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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    15ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ވަުގތު ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑާ އެްއކޮށް މި ތިއްބެވީ، އިނުގރައިދޫ  

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  މަޢާފުކުރައްވާ!  އަޙްމަދުޙަސަން  ދާއިރާެގ  ތިނަދޫ،  ދާއިރާެގ  ،    މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ކެޔޮދޫ 

ޤާސިމް ދާއިރާެގ  ، ޙުސައިން  ސަލީމްމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހޯރަފުށި  އަދި  އަޙްމަދު  ދާއިރާެގ  ،  އިްއޒަތްތެރި  ކެލާ 

ދަންނައިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުަގނޑު  މިއަދު  ކޮމިޓީަގއި  ހުރި  .  ކޮމިޓީަގއި  މިހާރު  ވާލީ، 

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ   ޓަކައި.  އެރުވުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މަޝްވަރާެއއް  އަޅުަގނޑުެގ  ޮގތުން  މައްސަލަތަކާބެހޭ 

ަވުގތުތަކެއް ދީފައިވަނީ ދެން އޮތް މީޓިންގައކަށް މުޢިއްޒު، ހިޔާ ފްލެޓުެގ މައްސަލަިއަގއި މުޢިްއޒު   އަޅުަގނޑުމެން 

ޓައިމް  ؛ހާޒިރުކޮށް އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަޑަިއެގންފަިއވާތީ،  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  މުޢިއްޒު  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން 

ޗޭންޖުކޮށްލަން ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންެގ މަޝްވަރާއާެއއް ބޭނުންވޭ. ެއކަމަކު މުޢިއްޒަށް ރާއްޖޭަގއި ހުރެވެނީ 

 ޓީ ފްލޯރ ހުޅުވާލާނަން. ޙަސަން އަޙްމަދު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެކާވީހުެގ ފަހުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮމި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކިތަންމެ ލަސް ވިޔަސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ރަނަގޅަށް ކުރުންހެން  މިކަމުަގއި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނަގޅީ. ެއއީ ތި ހިޔާ ފްލެޓުތަކުެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމްއސަލަ ހިލިެގން މި އުޅެނީ 

ކުރީ  މޭޔަރަށް،  ސިޓީެގ  މާލޭ  މިހާރު  ރަނަގޅު  އޭނައަށް.  އެހެންވީމާ،  ހުރެެގން.  މިނިސްޓަރުަގއި  ހަުއސިންގ  ަގއި 

މި  އަޅުަގނޑު  ެގންދިއުން  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ޮގތުން  ޕެޓިޝަނާބެހޭ  ތި  ލައިވްކޮށް  ބައިންދައިެގން  އޭނަ  މީޓިންގެއއް 

ށަހަޅަން. އެއީ ތިއިން އެދެނީ. އެހެންވީމާ، މުޢިއްޒަށް ވަުގތު ވާ ދުވަހަކުން ެގދޮރާބެހޭ ކަންކަން ކުރަން އަޅުަގނޑު ހު

ކޮންމެ ކަމެއް ދިޔަސް ދެން އަނެއްކާ އަންނާނެ ދެއްތޯ އުނދަޫގތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންީވމާ، ރީތިކޮށް ތަފުސީލުކޮށް 

 އެކަން ކުރަންވެެގން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމަށް އަޅުަގނޑު 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ  ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި 

ކަުމަގިއ ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި އެ އިްއޒަތްތެރި ޙަސަން އަޙްމަދު ެއ ފާހަަގކުރެއްީވ ވަރަށް ރަނަގޅު ޕޮއިންޓެއް  

 މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހިޔާ ފްލެޓުެގ... 

 

 )ބަންިގ ަވުގތަށް ކޮމިޓީ މެދުކަނޑާލެވިފައި( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަ މެންބަރަކު  ދެ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  އިތުރު  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަުގތު  އިވެރިެވވަޑައިެގންފަިއ  މި 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  އަދި    ޝިފާޢުމެންބަރު މުޙައްމަދު  ިއްއޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  ވަނީ.  

ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު ކެޔޮދޫ  ޝަހީމް  ެގންދަވާ!  ކުރިއަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް   .

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ެގންދަވާ ތި ބޭފުޅާެގ ވާހަކަިއެގ ފުރުޞަތު. ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ، ޙަސަން އަޙްމަދު ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ބަންިގ ނިމިއްޖެ ދެއްތޯ

އެ ވިދާޅުވީ ވަރަށް މުހިންމު ާވހަކައެއް ކަމުަގއި. އަދި ހަމަެއއާެއކު މި ހިޔާ ފްލެޓުެގ ކަންތައް ފެށިފައި އޮތީ މިހާރުެގ  

ރ ކަމުަގއި ހުންނަވަނިކޮށް. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނުެގ ބަހެއްނެތި މި އަިއއްސަ  ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރ މިނިސްޓަ

އޮތް ޕެޓިޝަނަށް ައޅުަގނޑުެމން ޮގތެއް ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑު މި ޕެޓިޝަނުެގ ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަ  

ނެ ދުވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ެއ  ކަމެއް ނުެގނެވޭނެ ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނު އެ ވަޑައިެގންނެވޭ

ބޭފުޅާއާ ބައްދަލުކޮށް، މިއާބެހޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަން. އަދި އޭގެއިތުރަށް އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިމާންޑު  

އިނޭގތޯ.  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކުޑަކުރަން  ކުލި  ފްލެޓްތަކުެގ  ައަގށް  އޮތް  މި  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  ކުރަްއވާ،    އެބަ 

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ އެ ބަހު، މި ދެންނެވީ ކުރިން އެ ބޭފުޅާ ހުންނަވައިެގން ފެއްޓެވި ޕްރޮޖެކްޓެކޭ. 

މިހާރު އެ ބޭފުޅާ ހުންނެވީ ކައުންސިލުަގއޭ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުަގއޭ. ެއ އަނެްއކާ ެއ ބޭފުޅާ އެބަ ވިދާޅުޭވއޭ މި 

ންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ރިޕޯޓަށް ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކަށްވާތީވެ،  އަުގ މި ޮގތަށް ހެދޭނެ ކަމަށް. އެހެ

 ޙަސަން އަޙްމަދު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.   
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް  ވަޑަިއެގންނެވޭނެ  މުޢިްއޒަށް  ޑރ.  މިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ  ކުރީެގ  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެންވީމާ،  ހުންނަވާނެ.  އެކާވީހުަގއި  ދުވަސް.  ބާވީސްވަނަ  މަހުެގ  މި  ޑޭޓަކީ  ލިބިފައިވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުރިއަށް  މީޓިންގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދުވަހަށް  މެންބަރުން ބާވީސްވަނަ  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ެގންދާނެ 

ެގންދާނަން.   ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  ދުވަހަށް  ބާވީސްވަނަ  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަންޏާ. 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންވި އަނެއް ކަމަކީ، އަޅުަގނޑުމެން  

އެން ޮގތުން  މިވަނީ  ުގޅޭ  ޕެޓިޝަނާ  އެން.ޑީ.ޭއ  ޗޭންޖު  ލިބިފައިވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަމުަގއި  ޗޭންޖުެގ  .ޑީ.އޭ 

އެކަން  މިހާރު  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތު  މިނިސްޓަރ،  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާތައް 

ކުރަްއވާ ކުރިއަށް ދާން. އެހެންވީމާ، އެ މީޓިންގ ވެސް  ކުރިއަށްދާތީެވ، މިނިސްޓަރ ެއދިލައްވަނީ މި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު 

ވިސްނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރިއަށްެގންދަން  ަގޑިއަކަށް  އެެވއިލަބަލް  މިނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އާއި ، އަދި  އޭެގތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއްޖެ ޭއެގއިތުރުން ޕޮލިހާއި، ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް 

ކަމާ ުގޅުންހުރި ދެތިން މުއަްއސަސާއަކުން އެ މީޓިންގަގއި ބައިވެރިވާން. އެހެންވީމާ، އެ މީޓިންގ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ހަފުތެާގ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  ހަމަ މެންބަރު  އަޅުަގނޑު  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   .

ދަންނަވާލަން، މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ހިޔާ ފްލެޓުެގ މަޝްވަރާކުރިއަށްދިޔައިރުަގއި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ތުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލެއް ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މި ކޮމިޓީެގ ފަރާ

ލިބިފައި އެބައޮތް ރައީސް އޮފީހުން އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީން 

  އަރުވަން.    ފާސްކުރެްއވީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވެނީ. އަޅުަގނޑު ޙަސަން އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބައްލަވާލަދެއްވާށޭ   އިހަށް  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ބޭފުޅުން  ތި  ފާސްކުރަންވާނީ،  ކޮމިޓީން  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 

 ށް ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު...އެ މި ތަނުން ފާސްކޮށްފިއްޔާ އެ ދުވަހަ؟ ރައީސް އޮފީހުން އެ ޑޭޓަކީ ކޮބައިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މަޤްޞަދަކީ   މަިއަގނޑު  ޕެޓިޝަންެގ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ނޫނީ  ެއހީތެރިކަމާއެކުަގއި،  ސަރުކާރުެގ  ކުރެވޭނީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއކަން  ކަމަށްވެފައި،  ކުޑަކުރުން  ކުލި  މިހާރު 

ތެއް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވިސްނިެގން. އެހެންވީމާ، ޭއެގ އެންމެ ފަހު  ސަރުކާރުން އެކަމަށް ދެކިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގ

ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވިދާޅުވާނީ  ބަސް 

 ދަންނަވާލަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުެގ  ރައީސްއަށް ފަސޭހަފުޅު ަގޑިެއއްަގއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލެްއވުމަށް

 ހުށަހެޅުމަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޝަހީމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ޕެޓިޝަނާުގޅޭ ޮގތުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ެއީއ  

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް  މިކަމެއް  ސަބަބަކަށްވަނީ،  ބައްދަލުކުރުން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ 

މިއަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުެގނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީއަށް މިފަދަ ޕެޓިޝަނެއް ައއިމާ ލަފާފުޅެއް ނެތިއެްއ  

އަދި   ދެކޭޮގތެއް  ދޭތެރޭަގއި  މިާއ  ސަރުކާރުން  މިއަދުެގ  ޖެހެނީ  މި  ދޭން  އަޅުަގނޑުމެން  އިސްކަމެއް  އެންމެ 

ކޮމި މި  ކަަމކަށް  ފުރަތަމަ  ޮގތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދޭތެރޭ  މިއާ  އަޅުަގނޑު  ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާ،  އެނުގން.  ޓީއަށް 

ދެްއަވއިެގން،   އިސްކަމެއް  ވަރަށް  ކަންތައްތަކަށް  ިމފަދަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ  މިއަދުެގ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ 

ކަންކަމާމެދު   މި  ދެއްވަިއެގން  ސަމާލުކަން  ވަރަށް  ކަންކަމުަގިއ  ހުރި  ުގޅުން  ރައްޔިތުންނާ  ޚާއްޞަކޮށް 

ވާ ބޭފުޅަކަށްާވތީވެ، މި ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް، ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޝްވަރާކުރައް 

ވެސް   އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ދިނުމުެގ  ބާރު  އެއަށް  ތަީއދުކޮށް،  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  ސަލީމް  އަޙްމަދު 

ންމުކަން ފާހަަގކުރުމުެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑު މީތި މި ހިއްސާކޮށްލީ.  މީަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ ބައްދަލުކުރުން މުހި

 ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެހެންވީމާ، އިތުރު މަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީަގއި މިއަދު މަޝްވަރާކުރަން  

 އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއެގންނެވީތީ. ނެތުމާއެކު 

 

_______________ 


