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މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު هللا އީވާ ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު    ގަލޮޅު އުތުރު 

ޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެންޑް އިންފްރާސްނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ 

 ދެއްވި ޖަވާބު 

 

ލެވުނު ހިޔާ  އިހުން ހުޅުވަފަ  އި އެންމެވި ސުވާލުަގމެންބަރު ކުރެއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  

  ން ވަހިކަން ބޯހިޔާލިބި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުލެޓު ނުކުެގ ތެރެއިން ފްލެއްވި ފަރާތްތަކުރިމަތިފްލެޓުތަކަށް  ޢުެގ  މަޝްރޫ

ބޭ އެކަަމށް  އެންމެ  ދޭނީފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ބޯހިޔާވަހިކަން  ފަރާތްތަކަށް  އުސޫނުންވެފައިވާ  ކޮން  ދެންނެވި    ލަކުންތޯ 

ޖަވާބުަގއި ގާއިމުކުރެވެންޖެ   ،ސުވާލުެގ  އެބަ  ބޯހިޔާަވހިކަން  އިތުރު  ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑު  ހޭފުރަތަމަ  ދެން   .

  11ަގމުންދާ  ޝަން ހިނސިއޭ ޯގދި ނެ ންޓްރެކްޓުަގިއ ސޮއިކުރެވި އަމިހާރު ހިނަގމުންދާ އަދި ކޮ  ،ލާނަންއިދަންނަވަ

މަސައްކަތް.    ދެމުންދާ  މަލީ މަސައްކަތް ސީދާ ސައިޓުަގއި ހިނަގޢަކީ  މަޝްރޫޢަ  ދެއިން  އް އެބައޮތް. ޭއެގތެރެ މަޝްރޫޢެ

  ަގއި އް ކޮންޓްރެކްޓެ  ޓްަމންއުެއއީ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮކި ؛ެގ އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓުއެ މަސައްކަތު  ،ސައްކަތަކީމަ  ދެ

އެ ؛ިއވާކުރެވިފަސޮއި ދެންކޮ  އް ެއއީ  ކޮންޓްއިތު  ންޓްރެކްޓަކީ.  ދެންސޮއިަގއި  އްރެކްޓެ ރު  މީހުން ނުކުރާނެ.  އެ   

ފަށަ އެބައޮތް  ކޮން  ދެ.  ންޖެހޭނީމަސައްކަތް  މިހާރު  .ޑީ.ސީެއޗްޓްރެކްޓެއް  ސްޓޭޖުގައި.  ޓެންޑަރ  ންޑަރ  ޓެން 

ާގތްވެ  ކުރުމަށްސަބްމިޓު އެބައޮތް  .ދާނެވަރަށް  ފްރޭމްއެބައޮތް    ޕްރޮޖެކްޓެއް  ދެ  ،އަދި  ވޯކް  ައޅުަގނޑުމެން 

އޮތް  ްއަގއިއެްގރީމެންޓެ ސްޓޭ  ދެ  .އްކްޓެރޮޖެޕް  ދެ  ސޮިއކުރެިވފައި  ނެޯގސިއޭޝަން  އެބައޮތް    ަގއި ޖުޕްރޮޖެކްޓެއް 

އެ ފްރޭމް ސޮއިކުރުމަށްްގރީމެންޓަވޯކް  ދެންނެވި  ކަށް  މި  އެޖު  ެގތަކު ޕްރޮޖެކްޓު  11ޓަކައި.  ހައުސިންގ  މްލަ  ޅޭ 

އެކި މި ދެންނެވިހެން  ސް ހުރީ  އްތަ ބާވީސް. ދެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ ސްޓޭޓަސަހާސް ދުއި  ތޭރަ އަދަދަކީ  ތަކުެގނިޓުޔު

ތުރަށް އަދި  އަދި މި ދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ އި  ،ސްނުމުަގއި ޮއތީވި  އެ އެްއޗެހި ހުރީ. ސަރުކާރުެގ  ،ޖުަގއޭ ސްޓޭ

މާޒުކޮށްެގން  ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް އަ  ފަނަރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ބާވީސްލަ  ޖުމު ؛އްޔުނިޓެ  ދެ ހާސް ހައުސިންގ 

ެގ މަސައްކަތް  ނިޓުސިންގ ޔުހާސް ހައު އަހަރުެގ ތެރޭަގއި ފަސް ކުރުމަށް. ދެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިމަސައްކަތް

މަސަޢަ އެ  ވިދާޅުވެފައިވާނެ.  ކަމަށް  ކުރިއަށްެގންދަވާނެ  ޮގތުން  ޔަީގނުމަލީ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ    ެވސް   ންއްކަތް 

މިހާރު މި އަހަރުެގ  ؛ެގ މަސައްކަތްޓެއް ދިހަ ހާސް ހައުސިންގ ޔުނިރު އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދަވާނެ. އަދި އިތު 

އްެގ ވާހަކަ  ޓެ ންގ ޔުނިހަ ހާސް ހައުސިދިއިން އަދި  ސް ހާހުެގ ތެރެފަ  އޮތް  ވާފައިރައްކުލާނުޢުތެރޭަގއި ރައީސް އި

އާ ބެހޭ  ހައުސިން  . ދެންވީމަ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ އަމާޒަކީ  ބާވީސްއިސައްތަ  ރަ ހާސް ދުފަނަމި ދެއްކީ    ނޑުަގއަޅު
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އެންމެ   ހުރި  ބޭނުންޮގތުން  އެބަޖެޖެހިފައި  ދައްކާލުމުަގއި  ވާހަކަ  މިހާތަނަށް  މީހުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ހޭ 

ވެސް އަޅުަގނޑުެގ    ީގނުން ހަމަ ޔަ މިހާރު ؛ވިސްނުންރުެގ  ކާރުސަ  ،ޮގތާއި   ކުރެވިފައި އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން

ހިޔާވަހިކަން . ބޯން މުހިންމުއިލުޮގތް ދަންނަވަ   ންެވެގން އަންނަޓަނުން އަދި ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތު މިކަމަށް ބައްވިސް

އުޅޭ ރައްޔިތުންނެްއ ެގން  ންވެބިެގން އެްއކަހަލަ ތަނެއް ހޯދަން ބޭނުއެއް ލިއްޔިތުންނަކީ އެއް އާމްދަނީހުރިހާ ރަބޭނުންވާ  

ލަކޮށް  އް ޖުމުއެ މަޝްރޫޢެ  ،ސަރުކާރުން ހިންާގފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް އޮންނާނީށް  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަ

   އެހެނެއް ކީހިފައި އޮތީ ބެ  ޮގތަށް. މުޖުތަމަޢު  ަގއި އެންމެންނަށް ލިބޭއްގެ ކަށް. އެްއ އަ އްަގނޑައެއްތަ ންނާނީ  އެކީަގިއ އޮ

މު ނީޑުޖުތަމަޢުނޫން.  ހައުސިންގ  ބަލާފައެވެސް    ެގ  ނެތް.  މިހާތަނަކަށް  މަޝްރޫޢައް  ބަލަހިޔާ  އެކަނި  އިލީމާ  ށް 

ތެރެއިއެޕްލައި   ،ރަ ހާސް މީހުންނަށްވޭ ސަތާށް އެބަ ފާހަަގކުރެއަޅުަގނޑުމެންނަ ރަވަރަކަށް ން ސަތާކުރި މީހުންެގ 

ޑު  އަޅުަގނ ؛ނޑުމެންމެން. ައޅުަގލަ ހުރިހާ އެންއެއީ ޖުމު  . ތޯނީޑެއްއް ކިހާ  ނުލިބޭ. އެއީ އިންޑިކޭޓަރެ   ހާސް މީހުންނަށް

  ނޑުމެން މާލޭެގ ހައުސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަ ހަމަ  ވެސް    އަދުވައިފިން. އަދި މިނަވާހަކަ ދަން  ތަކުރާރުކޮށް މި

 ބަލާފައި ހެދި  ނުެގ ސައިޒަށް އަދި މާލޭަގިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަސަރވޭ  ޑިޗަރސް  ސްޕެން ހޯލްޑް އިންކަމް އެކް

ން. އެއީ ހަމަ ންސިޑެންސެއް ނޫއިރަ ހާސް ހަތްދިހަ ތިނެއް. އެއީ ކޮސަރވޭައކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަނީ ސަތާ

ދިމާީވ  އަދަދު    ކަން. އެވެސް އެބަ ދައް   ެގންކުރިން ފެށި  ެއއީ. ސަތާރަ ހާހެއްެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މާއައި އަދަދު  

ހާސް މީހުންެގ ތެރެއިން  ރަ  ތަފާތު ޮގތަކަށް. މި ދެންނެިވ ސަތާ  ހުރީއް ބެހިފައި  ތައަދަދު މި  ޮގތަށް.  މި ދެންނެވި  

އާބާދީ ރަ  ،އަކީ މާލޭެގ  ތެރޭމާ ؛އިހިންނާށްވެމާލޭެގ  ރަށްވެހިންެގ  މާލޭގެ ގަ ލޭެގ  އުފަން  މާލެއަށް  އެބައުޅޭ  އި 

ލޭެގ މާ  .ހިންނާބި މާލެޭގ ރަށްވެފައި ތިތަރުަގއި ޖެހިހިޖުރަކޮށް މާލޭެގ މުނިސިޕަލްޓީެގ ދަފު  ށްމާލެއަ  ،އިހިންނާރަށްވެ

އެހެންނަމަވެސް، އުޅޭނެ ތަނެްއ   .ވީޑު ބޮ  އި ވިހަ  އިސީދާ މާލޭަގތަރުަގއި  ކީ ެވސް އެ ދަފުތަރަފުދަ  ެގޓީނިސިޕަލްމު

ކޮށްެގން ކާއި އަދި ރަށްރަށުން ހިޖުރަކަހިފައި ތިބި މީހުންތަތަރުަގއި ޖެދަފު  އް ނެތީމާއެ ޖައްސާނެ ގެ ަގއި  ސްޓްރީރަޖި

ދަފު ދަފު.  ޖެހިފަތަރުަގއި  މާލޭ  އެއެހެންވީމާ،  ވެސް  ބެލޭތަރަކީ  ޮގތަށް  އެްއޗެކައްޗެއް  ނޫންނެ  އެއް  ހުރިހާ   . 

 ރަށްވެހިންނާއި  ލޭޝަނަށް ބަލާިއރު މާލޭެގއު. ޕޮޕިނީވަ  ބެހިފައި މި   ލެމާ  30ެގ % ދީމާލޭެގ އާބާ އީ  ތްތަކެއް އެ ފަރާ

ރީސް ފަރާތަކީ  ތިކަ  ތޭސަ  ހަހާސް  ސް  ފަ ހާހުެގ ތެރެއިން  ތާރަޑުެގ ސަޔިތުން. ނީޖުރަކޮށްފައި ތިބި ރައްރަށްރަށުން ހި

 އަޅުަގނޑު ތަރުަގއި ތިބި ފަރާތް. މި އަދަދުދަފު  މާލޭައދި  ެގ ރަށްވެހިންނާއި  ލޭއްޔިތުން. އެއީ މާމި ދެންނެވި މާލޭެގ ރަ

 ކުރިމަތިލީ  ކޮށްލަވެހިން ޖުމުށް މާލޭ ދަފްތަރުެގ ރަ  ،މާލޭެގ ރަށްވެހިންނާއި  ލިށް ކުރިމަތިޝްރޫޢަލިން ހިޔާ މައިބަލަ

  ފަސް   ،ބާކީ އެބަވޭކަށް.  ސަތޭކަ ދިހަ ފަރާތަ   ލިބުނީ ތިން ހާސް ހަތް  ން. ރާތުފަ  ސާދަތިން ސަތޭކަ  ހާސް    ވަނު

ެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ށް ޔަީގންކަމާއަޅުަގނޑަ  ، ކުރަނީ ތެއް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުފަރާ  ހަތަރުކަ  ސަތޭ  ހަހާސް  

 ހަ ހާސް    ފަސް  އަޅުަގނޑަށް އަންނަނީ. އެހެންވީމާ،ރެއް  ކަ ތިރީސް ހަތަސަތޭސް  ފަ ސް   ހާފަސް  ،ބެލުންބެލުނު
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ތިއްބޭ އެބަ  ރައްޔިތުން  މާލޭ  މީހުން  ބޯހިޔާަވހިސަތޭކަެއއްހާ  ބޭނުންވެފަ  އަތޮޅުތަހާ  އާެގރަބާކީ  .  ކަމަށް  ކުން ހަކީ 

ފަރާތްތައް  މާލޭަގއި   ،ހިޖުރަކޮށްމާލެއަށް   އޭެގތެރޭ ދިރިއުޅެމުންދާ  މުއްަގ.  ދިުގ  އުޅެދައި  މާލޭަގއި    ތިބި ފައި  ތުަގިއ 

މާލެ  ދާދިތްތަކާއި  ފަރާ ހިޖުއަފަހުން  މި ދެންނެިވ    ފަރާތްތަކާ   ރަކުރިށް  ެވެގންދަނީ. ދެން   ސްހާ  ެއާގރަެއކީަގއި 

މީހެއްެގ   .ރުމިންވަށް ބޭނުންޖެހޭ  މީހަކަ  ރެއިން އެ މީހުންެގ އެ ންނެވި މީހުންެގ ތެލަންޖެހޭ މި ދެއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

މީހާ ދިރިއުޅޭ ޖާގައިެގ   އެ  އިކަމަށް. ޯގތިެގދޮރުގަ މީހާެގ ތަނަވަސް  ނީ އެވަހާލަތު ބިނާވެެގން ޅުމުެގ  ކޮށް ދިރިއުމުންއާ

  ،ދީއިރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ރާއްޖޭެގ އާބާލާއިލަލިބޭ އާމްދަނީއަށް. އެހެން ބަ  އަށްހާމީ  ނާވެެގންވަނީ އެތަނަވަސްކަން ބި

ހިމާލޭެގ ވެސް  އާބާދީ  އަޅުަގ  ިގންތިމެނިެގން  ކެޓަޓަަގކެ  4  ކޮށްލެވޭނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ  ަގރީއަކީ  ރީއަކަށް. 

  . ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނަން އޮންނަ މިންަގނޑެއް ކަނޑައެޅިފައި ރުންެގ ޮގތުަގއި ބަލާ މީހުންީގއަޅުަގނޑުމެން ފަ

އިލާެއއް. އެީއ  ޢާ އިލާައކީ ފަީގރު  ޢާ ނުޖެހޭ ކޮންމެ  އިލާެގ މީހެްއެގ ބޮލަކަށްޢާ  ،ކަށްފިޔާ ބޮލަރު  ތަރުހަތްދިހަ ހަވޭ.  އޮ

ލާެއއް  އިޢާމީހުންެގ    ފަސްޮގތަކީ ެއއީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ    އަށް ބަލާފައި މިނާޮގތް. އާމްދަނީ  ީގރުކަން މިނާެގ ފަރާއްޖޭ

، ހަކު. އެހެންވީމާ މަ  ާވހަކަ  ހާސް ރުފިޔާެގ  ސާދަ  ،ހާސް  ތޭރަ ތްަގނޑަކަށް  ކަނީ ާގކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައް

 ސަތާރަލާފައި  އިއްސަރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް ޖައަށްވުއެ  ، ރެހާސް ރުފިޔާއަށްވު  ސަތާރަމަހަކު    ،އަޅުަގނޑުމެން މި ބެލީ

އަކަށް  އިލާ ޢާކޭ. އެ  ިއލާއެޢާރު   ފަީގންޏާ އެއީށް ވަލިބޭ ކަމަ  ލަ އާމްދަނީމުއިލާެގ ޖުޢާ ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން  

ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ަގތުމަށް. އެހެންވީާމ،    ިގނަ ލާރިއެްއ ނުހުންނާނެ  ތައް ކޮށްފަިއ މާދުކުރަންޖެހޭ ޚަރަ  މަށްޅުއުދިރުން

  ، ޒްކޮށްދޭންޖެހޭނީ ހަމަ ވަރަށް ސަބްސިޑައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރު  ،ނީދޭންޖެހޭނޑުމެން  އަޅުަގ  ،ލާތަކަށް ދޭންޖެހޭނީޢާއިއެ  

ން  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެއި މިހާރު އޮތީ އެެގ ސިޔާސަތުގަ ން ައޅުަގނޑުމެ  ސިންގ. ހަމަހައުތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ދައުލަ

ޑު  އަޅުަގނ   ހާސްސަތާރަ  ކުރީެގ  އެހެންވީމާ،  އޭ.  ކައުންސިލް ހަުއސިންއި ހުންނަ  ޕަޓީތަކުަގ ކައުންސިލް ޕްރޮދޭނީ

ޮގތުގައިސިން ހައު  ލް ކީ ކައުންސިމީހުންނަ  ސްތިން ހާމާ،  އިލީހަބަ އަށް  ންއުސިއި ހަ މާލޭަގ  ރާއްޖޭަގއި ހިމެނޭ  ؛ެގ 

 އަށް ބަލާއިރު އެމްދަނީެގ އާމީހާ  އަށް އެކައުންސިލް ހައުސިންއަކީ  ލާޢާއި  ތިން ހާސްެގ ތެރެއިން  ބޭނުންވާ މީހުން

.  މަހަކު ކުލި ދައްކާ ޮގތަށްރުފިޔާ    ހަ ހާސްލްކުރަން ނިންމާފައި އޮތީ  ޓްރޯނޑުމެން ކޮންއަޅުގަ   . އޭެގ ރެންޓުތޭމީހާ ފެ

އުސް. ދެން ހަ  ޕަޓީސް. ކަުއންސިލްެގ ޕްރޮއުންސިލް އެއީ ކަ ؛ން ބޭނުންނަވަކު ސާފުކޮށް ދަންތަންތަނަކީ އެކަމަމި  

އަކީ މަހުން މަހަށް އާްމދަނީ  އެ  ،ނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީލާެގ އާމްދަ ޢާއި ؛ނީމްދަދެމެދު އާ  ހާހާ  32އި  ހާހާ  17މަހަކު  

ހުންނަ  އި  އީމާ، ބޭންކްެގ ލޯނު ފެސިލިޓީަގދިޔަ  ކަށްބޭންކަ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ކޭނެއަުގ ދެއްނުންވާ ހަމަބޭ  އަށްސިންހައު

 ން މަހަށް ދައްކާ ޖެހޭ މަހުމެން އެބަށް އަޅުަގނޑުތަކަފަރާތްތައް. އެ ފަރާތް  އާށް ބަލާފައި ލޯނެްއ ނުލިބޭކްރައިޓީރި 

  ފޯޑަބަލް އެ  އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް މި ކިޔަނީ  .ލާޢާއި  5700ެގ  ރާ ޮގތަށް ދޭން. އޭ ލާސްކުއްދަތުން ޚަދިުގ މު   ،ތަށްޮގ

ޖުމުލަ    ރޭގައިދޭތެ ހާހާ  61އި  ހާހާ  32ން  ދެލާ.  ޢާއި  5700ބޭ. އޭެގ  އި ލިއްގަ ލީސްޓް ޓު އޯން މޮޑެލެއޭ.  ހައުސިން
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ޕަޓީއެއް ަގތުމަށް ބޭންކަށް  ޕްރޮވެލިުއއެްއ އިން    ޓީމިލިއަން ރުފިޔާެގ ޕްރޮޕަ  2.4އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ  ެގ  ލާޢާއި

  ށްލާތަކަޢާއިލާތައް. އެ  ޢާއިމްދަނީ ލިބޭ  ފިޔާެގ ލޯނު ލިބޭނެ އާމިލިއަން ރު  1.96  އެއީ  ، 80ވާ % މާ، އެ ބޭނުން އިދިޔަ

އިރެކްޓް  ރުެގ ޑަ. ސަރުކ3100ާ. އެއީ ން ބާކީ ތިބި މީހުންކީ ދެމައި އިންކަައމާޒަކީ ހަ .5500ލާ.  ޢާއި 5500އޭެގ  

  ަގއި ޑު ޑިމާންކެޓް  ަގއި މާއީ މާކެޓު ން. އެ ނޫކުން ބޭނުމެއްށް ސަރުކާރަަގއި ހަދާކައް އެ ކެޓެަގރީޝަނެ ވެންރއިންޓަ

ތިން  ލަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، ކަުއންސިލް ކެޓެަގރީެގ  އިދަންނަވަ  އަޅުަގނޑު މިމާ،  ހިނާގނެ ކަމެއް. އެހެންވީ

  ެގކްޓު ޖެޕްރޮ  11ރިން ދެންނެވި  ަގނޑު ކު. އަޅު ޅާނަންއަ  5500ލް އިންކަމްަގއި  މިޑު  .5700ކެޓެަގރީ  އެފޯޑަބަލް    .ހާސް

ދަނީ. ެގންތައް އެޅުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ލެޓުފްބަހާލަިއެގން    ވި ތިން ކެޓެަގރީއަށް މެން މި ދެންނެަގއި އަޅުަގނޑުތެރޭ

، ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކެްއ  ނޫން ޓެއްައެގްއަގއި ހުންނަ ފްލެއެއް   ،ށްއެއް ސަިއޒަކަ ، ްއަގނޑަކަށްތައްއެހެންވީމާ، އެ 

ޑަބަލް  މެން އެފޯައޅުަގނޑުފާނަން  ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަދެން   ؛ސަރުކާރުންވީމާ،  އެހެން.  ދެން އެޅިެގންދާނީ  ނޫން

ތެރޭެގ  ދޭ  ހާހާ  13އި  ހަތް ހާހާއަދަދަކީ  ނެ  ޖެހޭލީ ޕޭމަންޓެއްެގ ޮގތުަގއި މީހަކު ދައްކަންމަންތު  ،ެގ ޮގތުަގއިހައުސިން

ްމ  ލް އިންކަށް މިޑުލޯނަކަ  ނެ ައުގ. ބޭންކުކޮޓަރި. އެއީ މަހުން މަހަށް ދައްކާ ތިންކޮޓަރި ނުަވތަ  ދެއަދަދެއް. އެީއ 

  އާންމުކޮށް  ދޭތެރޭެގ އަދަދަކަށް. ދެން ރާއްޖޭގައި   ޓޭވީސް ހާހާއި  ތޭރަ ހާހާހޭނީ  ޖެކަން  ދައް ދިޔައީމާ  އަށްސިންހައު

ޮގތެއް ޮއވޭނައިއަޅުަގނޑުމެން މި   އާ 40ެގ % ރ އިންކަމްލަ އުިގހާެގ ރެ މީ  . އެއިތަކުން ލޯނު ދިނުމުަގ ބޭންކުއުޅޭ 

އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް    ވެނީއޭ ނުކުރެފޯޑުއެދެން  ވީމާ  ވުރެ ބޮޑުެއއަށް  ވޭނީ.ރެކުއަށް ޕޭއަށް ހައުސިން މީހާ  ހަމައަށޭ އެ

  ،ތެރި ރައީސް  އިްއޒަތްލީއި ޅުަގނޑު މި ދަންނަވައަިމހިރީ.    ޑުނޅުަގބަލާފައި އަ  ނޭޑަށް ބަލައިެގންދައްކަން. އެ މިންަގނ

ކާރުެގ  ސަރު؟ މަލުކުރާނީޢަ  އިދިނުމުގަ . ދެން ކިހިނެއްތޯ މީހުންނަށް ހައުސިންގ  ސަރުކާރުެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތް

ަވކި   ،ޒީފާއަކަށްއި ވަކި ވަލުމުގަ އިވަހުޅު ތައް  ނިޓުމެންެގ ނެތް ކުރިއަށް ހުރި ހައުސިންގ ޔުއަޅުަގނޑު  ،ސްނުމަކީވި

ހެއް ކަމުަގއި ޖެހޭ މީނުން މީހަކީ ވެސް ބޭ ދިނުމުެގ. ކޮންމެމީހަކަށް އެއްޗެއް    ތީފެތޭ  ވަކި އުމުރަކަށް  ،ކަށްޕްރޮފެޝަނަ

ތުން އަޅުަގނޑު  ޮގ  ބެހޭ  . މިކަމާލެވޭ ެއްއޗެއްއިށް ހުޅުވަނަންހާލަތަށް ބަލާފައި އެންމެ  ،ނަމަ، އެ މީހާެގ ބޭނުންވާ

ހައުސިން މިހާރު  ހުށަހައަށް ކުރިވާނެ  މީހުން  ހުށަހަ  ޅަންމަތިލުމުަގއި  ފޯޅަންކުރިމަތިލަން  ހޭ ތަކުަގިއ ލާންޖެމުޖެހޭ 

އިމަޢުލޫމާތާ ވިސްނާރާކުޓުވެލުއޭއި  އަޅުަގނޑު  ޮގތް  ތައް އެ  ފައިނެ  ިއްއޔެ  ކޮށްފަްއޔާރުޗެއް  ކިންގ  ވޯ   ެގކެބިނެޓު. 

އޮތް  ލަްއވާފައި އެބައިރިޔާ މިހާރު އެކުލަވަ ސުލްޖުމްހޫށަހެޅިން. ރައީސެޝަނެއްަގއި އަޅުަގނޑު ކެބިނެޓަށް އެކަން ހު

ަވޒީރުންެގ ކޮމި އެ    ،ފައި އޮތީއަންަގވާޑަށް  ޅުަގނ އަކީަގއި އެ ކޮމިޓީއެ   ެއ ކޮމިޓީއާ .  އްޓީއެ ފަސް މެންބަރުންެގ 

ތުންެގ  ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރައްޔިސީދާ މާލޭ  ،ތީުގޅޭ ކަމަކަށް ވާ  އާ ހައުސިންމަށް މާލޭެގރުކުސައްކަތްކޮމިޓީން މަ

އާތައް  ޓީރި ލިކޭޝަން އަދި އެ ކްރައިޕްއެ ހަދާފައި އޮތް  ޑުއެކީަގއި އަޅުަގނ   ންބަރުންނާެގ އިްއޒަތްތެރި މެޖިލީހުެގ މާލޭމަ

  ވެސް އަޅުަގނޑު މިއަދު    ،ބޭނުން  މުމެއް ެގންނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންން ނިންނޑު މަޝްވަރާކޮށްެގއަޅުަގ
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ކުރިއަށް   އެ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަމަސައްކަތް  ަގބޫެގންދާނަން.  އަލުކުޅުަގނޑު  އޮތް  ޅުަގރަނީ  ކޮށްފައި  މިހާރު  ނޑު 

އެއީ މަސައްކަ ޔަީގ  ތް  ޒުހަމަ  ވެސް  ހެޔޮވަރުވަރު ނުން  މަސައްކަތެވާބުކޮށްލަން  ައޅުަގނެގ  ތެރޭަގއި  ކޭ.  ޑުމެންެގ 

ޅުަގނޑުމެންެގ  ފައި އަމަސައްކަތް ނިންމާ  އެ  ،ންވީމާހެ. އެޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަންކަން އަކަންކަން ހުންނާނެ  ނެދެބަސްވާ

ންނަ ކެބިނެޓަށް  ރަތަމަ ހަފްތަާގއި އޮފު  ހުެގލް މަޕްރީއެ   ، ޓަކީފައި އޮތް ޓާގެ ދެއްވާރަީއސް  ައޅުަގނޑަށް    ،ކީ ޓާެގޓަ

ށް.  އުމައެްއޗެއް ެގނަ  ނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ދައްކާ ވާހަކައެއް ދައްކާފައި ފައިނަލްކޮށްެގން ެގންމައަހަ  ރައީސާ

ޭއަގ  އެހެންވީމާ، ެއކަންމަިއަގ  އި އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެްއަގއި  ޮގތް އަޅުަގނޑު  ަގއި  އޭ  .ނަންލާއިނަވަދަންނޑު   އޮތް 

ެގ  މީހެއް   އެ  ، ހާލަތުހެއްެގ  މީ  އެ   ،ރަތަމަ ކަމަކަށްިއން ފު ތެރެން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުެގމީހު  ،ން ބަލާނަންނޑުމެއަޅުަގ

މީހާެގ    ން ބަލާނީ އެމެޅުަގނޑުމާ ދެން އައިށް ދިޔަކަވަކި ަވރަށް ބަލާފައި  އްސަޗެއް އެ އެ  ،ލާެގ ޖުމުލަ ސައިޒްޢާއި

މީހާއަށް    އެ  ތޯއިަގއުސިންލް ހައުންސިކަމްދަނީ ތެރެއިން  ލިބޭ އާ؟ އަކަށްތޯަގރީނީ ކޮން ކެޓެތޭމީހާ ފެ  އެ  އާމްދަނީގައި

ށް  މިސާލަކަ؟ ތޯއިަގމް ހައުސިންންކަލް  އި މިޑުނޫނީ؟ ތޯއިަގނީ އެފޯޑަބަލް ހައުސިންއަށް ހުރެވޭހާމީ  އެ؟ ހުރެވޭނީ

ްގރޭޑެްއ  ކު ޑައުން ދުވަހަހެން ބުނާހާމީހާ އެ  އެ  ،ަގނޑުމެންކު އަޅުަމތި ލާފައި ހުރި މީހައަށް ކުރިއެފޯޑަބަލް ހައުސިން 

 ،ޔާ ބުނާނަންއް ތިށް ލާފައި އޮކަމަންލް އިމިޑު  އަށްސިންފޯޑަބަލް ހައު ން އެނޑުމެަގއަޅު ،ންނަމަވެސްރާނަން. އެހެނުކު

 ދާންޖެހޭނީ. ކުރުކޮށް ރީއަށޭ އެ ކެޓެަގ  ،. އެހެންވީމާއާމްދަނީ ހުރީ  އޭަގވުރެ މަތީއޭ. ތިައށްނުފެތެއަށް  ޓެަގރީ ތި ކެ

ދަންނަވަޅުަގއަ މި  ހައަޅުަގނޑުމެ  އިލީ،ނޑު  އޮންއުސިން  ސިޔާސަތު  ހައުސިން  ،ޮގތާއި ތް  ަގއި  މިހާރު  އަށް އަދި 

 ނަކަށްފެޝަކި ޕްރޮވަ ؛ންނަވަންށް ދަކޮ. ތަކުރާރުކުރާނެ ޮގތްނޑުމެން ކޭޓަރނީޑް އަޅުަގ  އެ  ،ވާ މީހުންބޭނުންވެފައި

ތަނެްއަގ  ،ތީވީ ވަވަކި  އަޅުަގނޑުމެންދާކުރާއަ  ފާ ޒީއި  ޮގތެ  ތީ  ނުހަވަކި  އަޅުަގނޑަދާނައް  ދެން  ރަމޭ.  އީސް  ށް 

ޚާއްޞަކޮށް ަވކި    ށްލާއަޢާއި   5600ެގ  އިން މާލޭހައުސިންގ ބޭނުންވާ މީހުންެގ ތެރެ  ،ޝާދުދެްއވާފައި އެބައޮތްރުއި

ހަދާފަިއ    ޑުނޅުަގން އަދެ  މަށް.ކިން ހިންުގވަ   ެގ ތެރެިއން އެއަށްސަތާރަ ހާހުއިން ހިންުގމަށް.  ތެރެ ޕްރޮްގރާމެއް މީެގ

  މާއެކަ  ،ނޑަށް ރައީސް އެބަޮއތް ވިދާޅުވެފައި އަޅުަގ  ،ވެސް. އެހެންނަމަފަނަށް ހުޅުވާންއޮތް އެތި އޮންނާނީ އެންމެ

  ރައީސް. ތްތެރި ިއއްޒައްޔާ. ޝުކުރިންދާނަންެގަގނޑު ކުރިއަށްހުރި މަސަްއކަތް އަޅުބާކީ އެކީަގއި 

 

________________ 


