވެސް ަޝރުތުތައް ކަ

ކަްށ ކޮށްފަިއ އޮތީ. އެްއވެްސ މީހައިޢުލާންއަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލަިއގެން ދެވޭ ގޯތިތަކެްއ އެބަހުރި. އެ ބަހާލެވޭނޭކަން 

 ލޯނެއް ދިން ކަމަށް ހަދާފައި އިންޓްރެސްޓް އެބަ ެނގެމުން އެބަދޭ. މިއީ ވަރަށް ޮބޑު  ލޯނެއް ނުދޭ އެހެންނަމަވެސް 

އިޝޫައކަށްެވގެންދޭ. މި އިންްޓރަސްޓް ލޯނެއް ނުދޭ ލޯަނކަށް ކިހިނެއް ވެގެންޯތއޭ އަސްލުަގިއ އިންޓްރަސްްޓ ނެގެމުން 

 މިދަނީ. މިއީ ދެވަނަ ސުވާލު.

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ކަންކަން  ނަވަން. އާދެ! ތި ފާހަގަކުރެްއވިބަރު ުކރެއްވި ުސވާލަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނަޑއެޅުނޑު ހަމަ އެ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްއަޅުގަ  މަށް އަދި ފޯމް ކުރާނަން މުސްތަޤުބަލުގައި މި ޝަރުތުތައް ކަ

ވިދާޅުވި ފަދައިން ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ  އި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުގައި މިސާލަަކށް ތިޅުމުގަހުށަހެ

ނޑުމެން އިތުރަށް ޑިސްކަްސކުރާނަން. އާދެ! ޢާއްމު އުސޫލަކުން  ކަމަށް އޮންނަންޖެހޭ އޮތުމާ އެކަންކަމަށް އަުޅގަ

އެމީހާ އެ ރަށެއްަގއި ދިރިއުޅުން އެއީ ވަރަށް ހަމަ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެން އަންނަ ކަމެއް. 

 ންނަމަވެސް ޚާއްޞަ ހާަލތްތައް ދިމާވެގެން ހަމަ އުޭޅނެ އެްއވެސް ތަނެއް ނެތި ބަލަހައްޓަމުން ކައުންސިލުންއެހެ

ވަރަށް ނިކަމަތި ގޮތެއްަގއި އިތުރު ެއްއވެްސ  މުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ ވާނަމަރަށު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަނޫނީ 



  

 އް އެބަ ރޮޖެކްޓްގައި ެވްސ އެކަހަލަ ކޭސް އެ އި ެވސް މި ޕްއެބަ ހަމަ މި ކޭސްގަ ގޮތެއް ނެތިގެންދާ ފަރާތްތައް 

ައދި އެިކއެކި ފަރާތްަތކުން  އިދިމާވޭ. ދިމާެވގެން ހަމަ ައތޮޅު ަކއުންސިލު، އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުންނާ

ޓް ވަނީ ފްލެން އޭގެ ތެރެއިން ެއއް ފަރާތަށްގެން ޚާއްޞަ ގޮތަކަްށ ބެލިގެކަން ހުށަހަޅައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނަޑއެޅިފައި ޮއންނަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ކަ ނަޑއެޅިފަ. އެހެންކަމުން ައޅުގަ ކަ

ސްކީމުގެ ތެެރއިން އެކަންެޏއް ނޫނޭ ހަމައެކަނި މި ެގދޮރުވެރިކަން ލިބޭނެ އުސޫުލތައް އޮންނަނީ. ރާއްެޖއަްށ 

ތުން ކަްނކަން ބަލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ގާއިުމވެފައި އެބަހުރޭ މި އިްނސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ގޮ

އެީކގަިއ  ވެސް ކަންކަން ބަލަންޖެހޭނެ ފަރާތްތައް. އެހެންވީާމ، އެިކއެިކ ފަރާތްތަކުގެ އިންވޯލްމަންޓާ

ކޮށް އެންމެ ނިކަމެތި ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފާތު ގޮތްތަށް ހޯދިދާނެ އެންމެ އަރޖެންޓްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ތި ވިދާުޅވި ފަރާތަށް ވެސް އަދި ނޫނީ  މި ގެދޮރުވެިރކަން ހޯދޭނެ ޮގތްގޮތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ންދީގެްނ ތާނގައި ިއސްކަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް

ދެވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި މި މަހުން މަހަށް ދައްކަމުންދާ އަދަދުގެ އިތުރަށް  ވެހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން. ދެންބޯހިޔާ

ން މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެ ންުގޅޭ މޮޑަލަކީ. އެހެންނަމަވެސްއިންޓްރެސްޓް އަރާ ގޮތަްށ މި ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގެ

ގޮތުން އިންނަނީ ކް ފައިނޭންސް މޮޑަލެއް. އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް މޮޑަލެއްގައި އިންނަ ކުރަމުން މިދަނީ އިސްލާމިފްލޯ

އިސްލާމިްކ ފައިނޭންސްެގ ތެރޭަގިއ  ފިކްސް އެަމއުންޓެްއ ޭއގަިއ އިންޓްރެސްޓެްއ ނުެއއް ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

ޓެއް ނާރާނެ. އެހެންވީމާ، މި ސީދާ ރެސް ފެކްޓަރސްތައް. އެހެންނަމަވެސް އިންޓް ހުންނާނެ އިތުރު އެހެނިހެން މި

ރެސްެޓްއ ަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިންޓްއިންޓްރެސްޓް އަރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުީވ ނޫނިއްާޔ ެއކަމަށް ުކރެއްިވ ސުވާލު 

 މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ެއއްވެްސ ސްކީމެއްަގއި ނުނަގާނަމޭ މަހުން މަހަށް ދައްކާ އަދަދުގެ އިުތރަކަށެއް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ތުލުސްދޫ

ނޑިވަެޅްއގައި ފަހުން ހެދޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކަމެއްގެ ނިމުން ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ސިއްކަ ޖެހިގެން ދާ ދަ

ތަެކއް. ދޭ ޭއގެ ލުއިިއ އެބައާަޓއްިކޔާފަ، އިމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ޮއތް ކަމަށް ވަންޏާ ކުރީގެ ެއްއޗެހި ޓައްިކޔާފަޢަ

ބަަޔކަށް ލިބެންޖެހޭނެ  ޤާނޫނު ވެސް ބުނަނީ ފަހުން ހެދޭ އެްއޗަކުން ުލއި ލިބިްއޖެ ކަމުގަިއވަނީނަމަ އެ ުލިއ އެ

ވެްސ. ައޅުަގނޑުގެ ސުވާަލކީ މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން  ކަމަށް ޤާނޫނުތަކުން ބުނަމުންދަނީ އަބަދު

ގޯްއޗެއް ގަތީ ބިޑްކޮްށގެން. ގަތުމަށްފަހުގައި އޭތި ހުޅުމާލެއިން ން ކޮންމެ ވެސް ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއި

ައހަރު ދުވަހަށް ބަހާލެވިގެން  16ެއކީަގއި  ކުރަނީ ވެސް ހަމަ އެ ޝަރުތުތަކަކާހެދެނީ އިޢުލާންއެއްބަްސވުމެއް މި 

 ސް އެގްރީމެންޓް. އެހެންނަމަވެވެފަމިހެން ކަމަށް އޮންނެ ކަމަށް ޑައުންޕޭމަންޓް މިހެމިވެނިވަރެއް ިމވެނިވަެރއް އޮްނނާ

ސް ލޯެންއ ހެދިގެން ޕޭމަންޓް ބަލައިގަންނަމުން އަންނައިރުގައި ިމއޮންނަނީ މި އިންޓްރެސްޓް ވަަރށް ބޮޑަށް އައި



  

ފައި އެ ލޯނު އް ދޭ. ލޯެންއ ދިންނަމަ ގެ ެއއްކޮްށ ހައުިސންނަށް ދައްކާދޫކުރި ކަމަށް ހަދާފަ. ެއކަމަުކ އެ ލޯނެްއ ނުއެ 

އް ލިބޭ. ދިން ކަމަށް ހަދާފައި އެކަމަކު ލޯނެއް ނުއެ މީތި އިންނަނީ ލޯނެއް ާދނެ. އެކަމަކުއެްއކޮށް އަދާކޮށްލެވި ވެސް 

އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލާފައި  16އެ ލޯނުގެ ަމއްޗަށް ޭބސްކޮްށެގން އަސްލު އިންޓްރެސްޓް ަނަގމުން މިދަނީ. ޙުސައިން، 

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ނުދޭ ލޯނެއް ދިން ކަމަށް ތިބި މީހުންނަށް އަދިވެ ސް އެދަނީ އޭތި ނެގުމުން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ުޅވާކަެށއް ނޫން. ހެދިގެން އެދެން ކުީރގަިއ މި ފަހަރެއްގަިއ ެއކަށީގެްނވޭ އެްއކަލަ ަވކި ސަރުކާުރގެ ޮބލުގައި އަ

ދިަޔއީ.  ގެންގަިއ މިބުނާ ަކމެއް ހިނގައި ދައުރު  ކުީރގަިއ ެއަކން މި ތަންކޮޅެއް ަރއީސް ަނޝީދުގެ އެހެންނަމަވެސް

. އްޤުތަކެްއ މީހަކަށް ލިބިގެންދާއިރުނޭނގޭ ޙަބޮލުަގއި އަުޅވާކަށް މީތި ނުޖެހޭ ކަންަވކި ދައުރެްއގެ  އެހެންނަމަވެސް

ރެސްްޓ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ސުވާލު ދެންނެވި ކަމަކީ އަިދވެސް އެަބއޮތޭ އޭތި އެބަ ހިނގަމުންދޭ. އެ އިންޓް

ަގއި ވެްސ އަހަރަށް ދުވަހަށް ބަހާލެިވެގން. އިޢުލާނެއްަގއި ވެސް ެނތް. ޝަރުތުތަކު 16 އެގޮތަށް ެނގެމުން އެބަދޭ

އި މި ލޯނެއް ދިން ކަމަށް ހަދާފައި އެހެންނަމަވެސް ލޯނެއް އެގްރީެމންޓް ކުރެވިގެން އަިއއިރުގަ  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ދެްއވާ  ވީގޮތަްށ ބައްަލވައި އެބަދޭ. ެއއަށް ސަމާލުކަމެއް ދެްއވާ އެކަްނ  އް ެދއްާވ. އެ އިންޓްރެްސޓް ނެގެމުންނުއެ

 މީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.ށް ޖަވާބެއް ެދއްވާނެ ކަމަށް އުންއަޅުަގނޑުމެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހީވަނީ އެއަްށ ޖަ ތަކުރާުރވަނީ.  ވާލެއް ހަމަ ެއއް ސު  ވާބު ެދއްަވއިފިން މިހާރު. ދެންއާދެ! މިނިސްޓަރު އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ރޮަޒއިނާ އާދަމަށް. ދެން  އަޅުގަ

 

  އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ބޭފުޅުން  އި ފްލެޓް ދޫކުރުުމެގ އެްއޗެހީަގއި ތިއި އޮތް ގޮތުން މި ގޯތި ޫދކުރުމުގަޔާ މި އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ިލބިފަ

 ގޭ، ވާހަކަައކީ މައިންބަފައިްނެގ ގޯތި ގެދޮރުހުރުން... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެްއވި ސުވާލުަތކުގެ ތެެރއިން ސުވާލަކަށް ޖަވާެބްއ  ްށ ދެއްވުމުަގއި ފަހުން މި ވައްޑޭމިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބު ރޮޒޭއަ

 ެވސް ކޮށްލަްއވާ. ވަން އޮިތއްޔާ އެެއއަށް އިތުރު އެްއެޗއް ކޮށްލައް  .ނުދައްވާ

 



  

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ައކަފޫޓް ހަމަވާވަުރެގ  066ކުރެ މީހެއްގެ ގޯްއޗެއް ގަކުރެްއވި ފަދައިން ދެމަފިރިންއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ތި ފާހަ

ން ވިއްޔާ ންޏާ ނޫނީ އެއަްށވުރެ ބޮޑުކޮށް އޮންނަންާޏ މިހާރު އޮންނަ ގަވާއިދުަގއި މި އޮންނަ ގޮތުތަންކޮޅެއް އޮންނަ

ުމން އެބަދަން. ހަމަ ެއއަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް މިހާރު ތިކަމާ މަޝްވަރާކުރަ ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ. ދެން

ނޑު ހަމަ ކުރިްނ އެއް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ެއ ލުއި ދެވިލު ދާނެ. ދިމާވާ މަްއސަލައަީކ އަުޅގަ

ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން އިސްކަން އެބަ ދޭންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑަށް މި ވަގުތަށް ގެދޮރުވެރިކަން ބޭނުންވާ 

ނިްއޔާމު މި ނޫ ތި ފާހަގަކުެރއްިވ ގޮތަްށ ދެމަފިރިންކުރެ މީހެއްގެ އޮީތ ޯގއްެޗއް ފަރާތްތަކަށް. މިހާރު މިސާލަކަށް

މީހެއްގެ ނެތް  ންކޮޅެްއ ެވސް ދެަމފިރިންކުރެތޯ ެއކަހަލަ ތައަށް. އެހެން އޮްތ މީހާފްލެޓެއް ލިބިފައި މިލްުކވެފަ

މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ އިްސކަންދޭނީ  ގުތު. އެކަހަލަ ިއޝޫެއއް މިހާރުތޯ އިސްކަންދޭނީ މި ވައަށްމީހާ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުވެސް ތަންކޮެޅއް  ކުރެ މީހެއްގެމިވަގުތު މި ދެމަފިރިން ރެވެނީ. ނެތް މީހާއަށް ކަމަށް އަޅުގަ

ލާަގއި ދެން އަންނަ ފުރުޞަެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ެވސް ލުއިދީގެން ދެމަފިރިން ދީފައި ދެން އަންނަ މަރުޙަ

އެކަުމގައި ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮްތ  އެމީހާއަށް ވެސް ހަމަވާ ތަންކޮެޅއް އޮތަސް ވެސް ފޫެޓއް 066ކުރެ މީހެއްގެ ވެސް 

ނޑުމެންެގ ވެސް ވިސްނުމަކީ. އެ ލުއި މުސްތަޤް މިވަގުުތ  ބަލުގައި ދިނުން. އެހެންނަމަވެސްހެދުން އެ އަޅުގަ

ން މި ވަގުތު ކުިރއަށް މިދަނީ ގެންދައިއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ލިމިޓޭޝަން މި ގަވާއިދު މިއޮްތ ގޮތަށް ބައި

ަގިއ ވެސް އޮތީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ސޯޝަލީ އެކި ފަހަރު ހަމަ އެ ދިމާވާ ޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމުއަ

ވިޔަސް ވަިކެވގެންދާ ވަގުތު ައއިމަ އެމީާހ  މައްސަލަތަކުގެ ދެމަފިރިންެގ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން

ދީ ތަނަވަްސކޮށްލަން ބޯހިޔާވެހިކަމުން މަހުރޫމްވެެގން އެބަދޭ. ހަމަ އެކަމަްށ ވެސް ރިޢާޔަްތކޮށް އެ ލުއި 

މިއޮތީ މިާހރު މި ހިންގޭ ސްކީމްަގއި  އިލިމިޓްކޮށްފަހަމަެއކަނި މި ަވގުތަށް  ޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެެހންނަމަވެސްއަޅުަގނ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮަޑށް ހަމަ އެ ހާލަތުގައި ތިބި ީމހުންނަށްވުރެ އެްއވެސް ގޮތަުކން ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކަށް 

މަިއންބަފައިންގެ ތެރެއިން ވެސް  އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން. ދެން ތަންކޮެޅއް ވެސް ިލބެން ނެތް މީހުންނަށްގޯްއޗެްއގެ 

 1666އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ސްކީމްަގއި ހަމައެކަނި ޯގއްަޗކަށް ނޫން ބަލަނީކީއެއް. މި ފްލަޓަކުން ބައެއް 

 ިވޔަސް. ކޮންމެހެން މިހާރަކު ނޯންނާނެ ގޯއްެޗްއގެ އިއަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑަކުން މި ފްލެޓް ބައެއް އޮންނަ ކަުމގަ 

ނޑުމެން ެއއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގަިއ  ގޮތަކަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، ފްލެޓަކުން ތަނަކުން ލިބެން އޮތަސް އަުޅގަ

ފައި މި ގޮތުން މީތި ބެލިރިއާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްތަފާތުތަކެއް އެބަ ގެންނަން ކުރިއާ ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ، ކު

މަންބަފައިންގެ ފަރާތުން ިވަޔސް ދެމަފިރިންގެ ފަރާތުން ިވޔަސް ތަނެްއ ލިބިފައި ނޫނިްއޔާ ެއ ލިބެން އޮތަްސ ވެްސ 

ކުރިމަތިލެވޭނެ. ފޯމު ވެސް ހުށަހެޅޭނެ.  އި މި ދަށްވާނެ. އެހެންނަމަވެސްއެމީހުން މި ފަހަރު ޕޮއިންޓް ލިބުމުގަ

ޕޮއިންޓް ލިބުމުަގއި އެމީހާއަްށވުރެ އިްސކަންދެވޭނެ އެްއވެސް ގޮތަކުން  ވެސް ހަމަވާނެ. އެެހންނަމަވެސް ޝަރުތު



  

ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ.  މީހާއަށް. ެއއީ ތަނެއް ނެތް މީހާއަށް ނޫނީ އެްއވެސް ތަަނކުން ތަނެްއ ލިބެން ނެތް

ޤީޤަތުގައި ވެްސ ހަމަ ޙަ ވިދާޅުވި ާއގިއުމަންޓަކަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ދެކޮެޅއް ނޫން ތި 

ކަެމއް. . ަގވާއިދަށް ވެސް އިްޞލާޙު ގެނެވެންވާނެ މުސްތަޤްބަލުގައި ައޅުަގނޑުެމން ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރޮޒޭ އިންޓްރެކްްޓކޮށްލަްއވަން.

 

  :އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނުޑ  ތާ ދާނީ. އެކަމަކުކުެރވަމުން )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މި ޕްރައިވެަޓއިޒް  ...އެރީ މި އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަުޅގަ

 މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ... މި ތިބޭފުޅުން އެ ޕްރައިވެޓަިއޒް ކުރުްއވާ ވާހަކަ މުޅިން ކެންސަލްވާ ގޮތެއް އޮންނާނެތޯ

މަކީ މިހާރު ގަާވިއދުގައި މި އޮންނަނީ ހަސޭތަކަ އަކަފޫޓްގެ ވާހަކަ ދެއްތޯ. އަނެއް ކަ އެހެން ވާ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން

ހަސަތޭކަ އަކަފޫަޓކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިިރއުޅެން ބަލަލާއިުރަގއި ވަރަށް ކުޑަ ތަންޮކޅެއް. ދެމަފިރިއަކަށާއި އެންެމ 

ކުދިން ހަމަވާއިރަށް ހަސަތޭކަ  އަަކފޫޓުގެ ތަންކޮޅެްއަގއި ނޭވާލަިއގެން ދިރިއުެޅވޭނީ. ދެ 066ކުއްޖަކަށް ކިިރޔާ 

އަކަފޫްޓގެ އެތަނެްއގައި އަސްުލ އުޅުމަކީ ހަމަ އެއީ ވަރަށް ދަތިކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ހަސަތޭކަ އަކަފޫޓާ ދޭތެރޭގަިއ 

ޢާއިލާ ބޮޑިއްޔާމު ެއއަށްވުރެ ބޮޑު  ނުވިސްނަވަންތޯ އޭތި ބޮުޑކުރާކަށް. މިސާލަކަށް ބޭފުޅުން އެއްވެސް ވަަރަކށް ތި

އުޅޭ މީހެއްެގ  ރކުަރްއވަން އެބަ ޖެހިލައްވާ ކަންނޭނގޭ. މިސާލަކަށް ދެތިން ކުދިން ގޮަވިއގެންދަކަށް ކޮމްޕެއައަދަ

ގެން އުޅޭ ހަސަޭތކަ އަކަފޫްޓގެ ތަންކޮެޅއް އޮްތ އޮިތއްޔާމު، އެއް ކުއްޖަުކ ގޮަވއި  ހަސަތޭކަ އަކަފޫްޓގެ ތަންކޮެޅއް

 ރޫލް ެއމީހަކަށް ނުލިބުމަކީ އެއީ އޭޒް އަ ހަމަ ފޫޓު އޮިތއްާޔމު މީހަކާ ތަފާތުވާނެ. އަދި ހަމަ ހަސަތޭކަ އަކަ

 0ިއ މިދެންނެވިހެން ހަސަޭތކަ އަަކފޫޓްގަ ީއ އެހެން. އެނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ިވސްނާލަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް އަޅުގަ 

ދޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ގެން އުޅޭ މީހުން ވެސް އެަބއުޅޭ. ެއއަްށވުރެ ިގނަ މީހުން އުޅޭތަން ވެސް އެަބއާކުދިން ގޮަވއި 

ތަށް ބާއްވާނީތޯ ނޫނީ އް ގޮޏާމު އެ ަހސަތޭކަ އަކަފޫޓު އެއީ ްސޓޭންޑަޑް ހަމަ ނަންބަރެވާކަމަށް ވަން

ބޭފުޅުްނ ގަާވއިދު ބަދަލުކުރަްއވަން  އްގެ ގޮތަށް އޭތި ޔޫސް ުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތިސާކަމްސްޓެންޝަލް ނަންބަރެ

 ވިސްނަވަންތޯ؟

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ންގ ހައުސިމިނިސްޓަރ އޮފް 



  

މީގައި އެަބއޮޭވ ދެން ކުރުމުގައި މި ބަލަނީ ެއގޮތަްށ. ޔޮރަޓައިޒް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނުޑމެން މިހާރު މި ޕްރަ

މާ، އެހެން ހާލަތަށް. އެހެންވީ ދަރިންގެ ބަޔާއި އަދި ދިރިއުޅުުމގެ ެގ ބައެއް ނޫން.ދެއްތޯ ހަމައެކަނި ގޯތިގެދޮރު 

 066ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ފުރުޞަތު މިހާރު އޮންނާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ލިބުމުގެއެމީހާއަްށ  ކަންކަމުން ޕޮއިންޓް

ނޑުމެން  ހާރު ަގާވއިދުަގއި އެހެން އިނީމަމި އަކަފޫޓް ނޑުމެން މި ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރަްނ މިވަގުތު އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސްތަޤްބަލުގައި ގްރާމަށް އެ އިޞްާލޙު ނުގެނެސް މުެވސް މި ޕްރޮ އިށްފަޑިސްކަްސކޮ ެއ އަުޅގަ

އަކަފޫޓަީކ ވަރަށް ކުޑަ ަތންކޮޅެއް ޙަޤީޤަުތގައި. ެއ  066ތި ވިާދޅުވިހެން  ސިބަލްކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސްފްލެކް

 ެއއީ. އެހެންކަމުން އެއީ  ށް ކުަޑކުޑަ ތަންޮކެޅއްހަމަ ވަރަ .ތަންކޮޅުަގއި މާގިނަ، ގިނަ ީމހުންނަކަށް ނުވެސް ުއޅެވޭނެ

 ތާނަގއި ެއއަށް ފްލެކްސިބިލިޓީ ކުރިއަށް އޮތްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުމުަގއި ހުރި އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެްނ 

ނުޑމެން ތި ކަމަށް އިތުރަށް ރިާޢޔަތްކޮށް އިތުރަށް މަސަްއކަތް ވެ  ސް ކުރާނަން ކުިރއަށްދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 . އޮތް ތާނގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތި ކޮށްލެވި ުސވާލަށް އިތުރުކޮށްލަވާނެ އެްއޗެއް އެަބއޮތްތޯ؟ވަްއޑޭ 

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ  ނޑުމެން މިހާރު މި ހިންގާ ސްކީމްަގއި އިސްލާމިކް އާދެ! އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބު ައޅުގަ އަޅުގަ

 ،އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ފްލެްޓގެ ައގު ންސް މޮޑަލުން ގެންދަަވނީ. ދެން ހުޅުމާލޭގައިފައިނޭ

މީހަކު އްާކއިރު މިހާރު ފްލެޓްގެ އަގު އަދާކުުރމުގެ ގޮތުން އެހެން ގޮތަށް ބުނަންޏާ އިންސްޓޯލްމަންޓް އެއްެޗއް ދަ

ީކ. އްދަތަށް ދައްާކ އުސޫލު ދެން ކުރު ގޮތަކަށް ބުންނަންޏާ އޭގެ މޯޑަލަެގން އެ ދިގު މު އެއަށް އިތުރު ެއްއޗެއް ަލއި

ޗެއް. އެގޮތުން އެްއޗެއް އިތުރަށް ދައްކަންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ އެއްފަހަރާ ދައްާކއިުރގައި ަދއްކަންޖެހެނީ ކުޑަ ެއއް 

ދިުގ މުއްަދތަކަށް ބަހާލާއިރުަގއި ނިމިެގންދާއިރުގަިއ އޮންނާނީ އަްސލު އަގަްށވުރެ އިތުރަށް  އެހެންނަމަވެސް

 އެ އަންނަނީ ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ. . އެ މޮޑަލޭ ޭއގެ ެތރެއަށްދެއްކިފައޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞަތު އަރުވަނީ ޖަޢުފަރަށް.އަޅުަގނޑު ފުރު  . ދެންޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މިިނސްޓަރު

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:



  

ނޑަށް ީހވަނީ މިައދު މިހާ ހިސާބަށް މި ޖަލްސާ މި ދެމިގެން އައިަމ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރަން ޅުަގނުޑ ފިހެން. އަޓަރު ޖަވާބު ދެއްަވއިކަކަށް މިނިސްހުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަ ގާތްަގނޑަކަށް އަުޅގަ

ގުިޅގެން ވެްސ  ޮއތް ދެތިން ވާހަކަ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސުާވލުތަކާއި ހަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން

މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށް ބޮުޑ  ރު ައދާކުރަން ބޭނުންވޭ ހައުސިންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ހަމަ ައޅުަގނޑު ސާފުވެއްޖެ. ދެން

ެއއްކޮށް މަނިކުފާނު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ާރއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ޚިދުމަތްތަްއ  މެންޑޭޓަކާ

ނޑުމެން .އެބަ ދެްއވާ ނޑަށް  އެކަން އެބަ ޤަބޫލުކުރަން. ެދން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ކުރިމަިތިވ ދާދިފަހުން އަުޅގަ

ނޑު  ޭއގެ ތެރެއިްނ ެއއީ .ންނަވާލާނަމޭސުވާލެްއ ދަހަމަ އެިރ  ކަމަކާ ގުިޅގެން ހިތަށް މާލޭެގ ރަށްވެއްެސއް އަުޅގަ

މަނިކުފާނުގެ މިނިްސޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ވެރިަޔާކ އެ ޭބފުޅާގެ ހާލަތު ދިމާވެފަިއ އޮްތ ގޮތުން ދެން ދަންނަ ބޭފުޅެއް. 

ނުޑ  ނުމަށް އެދުނީ. ދެންދިއޭަނއަށް ދިމާވެފަިއވާ ކަންތައްަތއް ހިއްސާޮކށްލެވޭނެ ގޮތެއް ހަދާލަ ބައްދަލުކޮށްލައި އަޅުގަ

ހަމަ ފުރުޞަތު ވަރަށް އަވަހަްށ ގެން ވަރަށް ރަނގަުޅ އިނގޭތޯ ލައި ޙަސަަނށް ދަންނަވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

އެ  ޓަކައި ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުކުރި ެއކަމަށް ދެއްަވއިގެން އެކަން ސާފުކޮށްެދއްވީމަ

ނޑު ހިތަށްހެން މީހަކަށް ލިބިގެން އަނެއްމަޢުލޫމާތު އެފަދަ އެ މިއަރަނީ  ކާ ެވްސ އެ ވާހަކަ ދެއްކި. ދެން އަޅުގަ

ގުޅިގެން ދިމާވެަފއި ހުރި  ނަށް ދިރިއުޅުމުގައި މި ހައުސިްނއާ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ުއޅެދާނެ. އެ ބޭފުޅުން

ގެ މަންމައެއް. އޭނަެގ ފިރިހެން ދަރިން 1ގާތްަގނަޑކަށް  ައޅުަގނޑު ކުިރން މި އިޝާރާތްކުރި މީހާއަކީ  ،ކަންތައްތައް 

 16ހައިާރންކުރަނިވި ވާހަަކެއއް.  ވަރަކަްށ އަހަރުވަންދެން؛ މިއީ 16އި ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާުރގަ ފިރިމީހާއަކީ

މީހެއް އިނގޭތޯ.  ވަރަކަށް އަހަރުވަންދެން ގެދޮަރކަށް އެދި ދުވާލަކު ސިޓީއެއް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔަ

ގޯްއޗެއް ައިދ  އޭނައަކަށްކުން ހައުސިންގެ ދަށުން ތަނަށް ވެސް އަދި އެްއވެސް ދިމާލައަދި މިހާ މަވެސްއެހެންނަ

އޭނަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަންތައްތައް ސާފުކޮށްެދވުނީމަ މިހާރު ގެ މިންވަެރއް ެވސް ނުލިބޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސްފްލެޓެއް

ަކންތައްތައް ހިނގާ ގޮާތއި އަސްލު މި މިއަރަނީ  ތަށް ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިހިތްހަމަޖެހިފައި ހުރީ. އެ

ދިމާވެފައި ހުިރ  ހަމަނުޖެހުމެއް މި ގިލަންވެރިކަމެއްހިތްނޫނީ އް ނޫނީ ޚާއްަޞކޮށް މި ޝަކުވާެއއް ކަމިކަންތައްތަ

ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ އިންތިޒާުމ  ރިޔަކާށްލަން މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ކަމާ ބެހޭ ވެމީހާއަށް އެ ވާހަކަތައް ހިއްާސކޮ

މަދުވާނެ. އެހެްނވީމާ،  ވުެރ ބޮަޑށް މި ވާހަކަަތއް ދެެކވޭލެއް އްޔާ މިހާރަށްއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިއްޖެމި

އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިކަހަލަ އިންތިޒާމެއް މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ޚިޔާލު 

ހަމަ ދެވަނަ ކަމަށް އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ވެސް ކުރަންވެަފިއ  ވިސްނާވަަޑއިަގންނަވަންތޯ؟ ދެން ދުކުރެްއވުމާމެ

އޮތް ކަމަކަްށވާތީވެ އާންމުންނަށް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވާ ަކންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނަގޅު އިންތިޒާމެްއގެ ދަށުން 

ނޑުމެއް ނެތި ގެންެދވޭެނ ގޮތަކަށް ިވސްނަވަމު  ން ގެންަދވަންތޯ؟މެދުކެ

 



  

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިްސކަމެއް ދެން ިމ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން  .ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް  އާދެ! އަުޅގަ

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުެރވުމެއް ނޫނީ ަކންބޮޑުވުމެއް އޮތަސް ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އެްއވެްސ މަޝްރޫޢަކާ ބެހޭ ގޮތުން

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ހަމަ ތިކަމަށް ވަރަްށ އެަކން ހިއްސާޝަކުާވއެއް އޮތަސް ވެސް 

 ްސވެރިންނާއިވެސް އަވަހަކަށް ާދއިމީ ގޮތެްއަގިއ އިސްތިޒާމެއް ހަމަޖއްސާަނން އޮފީހުގެ  އިސްކަންީދގެން ވީހާ

ނޑު ހަމަޖައްަސއިނޫނިއްޔާ ކަމާގުޅޭ އިްސވެރިަޔކާ ބައްދަލުކު ވީާހވެްސ ބޮޑަކަށް މި ކަންކަމުގަިއ  ރެވޭނެ ގޮތް އަުޅގަ

އްސާސް މަ ޤަބޫލުކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ހަމުންނަށް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަޞަތު އަޅުަގނޑު ދޭނަން އާންފުރު

އެންމެ ކްރޫޝަލް އެްނމެ ކްރިޓިކަލް އެއް ކަންަތްއ. އެހެންވީމާ، ެއކަމުަގއި  .ކަަމކީއެއް ކަންަތއް ބޯހިޔާވަހި

 .ކުރާނަންސް ރަްއޔިތުންނާ ާގތުން މަސައްކަތްވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ވީހާވެހަމަ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް  ުމންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައިމެންގެ ިވސްނުމަކީ ވެސް. ދެން އާންއެގޮތަށް އަުޅގަ

ނއިސްކަމެއް ދެން މިހާރު އިްނފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ވެސް އަޅުަގނޑު ޑައެޅިފަިއ މެންގެ ވެސް ހުްނނާނެ މިހާރު ކަ

ނުްނވާ ފަރާތްތަކަްށ މުންގެ ތެރެއިްނ އެ ބޭމްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެ އާންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިއންތިޒާ

ކުރުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިވަނީ ސީދާ މީޑިޔާާއ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ވެސް އަދި ރުމުގެ ކަްނތައްކުމަޢުލޫމާތު ހިއްސާ

މަންތްލީ ޕްރެސް މީޓިންގސްތައް ވެސް ބޭްއވޭެނ  ށްފައި ރަނަގޅު ކޮށްފަ.ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ެވސް އިމްޕްރޫވް ކޮ

ތުން ްނ ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ ގޮވުއީ މި ގެދޮރުވެރިކުރު ވެސް ައޅުަގނުޑ މިއަ މިއަދު .އަދި އޭގެ އިތުރަށް ވެސް ޭބްއވޭނެ

ނޑުމެްނ ޕްރެސް ބްރީފިންގެއއް ދީފަ. އެހެންކަމުން މީޑިޔާ ވެސް ައދި އާން މުންނާ ވެސް ވީހާެވސް ގާތުން އަުޅގަ

ނޑާ ވެސް ބައްދަލުކުރަން  މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ. އަދި ޚުދު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، ވީހާ  ދޭނަން.ެވސް ައވަހަށް ައޅުަގނޑު ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު  ވީހާ ހެން ހަމަ ބޭނުންވާ ކޮންމެއިރަކު

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ށް ދާނަން. ގޮތަށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކުރިއައެ .ވެސް ގާތުން އަުޅގަ

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. ދެން ފުރުޞަތު އޮތީ ލަޠީފަށް.ޝު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

 ހައުސިން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ެވސް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް 

ނުޑ  .ގެ ިއސް ވެރިންަނށްޓީމު ރަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެމިނިސްޓަ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަްތ ދާ ގޮތާއިމެދު އަުޅގަ



  

ރަށް ިގަނ ވެސް ަރއްދުކުރަން. ވަ އެކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރަށް ވަަރށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް .ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ

މި  އުސޫލުތައް ރަނގަޅަށް ނޭނގެ.ރާ ޔުނިްޓތައް ދޫކުރާއިރު މި ރަްއޔިުތންނަށް މި ދޫކު ރަށްރަށުގައި ހައުސިން

 ދިމާވާ މައްސަލައަީކ މި ހައުސިންގިނަ ފަހަރަށް  ކައުންސިލްތަކުން ވެސް މަޢުޫލމާތު ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް

ޔުނިޓްތަކަށް އެދޭ ދުވަހު ނޫނީ ފޯމް ލާ ދުވަހު ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބެން ހުންނަނީ. ނޫނީ އޭގެ ދެތިން ހަތަރު 

ކުރިން. އެހެންވީާމ، ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ޔުނިޓްތައް ދޫކުރާ އުސޫުލތައް އޮންނަ ަގވާއިދުަތއް ހަފްތާއެއް 

ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭނެ އުޫސލުތަކެއް ގޮތްަތކެއް ހަމަޖަްއސައި ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެން ހަމައެއާއެުކ 

ނޑު ެއކި ގޮތަށް މި ޔުނިޓްތައް މި ކުންނަނީ އެކި ރަށްރަށު ގިނަ މައްސަަލތައް ނު ފާހަގަކުރެވެނީ ގައި ެއކި ހިސާބުގަ

ނޑައެިޅފައި އޮންނަ އުސޫލުތަްއ  ދޫކުރަމުން މިގެންދަނީ. އެެހންވީމާ، ެއ އަޮތޅަކަށް ޫނނީ އެ ރަށަކަށް ކަ

ުއސޫލުތަކެއް މިނިސްޓަރުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދޭ  ވެސް ައވަހަކަށް އެނިގގެން ދެވޭނެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ

އެްއކޮށް ައޅުަގނުޑެގ ކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ހަމައެއާ ހަކަ އެކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިގެން ދާނީ ކިހިނެއްތޯ އެ ާސފުވާ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެެގން މިއުޅޭ މައްސަލަިއގަ  އިއަތޮުޅގެ މައްސަަލިއގަ  އަްއޑޫގޮުތގައި ިމ  ގެދެވަނަ ސުވާެލއް  އިއަުޅގަ

ވަރަކަށް މި މައްސަލަ އަށް މި މަޢުލޫމާތު މި ކައުންސިލަށް ނޫނީ މި ފަރާތާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިނިސްްޓރީން ކިހާ

ކިހިެނއްތޯ ެއ  .އޮތީ ްއސަމި ދެން މިހާރު ކިހާހިސާބަކަށް އެ ަމއްސަލަ ގޮ .ކޮށްލެިވްއޖެތޯބޭފުޅުން ހިއްސާ ތި

 . ވަނީބޭނުން ކޮންގޮތަކަށްޯތ އެ ސާފުކޮށްލަން އި މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި އޮތީ.މައްސަލަިއގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮސްފަިއ  އަތްދަށުން ގެކުރުމުެގ ގޮުތން މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އެުރވުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުވަގުުތ ސަލާމަތް

އަްށ ަގނޑާ ހަމަައޅު ގެންެނވި ކަމަށް. އެހެންނަަމވެސްަވރަށް ބޮޑަށް ކުރިން އެިދވަަޑއި ކަންނޭނގެ މިއޮތީ ފަލާޙް

ބޭފުޅުްނގެ ސުވާލަށް އެއްފަހަރާ ޖަވާބު  ފުރުޞަތު ައރުވާފައި އެ ދެ އިރު ނެތް. އެހެްނވީމާ، ފަލާޙަށްއިލިސްޓް އަ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މިނިސްޓަރަށް.  ދިނުމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް އްމަދުމުޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ރޯ ހައުސްގެ  22ގޮތުގައި ައއްޑޫ ިސޓީގެ މި  . އަުޅގަ

އަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ހައުސް ނީޑް  ށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާތީ އޭނަމީހަކު މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަ އިމައްސަލަިއގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ުއސް ދިނުމުގައި މިސާލަކަްށ ހަ ޭބފުޅާ އެބަ ވިދާުޅވޭ ރޯ އެ .ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތީމައޭ ައުޅގަ

ށް އޮްތ ދާުޅވެފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ކުިރއަނަން އެބަ ވިއިގެ ގޯތި ހުރި ަވރަށް ގިނަ މީސްމީހުންގެ ނަންމައިންބަފަ

ދެންމެ ރޮޒޭ ވިދާޅުވިހެްނ  ،ބޭފުޅުން ގަާވއިދު ބަދަލުެވގެން މިގޮތަށް މައިބަފައިންގެ ގޯތި ތާނގައި ކޮން ުދވަހަކުތޯ ތި



  

ެއއީ ހަމަ މުދާ ބަހާއިރު ލިބޭނެ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، އޭިތ  .އެ ަވއްެކއް ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ންގެ ގޯތިއިބަފައިމަ

މީހުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ގޯތި ނުލިބި ހުންނަ މީސްމި ،އެގޮތަށް ަމއިންބަފައިން ގޯތި ހުންނަ މީހުންނަށް ގޯތި ލިބޭ

ބޭފުޅާ ވިދާުޅވެފައި އެަބޮއޭވ  އެ ނުޑެގ ދެވަނަ ސުވާލަކީ. އަުޅގައިރަކުތޯތަކަށް ުއސޫލު ބަދަލުކުރާނީ ކޮންގޮ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފޭދޫގެ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ކެމްޕޭނުގައި އުުޅްއވި ބޭފުޅަކަްށ 

ފޭދޫ ފަޅޯމާގޭ ފާޠިމަތު އެއީ ސ. .ފްލެޓެއް ދެއްވާފައި ވާކަމަށްމިއަށް އެްއވެސް އުސޫެލއްގެ ތެރެއިްނ ނޫން ގޮތަކަށް 

ކަން ހައުސް އިން ތަނެއް ލިބިފައިވާ ވާހަކަ. ެއއީ ތެުދ ވާހަކަެއއްތޯ ނޫނީ އެ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި ރޯ ސަޢީދާ އަށް

ނޑު ތިން ވަނަ ސުވާލަީކ މާލޭަގއި ހިނގާފައި އޮީތ ކިހިނެއްތޯ ވެްސ  ޮއޅުންފިލުވާލަ ދެްއވުން އެދެން. ދެން އަުޅގަ

މާލޭގެ މިހާރު ހަދަމުންދާ  .ކީ މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމުކޮށް ބޭނުންވެފަިއވާ ކަެމއްކަމަހަމަ ބޯހިޔާވަހި

 ބިގެންދާނީ ިކހާ ތަނެއްގައިޯތއޭ؟ޭއގެ ފްލެޓްގެ މާޭލގެ ރައްޔިތުންނަށް ލި އާއި ފްލެޓްތައް ނިމޭނީ ކޮންއިރަކުްނތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑު ަޖވާބު ދޭނަން. އާދެ! އާދެ! ދިއްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލަށް ފުރަތަމަ ދޫަގިއ ދިއް އަޅުގަ

ރިމަތިލުަމށް ޓަކަިއ ފޯމް ދޫކުރުމުެގ ގެ. ދެން އެ ގެަތކަށް ކު 226އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ައޅައި ނިންމަމުން މިދަނީ 

މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރީތަެކއް ވަމުން ދަނީ. ދެން އެއަށް ފޯމް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކުރިމަތިލެވޭެނ 

ނޑަ  މި  އިށް އެަބދޭ. އަޅުަގނޑު އިސްކަެމއް ދޭނަން މި ޝަރުތުތަކާއެޅުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއައުސޫލުތައް ކަ

ދޭނެ ގޮތްތަކާ މިުހރިހާ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަްށ ރައްޔިތުންނަށް ވީާހވެސް  ޕޮއިންޓް

ނޑުމެން މިފަހަުރ  ބޮޑަކަށް އިނގޭނެ ގޮތަށް ސީދާ މިނިސްޓްރީން އެކަމުަގއި ބަިއވެރިެވގެން އެކަންތަްއ އަުޅގަ

މް ތައް އެނިގގެން ދާގޮތަކަށް މި ފޯހުރި ތަފްޞީލު ސް ބޮޑަކަށް މީގައި ޔަޤީންކުރާނަން ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެ

ނޑަށް އިތުރު ުސވާލެށް ގެންދާދޫކުރުމުގެ ކަންތަުކގައި ކުިރއަ   .މިސްެއއް ނުވޭ އް ިމސްވިތޯ؟ނަން. އާދެ! ދެން އަޅުގަ

ފައި . ބަލާައއްޑޫ ސިޓީެގ ފޭދޫެގ ގެތަުކގެ ކަންތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެ ަމއްސަލަ ބެިލން ފަހުން ވެސްއާދެ! 

ނޑައަޅާަފއި އިޢުލާންކުިރއިރު ައޅުގައަޅުަގނޑުމެން ޗެކް ކުރި ޕޮއިންޓް ދިނުމުެގ އުސޫލާއި ހުރިހާ ކަަމކާ ނޑުމެން ކަ

ނޑުމެންނަށް ޭއގެ އެހެންކަމުން ޮއތީ.އެްއގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައި  ޓް ތެރެއަކުންެނއް ޕޮއިން އެްއވެސް ޮގތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެ ފަރާތުގައި އެ ހެންނަމަވެސްއިތުރަށް ދެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެ ބޭފުޅާގެ ޢާއިާލެގ  އަުޅގަ

އެ އެޅެމުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެއަްށ  ގޮތެްއގައިތި ވަރަށް ނިކަމެ މި އެކްސްޓެންޑަޑް ފެމިލީ ވަަރށް ބޮޑުވެގެން ޮގސް



  

ނުޑމެން ހަމަ އްލެއް ގެަނއުމަކީ ޙަ . ެއކަމަށް ކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް އިނގޭތޯސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްއަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފަލާޙް ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އެ  ،ކުރާނަން. ދެން ފަލާޙްއަޅުަގނޑު މަަސއްކަތް 

ކޮްށ ުއޅެމުންދާއިރު ވަރަްށ ނިކަމެތި އެ ފެމެލީގަިއ މާމަދަރީންނާއި ހުރިހާ އެންމެންިވޔަސް  ފަރާތުން އެ ކޮންމެ ގޮތެއް 

ނޑުމެން ކަހަަލ ދެކޮޅު  ށް ހަމަ ެއ ސުވާލަކަށް އެްއވެސްއުޅެމުންދާތީ އެކަމަ އެ ފަރާތަށް ހަމަ  .ނެތޭހެދުމެއް އަުޅގަ

 ފޯރިކޮށްދިނުމަކީ އަވަހަށްފަރާްތތަކަށް ވެްސ ބޯހިޔާވަިހކަން އަދި ެއކަހަލަ އެހެން ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަެމއް 

ވަހަށް އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ ވަރަށް އަ އަްއޑޫ ސިީޓަގއި ނެ ކަމެއް. ދެން މިހާުރ ކުރާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަސަްއަކތް

އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮޖެކްްޓގެ ތެެރއިން އެޅޭ ފްލެޓްތަެކްއ  ފްލެޓްތަކެއް އެޅުުމގެ މަސަްއކަތް ފެށިގެން ދާނެ.

ނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން  ތަކެއް ގެންނަން ބަދަލު ން ކްަރއިޓީރިޔާަތކަށް މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިުރގައި އަުޅގަ

ެވސް މިހާރު މި ހުޅުވާލި ޕްރޮޖެކްޓްަގއި އޮތް ގޮތަށް މިހާރު މި މައިންބަފައިންގެ ވެްސ  ވިސްނާފައި މިއޮތީ މާލޭގައި

އެއީ އެމީހާ  .މީހާ އަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް މަދުވާ ގޮތަށްއެތަންތަން މިދެންނެވީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހުރެއްޖިއްޔާުމ  އިގޯްއޗާ

ގޯްއޗެްއ އޮންނަ މީހަކަށް ވެްސ  ލިބޭ ކިތަންމެ ބޮޑުިވއްޔާ އެބަ ފުރުޞަތު މިހާތަނަށް އޮތް ގޮތުން  މިހާރު އަށް

ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަނި ކުރާނަޭމ ދެން އަންނަ ފަހަރަކުން  ންނަމަވެސްކޮންމެވެސް ފްލެޓަކަށް ކުރިމަތިލާން. އެހެ

ނޑަެއޅުމުަގއި  އަާޅއިުރގައިމިހާރު އަޅަން ނިންމާފައި ހުރި ފްލެޓްތައް  ެއ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ަފރާތްތައް ކަ

ނޑުމެން ބަލާނަން. ބަލާފަިއ މި އިތުރަށް ސްޓްރިކްޓް  އަޅުަގނޑުމެން މައިންބަފައިްނނަށް އޮންނަ ގޯތިގެދޮރަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިއަކުރާނަ ނ ށް ގެންދާނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިން ދިން ޖަވާބުަގއިން. ކޮށްފައި އަުޅގަ ޑު ވެސް އަުޅގަ

ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ  .ކުރެްއވީއެ ކުރި ކަމަކަށް ދެންމެގައި ދެވަނަ ސުވާލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިޝާާރތް

އަްނގާފަިއ އޮތީ އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންިސލުން ކުއްޔަށް ދީގެން ކުލި ަދއްަކއިގެން ވަރަށް ނިކަމެތި  ޅުަގނޑުމެންނަށްއަ

ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް އެއްެވސް ގޮތަކުން ޕޮއިންްޓ ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮެތއް  ޓަމުންދާޢާއިލާއެއް އެމީހުން ބަލަހައް

މިހާރު މި ސުވާލު އޮތް ކޭސް އަށްވުރެން މިހާރު ނިކަމެތި ހާލަތެއްގައި އުޅޭ ފަރާތެްއ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ 

ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް އައްޫޑ  ހަުއސްގެ ތެރެއިން ރޯ ރޯ 22ފަރާތަށް މިހާރު މިހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  ހައުސެއް ކަ

ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފައި އެމީހާ  ނޑުމެންނަށް އެދުނީ. އެދިގެްނ އެކަމުަގއި އަުޅގަ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަުޅގަ

އެ ފަރާަތށް ނުލިބޭ. ނުލިބުނީމާ  ގުރުައތުލައިގެން ވެސް ވެސް ހަމަ ހޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް ގުރުއަތުލުމަށް

ނޑައެޅީ. ެއއީ ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުން އަޅުަގނޑުމެން ރިޒަ  ރވުކޮށްފަިއ ބެއިންދީ އެއް ގެ. އެ ގެ ެއ ފަރާތަށް ކަ

މޭ. އެ ފަރާތަކީ އެަތްއ ވާނަމަ ޖަވާބުދާރީވާނަމޭ، ޒިންމާދާރުތިމަންނަމެން އެކަމަށް ހަ  ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެުދނީ

ވެސް ގޮތެްއ ފަރާތެކޭ. އެ ފަރާތަްއ އެަބ ޖެހޭ ކޮންމެ ޖުރަކޮށްގެން ުއޅެމުންދާއަހަރެްއވަންދެން އަްއޑޫ އަްށ ހި

ައއްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލާ ވެްސ  އިއެ ފަރާތާ  އި،އެގޮުތން އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮށްފަ، ހޯދަދޭން. އެހެންވީމާ

ނޑަށް އެނގިފައެއް ނެތް އެ ފަރާތުގެ، އެ ފަރާތު އިމަޝްވަރާކޮށްފަ ނޑަެއޅީ. ދެން އަުޅގަ ްނ އެގޮތަށް ްފލެޓެއް ކަ



  

އެހެނިހެން ތި ވިދާުޅވި އިާޝރާތްކުރެްއވި ެއްއވެސް ކަމެްއ ކޮށްފައި އޮތް ކަެމއް. އަުޅަގނޑުމެން ބަލާކަމެއް ނޫން. 

ކުރެްއވި ުސވާުލގަިއ  ވެސް ބަލާކަމެއް ެވސް ނޫން. ދެން މާލޭގެ ފްލެޓުތައް ކަންަތުކގައި އިޕޮއިންޓު ދިނުމުގަ

ޓަކައި މާޭލަގއި ައޅަމުންދާ ފްލެޓުތަކަކީ އެޕެކްސް ިރއަލިޓީ ިކޔާ މާލޭގެ ފްލެޓުަތއް ނިންމުމަށް  ދަންނަވަން.

ނަނީ ޓާޓާ ހައުސްއިން. ކުންފުންޏަކާ ގުިޅގެން ކުންފުންޏަކުން އަޅަމުންދާ ފްލެޓުތަކެއް. އޭަގއި މެޖޯރިޓީ މި ޮއން

ނޑުމެން ާޓޓާއާ ެއއްކޮށް މަަސއްކަތް އަުލން ފެއް ނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ އެަބ ޓުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކު ކައުންސިލުން ތަފާތު ގިނަ ފަހަރު މަތީން ޓާޓާ ހައުސިންގެ ބޭފުޅުން މާލެ މިކުރަމުން ދަން. ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮ

ހަމައަށް ގޮއްސަ. މިއަދު  ވަނީ އެއްބަސްވުަމކަށް އާދެވޭެއަކން ފެށުމަށް ޓަކައި މިހާރު ގެނެސް މަޝްވަރާކުެރވި

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންކަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލި ށް ކޮމެންޓުތައް ވެސް. ބިއްޖެ އެމީހުންގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

ނޑު، އެހެންވީމާ ނޑުމެން ެއ ބަލަމުން މިއަދު އެބަ ދޭ އަުޅގަ މެްނގެ ސްޓާފުން އެ ެއއްޗެހި ބަލަިއ ެޗކްކުރަމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އުންއެ ނި، އެހެންވީމާ ވެސް އަވަހަކަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް  ން ހަމަ ވީހާމީދުކުރަންމާފައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މިފަހަރު އިސްކަެމއް މި ދެނީ ވީހާ ކުރިއަށް އެމީހުން ގެންދެވޭނެ  އެމީހުން ވެސް އަވަަހކަށް  ކަމަށް. އަުޅގަ

ލެއް ނިންމަން. އަދި ނިންމުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ދުއަވަަހކަށް ވެސް  ުޓަވއި ވީހާލައްަވއި މަސައްކަތް ފައް

ނޑުެމންއަޅުަގނޑުމެން މިފަހަރު އިތުރަކަށް ނުދޭން ބޭނުމެއްނޫން މިހާރު އެ ފްލެޓުތައް ލިބިފައި ހުރި  . އަޅުގަ

 މިދާ ދިއުން އިތުރަށް ދިގުލަިއގެން ދާކަށެއް. ުޝކުރިްއޔާ.  ތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލުނުކުރެވިފަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަދި ލަޠީފަށްފަހު ފަލާޙްވަން ލަޠީފް. ދެން އިންޓްރަކްޓުކޮށްލައް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މިނިސްޓަރު ބައެއް ރަށްރަށުން އެބަ ބިން ހިއްކާފައި ހުންނަ ރަށްރަށުން ބައެއް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ައާޅ 

ނޑާަފއި އަެނއްކާ ވެްސ  ދޫކުރާ އުސޫެލއް. މި ދެ ގޮަތކަށް މި ކަން އެބަ ކުެރވޭ.  ރަށްރަށުން ވެސް އެބަ ބިން ކަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ މި ކިހިނެއްތޯ ، ގ އަށް. އެހެްނީވމާވެސް އެބަ ދޫކުެރވޭ. ހައުންސިން ބިން އަުޅގަ

އެ ދެ  .ެވސް އަޅާ ގޮތަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓު މި ބިން ވެސް ހަމަ ދޫކުރާ ގޮތަށްމިކަން މި އޮންނަނީ މިހާރު 

 ވެސް މި އޮްނނަނީ؟  ގޮތަށްތޯ މިހާރު

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް



  

ވާހަކަ. އި ވިދާުޅވެްއޖެ މި ބައްލަވާނެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑުގެ ުސވާލަކީ މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބުގަ 

ައކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ތަންޮކޅު  066ލިބޭ މިސާލަކަށް މައިންބަފައިން ގޯތިން  އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން

އެބަ ލިބޭ. އެކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ މި ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމަށް. އެއީ އެމީހާ އަށް 

ތޯއޭ އެކަން ބަދަލުވެގެންދާނީ. މިސާލަކަށް ފްލެޓެއް ނޫނީ ގޯއްެޗއް ލިބުމަށް ޑިސްއެޑްވާްނޓޭޖަކަށް ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

ހުީރ  އެކަމަށް ޚިޔާލު، ކުޑަ ުކޑަ ބިންކޮެޅއް. އެހެންީވމާައކަފޫޓަކީ މީހަކު އުޅެން ވަރަށް  066އެހެން މި ދަންނަވަނީ 

 ކިހިނެއްތޯ ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟

 

 ަހަކދެއްކެވުން:އްޒު ވާޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ލާީނ ބިން ހިއްކާ ރަށްރަށުގައި ުސވާލުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާ އާދެ! ފުރަތަމަ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެއްވި

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީޙަޤީޤަތުގައި  އޭެގ  ެއއީ ވަރަްށ ައގުބޮޑު އެްއޗަކަްށވާތީސަުރކާރުން ޭބނުންވަނީ ބިން  މި ، އަުޅގަ

އުސޫލެއް ގޮތުން ގޯތިދިނުމަށް  ގެ ބޭނުން ހިފަން. އެހެންކަމުންގޮތުަގއި ހިފޭނެ ގޮތަކަށް ބިމު ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު

ން ެއއްކޮށް ެއީއ އަޅުަގނޑުމެ ކާ ބިމަުކންނެއް. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެން އެހާ ބޮަޑކަށް ތާއީދެއްނުކުރަން ހިއް 

ނޑު ރޫ މެން އިސްކަންދޭނީ ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި އެކަަހަލ ލްއައުުޓކޮށްފައި އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ބޮޑަށް އަޅުގަ

ބޭނުްނ  ގޮތްގޮތުން ބިން، ބިމުގެ ބޭުނން ހިފަން. މަލްޓި ސްޓޯރީ ހައުންސިން އަށް މިސާލަކަށް ގޮސްގެން ބިމުގެ

ނޑުމެން ހުއްޓަެއއް ނުލަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަާމ  ހިފަން. އެހެންނަމަވެސް ގޯިތ ދިނުން އެްއކޮށް އަުޅގަ

. ތޯއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ އިތުރަށް ޑިސްކަސްކުރަމުން ގޯތި ދޭނީތޯ ނުވަތަ އެއްކޮށް ގޯތި ދިނުން ހުއްޓާލާނީ

ނޑުމެން އަދި ަވކި ގޮތެއް ނުނިންމާ އޮތް ކަމެއް އެއީ. އާދެ! ޢިއްޒަތް  ކުރެއްވި ތެރި މެންބަރު ފަލާޙް އެކަމާ އަުޅގަ

ނޑޭ އިނގޭތޯ  ރު މި ހިންގާ ސްކީމުގައި ކޮންމެވެސްލާނީ މިހާސުވާލުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންަނވާ  ވަރަކަްށ ޕޮއިންޓު ކެ

ނޑޭ.  2އަކަފޫަޓށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ލިބިފައިާވނަމަ  366ވެސް.  އަށްވުރެ ުކޑަ ތަންތަންކޮޅުން 066މި  ޕޮއިންޓު ކެ

ކުން ނަމަވެސް ޕޮއިންޓު ވަރަށް ުކޑަ އަަދދަ، ހުރި އިނގޭތޯ އިޢުލާންކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ އެ ތަފްސީލުތަކެއް އެބަ

ނޑޭ ގޮތަކަށް އެބަ އިނދޭ. މި ހުރިހާ އެއްެޗއްގަ  ވަރަށް ގިނަ ނީީޑ  ،ެވސް ވިސްނުމަކީ އެންމެ ނީީޑ މީހުން އިކެ

ހަމަ އެންމެ ނިކަމެތި ެވސް  މީހުން. އެ ނީޑު ނޫނިއްޔާ އެ ބޭނުންވާ ނިކަމެތި މީހުން ވަރަށް ގިނަ. އޭގެ ތެރެއިން

ލެވޭތޯ ެއ ވިސްނުުމގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި އޮތް ސްކީމެކޭ މިއީ. ވަރަްށ ިގަނ މަ ފުރާނާގޮތުަގއި އުޅޭ މީހުން ހަ

ދިފައި ވެސް ލިބިގެން ހެ ޝްވަރާކުރެވިގެން ހަދާފައި އިން އެްއޗެއް. ވަރަްށ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓްސް މީހުންނާ މަ

ރަކަްށ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަ ކޮޅު ހުންނަފޫޓަްށވުރެ ކުޑަ ތަންަތންއަކަ 066، އިން އެްއެޗއް. އެހެންވީމާ 

ފޫަޓށްވުރެ ކުަޑއިްއޔަކާ ދެން ައކަ 166ނާނީ. އެހެންނަމަވެސް ޕޮއިންޓު އުނިވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަދާފައި އިން

ނޑާނެ ެއްއވެސް ޕޮއިންެޓއް.  މިކަހަލަ  ޕޮއިންޓުން 4ޮޕއިްނޓުން  2ކޮޅުން އިން މަތިން ހުންނަ ތަންތަންކޮޅު 166ނުކަ



  

ނޑޭ  ވެސް  މިހާރު ރަށް ބޮޑަްށ އިުޢލާންކުރެވިފައިެލވިފައި ިމއޮތީ. މިއީ ވަގޮތަށް މިހާރު މި ސްކީމް އެކުަލވާގޮތަކަށް ކެ

ވެސް ހަމަ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ަވރަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް  ވެސް އަދި އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެބްަސއިޓުން 

 ކުިރއަށް ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. ދެވަނަ ުފރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެން ވަީޙދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނަޑއެޅިފައި ހުިރއިރުަގިއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއް ނޑުެގ ސުވާލަކީ މި ޝަރުތުަތއް ކަ ޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އިދެންމެގަ ގޯްއެޗއް ވުރެ ބޮޑު ައަކފޫޓަށް 066ހިނަގއްޖެ  ިގނަ މެންބަރުންގެ ކޮންސަރނަކަށްވެގެންއަުޅގަ

ފަހަރަށް ނިސްބަތްކޮށްފަ. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ުނވަތަ ދޫކޮށްާލފައި ހުރި ފަރާތަކަށް ބަަޔކު ެދތިން ފަރާތަކަށް އޮތް

ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ޯކުޓތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް އެބަހުއްޓޭ. ނިންމުންތަކުަގއި މިއޮންނަނީ ގޯްއޗެއް ކަމަށް މީގައި 

ނަޑއަޅާފައި  ޤާނޫނު. މި ބިމާ ައކަފޫޓު. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުރާެނކަމެއް ނެތް. ދެ ވަނަ ކަމަކީ ބިމާ ބެހޭ  066ކަ

ނޑަައޅާފައި  ނޑުެމންގެ މަޖިލީސްގެ ދައުރެްއ  066ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވެސް އޮންަނނީ ކަ އަަކފޫޓޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 066އަކަޫފޓު، ޤާނޫނު ބަދަލުވެގެން ނޫނިއްޔާ މި ގޯްއޗެއް ގޮތުަގއި ަކނޑަައޅާފައި އޮންނަ  066މީގައި އެަބއޮތޭ. 

ަކމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެތީެވ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް މީތި ހުށަހަޅައިގެްނ ައވަހަށް އަކަފޫޓު އުނިކުރުމަީކ ފަސޭހަ

ނަޑއަޅާ މިންވަރު ޤާނޫނުގައި ވެސް އަިދ  066އެ ބިން، އެ  އަކަފޫަޓށްވުރެ ބޮޑު އެއީ ގޯްއޗެްއ ކަމަށް ކަ

ގައި ވެސް މިއޮންނަނީ ހަމަ އެގޮތަށޭ. ންކޮށްފަ. އަދި ކޯޓުތަކުން ިނންމާ ނިންމުންތަކުގަާވއިދުަގއި ެވސް އެބައޮތޭ ަބޔާ

އަދި ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިްނމުންތަކުގައި އެބަހުރޭ އަދި ާޤނޫނު، ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ އޮންނަ ގޮތުން ގޯްއެޗއް 

އަކަޫފޓު އޭނަ މަންމަގެ ފަރާތުން ލިބިފައި އޮވެމެ ަބއްޕަެގ  066ައަކފޫޓުގެ ޯގއްެޗއް،  2666، 4666ބަހާއިރު 

ައކަފޫޓަށްވުރެ ބަހައިގެން ލިބޭ ތަންކޮޅު އޭނަ ބައްޕަގެ ގޯތި ބަހައިގެްނ  066ތި ބަހަމުން ގެންދާއިރުަގއި ފަރާތުން ގޯ

އަކަފޫޓު  2666، 4666އަކަފޫޓު ނުވަަތ  1666ައކަފޫޓުގެ ބިމެއް އޮތަސް ނުވަތަ  066ލިބޭ ތަންކޮޅު ބޮޑުވެއްޖެްއޔާ 

 066މަްނމަ ގޯތި ބަހަިއގެން ނުވަތަ ަބއްޕަ ގޯިތ ބަހައިގެން  ގޯްއޗެްއ އޮތަސް އަނެްއކާ ެވސް ހަމަ އެމީހާއަށް އޭނަ

ައކަފޫޓު ޖެހޭކަމުގައި ވަންޏާ އޭަނ އަނެއްކާ އެ ގޯތިން ވެްސ  066އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ލިބޭ. ައނެއްކާ އޭަނއަށް 

އެއްުކއްޖެއް މަންމަެގ ައކަފޫޓު ޖެހޭ މިސާލަކަށް ދެކުދިން ތިބި އެއްކަލަ ތިބޭއިރުގައި މިސާލަކަށް ތިބީ ދެކުދިން.  066

 ައކަފޫޓު ޯގްއޗެއް ލިބުނީ... 2666ފަރާތުން 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސުވާލަށް ަވޑަިއގަންނަވަްނވީނު...

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ދެމީހުންގެ ދޭތެރެއިން އަނެއްކާ ބައްޕަ ުނވަތަ މަންމަ  ލިބިފައި އެބައޮތޭ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ އެ ލިބޭއިުރަގއި ދެން

އަކަފޫުޓ  066ނިޔާެވގެން ބައްޕަ ގޯތި ބަހަންޖެހުނީ. އެ ދެމީހުންނަކީ މުޅި ތަފާތު ދެބައެއް. ހަމަ ލިބުނީ އަނެއްކާ 

ށް އަެނއްާކ އަކަފޫޓު ލިބިފައި އޮންނަ ކުއްޖާއަ 2666އެ އަެނއްކާ ެއކުއްޖާއަށް އެ  1666، 1666ބޮޑުކޮށް ލިބޭތީ 

އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑުކޮށް ލިބޭީތ ބަހައިގެން. އެހެްނވީމާ،  066ައކަފޫޓު. އެ  1666އެބަ ލިބޭ މިތަނުން ވެސް 

ސުވާލަކީ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިނެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު މާލޭ ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަްނ 

ދެންމެ މެންބަރުންތައް ފާހަގަކުރި ފަދައިން ކޮންއިރަކުްނތޯ މިބައި މި ޤާނޫނަށް ހުރުމާއި ގިނަ ދަރިން ތިބި ވާހަކަ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙު ގެންނަވާނީ. ގެނެސްެގން މިކަން ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން އަިދ 

 ޝަރުތުތަކެއް ދިރާސާކުަރއްވާީނ ކޮންއިރަކުންތޯ ުސވާލަކީ؟

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިސިންގ ހައުމިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޑްރާފްޓެްއ  އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ތައްޔާރުކުރަމުން އިނގޭތޯ. ތި ވިދާޅުިވ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެބަ ޑިސްކަްސކުރަން. އަ ުޅގަ

އަވަހަށް އޭތި ފައިނަލްކޮށްަފއި އެޓަރީނ ޖެނެރަލް އޮީފހަށް ފޮނުވާލެވޭތޯ. އެހެންވީާމ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން އަދި އެހެން މެންބަރުން ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރަްއވައިފި.  ފާހަގަކުރެްއވި ކަންކަން ޭއެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާުޙކުރާއިުރގަިއ، ޙަޤީޤަތުަގއި އެކަންކަމަ ށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވިސްަނނީ މި ޤާނޫނުގެ ބަދަލުގަ. ިމ ޤާނޫނު އުިވގެން ގޮއްސަ  މުޅިން އަލަށް ޤާނޫނެއް ހަަދން އަުޅގަ

ނަންޖެހޭ މިހާރު އޮްތ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް. އެ އައު ޤާނޫނު އަންނަގޮތަށް. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ޗޭންޖަސް ގެން

ނޑުމެން ހަމަ ތި  މަސައްކަތް އެބަ ކުިރއަށްދޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ނިމިފައި އޮތީ ވެސް މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެަކން އަޅުގަ

ނުޑމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ތައްޔާުރކުރަމުން ކުރަން މަސައްކަތްުކރާނަން.   ވިދާޅުވި ކަންކަމަށް އަުޅގަ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ރޮޒައިނާ.

 



  

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

ނޑުމެްނ މިތަނުން ޤާނޫނެއް ހަދާއިރު ވެސް އަދި މިނިސްޓްރީން  ނޑަށް ަޤބޫލެއްނުކުރެވޭ އަުޅގަ މިނިސްޓަރ، އަުޅގަ

ިއންގެ ފަރާތުން ވާރުަތވާ ުމދަލަށް ހަދަންވީ ގޮތްގޮްތ އެްއޗެއް އެ ޑްރާފްޓުކުރަްއާވއިރުަގއި ވެސް މައިންބަފަ

ކިޔޭނެހެނެއް. ެއއީ ަކނަޑއެިޅފައި އޮންނަ ގޮެތއް ކީރިތި ުޤރުއާނުަގއި ެވސް އެަބއޮވޭ އެ މުދާ ބަހާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ. 

ނޑުގެ ިމސާލަކަށް މަންމަގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަށް  ތީއޭ ކިޔާފައި ައކަފޫޓުެގ ބިމެއް ލިބޭ 2666އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބޭނެ ބިމެއް އެ ނުލިބޭނެއެކޭ މިނިސްޓްރީއަކުންނެއް ނޫނީ  އަޅުަގނުޑގެ ބައްަޕގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑަެއޅޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއ  ނަޑއެއް ޭނޅޭނެ. ސަރުކާރުން ދޭ އެްއޗެްއ ދޭނެ ގޮތެއް ޤާނޫނުތަކުން ކަ ޤާނޫނަކުންނެއް ކަ

  ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެީއ ޚިޔާލެއް. އެހެްނވީމާ، މިނިސްޓަރ ޖަވާބު ދެްއވާކަްށ ޖެހިވަޑަެއއް ުނގަންނަވާނެ. ދެން އިތުރު ބޭފުަޅކަްށ 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައިަގނޑު މައްސަލަައކީ ފޭދޫ  ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިްނ އަޅުގަ

އް ނެތް މައްސަލަ. އޭނަ ކުރި ޝަކުާވގަިއ މިބުނަނީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ގޯތި ލިބިފައި އޮތް އައިމިންދީދީ ގޯްއޗެ

ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބިަފއި އެމީހުންނަށް ގޯތި ލިބިްއޖޭ. އެމީހުންނަށް ލިބެން އޮއްވާ ތިމަންނައަށް ނުލިބޭ.  1

އި މިއޮތީ ކުރީަގިއ ތި ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓް އެހެންވީމާ، އެއަށް އެީއ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ނޫނިއްޔާ އެަކންވެފަ

ޝާއިޢުކުރިއިުރަގއި މައިންބަަފއިންގެ ފަރާތުން ގޯތި ލިޭބ މީހުންނަށް ވެސް ލިބޭގޮތަށް ޝަރުތުތައް ަކނަޑއެޅިފަިއ 

އޮތީމަ ދިމާވިކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑު ެވސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ކުރިން ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ސުވާލަށް ޖަާވުބ 

ނޑުމެން  ނާތުލައްވާ ނުޑ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ އަނެްއކާ ވެްސ. އެހެން މިދެންނެީވ މީނައަށް އަުޅގަ އޮތީމަ އަުޅގަ

ޖަވާބެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެ ޖަވާބު ދޭއިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވާނެ ކަމަކީ 

ފަޅޯމާގޭ، ފާޠިމަތު ސަޢީދާއަީކ ވެސް ޝަރުތު ހަމަވާ މިދެންނެވި މައްސަލަ. ދެން ކުރީަގއި އެ ފާހަގަކުެރއްވި 

މީހަކަށްވާތީ ދެން އޭނަ ގުރުައތުލައިގެން ލިބުމާއި ނުލިބުން އަދި އެހެން މައްސަލަ އެއް. އެއީ އެހެންކަެމއް އޭަނގެ 

ޒިޝަްނ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކައުންސިުލން އެދިގެން އެ ގޯްއެޗއް ޭއނައަށް ދިނުމަކީ ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ޕޮ 

ފަރާތަކަށް އޭނައަްށވުރެ ގިަނ  1އޭނަގެ އެންމެބޮޑު ޝަކުވާައކީ މި  ރުހާދިފާޢުކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި

ޕޮއިންޓު ލިބުނުއިރުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް ނަމާއި އެޑްރޭހާ އެްއކޮށް އެބަހުރި އޭނަ ފޮނުވާފައި މިތަނަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެ ނޑުމެން ޭބނުންކުރަންޖެހޭނެ މެތަޑަކީ އެއީ ަގވާއިދު އަުޅގަ ން ޖަވާބު ދިނަސް މިއަށް ަޖވާުބ ދިނުމުގައި އަުޅގަ

އެ އިޢުލާނުކުރެވުނުއިުރަގއި ަމއިންބަފައިން ގޯތި އޮަތސް ެއ ޝަރުތު ހަމަާވގޮތަށް އޮތީަމ ވީކަެމކޭ. އެއީޯތއޭ އެކަން 

 އޮތްގޮަތކީ ބަލާލަން ސާފުކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ. 



  

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިހައުސިންގ ފް މިނިސްޓަރ އޮ

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ! ެއއްކަލަ ޝަރުތުތަުކގައި އޮންާނނީ އޭނަގެ ނަމުގައި ގޯްއޗެއް ނެތުން ރަޖިސްޓްރީވެފައި 

ތުަގއި ލިބެން ހުންނަ ގޯތި އޭގެ ތެރެއަްށ އޮތް ޯގއްެޗއް ނެތުން. މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަ މުދަލުގެ ގޮ

ބަލާފައެއް ނޯންނާނެ. އޭނަގެ ނަމުގައި ނުވަތަ އޭާނގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި ޯގއްެޗއް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިަފއި ނެތިއްާޔ 

ނޑައަޅާ ޢާއްމުކުެރވުނު އުސޫލަކަށް ބަލަިއގެން އެ   އޭނައަށް އެފަރާތެްއގެ ގޮުތގަިއ އޮންނާނެ. މާކްސް ދެވުނީ ކަ

އުސޫލުގެ ތެެރއިން. އެހެންވީާމ، އެ އުސޫުލގެ ތެރޭަގއި ތިީބމަ އަޅުަގނޑުމެން މާކްސް ިދނީ އޭނައަށް. އެއީ އޭނައަްށ 

 އިތުރަށް ނުލިބުނު ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ވަްއޑޭ އިންޓަރެްކޓުކޮށްލަވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ަވއްެޑއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާލާނަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަްއކަން، ދަންނަަވން އުޅޭ ވާހަކަތައް ތަންކޮެޅްއ ދިގުވާނެތީވެ ައޅުަގނޑަށް ފެން ނަނީ އަޅުގަ

ކޯޓުތަކުން ިނންމާ ނިންމުންތަކާ ބިމާ ބެހޭ  ަވކިން ބައްދަުލކޮށްލަން. އެ ސަބަބަކަށްވަީނ އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއާ

ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ގަވާއިދު އަމިްއލަ ބިމެއް ބަންޑާރ ބިމެއް  މިނިސްޓްރީން ބަލައިހުރިހާ އެއްެޗއް  ޤާނޫނުތަކާއި މި

. ވެސް އެބައޮތް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ބެހިގެންދަނީ ހަމަ އެކީ އެްއވަރަކަށް ލިބިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ސަބަބު

ބަންޑާަރ  އެަބއޮޭވ ދޭއްޗެއް. އެއީދެން މިސާލަކަށް ތަރިކަިއގެ އުސޫލުން ީމތި ބެހިގެންދާއިރުަގއި  ،އަމިއްލަ ބިން

ޖެހިއްޖެއްޔާ އަިމއްލަކުރެޭވެނ  ބިންކަމުގަިއވަނީ ރާއްޖޭަގއި ގިނަވާނީ ބަންޑާރަ ބިން ގިނަވާނީ. ދެން ވިއްކާލަން

ލަތުގެ ެއއްެޗއް. ހިތުހުރި ގޮތަކަށެއް ެގއެްއގެ ވެރިފަރާތަށް ކަމެްއ ބިމަކީ ދައުނި ހުޅުވާލީ. ބަންޑާރަ ފުރުޞަތު ހަމައެކަ

ނޑު އަދި  ،ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިީއ ވަރަށް ދިގު ވާހަކަތަެކއް ަކމުގަިއވާތީވެ ެއކަންތައް ެއގޮަތށް ދެން އަޅުގަ

ގެދޮރު ލިެބމުންދާ ދެމަފިރިން ގޮތުގަިއ އިތުރު ކޮންސަރނެއް އޮތީމާ އެވާހަކަ ދަންަނވާލީ މި ހަމަ. މިސާލަކަށް ގޯތި

ގޯތި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ހަމަ  .ބެލުމަށްންގެވޭތޯ ހުންނާތީވެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ ދެމަފިރިން ގޮތުގައި ތިބޭތީ ދެމަފިރި

ނީ ފަދައިން ގިނަފަހަރަށް ނިކަމެތިކަން ލިބެމުން މިއަންނަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިތަނުން ފާހަގަކުރެްއވި

ކޮށް މިދެނީ ފިރިހެން މީހާގެ ނަމުގައި. ހަމަ ގޯތި ރަށް ގޯތި ސަރުކާރުން ރަޖިްސޓްރީއަންހެން މީހާއަށް. ގިނަފަހަ

ލިބުނީމަ މާގިނަދުވަސްތަކެްއ ނުވެ ފިރިހެން މީހާ އަންހެން މީހާ ވަރިކޮށްލަނީ. އެކަމަކު ޝަރުތެއް ގޮތުަގއި 

އެއީ އެ އަންހެން މީހާގެ  .ލިބުނުއިުރަގއި ބުން ެއީއ ޝަރުތަކީއިނދެގެން ތި މިއޮންނަނީ ކޯްއޗެއްތޯ. ދެމީހުން



  

އަންހެން މީހާ ދާންޖެހެނީ ބިކަވެގެން ގެއަށް. އެހެްނވީމާ، ެއ  ިލބެނީ. ވަރިކޮށްލީމާ ސަބަބުން އަސްލުަގއި އެ

ނަޑއެޅިފައި ހުރި ަތންތަނާއި މެދުގަ އި އަލުން އުސޫލުގެ ބަދަުލގައި މިހާރު ހުރި ތަންތަނަށް އެގޮތަށް ަޝރުތު ކަ

ސޭނެ ފުރުޞަތު ެއއްމެދު ގޮުތގައި އެކަްނ ހަމަޖެއް ،ޯގތިމީހުންގެ ނަމުަގއި ެއއްމެދު ގޯތި ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ެއ ދެ

 ުސވާލަީކ. ޝުކުރިއްާޔ.   ހުޅުވާލެވިދާނެތޯ ެއއީ

 

 އްޒު ވާަހަކދެއްކެވުން:އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް 

އް ޙަޤީޤަތުގައި އިނގޭޯތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުެރއްވީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ އާދެ! ވަރަށް މުހިންމު މައުޟޫޢެ

ނޑުމެން މިދެންނެވީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ  ތެރޭގައި ހަމަ މަޝްވަރާކުެރޭވ ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އިނޭގތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ތި އިޝޫގައި ޑިސްކަްސކޮށްފިން ނޫނޭ. ސޯޝަްލ ކައުންސިލުަގއި ވެ ލެވަލަކުން ސް ައޅުގަ

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނައިްނ ިއނގޭތޯ. ދެމަފިރިންގެ ނަމުަގިއ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ެއއްމެދު ފްލެޓަކަށް ނޫނީ އެއްމެދު 

މަްޝވަރާތައް އެބަކުެރވޭ. ެއީއ އެިކ ގޮްތގޮތުން ޭއެގ  ހެދުމާ ބެހޭ ޑިސްކަޝަން. އެކަމާ އިމާރާތަކަށް

ނޑުމެން ަހމަ އޭގެ މަޝްވަރާަތކުގެ ތެޭރގައި މިދަނީ. އެހެންވީާމ، ކަންތައްޕްލިކޭޝަންސް އަންނާނެ އިން ވީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އިތުރަށް ޑިސްކަސްކުރާެނކަމެއް ތިކަމަކީ އިނގޭތޯ.   އެކަމާ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ގަޑި ވަރަށް ކައިިރެވއް އާދެ! ޖެހެން. އެހެންވީމާ، ދެން އިތުުރ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު އަުރވަމުން ގެންދާ ކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ މިކަމަކަށް ނިމުމަކަށް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ވަޒީރު ަވޑަިއގެން ތި

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކު އި މިހާރު މި މީހާ ގަ ރު ދަންނަވަން. ދެން ަމއްަސލައިދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ތި ހާރު ސާފުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސްވެސް މި ކަން ކޮށްފައި އޮތް ަޝކުާވއަކީ ެވސް ޙައްޤު ޝަުކވާެއއް 

ސްތަޤުބަލުގަިއ މު ރުތު ހަމަނުވަނީ. އެހެންނަމަވެސްކުރިން ގަާވއިދުތައް އިޢުލާނުކުރައްވާަފއި އޮތީމާ އޭނައަށް ިމ ޝަ

ކުރަން މިކަހަލަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ޚާއްަޞކޮށް މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން މީދުއަޅުަގނޑުމެން އުން

ކަހަލަ ފަރަެޤއް  ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ގޯިތ ނުލިބޭ މީހުންނާ ބޮޑެތި ގޯިތ އޮންނަ މީހުންނާއި ެއްއވެސް

އެީއ ގިނަ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުްނ ގެންގުޅުުމގެ ިސޔާސަތެްއ ކުިރއަށް އޮތް ތަުނަގއި އިޢުލާނުުކރަން. 

ނޑަށް ސާފުެވްއޖެ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކޮށްަލއްާވއިރު ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެިތ  ވެސް އަުޅގަ

ޗެއް ނެްތ ގޯތިތައް އަތޮޅުތަކުން ލިބިފައި ތިބި މީހުންނަށް ގޯތި ދިނުމުގައި އިްސކަންދިނުމުގެ ބަދަލުގަިއ އެްއވެސް ޯގއް 

ުކރައްވާނެ ކަމަށް. އެހެން ިމދެންނެވި މިހާރު މިއޮތް  މީހަކަށް އިސްކަންެދވޭ ކަަހލަ އުސޫލުތަެކއް ޢާއްމު

ލަރ ކޭުހގައި ދިމާވެަފއި މިއޮތް ގޮަތީކ ދަރިއަކަށް ވެސް ކާަފ ލަމުންމިދާ ސްޕެސިފިކް ޕަޓިކިއުއަޅުަގނޑުމެން ބަ



  

އް ެއްއވެސް ފަރާތަކުން މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ވެސް ލިބެން ނެތް ދަރިއަކަށް ވެސް އަދި އޭާނައށް ވެސް ގޯްއޗެ

ޮބެޑތި ގޯތި މައިންބަފައިްނގެ އި އޮތްގޮތުން ބޮޑެތިމީހަކަށް ޕޮއިންޓު ނުލިބޭ ޮގތްވެފައި ހަމަ ަގާވއިދުތައް ހެދިފަ

ނުކޮށް އޮތް ފަރާތަކަށް ޖިސްޓްރީކަިއގެ ޮގތުގައި އެހެންނަމަވެސް ރަފަރާތުން ލިބިފައި އަދި މައިންބަފައިން މަރުވެ ތަރި

ކަމެކޭ  ޚިލާފަށް މިކަން ގޮސްފައި އޮތް އި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ަގވާއިދާވެސް ލިބިފައި އޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ހެދިފަ

، ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް. ެއއީ ިއޢުލާނުކޮށްފައި އޮތް ަގވާއިުދެގ ތެރެއިން ޕޮއިންޓުތައް ދޫކުެރވިފައި މިހުރީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވީމާ މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަހަލަ ަކންކަން ތަކުރާރުނުވާ ގޮތަކަްށ މިހެން މިކަހަލަ ކަންކަ  ން ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ހުރިހާ ފަރާތެއްެގ  ގަާވއިދުތަާކއި ޕޮއިންޓު ދޭ ސިސްޓަމްތައް އިޞްލާޙުކުރުަމކީ އަުޅގަ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީާރއި ަވޒީރުގެ ޓީމު ވަޑަިއގެން ތިދެްއިވ  މުއްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ުމހިންޙަ

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަ އާއި އެއްާބރުލުން ދެއްވި އެއްބާރުެލއްވުަމށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 ލައިުކމް. ޓީގެ ޖަލްސާ ނިމުނީ. ވައްސަލާމްޢަމިހިސާބުން މި ކޮމި
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