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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިގެން ކުރިއަށްދަނީ. ކުރިއަށްދާއިުރަގިއ ޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މިދައުރުގެ ދެއަުޅގަނޑު އި`. 

ޢާރަފު ދެންނެވުމުގެ ކުރީގަިއ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހޫނު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ކަނާތްފަރާތުން ފެށިގެން މެންބަރުން ތަ 

މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ހައުސިންގ މިނިސްްޓރީގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ިއްއޒަތްތެރި ދެ 

ވަަޑިއގެން  ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަނޑު މި ޮކމިޓީ މިއަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދެްއވުމަށް

މި ތިއްބެވީ މުަޙއްމަދު ޖަމްޝީދު، ެއގްެޒކެިޓވް ޯކޑިނޭަޓރ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މުޙަްއމަދު އާޒިމު އެއީ ޑިރެކްޓަރ 

ޖެނެރަލް. އެހެންކަމުން މި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ނަމުގަިއ 

އްރިރު އަނާާރ މިއިންެނވީ ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤަ ފަރާތުން ވަަޑއިގެން ކަނާތް އަރިސްކުރަން. އެއަށްފަހު އަުޅގަނުޑގެ

ރިފާޢު. ދެން އިހަވަންދޫ هللا ނަޢީމް، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ދެން ގާފަރު  .هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުهللا. ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ދާއިރާގެ މުލަކުއަދި  ފައިޞަލް ނަސީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުަރއިދޫ.ތ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިއިންނެވީ ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު

 ދާއިާރގެ  ދެކުނު ހިތަދޫ. ދެން މިއިންނެީވ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި ،ދޮންމަނިކު

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު . ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އަިދވެސް އެއްފަހަުރ ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ކުއްލި ގޮތަކަށް ިތ ިއއްަޒތްތެރި ދެ ބޭފުޅުންނަށް މި  ިއގެން ކުރިއަްށގެްނދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާމަސައްކަތާ

ދަންނަވާލީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް އަިމއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް ާރއްޖޭގެ ޚާއްަޞކޮށް މާލޭަގިއ 

 ރާތަކުން ވަނީ މިދިނުމުގައި ރެންޓާއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ، މި ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ައމިއްލަ ފަ ގެދޮރުގެ ކުްއޔަށް

. އެހެންކަމުން އެ ދިރާާސކުުރމުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވަނީ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަ

އިްއޒަތްތެރި ދެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާލަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިއަދު މި 

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަެތއް ައރުވާނަން އިްއޒަތްތެރި ެދ  ގަިޑއެއްާހއިރަށް. އެންމެ ބައްދަލުވުން ކުިރއަށްގެންދާނީ

 3ރަކަްށ އަުޅގަނޑު އަރުވާނީ ބޭފުޅަކަށް. ެއއަށްފަހު ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅުން

އް ފުރުޞަތު ިއއްޒަތްތެރި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ދެން ސުވާލާއި ޖަވާބު ދެްއވުމަށް ަޓކައި އަދި އެ މިނި

އަރުވާަފއި އަުޅގަނޑު މިއަދު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 

 ދެ ބޭފުޅުން ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކަްށ. 
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ވަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ދެއްވި ދަޢު އާދެ! ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ތެއް މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާ ގުޅޭގޮތުން ތި ބޭފުޅުންގެ ލިބިފައިވާ ސިޓީއަކާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޢުލޫމާތު ތި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ދެއްވި ދަޢުވަތު އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ތި

ދެ މީހުން މި ބައިވެިރވަނީ މިނިސްޓްރީެގ  ައޅުގަނޑު މީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބޫލުކުރީ އުފަލާއެކީ. އެހެންނަމަވެސް،ޤަ

 އޭގައި ތި ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ބަލައިލިން.  ބޭފުޅުން އެ ތިދިނުމަށް. މީގައި  ފަރާތުން މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޓީއަްށ ބޭނުންާވ  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭަކން ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި 

މާއި އެކު އެ މަޢުލޫމާތު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ހުރު .މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުެމން މިއައީ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދަްއކާނަން. އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުގަނޑު މިއައީ ިމވަގުތު ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ަހއުސިްނގ ޑިޕާރޓުމަންޓު މިވަގުުތ 

ވާުލވެފައި އޮތީމަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޑިޕާރޓުމަންުޓގެ އިްސކޮށް ައޅުގަނާޑ ޙަ ވުމާ އެންމެހިންގެ

 ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނެ އިނގޭތޯ. ާއޒިމު. މަޢުލޫމާތު ތި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާޒިމު ެއކަމާ ބެހޭ 

 

 ޙައްމަދު އާޒިމު ވާހަކަދެއްެކވުން:ލް މުގެ ޑިެރްކޓަރ ޖެނެރަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސިޓީަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފައި ިމއޮތީ މާލޭގެ ކުލި ެދއްތޯ މައްޗަށް ާދ ވާހަކަ. މިަވގުތު ބަލާިއުރ މި އާދެ! 

ޮކންޓްރޯލު ކުރެވޭނެ ގާނޫީނ އެއީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ެމންޑޭޓަށް ބަލާއިރު ރެންޓު ކޮންޓްރޯލު ނޫނީ އެ ކުލި 

ެއކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއް މިަވގުތަުކ ެތއް މިަވގުތު ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީަގއި ެނތް. އެހެންވީމާ، ހައިސިއްޔަ

 އިެދއްެގ ދަށުން ހައުިސންގ މިނިސްޓްރީއަްށ އެ ެއއީ ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ުނވަތަ ަގވާ، ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ްއ ނޫން. އެއަށްވުރެ ބޮޑަްށ ރެންޓް ކޮންޓްރޯލެ . ހަމައެކަނިމަ އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްބާރުތައް ލިބޭނަ

 ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑަށް  އް. އެއީލް ޕްރޮސެސް ރެގިއުލޭޓްކުރާެނ މެކޭނިޒަމެރެންޓަމުޅި ވިސްނަންޖެހެނީ 

 މިވަގުތަށް ދެވޭނެ ަޖވާބަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އަުޅގަނޑުމެދެން ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ދެން ވަރަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްާމ ރަޝީދު. އަުޅގަނުޑ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަުރވަމުން ގެންދާނަން. 

ރވީން ކުރާނަން މިނިޓު އަުޅގަނުޑމެން އިންޓަ 3ރި މެންބަރަކު ިދގުެވގެން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާތި ކޮްނމެ އިްއޒަތްތެ

ށް . ެއއަށްަފހު އަޅުގަނޑު ަފއިސަލައަރުވަނީ ބާރީއަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ދާކަމަްށ ވަންޏާ.ގެ އިތުރުން މިނިޓު 3

 ށް ދާނަން. ތަރުތީބުން ކުރިއަ އަރުވާނަން. ދެން
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އަުޅގަނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދެިތން ނުކުތާއެްއ. ެއއް ނުކުާތއަީކ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ވެްސ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ބެހޭ ގޮތުން.  ފްލޯއަކާ ައކާިއ، ޕްރައިސްގސީލިންސް އިނގޭ ސަުރކާރުގެ ިސޔާަސތެއް ނެތްކަން. ޕްރައި

އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް މުހިންމު  ށްާދ ގޮތަށް ބަލާއިރުާރއްޖޭގެ ެގދޮރުގެ ތަރައްޤީ މި ކުރިއަ ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރެޭވއިުރގައި ލޯެއްއ އޮތުން. ދެން ހަމަ އެއާއެީކަގއި ރެގިއުލޭޓް އަާކއި ޕްރައިސް ފްމެއްހެން އެއީ ޕްރައިސް ީސލިންގކަ

ށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް ހޭ. އެީއ މިހާރު އާރބަން ހެްލތަމިނިމަމް ފްލޯ ސްޕޭސްއެއްެގ ވާހަކަ ވެސް ެދކެވެންޖެ

މެގެންދާއިުރގައި ެއ ކޮށް ވަރަށްގިނަ ބަަޔކު ެއއްތަނެްއގައި ދިިރއުޭޅ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެްއ ނުކުބައިބޯ

ކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް. ސެކިއުރިޓީ ާއއި ފަޔަރ މިހެން ގޮސް ބަިއވަރު ކަންތަކަށް ކޮންޓްރޯލް

ކޮށް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަްށ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ޚާއްޞަގަނޑު ބަލާއިރުަގއި. ދެވަނަ ނުކުތާެއއްގެ ގޮުތަގއި އަޅު

. ނީ ތޮއްޖެހިފަލާއިުރގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރަށް އެވަކުެރންދޫ ދާއިރާއަށް ބަލައި، ލާއިުރގައި ވެސްބަލައި

 300ްއޗެއް ނެތް ދެޭވކަށް. އެ ގޯ  ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ެއްއވެސް ސިޔާސަތެއް ނުފެނޭ ،އެހެންނަމަވެސް

ވަރަކަށް، ިވްއސަކަށް ތިރީހަކަށް ގޯިތ  10ގޯތި ެއބަ ބޭނުންވޭ. އެކަަމކު ރަށުަގއި ނެތް  400، 300، ގޯތި

ވީީތވެ އެމީހުންނަށް އެބަ ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ބިމެއް ވެހިރައްޔިތަކަށްކަނޑާލެވެން އިނީ. އެހެްނވެްއޖެ ކަމަށްވަންޏާ ދި

ކޮބައިތޯ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތަކީ އެމީހުންނަށް ، އިދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާތެއް ހޯދަނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮ

ަމުގ  ންޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެލިބެފުރުޞަތު  ރަށަކުން ނަަމވެސްތަނަކުން، އެހެން  ކޮންމެވެސް އެހެން

. ގޮތެއްަގއި ލިބިގެންދާނީ ހަމަހަމަ ނަށް ވެސް ންކަމުގެ އެ ތަރައްޤީ އެންމެމީހުންނަށް ދެއްކީމަ މި ބޯހިޔާވަހިއެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް އެއަށްފަހު ނިޒާރު. ފައިޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ގަނަޑްށ މައްސަލައަީކ އަޅު  ބޭފުޅުން ވެސް. ޙަޤީޤަުތގައި މި 2އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މަރުޙަބާ ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ 

ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި މިކަމަށް ވާހަަކ  . ވަރަށްއީމުޅި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް މަްއަސލައެއް މިހަމަ ހީވަނީ 

ވެސް ދެެކވިދާނެ. ދެން އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ައދި މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް 

 ށް އޮތް ދަްއކާ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ މައްސަލައާ މިންނަށް އަޅުގަނޑުމެހުށަނޭޅުނު ނަމަވެސް 
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އްލުތަެކއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ޙަ ، އްލުތަކެއް ތަނަށް ޙަ

ިއއްސަ ރޫީރ ބޭނުންތަކުގައި އަިއ، ޟަބޮޑުަބއި އެކި ބޭނުންތަުކގަ ނަށް ވެސް އިނގޭނެ ފަދައިން ރާއްޖޭަގއިންއެންމެ

ވެސް. ެއގޮތަށް ތިބޭއިރު އާމްދަނީގެ  . ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަކާއި، އަިދ ވަޒީފާގެ އިތުރުންތިބެން މި ޖެހެނީ މާލޭގައި

 މެން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން ކުލީގެ ގޮތުަގއި. މިއީ އަުޅގަނޑު  މި ދަނީ ހަމަ  80ހަމަ ލިބޭ ގާތްގަނޑަކަށް %ގޮތުަގއި 

ބޫލުކުރާ ހަމަ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ މިތާނގައި ވެސް ހަމަ މި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން ވާނީ ޤަ ވެސް

ކުރަނީ މިކަމުގެ ގޮތުން ބޫލުޤަ މާ، މިކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުލި، ކުއްޔަށް ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީ

 ެރއްެގ ޙައްެލއް މިކަމަށް ލިބިފައި ނެތުމަކީ ެއއީ ހަމަ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭވަ ވެްސ އެްއވެސް ހަމައަށް ައއިއިރު މިއަދާ

ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ގޮތުން އަިދ  ވެސް އެ ކަމެއް. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ކޮބައިތޯ ދެންމެ

 ަވިކން އެޅެން އޮތް ފިަޔވަެޅއް ބޭފުޅުންނަށް ެނތް. އަދި އެ ވަިކގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ވެސް އެނގޭ ެއގޮތަކަށް

ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެއީ ގާނޫެނއް ހެދެންވެސްޖެހޭ މިކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޤަވެސް  ވެސް އަދި މިވަގުތަށް ނެތްަކން

ބަލެއްގެ ތެޭރގަިއ ެވސް ެއއްވެްސކަހަލަ ޙައްެލްއ ޤުފުޅުގައި މިކަުމގަިއ ކުރު މުސްތައެބައޮތްތޯ މިނިސްޓްީރގެ ވިްސނުން

ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ބަލަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ  .ިއތޯހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުތަަކކީ ކޮބަ  މިކަމަށް

ދަނީ.  ފްލެޓުތަކާއި ާރއްޖޭގެ އެިކ ހިސާބުތަކުަގއި ވެސް އެބަދޭ. އަދި ހުޅުމާލެަގއި ވެސް ހަަމ ޑިވެލޮްޕވަމުން އެ 

ޅި ޙައްލަކަށްެވގެެނއްނުދާނެ. ކުއްަޔށް ދިނުން މިއޮންނަނީ ހަމަ ވެްސ އަދި މިކަމަށް އޮތް މު އެހެންނަމަވެސް، ެއއީކީ

އަންނަނީ. މި އެބަެއްއގެ އެ ތަންތަން ުކްއޔަށް ދެމުން  އި ދެން ދަންނަވަންޖެހޭނީ ހަމަ އެބަޔަުކ ހިތަށްއެރި ވަރެްއގަ 

އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް މަދުބަޔަކު ނޫނީ އެގޮަތށް ތަންކޮޅެއް ައގު ދަށްކޮށް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތްތައް ވެސް 

ްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މިގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ތެރޭަގިއ ޔެބަ އް. ެއީއ އެޔެބަ އެއީ ވަރަށް މަދު

ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ޑޮލަރުން ވެސް އެބަ ކުިލ  އިވެްސ މާ މަދުހެން. ދެން މީގަ ކޮންމެހެން ފާހަގަކުރާ ވަރަށްުވރެއް

އެބަ، އެބަ ައންގާ. އަދި އެގޮތަށް ދައްކަުމންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދަނީ. ، ނަގަން އެބަ

 .ވިްސނާފައި އޮތްގޮަތކީ ކޮބައިތޯ ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްަތކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮބައިތޯއޭ ތި

ވިޔަސް ސަުރކާރުން ހަމަ  ގޮތެއް  މެންނަށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ ކޮންމެކުރިއަށް އޮތް ތަުނގައި ގާނޫެނއް، އެއީ އަުޅގަނޑު

މުހިންމު ގާނޫނުތައް ރައްޔިުތންނަށް މުހިންމުވާނެ ކަމަށް ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ސަރުކާުރ ހިންގުމަށް މި ބޭނުންވާ 

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ގާނޫނުތައް ހަމަ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް އައިސްގެން އެ މަސައްކަތް

ުގޅިފައި އޮތް  ހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއެބަ ކުެރވޭ. ކުެރޭވއިރު ިމއީ މިދެންނެވި ގޮތަށް މުިޅ ދިވެ

މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ައގުަތއް ކޮންޓްރޯލު މިންގަނޑެްއގެ ތެރޭގަިއ، ވަރަށް އުނަދގޫ  މައްސަލައަކަްށވީީތވެ

ަތން. އެހެންނަމަވެސް، އެކި ކެޓަގަރީތަކަްށ ބަހާލެވިގެްނ އްނެގ ވަކި މިންގަނޑަކަށް ފަކަންނޭކަމަކަށް ވެދާނެ 

މަވެސް، ކުއްިލއަކަށް ތަންތަްނ ވެސް މިންގަނޑުތަެކއް ހުންނާނެ. އެހެންނަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިހާރު
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ެގން ހަމަ ޓޯޓަލީ މިކަމަށް ގުުޅވައި  ވެސް ހުރޭ. ެއއާއި މާރާތްކުރުމާއި މިކަންތައްތަުކގެ މިންގަނޑުތަެކއް މިހާރުޢި

ޝަނެއް ލިބޭގޮތަށް ަވކި މިންގަނޑުތަކަކަށް ހުންނަ ތަންތަނުގެ މިވެނި އަދަދެއްކަން އޭގެ ރޭންޖުތަކެއް އުސޮލި

ދެން އަޅުގަނޑު  .ނޫނެއްގެ ސިފަިއަގއި އެ ެގންނަންދެވޭގޮތަށް އެ ވިސްނުންފުޅު ެއބައޮތްތޯ ކުރިއަށް އޮތްތަުނގަިއ ގާ

ބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރުން މިކަހަލަ ކަމެއް އައިމަ ޤަފުރިހަމަވާނީ ވެސް އަޅުަގނޑު  ންނެވީ މީގެ އެންމެހަމަ މިދެ 

ެވސް. ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމަީކ  ކުރުމަށްވުރެ ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން ވަކި މެންބަރަކު އެކަން

ހަމަ ރާއްޖޭގެ މީގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ  ؛ބޮޑަށްވަުރގެ ކަމަކަްށވުރެ ންނަށް އެހާ ފަޭސހައިން ދޫކޮށްލާއަޅުގަނޑުމެ

ދެން އަތަކު ނޯެވ  ދަްއކާފައި 90، %80ތައް ބައެއް ދަނީގެ އެެކއް ކުރިމަތި އެބަވޭ. ލިބޭ އާމްއެތައް މައްސަލަތަ

 ވެސް ހަމަ ގިަނއިން  އަންނަނީ އެްއވެސް އެްއޗެްއ. ސަލާންޖަހައިގެން ގިނަ މީހުން އުޅެްނ މިޖެހެނީ. މާލޭއަށް މި

ދަންނަވަން ޖެހެނީ ހަމަ ރާއްޖެގައި ވާހަަކއަކީ އެތަންތަނުން މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ ބޭނުންތައް ފުއްދަން އަންނަ 

ބައެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަމަށް ކޮބައިތޯ މިނިސްޓްރީގެ ކުިރައށް އޮތްތަނުގައި ވިސްނުންފުަޅކީ؟ ގާނޫނަކުން މި ފަސޭހަ 

 ތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ ަވރަށްބޮޑަށް.ވިސްނުންފުޅު އެބައޮތް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނިޒާރަށް. އެއަށްފަހު އަސްާމއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނިޒާރު  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ބައެއް ގާތްގަނޑަކަްށ ފައިޞަލް ސުވާުލެގ ބޮޑު އްރިރު. އަުޅގަނުޑގެ ދެން އެޤަ ޝުކުރިއްޔާ މު

 2 ،ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ މެންބަރު ފައިޞަލް ެއ ހުށަހެޅުއްީވ. ދެން އަުޅގަނޑުެގ ެވސް ހަމަ ސުވާަލކީ ދެން ތި

ހަަކއެްއ ހަމަ. ހަމަ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ވިދާުޅވެްއޖެ ގާނޫނެއް ނެތޭ ިމއަކު ކުިލ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އަދި. ރަނގަޅު ވާ

 ވެސް އުނަދގޫކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ެއއަށްވުރެ އުނދަގޫ ކަންކަން  ގާނޫނެއް ނެތް. ގާނޫނުގެ ެތރެއިން ކުރަން

ބޫުލކުރަނީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ކުެރވޭނެ ޤަވެސް އަުޅގަނޑު  ވެސް އެބަހުރި ގާނޫނު ތެރެިއން ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން 

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ޝަކުާވއެއް ގޮުތަގއި ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި އޮތް ޝަުކާވއަީކ  ގޮތްގޮތް ހެދޭނެ. ދެން

ކުލީގެ މަްއސަލަ. އެހެްނވީމާ، ހެދެން އޮތް ގޮތަކަށް ގާނޫނު ހަދައިގެން ެއ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަިއގެން ކުރަން 

ން އެ ގާނޫނު ނެތަސް ހަގަކުރަނީ މިކަން. އެހެންވީމާ، ދެޖެހިއްޖެ އެންމެ މުހިންމު އެްއކަމެއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ފާ 

ބޭފުޅުން ވެސް ަހމަ މިނިސްޓްރީގެ، ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ  2ގޮުތަގިއ ތި  ބޫލުކުރާޤައަޅުގަނޑު 

ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިްނ  މަްޝވަރާކުެރވިގެްނ ތި ،ލެވަލުަގއި ތި މަަސއްކަތް ކުރަްއވަނީ. އެހެްނވީމާ، ކުެރވިދާނެ

އަުޅގަނޑަްށ  .ކަިއ ކުެރވޭނީ ޮކންކަމެއްކަންވޭޯތއޭ ކުިލ ކޮންޓްޯރލުކުރުމަށް ޓަރާ ެއްއވެްސވަރަކަށް ކުރެވިފައި ޝްވަމަ
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ހެން އިހީވަނީ މިވަުރގެ ބޮުޑ ިއޝޫއެްއ އުޭޅއިރު ަހއުސިްނގ މިނިސްޓްރީ ތެޭރގަިއ އެ މަޝްވަާރކުެރވިފަ

ދިނުމަށް ގިނަ އްޔިތުންނަށް މި ޙައްލު ހޯދައިރައޮންނަންވާނީ. އަދި ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރޭަގިއ 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުންާދއިރު ކުީލގެ މަްއސަލައަށް ެވސް ޙައްލު ހޯދުމަށް ވާަހކަދެއްިކގެން މަޝްވަާރކުރެވޭނީ. 

ެގ އެހެންވީމާ، މިވީ ތަނަށް ޮކންކޮން ޚިޔާލުތަކެއްޯތއޭ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ކުެރވިފަިއ އޮތީ މިކަމަށް؟ ގާނޫނު

ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތުތަުކގެ ތެރެއިން އަްނނާނެ ބަދަލެއް ކޮބައިޯތއޭ؟  ތެރެއިން އަދި މިކަންކުރަން ޖެހުނަސް އެ ތި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މިހިސާބުން އަްސމާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާ

ވެސް ވާހަކަދެެކވުމުގެ ތެޭރގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ކުރީުދަވހު

އެންމެންނަށް ވެސް އެއްބަްސވެވުނު ކަހަލަ ހިސާބަކަށް ދެވުނު އިނގޭތޯ ކުިލއަކީ އެަބއެްއގެ، އެަބޔަކު ނިންާމ 

 20 ރުފިާޔއަށް ނޫނީ 10އޭނަ  ފަންސޫރެއް ކަމުަގއިވީ ނަމަވެސް ޮއންނަ އެއްޗެއް އެއީ އެްއޗެއް އެމީހެްއގެ އަުތގައި

ވެސް އެބަ އެނގޭ، މާ އަގުބޮުޑކަން. އެކަަމކު  ްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ޭއގެ ައގު ނޫންކަންރުފިޔާއަށް ިވއްކަން ބޭނުންވި 

ން ހަދާފައި މިލްކެއް އެމީހަކު ލޯނު ނަގައިގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަމެއް ނުހުއްޓެވޭނެ. ެއއީ އެމީހެްއެގ އަމިއްލަ

ން ޑޮލަރު ބޭނުންވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ސަރުކާރުން ވެސް ކުރެވޭނެކަަމީކ ނޫނީ އެމީހަކު އޭގެ

 ެއއްވަރަށް  ނެކަަމކީ މި ގެދޮރުގެ ޑިމާންޑާއިން ވެސް ކުެރއްވޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހައުސިންގ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތި

ސަޕްލައި ކޮށްދެްއވުން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މި ސަޕްލައި ދަށްވީމަ، ޑިމާންޑަްށވުރެ 

ފްލެޓާއި ެއއްޗެހި ނުހުންނާތީ މިހެން މިވަނީ. ެގދޮރުގެ ދަތިކަން ޮއެވގެން  އަދަދަށްސަޕްލައި ދަށްވީމަޭއ ބޭނުންާވ 

ވެސް ދެން އަތޮޅު ތެރެއިްނ  އެހެންނޫނަސްތަނެއް ުކއްޔަްށ ހިފާނީ.  މީހެއްގެ ގެައކުން އްސަދެއްތޯ އަނެްއކާ ގޮ 

ވެސް އެމީހާއަށް ހިތުހުރި އަގަކަށް ެއ  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވެްސ އެކިެއކި ކަންކަމަށް މާލެ ައންނަ މީހުންނަށް 

އަޅަން  ،ުނވާނެ. ހަމަ އަޅާތަނުން ދެނީ އެއަްށވުރެ އަގުހެޮޔކޮށް. މާކެޓުގަިއ ގިަނ ފްލެޓުތަކަާކިއ އެްއޗެހި ހުރެއްެޖއްޔާ

ފަށާއިރުގައި.  ފަށާތަނުން އޭތި ކުއްޔަށް ެދވިފައި ހުންނަ ވާހަކަ މިހާރު މި އިވެނީ ތަންތަނުން މީހުން ހަދަން

ބޭފުޅުްނެގ މިކަމުގައި ރަްއޔިތުންނަށް މި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގަިއ  އެހެންވީމާ، ކިާހވަރަކަށް ކިހާައވަހަކަށް ކޮބައިތޯ ތި

ޓަވާފައި ހުރި އްަޓވާނަންޯތ. ނޫނީ ފައްބޭފުޅުންނަށް މަސއްކަތެއް ފަ ކިހާ ައވަހަކަށް މިކަންަތއް ޙައްލުކުރަން ތި، އޮތް

މަސައްކަތްތަކަށް މިހާރު އޮތީ ކޮންކަހަލަ އަނެއްކަްއެޗއްޯތ؟ މިސާލަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓުތަކެއް އަުޅއްާވކަން 
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ދެއްތޯ. ޭއގަިއ މިހާރު ކިތައް ފްލެޓު ކިހާތަނެއްަގއި ނިމޭނެތޯ؟ އޭގެ  ވެސް އެނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް

ނޑަށް ދެންނެވޭނެ، ރާ މީހުންނަށް އަުޅގަސާފު އެްއވެސް ކަހަލަ ރެޯކޑަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން ސުވާލުކު

ހިސާބަށް ނިންމޭނެ. މިހާރު އޭރުންތާ ދެންނެވޭނީ އެބަ އަޅައޭ ފްލެޓުތަެކއް. މިވެނި ދުވަހެއްަގއި ފަށާނޭ. މިހާ

ވާހަަކ  ތަްނމެ ވަރަކަށް މި ވެްސ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކި އެހެންވީމާ، އެބަަޔކަށް

ްސ މީހެއްެގ ެއއްެޗއް ވިްއކާ ައަގކަށް ބަދަލެއް ުނެގނެވޭނެ. ސަރުކާަރކަށް ެވސް ގަާވއިދެްއ ވެްސ ނުހެދޭނެ. ޔަދެއްކި

ކަމެއް. އެމީހެްއގެ އަމިއްލަ  ވެސް. ެއއީ ހަމަ ނުކުރެވޭނެ ނޫްނ އެހެން ސަރުކާރެއް އަޔަސް އެއީ އަދި މި ސަރުކާރެއް

. އެހެންވީމާ، ެއއެްއ އަތުަގއި އޮންނަ ެއއްެޗއް ީމހަކަށް ދޭނީ އެމީހަކު ދޭން ބޭނުންވިއްާޔ ދޭން ބޭނުން ައގަކަށް

ބަ އާދެތޯ؟ މިހާރު އެ ފްލެޓުތަކުގެ ސަބަބުން ދޭން އަޅުގަނޑަށް ބޭނުންވަނީ. ކިހާ ފްލެޓެއް ުކރިއަށް އެސާފުކޮށްލަ

 ބޫލުކުރެވޭ ެއއްެޗއް އޭެގ ސަބަބުން އަގު ތިރިވާެނކަން. ޤަެވސް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވުމަށްފަހުަގއި ރަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު އެޞީއަރުވާނަން. ެއއަށްފަހުަގިއ ނަ އާދެ! އަނާރާއަށް ފުރުޞަތު 

 ރަށް ެއއަށްަފހުގައި އަުރވާނަން. އަނާރާ.ޞީއަޅުގަނޑު، ނަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ ވެސް ހަމަ މަ ފާހަގަކުރެއްީވ އަުޅގަނޑު ބޭފުޅުންނަށް. ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ހަ 2ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ އިނގޭޯތ 

އުމު ޤަ ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ޤަ ބޭުނންވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްލަންންތަކެްއ. ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރުހުރި ކަންބޮޑުވު

ޚިދުމަތްތަްއ  އިެވސް ަތރައްޤީކުރުމާ ރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ. ައތޮޅުތަކާއި މާެލއިންއްޤީކުރާއިުރ ދުރުތަރަ

ވަރަށް ޚިދުމަތްތަްއ  ވާބޭނުން ންޖެހެނީ އަސްލުގައި ޙަޤީޤީލެ އަންނަދިނުމާ. އަޅުގަނޑުމެން އަތޮުޅތަކުން މީހުން މާ

ުއޅޭތީވެ ވެްސ ވަރަށް ގިަނ ާއއިލާތަކުން ެއބަ ބަދަލުވޭ. ކުދިންނަށް  ވެސް ނުހުންނާތީ. ޚާއްަޞޮކށް ބަލިވެ

ބަހުރި. ތައް ވެސް އެމަ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ްސކޫލުކިަޔވައިދޭން ވެސް އެބަ ަބދަލުވޭ. ދެން މިހާރު ހަ

ށްޯތ އެހެންނަމަވެސް، ޞިއްޙީ ދާިއރާ ވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ކިހާވަރަކަ

ަވކި ަވކި ،ރަޙައްދުތައްސައަނެއް އަތޮޅުތަްއ ތަރައްީޤުކރުމުގެ ޕްލޭންތައް މިހާރަށްުވރެ ބޮޑަށް އަތޮޅުަތކުން 

ވަރަކަށް ވެސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮން ކަހަލަ ޕްލޭންތަކެއްތޯ ގެްނގުެޅވެނީ؟ ދެން ގާތްކުާރ މިން ސަރަޙައްދުތައް މާލެއާ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ސީދާ ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާިއ ކަންތައްތަެކއް ނުކުެރވުނަްސ އޭގެފަހަތުން ހެދިދާނެ 

އަސަރުތަެކއް ުކރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ިތ ކުރާނެ. ކުިލ ކުޑަކުރުމަށް އެބަހުރި. ުކއްަޔށް ވެސް ައސަރު ގަާވއިދުތަެކއް

ތިމާޢީ ނިޒާމަށް ގެަނސްގެން ިވޔަސް އިޖު ބޭފުޅުންގެ އެކަހަލަ ވިސްނުްނފުޅުތަކެއް އެބަހުރިތޯ، އެހެްނ ބަދަލުތަކެއް
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ށް ހުީރ ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ؟ ށް ތި ޭބފުޅުންގެ ވިސްނުންތަކަމައްސަލަތައް ުކޑަކުެރވޭނެ ޙައްލުކުެރވޭނެ ގޮތަކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް. !އާދެ

 

  މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނީ މިފަދަ ންއަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓްީރން ވަޑަިއގެން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  !އާދެ

ބޮޑު އިޝޫެއއް ޚާއްޞަކޮށް މި މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެގެްނ ދާއިރުގައި މިނިސްޓްރީން 

ގޮތުގައި ރެގިއުލޭްޓކޮށް ބަލަމުންނުދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ިމކަންކަން ފުރިހަމަ

 މާރާތްތައް ުކއްޔަށް ދީަފއި މި ޢިކީ މީާރއިން ނަގަމުންދާ ޓެކްސް. ލިބޭ ެއންމެ ބޮޑު އެަކްއޗަޚާއްޞަކޮށް ަދއުލަތަށް 

މާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދެމުން މިދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޢިބުރިއަށް ެވްސ  12 ،11ބުރި އަދި  10ހުންނަނީ މާލޭގައި 

މާރާތްތަކަށް ކީްއެވގެންތޯޭއ ިމ ޢިްށ ދީފައި ހުންނަ ވާހެން ކުއްޔަމީރާއިން ނުކުމޭ ކޮންމެ ފިހާރަކަށް މުަވއްޒަފުން ފޮނު

ޓެކްސް ނަންަގވަން މީހުން ނުފޮނުވެނީ؟ މިއީ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އުަފއްދާ ުސވާލެއް. ާޚއްޞަކޮށް 

ރާތްތަކުން މާޢިހަށްވުރެ ބޮޑަްށ ފައިާދވާނެ ކަންނޭނގެ އުލަތަށް ފިހާރަތަކުން ލިބޭ ޓެކުއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަްނ ދަ

މާރާތްތަކުން ޓެކްސް ދައްަކވާ. ޢި ނަގާ ޓެކްސް. އެހެންނަމަެވސް، ޓެކްސް ނުދަްއކާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ބައެއް

ކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ލަގެ ެރގިއުޭލޓްރީ ބޮޑީއެއް ނެތްއެހެންނަމަވެސް، މިކަން ބަލާނެ އެްއވެސްކަހަ

ކޮށްފި މި ކުްއޔަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންހާ ގޮތަަކށް ކުަޑކޮށް ބޮުޑކުރެވޭެނ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ފާހަގަ

އެބަ ކަސްޓަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެތެރެކުރާ މުދާ. ކަސްޓަމުން ބޭނުން  އެްއޗެއް ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނޭ 

ރޭޓެއް. އަުޅަގނޑު މިއީ މުދާ އެތެރެކުާރ  ރޭޓެއް އެބަ ޖައްަސވާ. އަދި ބައެއް އައިޓަމްތަކުން އެބަހުރި ޖަހާފައި ވަކި

އެ މުދަލަށް ފައިސާ  50އަދި % 25އަދި % 15% ،20ކަމަށް ވަންޏާ މި ރޭޓުން މިދެންނެވި ޕަސަންޓުން %

ދައްކާފައި އަުޅގަނޑުމެން މުދާ އެތެރެކުރަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން މިއަދު ަވޑަިއގެންނެވީަމ 

ބަލަިއ  މާރާތްތައް ވެސްޢިބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ވެއްެޖއޭ  ގެންނަން އަޅުގަނޑު ސަމާލުކަމަށް  ތި ބޭފުޅުންގެ

ހީވަީނ މިވެނި އަަގކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މާރާތެއް މިވެނިޢިޗެކްކުރަން. މިވެނިމިވެނި ގެަޓގަރީެއއްަގއި ހުރި 

ހަމަ މާލޭގައި ދިރިއުުޅއްވާ ގިަނ ، ނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާށްެލވިދާތަކަކަށް ކެޓަގަރަިއޒްކޮތި ބޭފުޅުން ވަކި ރޭންޖް

ކޮޓަރީގެ ތަނެއްަގއި އެބަ އުޭޅ  މާރާތްތަކުގެ ކުލި ބޮޑުވެެގން ދާއިރުގައި ހަމަ ދެޢިއްމުކޮްށ ޢާނީ ބޭފުޅުން އުޅުއްވަ

ކޮޓަީރގެ  ނަމަވެސް، ދެގާތްގަނޑަކަށް ދިހަބާރަވަަރކަްށ މީހުން. ސަބަބަކީ، ތިން ޮކޓަރިން މަދުވަނީ ކުލިބޮުޑވީމަ. 
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އަުޅގަނޑު މިކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ، ންވީމާތަންކޮޅަކީ މިދަންނަވާ ރޭންޖަށް ފެތޭނެ ތަނަކަށް ނުވޭ. އެހެ

މާރާތްތައް ެޗްކކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެބަ ޢިމެކޭނިޒަމެއް ރަނގަޅަށް ބަލައި  އަރިހުން އެދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު

ގެނެވިަފއި އޮްތ  ،މިދެންނެިވ އުސޫުލން މިކަންކަން ކުެރވިއްެޖއްޔާ ޙައްލަށް، ޅުންނަށް ލިބިފަ. އެހެންވީމާބޭފު އޮތް ތި

 އިޝޫއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.އަރުވާނަން. ރިފާޢު ނޑު ފުުރޞަތުމިހާރު އަޅުގަ !އާދެ

 

  ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފުރަތަމަ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުރީދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އެންމެ !އާދެ

ގޮތުަގއި މިއީ ބަޔަކު ކުރަމުންާދ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބޭއްވުނު މަޝްވަާރަގއި ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރިހެން މިކަމުގައި

ވިޔަފާރިެއއް. ދެން ބައެއް ބޭޭބފުޅުން ފާހަގަކޮށްލި މާލޭގެ ބިންތައް ހިލޭ ލިބިފައި ހުރި ބިންތަކެކޭ. ހަމަ އަޅުގަނުޑ 

ގޮތުން  ލިބިފައި އޮންނައެާއއެީކގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގަިއ ވެސް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

އައިސް ބިުމގެ ދަތިކަްނ  ހުންނަނީ. ދެން ފަހަކަށް ވެއްެޖއްޔާމު ހަމަ ބަންޑާރަ ބިން ގޮތުަގއި މި ބިންތައް ލިިބފައި މި

މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެެގން އައިހިސާބުން ކަންނޭނގެ މި ފުލެޓްތައް އެޅި، ފުލެޓްތައް ވިްއކާ އުސޫލުތަެކްއ 

ތުަގއި ައޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ހަމަ މިކަމަކީ އޭގެ ޒާ، ދަނީ. އެހެންވީމާ މުގެ ތެެރައށް މިކަކަނޑައެިޅގެން އެ 

ސްެގ ތެރެއިްނ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމެކޭ. އެހެްނީވމާ، މީަގއި ހަމަ އޮީތ ސަރުާކރުގެ ިސޔާސަތުެގ ތެރެއިްނ މާކެޓް ފޯސަ

ން ވެއްެޖއްޔާމު މިހާރު ސަރުކާރުން އެބަ މަސައްކަތްތަކެްއ ގޮތު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް

މި މަސައްކަތްަތއް ނިމިގެން ދާއިރުަގއި މީގެ ހަމަ ، ސައްކަތް. އެހެންވީމާޔުނިޓެްއގެ މަހައުސިްނގ ހާސް  15ކުރެވޭ 

ކަމަށް ހަމަ  ނާނެވަރެްއގެ އަލިމަެގްއ މި މާކެޓް ފޯސަސްއަށް އޮަޓމެޓިކުން އެޖެސްޓްމެންޓްސްތަެކއް އަން ކޮންމެވެސް

މެންބަރު  ،ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން ހަމަ މީގައި މިއަދު އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޝަޢުޤުވެރިކަން ބޮޑަށް އޮތީ އަސްމާ ދެންމެ

 ހިސާަބކާއި އެކަްނކަން ކުިރއަށްދާ އަސްމާ ފާހަގަކުރިހެން ހަމަ ިމހާރު މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތކުގެ މަަސއްކަްތ އޮތް

ކުރެވޭނެ. ސާއްހިޔިތުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ގޮުތގައި ހަމަ ރައް މަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް ސާފުެވއްޖެ ކަ

ހިސާބަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން.  ފައި އޮތް ސިޓީ މަޖިލިސް ރައީސާއަދި ހަމައެއާެއކީަގއި މިހާރު މި ފޮނުވި

މެންނަށް ވަިކގޮތެއް ިނންމޭނެ ކަހަލަ މައްސަލައެްއ މަޖިލިސް ރައީސަށް ފޮނުވާލަން، މިއީކީ މި ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑު

 ތާއީދުކޮށްލަދެއްވުން. ނޫން ކަމަށް. ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން.
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  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން ފުރިހަމައަށް.ރިފާޢު، މެންބަރު ރިފާޢު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް. އަދި ހަމަ ވަަޑއިގެންދެްއިވ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  !އާދެ

ފުރަތަމަ  ،ރުުވނު ފުރުޞަތުމިހާހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި އެ

ފުރުޞަތުގެ ަވގުތު ހަމަވެގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންކަމުން، ދެްނ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ވަރަށް ގިަނ 

ލާނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އިެއހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވައަމާޒުކުރަްއވާފަ.  އް ިއއްޒަތްތެރި ދެ ބޭފުޅުންނާސުވާލުތަކެ 

އަދި މިނިސްްޓރީން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެޭވ  އި މިކަމާ ގުޅުްނހުރި ކަންކަމަށްތު ިމކަމާ ުގޅުންހުރި ޖަވާބުދެްއވުމުގަ މިވަގު

 ދަންނަވާލީ މި ކަހަލަ ޖާގައެއް ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެބަޔާިއގެން ކުރިައށް ގެންދަވާށޭ. އެއީ ައޅުގަނޑު މިއަދު 

ިމ  ތައް ދެކެިވގެންދިޔާމަ އެހެންވެއޭގެ ބޭރުން ެވސް ބައެއް އެހެން ވާހަކަ ،ޚާއްޞަކޮށް މި ސިޓީއާ ގުޭޅޮގތުން ބައެއް

 ވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. އެހެންެވ، ތި ބޭފުޅުންގެ ސާފުކޮށްދެްއވުމުގެ ވަގުުތކޮޅަށް ދަންނަވަން.

 

  ދެއްެކވުން:ލް މުޙައްމަދު އާޒިމު ވާހަކަގެ ޑިެރްކޓަރ ޖެނެރަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ފުރަތަމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ނިމިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާހަަކ  !އާދެ

ހާސް  15ގައި ޗްރވަރަކަށް ދަްއކާލާނަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނ މާ ކޮންމެވެސް

ތެރެއިން ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ކުރެްއވި. މީގެކީ ސޮއި ޖެކްޓް ކުންފުނިތަކާއި އެހައުސިންގ ޕްރޮ

އޭިތ ، އުސިްނގ ޕްރޮެޖކްޓެއް. އެހެންވީމާހާސް އެީއ ސޯޝަލް ހަ 15، ފެށިގެން ކުރިއަށް ދޭ. އެހެންވީމާމިހާރު 

ގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީ. ދެން މި އަހަރު ބަޖެޓުގެ މެދުތެރޭގައި ނިންމޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާ 2018

އެ ޕްރޮޖެކްޓް ، . ެއހެންވީމާއިހައުސިންގ ޔުނިޓު. ެއއީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ރަށްރަށުގަ 600ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް 

ވާލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ކުިރއަށް މިދަނީ. ދެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިްނ ޙަ ކޮންޓްކްޓަރަާކއި 

 4ސަޭތކަ ހައުސިްނގ ޔުނިޓް. ެއއީ ެދކުނުގެ  15ވާލުކޮްށގެން ޙަ ަޗއިާނ ކުންފުންޏެއް. .ީސ، އެީއ ސީ.އެމް.ޔޫ

އަތޮޅުަގއި އަދި ހުޅުމާލޭގަ. ެއ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ދެކުނުގެ އަތޮޅުަތކުަގއި ެއ 

ފޯމުތަްއ ލައި އެ ޯފމުތައް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުެގ  އެއި އެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަ ށް ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަަޅއިފްލެޓްތަކަ

ނުެގ ދެކު ފާހަަގކޮށްލަން ކުރެންދޫ މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން އި ގެންދަނީ. ދެން ޭއގަމި މަސައްކަތް މި ކުރިއަށް 

ރަށުްނ  އިންނާއުޅޭ މީހު އިެކޓަގަރީެއއް. އެއީ އެ ރަށްރަށުގަ  3ކުރިއިރު ހުންނާނެ ޅުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ިއޢުލާނުއަތޮ

ސޫލުން ިވއްކާ. ސްޓޭޓު އުލް އަންނަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް އަދި ރިއެ މީހު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ބޭރު
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ްސޓޭޓު އުސޫލުން އެ މީހާ ލްއަިއގެން ޚަލާސްުކރާ. ކެޓަގަރީ ީސއަކީ ރި އަކީ މަންތްލީޮކށް ލާރި ދައްކަކެޓަގަރީ އޭ، ބީ 

ން މިގޮތަށް މި ތި ،ެއތަން ގަންނަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާހަރާ ލާރި ދައްކައިގެން ފަކުެރވޭ މީހުންނަށް އެއްޑްއެފޯ

ރަށަކުން ވެސް ކެޓަގަރީ ބީއަށް ފަރާތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އެވެްސ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ، ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ

 އި. ދެން އޮންނާނީ އެ ރަށްރަށުގަދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުން މިއްޔާ މިބޭނުބޯހިޔާވަހިކަން ކުރިމަތިލެވޭނެ. އެ ބޭފުޅާ 

ހައުސިންގ މިހާރު މި މައިގަނޑު ޕޮލިީސއަކީ ދެއްތޯ.  އީމި، ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާބޯހިޔާވަހިކަން ބޭ

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ިޑވެލޮޕްކުާރއިުރ ވެސް ިމގޮތަށް ފުރުޞަތު ޮއންނާނީ ހަމައެކަނި އެ އަޅާ ރަށުގެ މީހުންނަކަށް ނޫނޭ. 

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ިމއަހަރު އަދި  އިދެން ައޅުގަނޑުމެން މީގަ  .ޗުނިޓީ ލިޭބގޮތަށްތްތަކަށް ެވސް ެއ އޮޕޮއެހެން ފަރާ

ންވާ ކޮންސަލްޓެންސީ އެކަމަށް ބޭނު .ސީ އެކްޓެއްއިންނާނެ ޓެނަލް  އިއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ

ންނަކަށް އެ ބަޖެޓެއް ނުލިޭބ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށް ބަޖެޓް ހިމަނައިދިނުމަށް. ދެން އަޅުގަނުޑމެމަސައްކަތް

ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން  ކަމާމިސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ބަލާއިުރ މި އެކްސްޕަޓީސް އެބަޖެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ 

ޓެއް މިޖެހެނީ ނޫނީ ކޮންސަލްޓެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދައިގެން މިކަންތައްތައް ކުރަންއީވަން ހެބިޓެޓްކަހަލަ 

 އިމެދު ވިސްނާފަ ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަޖެެޓއް، އެހެންވީމާ .ކޮށްގެންހަޔަރ

މިނިމަމް ވެއާރ ރެންޓަލް ވެލިއުސް މި  ،ފާހަަގކުރެްއވި މިނިމަމް ފްލޯ ސްޕޭސް އިމިސާލަކަށް އެ މިނިމަމް ކުރީގަ

އެކަމަްށ ، އޮންާނނީ. އެހެންވީމާ އިއަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާފަ ންންނައްގެ ތެރެއިން ގެޓަނަންސީ އެކްޓެ ކަންތައްތައް 

ެއކަްނ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ސޯޝަލް ، ކަށް ބަޖެޓެްއ ނުލިބޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަ

. ެއއީ ފްޯލ ކަނޑަައޅާފަ ރިކުއަރމަންޓްސްހައުސިންގގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ހުންނާނެ މިނިމަމް 

ލިބޭެނ  އިޔޫާޒައށް ކުޑަ އަެގްއގަ އެންޑް އަށް ވެސްގސްިޓންނޑުމެން ބޮޑަށް މި ބަލަނީ ޭއގެ ކޮސްޕޭސް ދެން އަުޅގަ

ގެ ޖަމްސީދު އެްއޗެއް ނވެސް. ދެން އެީއ ކަންނޭ  އިަހއުސިންގ ޕްރޮޖެްކުޓގަ 15000 އި ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ވިސްނާފަ

 .އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން..

 

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާފުކުރަން އެދިވަަޑިއގެންނެިވ  ންބޫލުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޤަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އަޅުގަނޑު ވަރަ

 މާ ައދިވެސް ަވގުތުކޮެޅއް އަތޮ ކަންތައްތަެކއް ސާފުެވވަަޑއިެގންދިޔަކަމަށް. އެހެންކަމުން ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ގިނަ

 2ކަށް އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް، އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު 



12 

 

މާއިގެން ކުރިއަށް ދާނީ. އަސްމާއަށް އަުޅގަނޑުެމން ދެން ނިންމާލު އިޓެއްހާއިރުގެ ފުރުޞަތެއް. އެއަށްފަހުގަމިނި

 ތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. ފުރަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  މާފަންނު މެދު

އެކަމަކު  އިތައް ދެއްވާފަ ފްލެޓުމި ޑުމެން ހައުިސންގ މިނިސްޓްރީން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނ

އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މާލޭގެ ދާއިރާެއްއ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނައިން ލިބޭ ޝަކުާވއެއް އެއީ 

 އިފެނޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިސާލަކަށް ދާއިރާގަ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވސް އެބަ، ރެޒެންޓުކުރާ ބަެއއް. އެެހންވީމާޕްރެ

ުއޅެމުން ފްލެޓް  ަގއި ިއނގޭތޯ.ެއްއކަލަ ކުަޑ ެއއް ޮކޓަރީ އިހުންނަ މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބުނީމަ އޭނަ ުއޅޭނީ މާލޭގަ 

ބޭފުޅުންގެ  އެޓް ލީސްޓު މި ކުއްޔަށް ދޭ ތި .ކަށް ބޭނުން އެއްަޗކަށް ދެނީޭބނުން އަދަދަ އިއިރުގަދޭ .މިދެނީ ކުއްޔަށް

ރުފިާޔ  7000މިހާުރ މިސާލަކަށް  ތި.ވަރަށް ބޮޑެ ،ރެވެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އެެހންވީމާބާރު އޮންނަ ފްލެޓުގެ ކުލި ުކޑަކު

ެވސް.  އިފިޔާއަށް ހުޅުމާލޭގަރު 18000އެވްރެޖް ދައްކަންޖެހޭ ފްލެޓެއް އެ ދަނީ  ފޯ ، މިސާލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

 އޭ ބޭފުޅުންނަށް ކީއްވެގެންތޯ  . ތިއައި ތައްވާއަޅުގަނޑުމެން އިހަށްދުވަހު ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ދުވަހު ވެސް މި ޝަކު

ކުްއޔަށް ދެނީ. ހަމަ އަދިވެސް  ދެއްތޯ. ދިރިއުެޅން ދޭ އެއްޗެހިދިރިއުޅޭތޯ.  ގައިނުބެއްލެވެންވީ އެމީހުން އެތަްނތަނު

އަށް ެދވޭނެ ެއ ލިވިންގ ހެލްތީވަނީ ވިްއޔާ  ކަމަށް ެވއްޖެ  ކަމަށް ވަނީ މިކަންތައްަތއް ހުއްޓުިވއްޖެ، އެހެންވީމާ

ކޮންޖެޝަން ދާނެ. އަނެއްކާ އެތަުނން ވެސް ކުްއޔަށްދޭން ބޭނުން މީހަކު މިސާލަކަށް އެ މީހާގެ  އިމީހުންނަށް. ތަނުގަ

 ،ބޭފުޅުން ދޭ ވިޔަސް ތި ކުްއޔަށް ދޭން ބޭނުން  .ލްކެއްނީމަ އެއީ އެ މީހެއްގެ މިފްލެޓުގެ އަގު ދައްކާ ނިމު

 ށްެއ ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ އަލަ، އެ ީމހާއަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ ފްޮރވަިއޑްކޮްށެގން ދެއްތޯ އެ ހިސާބަށް އިސަރުކާރުގަ 

. އެ ރޫލްސް އެ ޖެހޭނެންނަށް އެ ެއއްޗެހި ެމއިންޓެއިންކުެރެވންބޭފުޅު ތި އި އެހަދާ ފްލެޓްތަކެއް ދެއްތޯ އެަތނުގަ

ހުިރ  އިރުފިާޔއަށް ަސރުކާރުން ިވއްކާފަ  7000މިވެނި ވަަރކަށްުވރެން  އޭޖެހޭނެންއޮންނަ  އިގަާވއިދުތަްއ ހެދިފަ

ތަނެއް މަހެއްގެ މައްޗަށް ފަންަސވީސް ހާހަކަށް ކުއްޔަށް ނުެދވޭނެ. އެއީ ވަރަށް އީޒިލީ ހުރި މަހެއްގެ މައްޗަށް 

 ބޭފުޅުން އެއްވެްސ ކަހަލަ މަސައްކަތެއް އެބަ  އެ ކަންތައްަތއް ކުރައްވަން ތި، ވީމާްއވޭނެ ކަންތައްތައް. އެެހންކުރެ

ޖެހޭ މެސެޖެއް އެއީ ެދއްތޯ މިހާރު މިތައް ފްލެޓެްއ ޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންދެން އަނެްއކާ އަ ކުރަްއވަންތޯ؟

 އި މިވެނި ޕާޓީއެކޭ ެއވަރުގަ ވެނި މިތައް މިވެނިއެވަުރގެ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ނި ދުވަހަކު ނިމެނެއޭ. އެހެންވީމާމިވެ

 ޭއ.ްފލެޓު ނިމިގެން އަންނާނެ އްައޅުގަނޑުމެން ރައްދުކުރާ މިތަ  ވާނެ ެދއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށްއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

ކަން ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދެއްވޭނެ ގޮތް  ވިދާުޅވީމަ އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ ތިަވޑަިއގެންފައި ގާތްގަނޑަކަށް މިހާ ދުވަހޭ 

މި ، ސަްއކަތް ކުާރ އުސޫލު. އެހެންވީމާެއއީ އަުޅގަނޑު މަ .ވިދާުޅވީމަކާ ޖަާވބެއް ނުލިބޭ އަޅުގަނަޑކަށް .ވެސް ެއއީ

މިކަންތައް ކުެރއްވުުމގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިޔާެލްއ ، ކަންތައް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ  ބޭފުޅުންނަށް މިކަންތައް ތި
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ވެްސ  ހުރި ފްލެޓުތަކަށް މިހާރު މިތަނަކަށް މާލެއަށް އަންނަ އަތޮޅުތެރޭ ބޭފުޅަކުއި ފަފިކުރެއް އެބަހުރިތޯ. މިހާރު ދީ

ސަތާރަ އަށާރަ ހާސް ރުފިޔާއަށް މިހާރު ކުޑައެއް ނޫން  . މި ވެސް ވަކި މާލެއާ ވަކި އިހިފަިއގެން ހުޅުމާލޭގަ ކުއްޔަށް

ކުރެްއވޭނެ ކަހަލަ ފިކުރެްއ ޓްރޯލްންންަތއް ކޮކަ އެ، ކާ ައގުބޮުޑކުރަނީ. އެހެންވީމާއެ ލިބެނީ. ތިއްބާ ވެސް ައނެއް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ؟އެކަން ކުެރއްވިދާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއކޮށް އަުޅގަނުޑ ފަހުގެ ފުރުޞަތެްއ މި ިއއްޒަތްތެރި ެދ ބޭފުޅުންެގ  ބޭފުޅަުކ އެިދވަަޑއިގެްނ ނެތުމާއިތުރު 

 ބޭފުޅަކަށް އެރުވުމަށްފަހުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަްއދަލުވުން ނިންމާލަނީ. ތި ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް 

ެޗްއ ފާހަގަކުރެވުނު ިޚޔާލުގެ އަލީަގއި ކޮންމެެވސް ެއއްއެ އިތުރަށް  މެބޭފުޅުންގެ ފަހު ފުރުޞަތު ތެރޭގައި ދެން

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަނޑު

 

 ންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެްގޒެެކޓިވް ޯކޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އި

ާލއިރުަގއި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނ އިފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާތަކަށް ބަލަދެންމެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

ޅުމާލޭގައި ެއކަމަކު މިހާރު ހުއްތައް. ހަމަ އަބަދު ވެސް ވިސްނާ ކަންތައިނގޭތޯ.  ވެސް ވިސްނާ ކަންތަްއތައް އަބަދު

ގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މިހާރުވަނީ ހުރިހާ އެއްެޗއް ތަކެއް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހައުިސންމި އަޅާ ހުރިހާ ޔުނިޓު

. ދެން މިހާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ރޯެލްއ އި އިނގޭތޯއެޗް.ޑީ.ީސގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިފަ

މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުވާތަކަށް މިކަހަލަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިޭބ ހުރިހާ  ،އިންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްއެައކު ނި

މަޝްވަރާކޮށް އެކަންތައްަތއް ގެންދަންީވ  މެންގެ ެއކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއަުޅގަނޑުެމން އަޅުގަނޑު އިހުރިހާ ކަމެއްގަ

އަނެްއކާ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަނީ ތި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންދާނަން. ހަމަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ތި ކަންތަކާ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ވީހާ ވެސް  .ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހަމަ ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަެކއް

 ދަނީ. ބޮޑަކަށް ވިސްނަމުންނޭ މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުެގ  .ދެ ބޭފުޅުންނަށް ޔާ ވަަޑއިގެން ތި ތިއްެބވިކުިރއްވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ގޮތަކަްށ  ބައްދަލުވުން ނިންމާލަމުން ައޅުގަނޑު މި ަމއްސަލަިއގަިއ އިތުރު އެހެން .ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނީ

 އި ވާބުދޭގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހުގަށް މި ސިޓީއަށް ޖަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީސްގެ ރައީސައެއްކޮ ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާ
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އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުެގ ބަްއދަލުވުން ވެްސ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ ވަަޑިއގެންދެްއވި ހުރިހާ 

 އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް. 
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