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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިދައުރުގެ ކޮމިޓީގެ  މިދައުރުގެ ފުރަތަމަ، ،`. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އި މެދު ދާއިރާގެ މާފަންނުއިނީ މިފަށައިގެން ކުިރއަށްދާއިރު އަުޅގަނުޑގެ ކަަނއަތް ފަރާތުން 

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ މުލަކު ،ރިފާޢުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ،އަސްމާ ރަޝީދު

ކުނުދޫ ނިޒާރު އަދި ހަމަ އެހެން މަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ،މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު

ން އަހަރަށް ިނންމާލިއިރުގަިއ ނިންމާލައަނާރާ ނަޢީމް. އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ

ކައިިރވެފައި އޮްއވާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އޮތް އަމިއްަލ ފަރާތަކުން މި މަޖިލީހުގެ އެހެން ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުިވ ސިީޓއެއް. 

ރި މެންބަރުންެގ އްޒަތްތެެއއް އި . މި ސިޓީގެ ކޮޕީނަށް ޑައިރެކްޓްކޮށްފަަގނޑުމެންއެ ކޮމިޓީން މިވަނީ އަޅު 

ވާނެ. އަުޅގަނުޑމެން މި ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮުތން އެހެން ބައްދަލުވުމެއްަގިއ ވާހަކަދައްކާލިން މިދިޔަ ފައިލްކޮުޅގައި 

 އަދި އެހެންމެ  ސާސީަރށް އައި އަުޅގަނުޑގެ ވިސްނުމަކީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ވަދައުރުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، މީގަ

ބޮޑަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުމަށް ޓަކަިއ  ވާ އިޝޫއެއް ކަމަށްވާތީ ތަންކޮޅެއްމީހުން އެހާ ބޮޑަށް ބޭނުން

މި ބޭއްީވ. އެދުވަހުން އެުދވަހަށް ގޮތެއް ނުނިންމާ މި ސިޓީގެ ޖަވާބު މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ނުފޮނުވާ  މެންއަޅުގަނޑު

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މިއަުދ އަުޅގަނޑު އި  ދެން އެހެންކަމުން

މި  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހާ ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަިއގެންނެިވަޔސްއަޅުގަނޑުމެން ހުރި

ހުށަހަޅައިގެން ބިެލްއގެ ތެރެއިްނ  މަޖިލީހަށް ކަމެއް ނިންމޭނީ މަޖިލީހަށް ބިލަށް .ނިންޭމނެނުކޮމިޓީއަކުން ކަމެއް 

. ެއޕާޓްމެންޓުތަކުގެ ރެންޓު ކުަޑުކރިޔަސް، އަދި އެހެން އުސޫަލކުން ެއކަން ކުިރޔަސް. ލާފައި މިއަންނަ ކަަމކުން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީއެހެންވީމާ، އަދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް މި ަކންތައް ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، 

ވާޭށ. ެދއްވިދާޅުވެ ވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއްލެްއވުމަށްފަހު މެންބަރުންނަށް ފެނިތެރި މެންބަރު ެއކަން ބައްލަަވއިްއޒަތްއި

ގެ އަޑުނުސާފުަކމުން މެންބަރު ވިދާޅުާވ )ރެކޯޑިން މި ކުރިއަށް... ލާނަން އިތުރަށްއި އޭރުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ންނަށްމެންބަރުއެހެންކަމުން އިްއޒަތްތެރި އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 ޙަޤީޤަތުަގއި ގެ ައޑުނުސާފުކަމުްނ މެންބަރު ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް ސާފެއް ނުވޭ()ރެކޯޑިން ަޤއްރިރު. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މު

ކަމުގަިއ  އް. މިކަން މިގޮތަށް އޮތްންގެ ވަަރށް ބޮޑު ކޮންސަރނެޔިތުރައް އިކުްއޔަށް ދިރިއުޭޅ އެންމެހަ މާލޭގެ ވެސް

މަކަށް. ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދައުލަތުން ބަޔަުކ ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެއް ކޮްނޓްރޯލްކުރެވިދާނެ ކަޤަގަނޑަކަށް ވިޔަސް ައޅު

ިމއަދު  އިދައުލަތުން އެ ބަޔަކަށް އެބަޖެހޭ ޮކންމެވެސްވަެރއްގެ ޢިނާޔަތްތަެކއް ދޭން. ރާއްޖޭގަ އެހެން ކަމަށް ވަނީނަމަ

ތައް ކުރުމަށް ޓަކައި މި ނެގޭ ފައިސާ ނުވަތަ އެ ނަގާ ލޯނު މި އްޔާމު ޢިމާރާތްލަތު މިއޮތް ގޮތުން ވެއްޖެޙާ
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ބޮޑު އަދަދެްއެގ  ެއހެންވީމާ، ދޭތެރޭގައި އިންޓްަރސްޓް. 13އާއި % 11.5ނަގަންޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަްށ %

ހަމަ އެ ބޭންކަކަށް ދައްަކއިގެން ކުރިައށްދާއިރުަގއި އަދި ދޭ ފައިސާތަކެއް އެ ފައިސާ ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ލޯނު 

 ތަކެއް ވެސް އާއި ވިޔަފާރި ޓެކްްސއާ މި ހުރިހާ ޓެކްސް ފަރާތްތަކުން އެބަޖެހޭ މިއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ

މި ކޮމިޓީން މި ކަމަށް  މަޖިލީހުގައި ނުަވތަ ބޫލެއް ުނކުރެވޭ އަުޅަގނޑުމެން މިޤަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ދައްކަ

ބޫލުުކރަނީ މިއަދު ސަރުކާރުން ޤަ އިކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މީގަޙައްލު ގެެނވޭ ކަހަލަ ކަމެްއ ކަމަ

މު މަސައްކަތްތަެކއް ިމކަމާ ުގޅިގެްނ ކުރާކަން ހަމަ އަުޅގަނުޑ ންމުހި އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި  3ވޭތުވެިދޔަ 

 އަޮތޅު ތެރޭަގއި އެޅުމަށް އިކުީރގަ ށް ޓަކަިއ އި ބޯހިާޔވަހިކަން ތަަނަވސްކޮށްދިނުމަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެގޮތުން ާމލޭގަފާހަ

އަށް ގެ މެދުވެރިކޮށްގެން އެ ހުޅުމާލެޔުނިޓެއް މި މަޖިލީހު 704ގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްހާސް ޔުިނޓު

އިތުރު ފަނަރަހާސް  އެއާެއކީަގއި . ހަމައޮތީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ ބަދަލުކުރެވި މިއަދު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ެއކަން އެ

. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްެގ ވަނީ ކޮންޓްެރކްޓްތަެކއް ހެދިފައުސިންގ ޔުނިެޓއް އެޅުމަްށ ޓަކައި ހަ

ްއޔާމު ޭއގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. ށް މަޢުލޫމާތު ހުރި ގޮތުން ވެއްޖެތެރޭގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑަ

ސިްނގ ޔުނިޓެްއގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވެސް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއް ދޮޅު މަހެއްގެ ހައު 2500އިތުރު  އެއާއެީކގައި ހަމަ

އަށް ޑިޕެންޑްވެަފއި އޮތް ންޑް އެްނޑް ސަޕްަލއިކަމަކީ އޭގެ ޒާުތގައި ޑިމާ މިތެރޭގައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެެހންވީމާ، 

ކަމެްއ ުކރެވޭނީ ސަރުކާރުން އަދި  ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ މިއޮތީ ވަަރށް ބޮޑަށް. އެހެންވީާމ، މީތީެގ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު

ބޭރުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ިވޔަސް، ިގނަ އަދަދަކަށް ހައުސިންގ  ،ނެތް ފެންވަރުން ކަމުގައި ިވޔަސްދައުލަތުގައި 

އަގުތައް ެވއްިޓގެންދާނެ  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިޤަގޮތަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް  ގެން ނޫންނިޓް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެޅިޔު

ވޭނެ އެއްހާްސ ނުބުނެރަކަށް . ސަރުކާ އެހެން ގޮތަކަށް ފޯަސސްގައި މީތި އެނބުރެން ޖެހޭނީމާކެޓް ެއއީ . ކަމަކަށް

ިއ ތަނެއްަގއި އެކަން ކޮށްފަ  ނިޔޭގެ އެްއވެސްފޫުޓގެ ތަންކޮޅެއް ުކއްޔަްށ ދޭންޖެހޭނީ އެއްހާސް ރުފިޔާއަށޭ. މި ދުއަކަ

ވާނެ އުޫސލުތަކެއް ހެދިފައި ހުރީ. މި އެްއޗެހި ކޮންޓްރޯލް ސޯސަްސއިންމާކެޓް ، ހުރި ގޮތެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަިއ މިއިންނަނީ ކާޑުގެ ތިން ބާވަތުން އެކަނި. ހަމައެަކިނ  އެހެންވީމާ،

ށްފައި މިއިންނަނީ އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި އިންނަ މުދަލެއްގެ ގޮުތަގއި މިއޮންަނނީ. އެ ެއއްޗެހި ވެސް ކޮންްޓރޯލްކޮ

ިވެގން. އެހެން ކަމަްށވަނީނަމަ ބޮޑަށް ެއ ެއއްޗެހި އިމްޕޯޓްުކރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު އަދަެދއްެގ ސަބްސިޑީަތކެްއ ދެ

ބޫލުކުރަނީ މި ޮކންސަރނަކީ މަޖިލީހަށް މި އަިއ ކޮންސަރން ހަމަ ރައީސް ޮއފީހުގައި އޮންނަ އިޖުތިމާޢީ ޤައަޅުގަނޑު 

ދާރާއިން އަށް މި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގެ އިސޯޝަލް ކޮމިޓީ .ެޗއް މިއޮންނަނީއްދެން ކޯއި.ީސ އީ.ވަ ކޮމިޓީ ނޫނިއްޔާމު 

ެއ ބޭފުޅުންގެ ޮކންސަރނަކަށް މީތި އިތުރަށް ގެނެވި އެ ކަމަށް އިތުރަްށ  ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއިޤަފޮނުވާލަން އަުޅގަނޑު 

ގަނޑަށް ދެން މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އިން ކަން. އެހެންވީމާ، އަޅު އެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންަތއް ފުޅާެވގެންދާ

ގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އެްއެވސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ހުޅުމާލެއިން ހައުސިންގ ހަދަްނ 
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 އަމިއްލަ ފައިސާ ހިފަިއގެްނ އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތައް އެ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ބެލި ސޯޝަލް

ޝާރާތްަތކެއް ެވސް ވަނީ ލިބިފަ. ވެސް އި އްތަކެއް ހެދޭނެކަމުގެ ވާހަކަތަކެ ސިންގ ތެރެއިން ހަމަ ޮކންޓްރެކްޓުހައު

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި 5ބޫުލކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ކުރިައށް އޮތް ޤައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

 ވަރަށް ބޮުޑތަން ކޮންޓްރޯލްވެގެންދާނެ ކަަމށް. ޝުކުރިއްޔާ. ،ރޯލްވެގެން މި އަގުަތްއ ކޮންޓް އިސްގަ މާކެޓް ފޯސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ބާރީ. މި ތަރުތީބުން އޮތީ ފުރަތަމަ އަސްމާ، ެއއަށްފަހު ނިޒާރު ދެ ަގއި މިހާރު މިއަުޅގަނޑަށް ލިސްޓު  އިމީގަ

ވާނެ ފަދައިން މިހާތަނަށް އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން ނެްތ އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންނަ އިދޭނަން. 

ިކ ތަންތަނުގެ ގެދޮރުެގ ުކއްެޔއް، ކުއްޔަްށ ދޭ އަދަދަށް ކަނަޑއެޅިފަެއއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވަކި ސީލިންގައކާ ހަމައަށް ވަ 

ތެރޭގައި ވެސް  މީގެމާކެޓު އުޭޅހެން  ކްމަ އެހެން ކަންތައްތަުކގައި ބެލެކަނަޑއަޅައިފި ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ހަ އްއަގެ 

ހިނަގއިދާނެ. އަިދ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުން ުކްއޔަށް ތަންތަނުަގއި ުއޅެނީ.  އުފެދިގެންބްލެކް މާކެޓެްއ ެވސް 

އިތުރަށް ައޅުގަނޑު  އިއެހެންކަމުން، އެ ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން މީގަ

މިދެންނެވި ޮގތަށް ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެއަްށފަހު ވާހަކަ ނުދަްއކާ އަސްމާ 

 އަރުވަމުން ގެންދާނަން. 

 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު

އޮތް ސިީޓއެއް ެދއްތޯ. ފަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މިއޮތީ ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުްއވާ

އަށް ވެސް ކަންބޮުޑުވންތަކެއް ހުރީމަ މި ސިޓީ ފޮނުވާފައި މިހިރީ. އަުޅގަނޑަށް ވެސް އިނޭގ އޭނަ

ްއ އިން މީގެ އަގުތަެކއް ކޮންޓްރޯލެއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއް ނޫީނ މަޖިލީހުގެ ތެރެ

ޮއތީ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަްށ  ދާގޮތުގެ ވާހަކަ ދެން މިއި ތައް ހިނގަކަންތައް ހެންނުކުރެވޭނެކަން. މިއީ ހަމަ މި

މަސް ނަގާފައި ވެސް  6މަސް ނަގާ،  3 މަސް، 2އެްޑވާންސަށް ދޭ އެއްޗެހި ެވސް ދޭ ކުލި ވެސް އެބަ 

 މިތަނުގަިއ މިއިނދަ ކަނުގައި އެބަ  ނިކުންނަ ދުވަހު އޭގެ ހަމަ ބުނާނެނެރެލަންވީމަ ހަމަ ނެރެލަނީ.  ،ނިކުންނަން

ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ވަރަށް  ހެދީމާ ތަންތާ ވެސް ހަދާ ގޮތް. އެހެން ބޭރުއިނޭ ކޫރުމެއް. އެއީ ހަމަ 

ނެްއކާ އެ ޑިޮޕޒިެޓއް އަެނއް ތަނަކަށް އެ ދާންޖެހެނީ ެވްސ އަެވސް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. ބަެއއް ީމހުން އަނެއްާކ 

ތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިގެން މިކަހަލަ ކަންތަކުން ވެސް ަގވާއިދަކުްނ . އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ ކަންތައްދައްކާފަ

ކަހަލަ ކަންތަްއތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  އި އެގެ ދަށުން ދޭން. އޭރުން ދިނުމުގަކުއްޔަށް ދޭ މީހުން އެގްރިމަންޓެއް

 ށް ގެންނަން.ލަތަޙާކުރުން. އެއީ މަޖުބޫރު ށް އިތުރުކުރެވިދާނެ ކުްއޔަށްދޭއިުރގަިއ، އެގްރިމަންޓްތަނަށް މި ކަންކަމަ
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އަންނާނެ. އެއީ ގޮތް  އެއީ ވަރަށް ގިނަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް ެވސް ެއްގރިމަންޓް އެއްޗެހި ހެދިފައި ޮއތީމަ

 އަށް ވެްސ ވަރަށް ބޮޑު ސަލާމަތެއް ދޭ މީހާ އީ އެމީހުންނަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި އެ ހުރިހާ ކަންތައް އެ ނޭނގޭ މީސް

އޮންނަންޖެހޭނެ. ކުލި ލިބޭ  އެ ގޮތް ނޭނގޭ މީހާައކަށް ނުދެވޭނެ އެ މީހާގެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އެނގުމެއް ވެސް 

ިއގެ ތެރެއަށް ކާދައަޅުގަނޑުމެން މި ރަށުގައި އަދި އާދަ ޓީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްަތއް ރަންމީހާއަށް ވެސް އޭގެ ގެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  . ދެން އަެނއް ކަަމކީ އެބަޖެހޭ ވެްސ ަވއްދަން  ވައްދަން ވެސް އެބަޖެހޭ ަގާވިއދުގެ ތެރެއަށް 

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް  ކެއް އަޅަން އުޭޅކަން. އެކަމަކު އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއބައިނގޭ ވަރަށް ގިނަ ފްލެޓްތަ

ރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަރާފައި އޭ ،ފެނޭ އެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ގެނެސްގެން މިހާ އަނެއްކާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ެދނީ އެ މީހުންގެ އަސާީސ  . ވީމާ،އޭމޭނެއް ފްލެޓް ިމވެނި ދުވަހަކަށް ނިބުނެވޭނެ މިތަ

ދަނީ މިހެންނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ޚިދުމަތެއް ގެދޮރަކީ. ގެދޮރުެގ ކަންތައް މިއީ ހަމަ ދަމުންނޭ މި 

ގެ ތެރެއިން ެވސް އެ މީހުންނަށް މެސެޖެއް ފޮނުވައިދެވޭނޭ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މީތި އަނެއްާކ އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތާއި ދެޮކޅު ހަދަނީކީ ނޫން. އެ ތަނަށް ގެނައުމުގެ މި ރައީްސ  އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްަގއި ވެްސ ރިފާޢު ވިދާޅުވި

ވެސް އެ ވިދާުޅވެވުީނ  މެން ވެސް ސާފުކޮށްލާފައި ިރފާޢުއަުޅގަނޑު ގެ ކުރިން އޮންނަ ކޮމިީޓއަްށ ފޮނުވުމު އޮފީހުގެ އެ 

މި  ކޮމިޓީގައި ެވސް އަދި ބޭރުގަިއ ތިބި މީހުންނަށް ވެސް  ގިފަިއވާ ޮގތުގައޭ. އެހެންކަމުންއަށް އެނތިމަންނަ

ނަށް ެއކަން ރައްޔިތުން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޙަްއޤެއް އިނގެން ބޭނުންވާނެ ކިަތއް ެއއްޗެހިތޯ މި ކޮން ޑޭޓުތަެކްއަގއި

ލެްއގަިއ ސަރުކާުރެގ އެްއވެސް ކުރާ ކަަމކުން ޙާއެ ކަންަތއް އަުޅގަނޑު ެއއްވެްސ ސާފުކޮށްދިނުމަކީ. އެހެންވީމާ، 

އިފި ކަމަށް ވަނީ އެހެންކަމެއް ނޫން. ސާފުކޮށްދީފައި ރައްޔިތުންަނށް ހަދަ ،ފާޑުކިޔުމެއް ނޫނިްއޔާ ނެގުެމއް ނޫން

އްޔިތުންނަށް މި ކޮށްދެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތެއް. އެހެންވީމާ، ެއކަން އްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ރަވެއްޖެ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދެމާތޯއޭ ިމކަން ސާފުކޮށްދޭން ވެސް ނޭނގޭ މީހުންނަށް ކަންނޭނގެ މިަކހަލަ އެްއޗެހި މި ލިޔެީނ 

ރީކޮށްފިއްޔާ ތިމަންނަ ެއގްރިމަންޓް ހެދީމަ ތިމާ ސަލާމަތްވާނެކަން. އެގްރިމަންޓެއް ރަޖިސްޓް .ކަންތައްތައް

ސަލާމަތްވާނެކަން. ނޭނގޭ މީހުންނަށް މިކަހަލަ ބޮޑި މީހުން ދެނީ ވެސް. ލިބެނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަހަަލ 

ައށް އޮތީމަ ކޮމިޓީން އަޅުގަނުޑމެންނަށް ވެސް ވީ ކަމެްއ ންނަށް ވެސް ވީ ކަމެއް މި ކޮމިޓީކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެ

އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަގުތުން ައނެކަތި ލިބުނީމަ މި ބިލު  ހިންގަވާށޭ  .ްށ ފެނޭކުރުން އަުޅގަނޑަްށ ވަރަ

މި  .ކިާހވަރުގެ އަެނކަތި ސަރުކާރުން މި ކަންަތއް އެބަ ކުރަްއވައޭ ދާނެ ގޮތެއް އިނގޭނެ ދެއްތޯ ކީދެން ހަ

އަުޅގަނޑުމެން ތި ، އެހެންވީމާ .އޭ މިހެން މިކަންަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވިހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން 

ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަމޭ ކިޔާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުން ވެސް މިއަށް ޖަވާބެއް ދެއްވޭެނ 

ވަރެްއގެ މީހަކު ސިޓީއެއް ލައިފިްއާޔ ޖަވާބެއް ދިނީމާ އޭރުން  ވަރަކަށް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކޮންމެވެސް

 މެންގެ ވެސް ކުިރެއރުމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުގަނޑު
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 ން:ެކވު ނިޒާރު ވާހަކަދެއްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި އެހެން މެންބަރުން ވެސް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު.

ބޫލެްއ ޤަދޭވެނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ވެސް ެވސް ހޯދައި ފާހަގަކުރެްއވިހެން މިއަކަށް މާބޮޑު ޙައްލެއް ސަުރކާރުން

ގާތްގަނޑަކަށްހެން ބަންޑާަރ  99% ލުކުރަންޖެހޭ މާލޭގެ ބިންތަކުގެބޫޤަ އިނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މީގަ

މީހުން އުޅެނީ. އެ  ހުރި ބިންތަކެއް މި ސާބަހަށް ދީފައިހިލޭ  ހުރި ދިރިއުޅެްނ ދައުލަތުން ދީފައި ބިންތަކުގައި މީހުން

ނެގެން އެ މީހުންގެ އަމިްއލަ މުދަލެއްގެ ގޮުތގައި އަްސލު ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެެހންނަމަވެސް، ިވޔަފާރީެގ ގަ

ެވސް ބެލެންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ެއ  އެއީ ންޏާމުންތުަގއި އެ ބިންތައް ބޭނުންުކރަގޮ

ދާ ހަމައަށް އައިސްފައި މިއޮތީ. މިއަދު އަދިިކރިޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބޮުޅންކޮށް މިއަނެތި އޮޅުން ސިޔާސަތެއް

އަދާ ހަމައަށް ރާއްޖޭެގ ސިޔާސަތުތަކަީކ ސަރުކާުރގެ ޕޮލިސީއޭ ކިަޔިއގެން ެއއްޗެިހތަކެއް މި ިކޔެނީ. ޙަޤީޤަތަީކ މި

އް ެނތް. ކަމެއް ވާން ދޫކޮށްަފއި ކުިރޔަސް މާބޮޑު ިސޔާސަތެ އް ކުރިޔަސް ިވޔަފާރިކުރިޔަްސ އަދި އެހެން ކަމެތަރައްޤީ

 އޮތީމަ ވާންޖެހޭހާ ކަންތައްަތެކއް ވެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ މުޞީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލާ ހިސާބަށް މިހާރު ގޮސްފައި މި 

ން. ކަން މިހެން ސިޔާސަެތްއ ވެސް ނޫ އިއޮތީ. މޭލެއަށް ތޮއްޖެއްސުުމެގ ސިޔާސަތަކީ އެ ިސޔާސަތެްއގެ ތެރެއިން އަ 

މާވެފައި މިއޮތީ. އެ އަްށ މި ތަނަށް ޖަ 75އަށް މީހުން ޖަމާވެ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތިބި ަރއްޔިތުންެގ %މާލެހިނގާ މުޅި 

ކަން ބަލާނެ މީހަކު އެވާކަން ވާހަކަެދކެވުުނއިރު ެވސް  މިހެން އެްއވެސް ބަލާނެ މީހަކު ނުވި. މިއީކީ މިކަންވީނުވީ 

ލުގައި އުޅެންޖެހެނީ. ޙާގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ހަމަ ބިކަ އަޅު  ނުވޭ. ވާހަކަެދއްކި މީހަކު ނެިތ މިއަދާ ހަމައަށް އައިސް

އެބައުޅޭ ެޓކްސް ނުދަްއކާ  އިއުޅެނީ. ެއއަްށވުރެން  މާބޮޑު މައްސަލަެއއް މީގަ  މާލޭގެ ކުލި ފުދޭވަރަކަށް ޮބުޑކޮށް މި

ރިއަށް ހުރި ކާރުން ކުއުޅެނީ ޓެކްސް ނަގަން. ަސރު ބޮޑު ވިޔަފާރިން. ސަރުކާރުްނ ހަމަ ޑެސްޕަރޭޓްކޮށް މި 

ބޮޑެތި ލޯނުަތއް ނެގުމުގެ ފަޚުެރއްގެ ގޮުތަގއި ދެކޭ ސަރުކާުރގެ ސިާޔަސތެއް މިއޮންނަނީ. އެހެން  އިތަކާޕްރޮޖެކްޓު

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް  ށްދައުަލތަ ،ދަްއކަން ވެސް އެބަޖެހޭ. އަދި ސަރުކާރަށް އާމްދަނީއެ ލޯނުަތއް އޮންނައިރު 

 ން އަދި އަމިއްަލ ރަްއޔިތުންނާމާ، ެޓކްސް ނަގާނީ ަރއްޔިުތންގެ އަތުން ެޓކްސް ަނގަވެސް އެބަޖެހޭ. އެހެްނވީ ހަދަން

ސަުރާކރުން ހިފާފައިވާއިރު އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތާއީދުކުރަން ހަމަ ހަމަ ޓެކްސް ނަގަން  މުންގުޅުންހުރި ބަެއއް ކަްނކަ

ކްސް ނުަދްއކާ. ރެިގއުލޭޓް ނުކުރެޭވ. ޓެ ެއކަމަކު .އޮން ރެކޯުޑގައި މި ވިޔަފާރިްނ ޓެކްސް ނަގަން. ޓެްކސް ނަގަން

ކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ނުކުރެވޭ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން ކާކުތޯ ޓެްކސް ދައްކާީނ. އެ ޓެކްްސއެއް ނުދަްއކާނެ އެއީ  މޮނިޓަރ

 އެ ރަނަގޅު ެއއްަބސްވުންތައް މީހަކަށް އެ ތަެންއ ކުްއޔަށްދޭއިރު ރަނގަޅު އެްއބަސްވުމެއް ހަދަިއގެން އެ، އެހެންވީމާ

ޭއގެ ޓެކްްސ  ވުމެްއގަިއ ކޯުޓގަިއ ަރޖިސްޓްރީކުރެވި އަދި މީރާއަށް އެ އިންފޯމްކުެރވޭ އެއްބަްސވުްނތަކަކަށްވީމާއެއްބަސް 

ގެ އަޑުނުސާފުކަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗްއ )ރެކޯޑިން ...ށްދައުލަތަ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ . އެހެންވީމާ،ނެލިބޭ
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ްނ ގަން ވެސް ނަގުޅުންހުރި ބޮޑެތި ކަްނކަމުން ޓެކްސް ނަގަން ހިފާިއރު މިކަމު ންނާަރއްިޔތު އިމާހޯދު ސާފެއް ނުވޭ(

އެންސް ކުރަން ތިބި ކޮންމެ ރަންޖެހޭ މިކަން އިމްޕްލިމަންޓްކުރަން މިކަން އިންފްލުބޫލުކުޤަ އިއެބަޖެހޭ. ދެން މީގަ

މީހެއް. ެއ މީހާގެ ގޯތި ބޮޑު ލޯނު  ޯގއްެޗއް އޮންނާނެ އިމީހަކީ ނުފޫޒުގަދަ މީހެއް. ެއ ކޮންމެ މީހަކީ މާލޭގަ

އެހެްނވީމާ، އޭނަ މަޖުބޫރު އެަބވޭ އެކަން އެހެން ނުކުރަން.  .ނީ ގެ އަޅާފަނަގަިއގެން އެ މީހާ ވެސް ިމ ހުންނަ

ނިންމަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހެން  ކަމެއް މިވެސް މިކަން ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ

ގަދަ މީހަކީ މާޭލ ނުފޫޒުަގދަ ބާރު އި ސް އުޅޭ އަތޮުޅތަކުގެ މީހުންނަށް މި ކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ީމގަކުއްޔަްށ ައއި

ށް ރަނގަޅަ ލިޓެކްސް ދައްކަން ވެސް އަދި މި ކު ވާނެ. އެހެންވީމާ، އޭނެ ބޭނުމެއް ނުމީހެއް ނެގޯްއޗެއް އޮންނާ

މި މަޖިލީސް ތެރެއިން މިކަން ނިންމުމަކީ ވެސް  އޮންނަން ވެސް. އަުޅގަނޑަށް އެަބ އިނގޭ އްނިޒާމެ މޮނިޓަރކުރެވޭ

އުނދަގޫ ކަމެއް. އަދި ރައީްސ އޮފީސް ތެރެއިން އަމުދުން މިކަން ނިންމުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މިއީ 

ސޯޝަްލ ވަރަށް އުނަދގޫ މައްސަލަެއްއ ޙައްލުކުރަން. މީގެން ސަުރކާރުގެ ިސޔާސަތުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޮއވޭ 

ހަތަުރ  ވެއަހަރު ބައި  3ނަމަވެްސ  .ހަމައަށް ައއިސްފިނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅޭ އާންގ. ދެން މިކަން ކާމިޔާބީހައުސި

 މީހަކު  ޓިނުގަނޑެއްގެ ދަށަށް ވެސްއޮންނަ  ން ހަމައަހަރަށް ސަރުކާރަށްދާއިރު ައދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުާކރު

. އެހެންވީާމ، ނެތްންދިޔައިރު ސަުރކާރުން ދޫކުރި ފްލެޓެއް އަހަުރެވގެ 3ނުވަދޭ. މިވެސް ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

 ބޮޑު އިސްކަމަކަށް ަރއްޔިތުންނާސަރުކާރުން އެންމެ  ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން  .އްމިވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކޮންަސރނެ

ތައް ވެްސ ނަމަވެސް އަޅާ ނިމިފައިހުރި ފްލެޓްއެހެންކަމަކީ ފްލެޓް ދޫކުރުންހެން. ދެން ޖެހޭނެ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް 

ވެސް ހަމަ ސަރުކާުރެގ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެ އާމްދަނީ  ރައްޔިތަކަށް ދެނީީކއެއް ނޫން. އެ

ފެންނަމުންދަނީ  އަޅުގަނުޑމެންނަށްއޮތުމުން ގެ ތެރެއިން އް ފްލެޓްތައް ދޫނުކުރާ ސިޔާސަތެލިބޭ ގޮތަކަށް އެ ނު

އެހެންވީމާ،  ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިިބގެން ދާތަން.ޅިފައި ހުރި ފްލެޓުތައް އެއަރަިބއްާޔގައި ެއހެރަ  ގާކޮީށގަާޔއި

މި މާލޭގެ ކުލީެގ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އަދި ަޙއްލުކުރުަމށް  އިޝޫކަންބޮޑުވުންަތއް އެބަހުރި ަހއުސިންގ 

ކަމެއް ނޯންނާނެ.  ނެ ެއއްވެސްވަރަށްބޮޑު އުނދަގޫތަެކއްޭވ. ެއހެންނަމަވެސް، ކުރެވޭނެ ކަްނކަން ހުންނާނެ. ނުކުރެވޭ

ވެސް ޙައްލުކުރަން  ވެސް އެބަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކަމެއް ހަމަ ކޮންމެ  ވީމައަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

ކަންބޮޑުވާ އެހެންކަމެއް މިހާރު ކުރިމަތި އެބަވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެބޮޑަށް އަދި ހިނގާނެ މީގެ.ކަންތައްތަެކއް 

މަހުެގ އެްޑވާންސް ދޭށޭ. ދެްނ  1ތިން އަހަުރ ކުރިން މިކިޔަނީ އަހަރު ގެ ހަތަރު ވަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް މީ 

ކިަޔްނ  މަހުގެ އެޑްވާންސް ނަާގނޭ. ދެން އައިއްސަ 2އަހަރެްއހާ ދުވަސް ކޮށްލާފައި ބުނަނީ  ދެދޭތެރެއަށް އައިސް

އަުޅގަނޑަްށ  ނޑު އުޭޅ އެޕާރުޓމަންޓުގެ މީހާގަމަހުެގ ެއޑްވާންްސ ދޭށޭ. މިހާރު އަުޅގަނޑަށް ޭރގައި އަޅު  6 ފަށައިފި

ރޭަގއި އިއްިތފާގެއް ިމއީ މިކަން މިހެްނ  ހަމަވީމަ، އެގްީރމެންޓުމިހާރު އެަބ ވިސްނަމޭ އަުޅގަނޑު ގުޅާފަިއ ބުނެފިއޭ 

ދީފާނަމޭ. އުޅޭ ކުއްޔަްށވުރެ ުކޑަކޮށް ތިމަންނަ  އަހަރު ދުަވހުގެ އެްޑވާންސް ދެންޏާމުން މިހާރު ތި 1ދިމާވީ ރޭގަިއ. 
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ވާަހކަ ދަންނަވާލީޭއ  އޮފަރތަކެއް އަިއއްސަ. އެހެްނވީމާ، ދެން ައޅުގަނޑަށް ވެްސ އެރަނގަޅު އެބަވޭ  އަށްތިމަންނަ

ދެން ައޅުަގނޑު ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އަތުން ދަރަންޏަށް  އޮތްގޮތް. މަންނަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙާލަތުތި

ކުިލ އަހަރު ދުވަުހގެ  1ްށ ޏާމުން އެްޑވާންސަކުރަންޏާ އެތާ ބައިތިއްބަންތްުޅގަނުޑގެ ކުިދން ސަލާމަނަގަިއގެން އަ

 ލާރި އުޅެީނ. އެްޑވާންސަށް އެ  ވެސް މި ސް ރުިފޔާއަށް މިހާރުހާ 30މީހެްއގެ އަތުން ހޯދައިގެން ދެން  ،ހޯދައިގެން

 އުނދަގޫތައް. ްއމަލުކުރަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ތަހަލަތު ޙާ އެއީ މިހޯދާނީ.  އަޅުގަނޑު ކޮންތާކުންތޯ

 މިއީ ހަމަ، އެހެންވީމާ، މިކަން ަޙއްލުުކރަން އެބަޖެހޭ ވާނެޯތ؟ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ކިހިނެއް  އަމުދުން މި ،ހެންވީމާއެ

 އަތުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ މުސީބާތްތަކާއި ކުރިމަތިލާން މުން ހަމަޙައްލު ނުވާނެ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ

ެގ ބޫލުކުެރވެނީ މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދައި ދެވޭނީ ވެސް ަރއްޔިތުން . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ޤަދޫކޮށްލަންވީ މަހަ

. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ދެކެވޭނީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށްވާހަކަ  ތެޭރގައި މިއަދި ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުން ކަމަށް.

ންސް ެއގޮތަށް ނެގުމަކީ ދޭނެ މިކަމަށް. ކޮންމެވެސް ޙައްލެއް ހޯދޭނެ. އެްޑވާކޮންމެވެސް ޙައްލެއް ހޯ ދޭންއިޙައްލު ހޯދަ

 1ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ލިެޔިވއްޖެއްޔާމުން ެއަކންކުރަން އުނދަޫގވާނެ. އެްޑާވންސް އެގޮތަށް ހޯދުން  ގާނޫނާ

މަށް އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހަށް އެޑްވާންސް ހޯދުން އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން ކަ އަހަރު 2ދުވަހަށް،  އަހަރު

 .ވާހަކައަޅުގަނޑުގެ ތަންކޮޅެއް ދިުގެވއްޖެ  ،އުމުތަުކަގއި އެަބހުރި. ދެން ދުނިޔޭގެ ޤަލިޔެިވއްޖެއްޔާމުން

ޮބޑު އިޝޫައކަށްވާތީ ާރއްޖެތެރޭ އަުޅގަނޑަށް ވެސް ނަގާ ިއޝޫއެއް  އަުޅަގނޑު އަބަދުމިީއ އެހެންނަމަވެސް، 

އުމުތަުކަގއި އެބަހުރި ގާނޫނުަތއް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ޤަ . މީގައިދެކެވޭ ވާހަކަތަެކްއ މިއީ މީހެއްވީމާ

 ހެދިފައި ހުރި  އިލަތަށް ބަލާފަ. ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައްއި އެ ޙާލަތާހަދާފައި އެ ޙާ

މިހާބޮޑު ގެ ރަްއޔިތުން މެންލަތުގައި އަުޅގަނޑުޙާ މި އި ގާނޫނުތައް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް ބަލާފަ

 ގާނޫނުތަުކގެ ތެރެއަށް ގާއިމުޮކށް އުސޫލުތަެކއް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ކުރެވޭނެ ރެގިޔުލޭޓު ަގއި ުއޅޭއިުރ މިަކން އުނދަގުލެއް 

 ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޙައްުލެވގެން އަންނާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.  އެންފޯސްކުރެިވއްޖެްއޔާ-ރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ބާރީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ަޓކަިއ މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވާލަން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ޝުކުރިއްާޔ މުޤަ

ހައުސިންާއ ބެހޭ ޯވކް ެވސް  ވިން ގައިމުަބއިވެރި ކުީރގަިއ ރައީްސ މައުޫމނުގެ ސަރުކާުރަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު  މީގެ

މާނައަީކ  ޝޮޕްތަކުަގއާިއ ެއއްޗެީހގައި. އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި ވާހަަކދައްކާފަިއ ނިންމަން ފްލޯއެްއގެ ވާހަކަ ޭއގެ
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 ވާނީ.މީހުން ދިރިއުޅެން މިހާވަރެއްގެ ސްޕޭސްެއްއގައޭ ެވްސ  އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި އެންމެ މަދުެވގެން

އިތުރުން  ވެއްޖެްއޔާ ޭއގެ ަސބަބުން ޞިއްޙަތަށާއި އެހެން ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ގެއްލުްނވާނޭ. ހަމަ އޭގެނޫންހެންއެ

ވާަހކަ ދެކެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، އޭުރަގިއ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް އަގާ ބެހޭ ގޮތުން ފްލޯައކާއި ސީލިންގައކާއި ވެސް 

 ތަންފީޛުނުކުރެވުނީ ނުިނންމުނީށީގެްނވާ ސިޔާސަތެްއ ސަރުކާރުން ހަމަ އެ ސިާޔސަތާ ބެހޭ ގޮުތން އެްއވެްސ ެއކަ

އެއިން ކޮންމެ އޭރުަގއި ކެބިނެުޓގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީުހގައި ިތއްބެވި ޭބފުޅުންނާއި 

 هللاން އަޙުމަދު ޢަބްދުބިރުޙުސައިން ޞާ  ންދުޝާހިهللا ޢަބްދުެގ ުކއްޔަށްދީގެން ުއޅެނީ. ނަމުން ފަށާއިރު  މީހެއްގެ

ކޮންމެ  ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިހެންގޮސް ހަމަ މި  ންބްދުއްސައްާތރުން އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީބަރު ޢައަން އިން

ވީ ސިޔާސަެތއް ހަދައިގެްނ ނު ބޭފުޅުން ބޭނުން އެ ވެބޭފުޅުންނަށް ކަމަށްވާތީ ހަމަ ގެދޮރު ކުއްޔަްށދީގެން އުޅޭބޭފުޅަކީ 

މި މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ  މި މިއީ. އަުޅގަނޑުޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ގު ކޮންްޓރޯލުކުރަން. ގެދޮރު ކުއްޔަށްދޭ އަ 

ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން  އެދުވަހު ވެސް ުދަވހަކުން. އެހެންވީމާ،  ންނާނެ ކޮންމެއި އިވިފަރެކޯޑަށް ޓަަކއި ލިޔެ 

ނުކުރެިވގެން. ދަނީ ައގު ކޮންޓްރޯލު  މި ވެސް ދަށުން މިއަދުިމއަދު އެ ިސޔާސަތުގެ މެވީމަ، ނުނިންސިޔާސަތެއް 

 ދޫކޮށްލާފަ. އަށްމާކެުޓ މެކޭނިޒަމެއްަގއި ޑިމާންޑާިއ ސަޕްލައިޮއވޭ އުމެއްަގއި ވެސް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤަދެން 

ވެސް  ބޯ ކިރު ރުގައި އެހެން ެއއްެޗްއ ނެތިއްޔާންނައިހު އިއަށް ދޫކޮށްލާފަސަޕްލައި އެހެންނަމަވެސް، ޑިމާންޑާއި

އެގޮތަށް ގެދޮރަކީ ވެސް ހަމަ  ހަމަ ކުރޭ.ކޮންޓްރޯލުފުށް ވެސް  ،ހަކުރު ެވސް ހަނޑޫ، ކާޑު ކޮންޓްރޯލުކުރޭ.

 އަންނަ އެްއޗެއް އެ ތިނެތީގެ ތެރެއިން އޭގެ ތެރޭަގއި  . އެހެންވީމާ،ަކޕްޅާ އޯރު މަކާން ،ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ރޯޓީ

ކަޕްޅާ އޯުރ  ،ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް. އެެހންވީމާ، ރޯޓީ ވެސް ެއއީ ހަމަ ގެދޮރު މަކާނަކީ. އެހެންވީމާ،

ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުގައި  ޗެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ހިތްޮއތީކުރަންޖެހޭ އެއްކޮންޓްރޯލު މަކާން. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ތެެރއިން ސަރުކާރުްނ އެބަދޭ ވަނަރސްެގ ގަ  ގުޑްނިކުންނާނެ. ެއއީ ނުކުރުމަކުން މީަގިއ މައްސަލަތަެކއް މި ކޮންޓްރޯލު

ެއއްގޮތަްށ  އެހެންވީމާ، އެ އަގުަތކާ. ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަެކއް. އެ ޔުނިޓުތަކުަގއި ވެސް އެބަހުރި އަގުތަެކއް ހަދާފަ

މެކްސިމަމް ފްލޯ  .ޕްރައިސްއަީކ މިއޭމިނިމަމް ސަުރކާރުން ުހށަހަޅާ  އީހަމަ ބުެނވިދާނެ މިކުއްޔަށްދޭ މީހުން 

 އެއީ އަދި އެހެން ވެސް. ސަތޭކަ މީހުން  ށްހިފާ މީހުން އެތަނަށް ވައްދާެލވިދާނެދެން އެ ކުއްޔަ މިއޭ. އަކީސްޕޭސް

ކަމް ހޯދުމަށް ޓަކައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ވާހަކަ. ެއ އިން ނުަގިއ ވާހަކަދެެކވިއްޖެ ސަރުކާރަށް ދެން މިތަެއއީ. ކަމެއް 

 ގާނޫނާ މީރާިއން އެ ޓެކްސް ނެގުާމއި މިކޮންޓްރެކްޓު  ެއއް ސްޕްރޮސެކުރުމަށް ޓަކައި ިމހާރުވެސް ޮއވޭ ރަޖިސްޓްރީ

އެ ރަނގަޅު ވެސް މިތާ ފާހަަގކުިރ ފަދައިން  މީގަިއ ާވގޮތަކީ އެހެން ޭބފުޅުން ނަމަވެްސ،ކަންތައްތައް. އެހެން

ސް ެއ މެކޭނިޒަމެއް ެނތީމަ އެކަން މިވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދު ވެމޮނިޓަރިންގ 

ޔިަތކު ފޮނުވާަފއިާވ ހުށަހެޅުން. މިއަދު ިމ ރައް ައދު އެއް ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީުދކޮްށ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން މި

ީޓ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން މި ސި ،އަުޅގަނޑުމެން މި ސިޓީއާ
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ަދއްުކވައިީދ  ޯލއަާކިއ ޕްރައިސް ސީލިްނގެއއް ދައްކަިއ މަގުޕްރައިސް ފް ސަުރކާރުން ރަނގަޅަށް ބައްަލަވއި

އްމުކުރިއަސް ސިޔާސަުތ ން ސިޔާސަތަކީ އަދި ެއކުލަވާާލ ޢާއްމުކުރުން. ދެޢާ ގެ ސިާޔސަތެއް ެއުކލަވާލަްއވާސަރުކާރު

 އި ފަވިނެކަްއޗަކީ ލިޔެ އަ .. ެއއް ސިާޔސަތަކީ ބަނޑުގައި އޮންނަ ސިޔާސަތުެރއްގެ ިސާޔސަތެއްއޮންނާނެ ދެވައްތަ

 އޮތީ ބުނެވިފަ. ެއއީ ހަމަ ސަރުކާރުން ބުނީމާ އެފެންނަން އޮންނަ ސިޔާސަތު. ބަނޑުގައި އޮންނަ ސިާޔަސތަކީ 

ސިފައިގައި ލިެޔގެން އެ ާގނޫނެއްގެ ގޮުތގައި ެއކަން  ނަން އޮންނަ ސިޔާސަތަކީ ގާނޫނެްއގެ އެހެންނަމަވެސް، ފެން

އިނގިޭރސި ބަހުން ބުނާ  ީއ ދެ ަވއްތަރެްއގެ ިސޔާސަެތއް.ސިޔާސަތެއް. އެހެްނވީމާ، މިއޮންނަ ފެށީމަ ކުރަން ތަންފީޛު

މި ހުށަހަޅާލަނީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުހށަހެޅުމެއް ޕޮލިީސއާ.އެކްސްޕްލިސިްޓ ޕޮލިސީއާ އިންޕްލިސިްޓ ކަމަށްވަންޏާ 

މުންނަށް މިކަން ފުށް ފެންނަ އާންމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެމި ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މިކަ

ވެސް  ދެްއކުމަށް. އޭގެ މާނައަކީ މަެގއް ދެއްީކމާ ކުއްޔަށްދޭ މީހުން މަގެއް ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ސިާޔސަތެއް

ދެން ކުރާނެ.  ވަރަކަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ކޮންމެވެސް

ޖަވާަބކީ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް  މެން ދޭންވީއަުޅަގނޑު އަށްސިޓީ  . މިގަނޑުެގ ހުށަހެޅުމެއް މިއީހަމަ އަޅު

އޮތީ  މިއޮތް މާކެޓުަގއި  ަފސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ މަދުވެގެން ރާއްޭޖގައި މިހާރު މި ލުއިފަސޭހަވާނެ ކުލި ލުއި

ސަރުކާރުން އެ  .އޮްނނަވަރޭ އިސްޕޭސްއަކަށް ބޭސްކޮށްފަ މާނައަކީ އެ ފްލޯ ގިނަެވގެން މިހާވަރޭ. އޭގެ .މިހާވަރޭ

 ކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު ވިދާޅުވި އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( ަގއި)ރެކޯޑިން ...ލާފައިސިޔާސަތު ެއކުލަަވއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި ވިދާޅުވި އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ()ރެކޯޑިން

 

 ރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަ

 ގެ ރާއްޖެތެރޭ  އިމި ފޮނުވާފަ ާރއްޖެތެރެއިންއްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ޢަލަިއކުމް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ މުޤައައްސަލާމް

އަށް ައޅުގަނޑު ވެްސ ސިޓީރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާަފއިވާ މަސީހަށް އެޑްރެސްކޮށް هللا ބޭފުޅަކު ޢަބްދު

މީގަިއ  ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި. 3ތި ަކންބޮޑުވާ ބަެއއް ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ހަމަ ރު އަޅުގަނޑު ވެސް ލިއިބަލާ

ސަރުކާރުން ގެދޮރުެގ  .ވިާދޅުވީ ވެސް އެ ރިފާޢުهللا ވެސް ތެދުފުޅެއް ޢަބްދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު

 ޅަމުން ންކޮށް ހުށަހަގޮުތގަިއ ބަޔާ.ޕީ.ޓީގެ ބީ އަދި ރާަވއި ޖީ.އެސް.ޓީއާޓެކްސް ނެގުމަްށ ގޮތްތަކެއް  ވެސް ކުލި

ކުިރއަށް ނުދާކަން  އާދެ! ބެލެހެއްޓިގެން، ބެލެހެއްޓިގެން މިކަން ރަނގަޅަށް އެހެްނނަމަވެސް، ދިޔައީ. އެފަރާތްތަކަށް 

އަުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެިރ  ހެންމެ އެއް ކަންނޭނގެ ދެން. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހަމަ އިއްތިފާޤެއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

މީގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިްނ އަޅުގަނޑަށް ެވސް ޭގގެ ވެރިފަރާތުން މި ގުޅާލަނީ  .ވިދާުޅވީ  އެ ނިޒާރުމެންބަރު 
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އެތަނަށް ވަދެގެން އުޭޅ  އި މަސްދުަވހު ކުލި އެއްފަހަރާ ދައްކާފަ 9އަހަރުދުވަހަށް އެޑްވާންސަށް  5އަޅުގަނޑަކީ 

އަންނަ ޖުލައި  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ މިހާރު މި މިވީ. ނަސީރުއަހަރު  2 އި މި ދަންނަވަނީ ހަމަގުޅާލާފަމީހެއް. 

ތަނެއް ހިފަިއގެން  އަށްހާސް ރުފިޔާ 20ވާހަކަައކީ އަުޅގަނުޑެގ މަހުން ފެށިގެން ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ގެންނަން. 

ވެސް.  ޅާ ގެންނަވާނީ ޮކންބަދަލެއް ކަމެއްބޭފު މި ޖުލައި މަހުން ފެށިެގން އެ އިުރަގއި ައޅުގަނޑަކަށް ޭނނގޭއުޅޭ

ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަުކން އެގްރީމެންޓަށް ބަދަެލއް  އިުބނެފައެގްރީމެންުޓގަިއ ޮއވޭ  ތެދުުފޅެއް، އެގްރީމެންުޓގައި ޮއވޭ

 މީެގ ބޭނުން ކަންނޭނގެ އެކުރިން ފަރާތަކަްށ އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  މަސްދުވަސް 3ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ 

 އެޅި ެޑޑެްއ ކަނޑަ ގޮތަކަށް ަވކި ސްޓޭންއެފަދަ ިވދާޅުވިހެން  ކުރަްއވަނީ. ދެން ސަރުކާރުްނ މިފަދަ ގޮތަކަށް ބާރީ އެ

ވަިކގޮތަކަށް ސަރުކާރުްނ ބަހައްޓަްނ ހުދޫދެއްގެ ތެރޭަގއި މިންވަރު ވަކި ނެގޭ  ެއްޑވާންސްކޮްށ މި ކުލިތައް އަދި

ރަްއޔިތުން ވެސް. އެހެންވީމާ،  އްމުޢާ ެއއަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކަނޑައަަޅއިފިްއޔާމުން

ލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޓަަކއި ަސރުކާރުން ގެްނގުޅޭ ިސޔާސަުތ ބަދަ މާލެއަްށ ތޮށްޖެއްސުމަށް، ޙަޤީޤަތުގައި މާޭލގެ

 ަރއްޔިތުންނަށް އިތުރަށް މި އެޅުމުން  އިއްދުގަ ފްލެޓުތަކެއް ގެނެސް މާޭލ ސަރަޙަ ފްލެޓުތަކެއް ރާއްޖެތެޭރގަިއ ހުރި

މިފަދަ ލިބެނީ އިތުރު ތަކުލީފެއް. އެެހންވީމާ، މިކަންކަން ުކޑަކުރުަމށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ރާއްޖެތެރޭގައި 

ފްލެޓުތައް ގިނަކޮށް ރާއްޖެެތރެއިން ލިބެން ހުރި ވަޞީލަތްތަކެއް ގިަނކުރަން. ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަމުްނ 

 25އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއްޗގެ  ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާުޅވިވެސް ބަެއއް ކަންތައްތަުކގައި މިއަުދ ފްލޯގައި  މާލޭގެ

މިލިއަެނއްހާ ޑޮލަރު  100އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ  ންމާރާތެއް އެޅޭ ވާަހކަ. ެއ ޚަރަދުކުރާ މިްނވަރު ބުރީގެ ޢި

އްޔޫމް ހޫރިއްޔާ އަްލއުސްތާުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤަގެ ަރީއސުލްޖުމްކުރީ  ،ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޭޖގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެތަންތަްނ . ކަނޑަައޅާފަރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް އެބަހުރި  ކަނޑައަުޅްއވާފައި ެވއްޖެ ކޮްނމެ އަތޮޅެްއަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް.

 ގެ އަދަދު ހިޖުރަކުރާ ރައްޔިތުން އުޅުނުނަމަ މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖެތެރެއިން މިކޮޅަށް މިކުރަން ތަރައްޤީ

ނެތް. ރަނަގޅަްށ  ާގއިމުކުރަްނވީ. ޮޑކްޓަުރންނެއް ތަންތަނުގައި  އެ މަދުވެގެންދާނެހެން. މިދެންނެވި ވަޞީލަތްަތއް 

ޓެސްޓެއް ހަދާލެވޭނެ ވަޞީަލތެއް އެތަންތަނަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ގެދޮރާ ބެހޭ މި ކަންބޮޑުާވ 

ެޓކްސް ނުދަްއާކ ފަރާތްތައް ވެސް ސަރުކާުރން އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އެންމެ ބޮޑަށް ދައުލަތަށް ވަންނަ  ކަންބޮޑުވުން

ހާ އެއްކޮްށ އެޑްރެ. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވާހެން އަޅުގަނުޑ ހަމަ މައްޗަށް ބިނާވެފަ މިއޮތީ ޓެްކސްގެރެވެނިއު 

 އެޕާޓުމަންޓު. 2ކޮންމެ ފްލޯއެްއގައި  ،ފްލޯ 7ދައްކާ. ފްލޯ ސަރުކާރަށް ޓެކްސެއް ނު  7ން ގ.މެދުމާގެ ދަންނަވާނަ

 14ފްލޯއިން  7ކޮޓަރީ އެޕާޓުމަންޓެއް. މި  2ކޮަޓރީގެ އެޕާޓުމަންޓެްއަގއި. ދެން ހުރީ  3އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ 

އެޕާޓުމަންޓުން ސަރުކާރަްށ ޓެކްސެްއ ނުދައްކާ. މިއީ ކިހާބޮޑު ެގއްލުމެއްތޯ ސަރުކާރަށް. ައޅުގަނޑުމެން 

ށް ދޭން ހުރި ވަޞީލަތްތަާކއި ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި މިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަ

އަންނަނީ.  ހުރިހާ ތަކުލީފެއް މި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަށް މި މި ނުބަލައިގޮތްގޮތަށް ސަުރކާރުން 
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 ގުޅިގެން ގެނެވޭ ބަދަލާ ޓު އެކްސްޕޯޓު ގާނޫނަށް މިމްޕޯއެހެންވީމާ، މިއަދު މި ނެގިގެންދާ ޓެކްސަށް ވެސް އަދި އި

އްމު ރައްިޔތުން އަތުން އެބަދޭ އެތައް ގުނައަކަށް ފައިސާަތކެްއ އްޔިތުން އަތުން ެއބަދޭ، އާދެ! ޢާވެސް ރަ

ޚަރަދުވެގެން. ސިނގިޭރޓު ިކތަންމެ ވަރަކަށް މަނާކުރިއަްސ އެ ބޯމީހަކު ބޮއެ. އެނާރޖީ ޑްރިންކްސް ވެސް ބޮއެ. 

ވެްސ. އެހެންވީމާ، މިކަްނކަްނ  ކުރަނީ އެއަށް ލިބޭ އިންކަމަކުން އެއަށް ޚަރަދު ވެސް އެ ންވީމާ، އެއީ ހަމަ އެއެހެ

ބެލޭނެ ރަނގަޅު މެކޭނިޒަމެްއ ގެނެސް ބާރީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. 

ަގނޑުމެންނަށް މިކަންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނަޑއަޅަން. އަޅު އެބަޖެހޭ މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމައި ސަރުކާރުން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އްރިރު. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަސްމާ ހުށަހަޅުްއވާފައި އެބަވޭ އެީއ މި ކޮމިޓީން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤަ 

ތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮްށ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާ

ގޮުތަގއި  ބޫލުކުރާށަހެޅުއްވުމަށް. އެއީ އަުޅގަނޑު ޤަސާފުކުރަން... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދުގެ ހު

ވެސް އެަބ މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް އެަބ ަގއި ގެ ކޮނޑުމެންކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑު  އިޖުތިމާޢީ

މަުގ  ވޭ. ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ަރއްޔިތުންަނށް ލުއިފަސޭހަ އަމާން ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެއެބަ އެޅިފައި

ކުލިތަކުެގ، ކުލިތަކުގެ ައގު މަތިވަމުންދާތީ އިޖުތިމާޢީ  އިމާޤަތުގައި ގޯިތގެދޮރުގެ ދަތިކަ ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ޙަޤީތަނަވަސް

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ވެސް. މިހާރުން މިހާރަށް ތުން ވަރަްށގިނަ މައްސަަލތައް އިތުުރވަމުންދަނީ މިހާރުގޮ

އާއިލާ  5އާއިލާ،  3ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދަން ޖެހިފައިވަނީ. އެއް ެއޕާޓުމަންޓުގައި ވެސް އެބަ ުއޅޭ 

ކޮޓަރި ހުންނަންޏާ. އެއީ އަސްލު  3އާއިލާ އެބައުޅޭ  3 އިނާވެސް އެަބއުޅޭ ބަެއއްފަހަރު ހަމަ ކުދިންނާއި ދެމަފިރިން

އުމުތަކަށް ބަލާއިރު އެއީ ެއއް ޤަކަމެއް. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބަ ވަރަށްގިނަ އިޖުތިމާޢީ މައްަސލަތައް ކުރިމަތިވާނެ

އެކަމަކު ާރއްޖޭަގިއ އެގޮަތކަށް ދިރިެއއްނޫޅޭ މީހުންނެއް. ެއގޮތަށް ތަފާތު ާއއިލާތަކެއް އެއް ގޭަގއި ދިރިެއްއނޫޅޭ. 

ބައެއް ރަށްރަުށގެ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވަނީ މާލެ އަންނަން. އައިްސގެން އެގޮތަށް ދިިރުއޅެން. އެީއ ވަޞީލަތްަތއް 

ވެސް ާވހަކަ ދައްކާފައި އޮންނާނެ  ކުރިން މާ، ައޅުގަނުޑމެން މީގެގާއިުމވެފައި ނެތީމާ އަތޮޅުތަުކގައި. އެހެންވީ

ލީމީ ނިޒާމު އިތުރަށް ަޓލުތަކުގެ ފެންވަރުަތއް ރަނަގޅުކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮްށ ތަޢުޕިއަތޮޅުތައް އިތުރަށް ހޮސް

ނުކޮށް އެރަށުގެ މީހުން ބޭއްތިބޭނެ އިންތިާޒމެއް މީހުން ތިބުމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތަެކއް ސަރުކާރުްނ  .ހަރުދަނާކުރަން

 އިތުރުން ގޯތިގެދޮރުގެ ކުލި ވެސް ރެިގޔުލޭޓުކުެރވިދާނެ މީގެ  ކަމެއް ކަމަށް. ދެން އެކުަލވާލުން އެއީ ވަރަށް މުިހންމު

ޫބލުކުރަނީ. އެއީ ިމއަށްވުރެ ޮބޑެތި ކަންތައްަތއް ެވސް ހަމަ ސަރުކާރުތަކުން އެބަހުިރ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަ

އުފައްަދވަިއގެްނ  އެއްއުފައްދަަވިއގެން ވިަޔސް އޮޯތރިޓީ . އެހެންވީމާ، އަދި އޮފީހެއްގަާވއިދުތަެކއް ކަނަޑއަުޅއްވާފަ
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ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ  .ކަމެއް ވިޔަސް މިކަންަތއްތައް ބެލެހެްއޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިުމވުން ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު

ރައްީޤގަިއ ތަ މި ޤައުމުގައި ހާ ރައްޔިތުން އެބަ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެންވެސް ދިރިއުޅެނީ ޓެކްްސވެސް ދައްކަިއގެން. ހުރި

މިކަހަލަ ، ރިުއޅެނީ ރާއްޭޖގައި. އެހެންވީމާ ކަިއ އެމީުހންގެ އަިމއްލަ ފައިާސ ޚަަރދުކޮށްގެން ދިޝާމިލުވުމަށް ޓަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ކޮމިޓީ މެންބަރުން ޤަތުރު ވިސްނުންތަކެްއ އަޅުގަނޑު ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިިދނުމަށް އި

ރާއެްއގަިއ މިކަން ޙައްުލކުރުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ދާއި  ވެސް ވިސްަނވައި އަުޅގަނޑުެމން ވެސް ިމއަށްވުރެ ުފޅާ

ބޮލަށް ހުރިހާ ކަމެއް  މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންތައްތަެކއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުގެ

އެބަ މިއަދު ބަލަންޖެހޭ.  ޙަވާލުކުރުމަްށވުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކަކީ ކޮަބއިތޯ  ސަރުކާރާ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ  މުން ކަމަްށ ވެސް ގެނައުން އެއީ މުހިއަދި ސަރުކާުރގެ ސަމާލު

އެ ގެންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގެނެސް ހާޒިރުކޮށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިކަމުގައި ކޮން ކަހަލަ ގާނޫނެއް ހަދައިގެންތޯ 

މެންނަށް ކޮން ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ޮކށްގެންތޯ މިކަމަށް ޙައްލެއް ެގނެވޭނީ މިއީ އަސްލު ދުުރ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ުމސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި ވެސް ވިސްނަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެްއ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ މިހާރު އިތުރުވަމުންދަނީ މިަކހަލަ  އެކިއެިކ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާމުޖުތަމަޢުގައި ތަފާތު 

ޖުތިމާޢީ ޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އިޤަަތއް ޙައްލުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު މި ކަންތައް، ށްޖެހުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާމީހުން ތޮ

ފުޅުންނަށް މު ހާޒިރުކުރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ގެނެސް އެ ބޭންކޮމިޓީއަށް ވަރަށް މުހި

ތިމާޢީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރީ. ދެން މީގެ އިތުރުން ހަމަ އިޖުކޮން ކަހަލަ ސިޔާސަތުތަކެއްޯތ ކަނޑައަުޅއްވާަފއި ހު

ބެހޭ ކޮމިޓީ ދެއްތޯ. އެ ކޮމިޓީން ވެސް އަޅުގަނުޑމެންނަށް ހަމަ އަޅުގަނުޑ  އޮފީހުގައި ސޯޝަލް ކަންތަްއތަކާ

ޅުން ވެސް އެްއަކލަ އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާަސތުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަން ހަމަ އެ ކޮމިޓީގެ ބޭފު

 ހާމަކޮށްދެއްވަން ގެންެނވުން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަސްމާއަށް ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު އަުރވާނަން މިހާރު. ވަރަށް ކުރު ފުރުޞަތެއް. 

 

 ބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެން

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަނާރާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑު އެއްބަްސނުވެވޭ ެއއްެޗއް އެަބއޮތް. 

އަޅުގަނޑުމެން މީސްމީހުންގެ ގޭަގއި އަޅާަފއި ހުރި ކުލިތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވެްސ އަދި ސަރުކާރަކަށް ވެްސ 

ްއވެސް މީހަކަށް އެައކަށް ޮގތެއް ނުކިޔޭނެ. ިމކަން ޙައްުލެވވޭނެ ގޮަތކީ ައޅުގަނޑު މި ަދންނަވާ މިހާރު އެ ައޅަން އެ

ނިންމާފައި އޮތް ފަނަރަ ހާސް ފްލެޓް އަވަހަށް އެޅުން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އެ އަޅާފަިއ ދޭއިރުގައި އެހެންެވގެްނ 
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ބައްދަލު. ދޭއިރުގައި އެ ފްލެޓް ލިބޭ މީހާ ފްލެޓް ދެން  ުކގެ މީހުންނާދާއިރާތައަޅުގަނޑު އެ ދާއިރާގެ ސަުރކާރުގެ 

އަންނަ މީހާއަށް ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ކުްއޔަށް ދެިވގެެނއް ނުވާނެ ފަސްހާސް ރުިފޔާައށް ލިބޭ ފްލެޓެއް އިނގޭތޯ. 

ޅުމާލޭގައި ހިނގަނީ . މިހާރު ހުދޭ ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ދެިވގެން ނުވާނެ ަފސްހާސް ރުފިޔާއަށް

އެކަންތައް. ައޅުގަނޑުމެން ިއހަށްދުވަހު ދިމާވި އެަތއް ަބަޔކު ެއ ވާހަަކ ދެްއކި. އެްއކަލަ އަންނަ މީހުން މާލޭގަިއ 

ވިހިހާސް ރުފިޔާއަށް، ފަންަސވީސް ހާހަށް ތިން ކޮޓަރި ފްލެޓެއް ލިބޭތީ އޭނަ މި ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައި. ފަނަރަ 

މި ދެނީ އެއްކަލަ މާލެ ތޮށްޖެހިފައި އޮތީމަ މާލެއިން ބަޔަކު  ޅުމާލެއިން އެބަ ލިބޭ. އެކަމަކުހާހަށް، ތޭރަ ހާހަށް ހު

ސަުރކާރުން ވަރަށް ސަބްސިީޑއެްއގެ ދަށުްނ ދެއްވާ ފްލެެޓއް ުކއްޔަށް ، ވަންވެގެން ދޭ ފްެލޓް. އެހެންވީމާބޭރަށް ފޮނު

ކުއްޔަށް ދެިވގެން ނުވާނެއޭ އެމީހުންގެ އެ ހަމަވަންދެން.  ؛ސްފައިދެވިގެން ނުވާނެ. ެއއީ އަުޅަގނޑު އެ ބޭފުޅުން ގެނެ

 ްއޔާގެ ގިނަެވްއޖެ ކަމަށް ވަނީ ވެއްޖެއެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަީނިވއްޔާ ޑިމާންޑަށް އޮތް ސަޕްަލއި އަުޅގަނޑުމެން

ގަނޑު އަުތގައި ގިނަ ފްލެޓް އެިޅގެން ެއއްކަލަ ައގުަތއް ެވސް ކުަޑކުެރވޭނީ. އަޅު ، ޑިމާންޑް ދަށަށްދާނެ. އެހެންީވމާ

އޮތް އެްއޗެއް މިސާލަކަްށ، މީތި ވިއްކާނެ ައެގއް ހަމަ އެއްެވސް މީހަކަށް ނުކިޔޭނެ އަޅުަގނޑަށް ނޫނިއްޔާ. ގަންނަން 

ވެސް ބޮޑުޮކްށ  އޮތީ. ދެން މިހާރު ވާނެ އެއްޗަކީ ޓެްކސް އަނެއްކާ ބޭނުމިއްޔާ ގަންނަންޖެހޭނީ. އެ އުސޫލު މިހާރު މި 

ފަށަިއފި ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އަެންއކާ އިތުރަށް ނަގާނެ. ާކކު އަތުން ނަގާނީ އަނެްއކާ.  ޓެކްސް އަނެކަިތކުރަން

ފަންސަވީސް ހާހަށް ދޭ އެތި ތިރީސް ހާހަށް ބޮޑުކޮށްލާނެ. ހަނޑޫ، ހަކުރު އަގު ޮބޑުވީަމ ޗާންދަނީ މަުގގައި ހުިރ 

ެއއްކޮށް މި ބުނަނީ  ވަރަށް ހިތާމައާ ތުންގެފިހާރަތަކުގެ ކުލި ައގު ބޮުޑކުރި މީހުން. އަޅުގަނޑުމެްނެގ ރައްޔި

މެންޓަލިޓީ ގިނަ މީހުންގެ ލާރި ހުރި މީހުންގެ މެންޓަލިޓީ ހުރީ އެގޮތަށް. އޭނަޔަާކއި ކޮން ކަމެއްތޯ ހަނޑުލާިއ، 

ހަކުރެއް. އޭަނއެއް އެ ހަނޑުާލއި ހަކުރަާކއި ނުވެސް ކާނެ ެއ ބޮޑު ޗާންދަނީ މަގު ފިހާރަެއއްަގއި ހުރި ވެރި މީހާެއއް. 

މިއީ ގެދޮުރގެ ދަތިކަން ހަމަ ޙައްލުކުރެވޭނީ ، އެހެންވީމާ ައގު ބޮޑު. ަގއި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ(ކޯޑިން)ރެ

އިތުރު ގެދޮރު ައޅާފައި ދޭއިުރގައި އޮންނަ އުސޫލުތައް ރަނގަޅަށް ހަދަިއގެން އެ ެއއްޗެިހ ބޮޑު އަުގަގއި ކުްއޔަްށ 

ވަންޏާ ދެންޏާ ދޭންޖެހޭނީ ވަކި ރޭޓެްއގައި. ެއއީ ސަރުކާރުްނ ދެވިގެެނއް ނުވާނެ. އޭނަ ުއޅެން ބޭނުން ނު

ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭން އޮންނަ އެއްޗެއް. އޭނަ ހަމަ ފަނަރަ ހާސް 

ދާންޖެހޭނެ އެތަނަށް.  ށް ލިބޭ އެްއޗަކަށް ޭއނައަލޭގައި ހުރެިވގެން ނުވާެނ. އޭނަރުފިޔާއަށް ދީފައި ހިނިއައިސްަފއި މާ

އަކަފޫުޓަގއި ުއޅެފައި ކުްއޔަށް ދީފަިއ މަހަކު ެއއްފަހަރު ސިލޯނަށް  200އަޅުގަނޑު ފްލެޓެްއ ނަަގއިފިްއޔާ ައޅުގަނުޑ 

ޅުގަނުޑ ގޮސްފަިއ އެހެންނެއް ޫނޅެޭވނެ. އެީއ ައޅުގަނޑުެގ ާވހަކައަކީ. އުސޫލުަތކެއް ރަނގަޅު. ެއއީ އަ 

ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ އޭެގ ގެރެންީޓއެްއ ހޯދަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކިހާ  ބެހޭ މިނިސްޓަރުންނާއި ކަމާ

 ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ، ްއޗެއްތޯ ސާފުކުރަން. އެހެންވީމާއެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަޞީރަށް. 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ލަންވެގެން. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރަށް ޗެްއ ދަންނަވާމުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެއް  ޝުކުރިއްޔާ

އަސްމާއްތަ ވެސް ެއ ދެއްެކިވ ވާހަކައަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން އަނާރާ ވެސް ެދއްެކވި ވާހަަކއަށް. އޭަގއި 

ަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަނެއް ުކއްޔަށް ޭދއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ަކމެއްގެ ތެެރއަށް ވިސްނާއިރު 

މިވެނި ރޭަޓކުްނ  ހުންނާނެ ސްޓޭންޑަޑެއް ކަނޑައަޅަން. ެއއީ ސަރުކާރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ސްޓޭންޑަެޑއް. އެ ކުލި 

 ކުރިން ދޭތެރޭގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑެއް ކަނަޑއެޅިދާނެ. މިހާރު މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިވެނި އަދަދާ

ިސޑިްނ  10ވެސް ދެންނެވިން އަުޅގަނޑު އުޅޭ ގެ. ލިފްޓެއް ެވސް ނެތް. އަޅުގަނޑު މި އަރަނީ ފަސްވަނަ ބުރިއަށް 

ނީމަ އެތަނުގެ މައްޗަށް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ދަންނަވާހެން މިއަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ކުލި ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ ބު

އްޗަށް ދާނެކަމަްށ ނުންވެސް ތިރީްސ ހާސް ނޫނިއްޔާމުން ފަންަސވީސް ހާހުން މައް ނާދޭ. ަހމަޔަޤީމިބުނާ ފެސިލިޓީޒެ

ބޫލުކުރަނީ. އެމީހަކަށް ޮއވެގެން ުނވާނެ މިފަދަ ފެސިލިޓީޒް ގާއިމުނުކޮްށ އެ ކުލިތަކަށް އަތްލުމުެގ ޤައަޅުގަނޑު މި 

ޏާމުން ހުރިހާ ގެއްލުެމއް އޮީތ ވަންއިޚުތިޔާރެްއ ޮއެވގެން ުނވާނެ. ސަރުކާރުން މީތި ެރގިއުލޭްޓ ނުކުރެޭވ ކަމަށް 

އްމު ރަްއޔިތުންނަށް ނިކަމެތި ރައްޔިުތންނަށް. މާލޭގައި މެޖޯރިޓީ ޢާންނަށް. ހުރިހާ ގެއްލުމެއް އޮތީ އްމު ރައްޔިތުޢާ

ގާތްގަނޑަކަށް މި ދިރިއުޅެނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން. މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދީފައި 

ލިޔަސް ހަމަ ޑަށް ހަމަ ކޮންމެ ގެަޔކަށް ބަލާގެން ގޮސް. މަދު މީހަކު މާލޭގައި މަޑުކޮށްގެން ިތބީ. އަޅުގަނފުރަފުރައި

މީހުން ތިބީ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި. އެ ޭގގައި ދެން  90މާލޭގައި ދިރިުއޅުްއވާ މާލޭެގ ގެދޮރުވެރި މީހުންގެ ތެެރއިން %

އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ ހަމަ މި ދަންނަވާހެން ، ތުން. އެހެންވީމާން ގޭގެ ވެރިފަރާދެތިން މީހަކު ނުހުންނާނެއެކޭ ނޫ

ފީހުން ވެްސ ސަރުކާރުގެ ަބެއއް ިއސްވެރިްނ ޚާއްޞަކޮށް ިމކަމަށް ކަނަޑެއޅިފައި އޮްތ ކޮމިޓީެއއް އޮތްނަމަ ރައީސް އޮ

 ތަކާ އުިސންގ މިނިސްޓްރީން ވެްސ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްމަޝްަވރާކޮށްލުން ނުވަތަ ހަ އެއިން ބޭފުޅުންނާ

ލުން އިތައް އަޅުގަނުޑމެން މިއަށް ބަލަމަޝްވަރާކޮށްލަން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް އެ ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތު

 މުކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެެކން. ޝުކުރިއްޔާ.ންމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޔާ ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތެއް އަުރވާފައި އަލަށް އާރޯތާނާ ބޭފުޅަކު އެަބ އިންނެވި. އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ބޭނުންފުޅި

ލަންކަމަށް. ޏާ އަޅުގަނޑު މިހިސާބުން ނިންމާމިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނީ. ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވަން

 ކިހިނެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ވަނީ މި ފްލެޓުގެ މައްސަލަިއަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ދެކެވޭ ވާހަަކ ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީ  !އާދެ

މުންގެ ންައކު ދެކެވޭ ވާަހކަެއއް ނޫން އާދެން މިއީ ހަމަ ވަރަށް ދިގުލައިދާ ވާހަކަތަެކއް. މިއީ މިއަދަކު އިްއޔެ

އަދި ސަރުކާރަށް ވެްސ  ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތކަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް 

އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަނޭޅޭނެ ަކހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާުރން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ގޮތުްނ 

ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކުަގއި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ދީފަިއ ދޭއިުރަގއި އިނދޭ ަގވާއިެދއް އެތަނުގަިއ އަމިއްަލއަށް ދިރިުއޭޅ 

ލޭޓްކުެރވެނީ ނޭނގެ. ޔުއެއަށް ކިހާވަަރކަށް ކަމެއް ރެގިޔަށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ އިނދޭ. ދެން ގޮތަށް އެތަން ކުއް

 ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެ ަގވާއިދު އިނޭދ. ދެން ނުގަވާއިދުން ކަންތަްއތައް ކުރާ މީހުން މިހާރު 

އަމިއްލަ މީހުންގެ  ކަށް ކަމެއް ެއކަން. ެއކަމަކުރަވެސް އުޅޭ. ކޮންމެ ކަމެއްަގިއ ވެސް އުޅޭނެ. އެހެންވީމަ، ކިހާވަ

ލޭޓްކުެރވިފަެއއް ނެްތ ޔުގެ ެއއްވެސް ތަެނއްަގއި އެ ރެގިމަސައްކަތުން އަމިއްަލއަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރާއިރު ދުނިޔޭ 

ނދޭ. ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރ. ެއއީ ުނކުރެވޭނެ ކަެމއް. ދެން އޭގެ ފެސިލިޓީޒްތައް މިހާރުވެސް ިބލްޑިންގ ޯކޑެއް އި

ށް ކަެމއް ެއކަްނ މީހުން ދިރިއުޅެން ޙުއްދަ ދޭިއރުގައި އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ެއއްެޗއް ކުަރްއވާހެން. ދެން ިކހާވަރަކަ

ދެން ވަރަށް ަފހުން ވެސް އެއަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ހަރުދަނާކޮށްފައި މިހާރު ފަސް ބުރިއަށްވުރެ މަްއޗަކަްށ  ވަނީ. ެއކަމަކު

. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ދެން ކުރިއަށް އޮްތ އެކަން އެ އިނީ ހަމަޖައްސަވާފަ ވެސް ނެހެދޭ ލިފްޓް ނުލައި. މިހާރު 

ތަނުގައި އެަބއި ރަނގަުޅވެގެްނދާނެ. ދެން މި ސިޓީގައި މީނދަ ޝަކުވާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ސަރުކާރަކަށް 

މިއަށް ކޮންމެވެސް ޖަވާބެްއ ، ންވީމާލަ ޝަކުވާތަެކއްހެން. އެހެވެސް އަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ޙައްލުކުެރވޭނެ ކަހަ

ދީފައި މިކަން ނިންމަން ކަންނޭނގެއޭ ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ މިއީކީ މި މަޖިލީހުން ނޫނިއްޔާ މި 

ސަރުކާރަށް އަދި މުައއްސަާސއަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މީތި ފޮނުއްވިޔަސް ިމއަކަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނެ. ހަމައެކަިނ 

އެތަން ކުއްޔަްށ  ޅެއް ހޯދޭނެ ތަންކޮޅަކަށް އިންނާނީ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކުގައި މީހުން ދިރިނޫމިއަށް ޙައްލެ

ދޭކަމަށް ވަންޏާ އޭގައި އިޫޝއެއް އިންނާނެ. އެކަހަލަ ސްޕެސިފިކްކޮށް މިވެނި ފްލެޓެކޭ ބުނެފިއްޔާ އޭތި ބެލިދާނެ. އެ 

 ނޫނިއްޔަކާ ނޭނގޭނެ ބަލާކަެށްއ. ޝުކުރިއްާޔ. 
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ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑު ވޯެޓްއ ނަގައި މިއަށް ގޮެތއް ނިންމާވަރަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންމެ އަނެއް  ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮށް މިއުޅެނީ. އެހެންކަމުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް. ހަމަ

ުގޅުން ހުރި ހައުސިންގ މިނިްސޓްރީގެ ިއްއޒަތްތެރި ބަެއއް  ކުރަްއވާފައި އެބައޮތް މިކަމާްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދު އި

ބެހޭ  ބެހޭގޮުތން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ސާފުކޮށް މި މައްސަލައިގެ މިއާ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު 

އްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން ނިމިގެން އެ ދިަޔއީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ފޮނުވަން. ިމއަދުެގ ބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. 

___________________ 

 

    




