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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  އިްއޒަތްތެރި   17`.  އެންމެހައި  ވަޑަިއެގންނެިވ  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އަޅުަގނޑުެގ   ބަިއވެރިަވޑައިަގންނަވަނީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ވަުގތު  މި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް 

ދާއިރާެގ  އިތުރުން،   ދާއިރާެގ  ، އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކެލާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އިނުގރައިދޫ 

އަޙްމަދު ދާއިރާެގ، ޙަސަން  ުއތުރު  ދާއިރާެގ  ، ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   ތިނަދޫ  އިްއޒަތްތެރި  ކެޔޮދޫ 

ދާއިރާެގ  އަދި    ޙުސައިން ޤާސިމް  މެންބަރު މިއަދު އެޖެންޑާަގިއވާ .  އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހޯރަފުށި 

ޮގތުން ހިޔާ   ިމވަނީ ހިޔާ ފްލެޓާ ބެހޭ  ޮގތުެގމަތީން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފަިއވަނީ، ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި 

ވަނީ   ކުރިން  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާތައް  ޕެޓިޝަންެގ  އެ  ޕެޓިޝަނެއް.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޔޫނިއަންެގ 

އޮ މި  މިއަދު  ބޭނުންފުޅުވާ ފަށާފަ.  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ޕެޓިޝަންެގ  ކަންބޮޑުވުންތަކާެމދު  ޕެޓިޝަންަގއި  ތީ 

ތަސައްލީއެްއ   ޚިޔާލަށް  ފާޅުކުރި  އެ  ރައްޔިތުން  ސުވާލުކުރެވި،  ފަރާތްތަކާމެދު  ެއ  ހާޒިރުކުރެވި،  ފަރާތްތައް 

ންނަވާލަނަން ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ދަ

ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފެށުމަށްފަހުަގއި  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `.  ހާޒިރުކުރުމަށް.  ކޮމިޓީއަށް  މި 

މަރުޙަބާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެހާ  ަވޑަިއެގންނެިވ  ދަންނަވާލީ، 

ހިޔާ ދަން ބައްދަލުވުމަކީ،  ެގންދާ  މި  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  މި  އަޅުަގނޑު  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ނަވަން. 

ޔޫނިއަންެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް، މިއީ މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ  

ކަންބޮޑު ސޮއިކޮށް،  ފަރާތްތަކުން  އަދަދެއްެގ  ޙައްލެްއ  ިގނަ  މިކަމަށް  މަްއސަލަ.  ެއއް  އޮތް  ފާޅުކޮށްފައި  ވުން 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަިއަގނޑު ތިންކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވ، މީެގ ކުރިން 

ކުލި   މަހު  ފްލެޓުތަކުެގ  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  މަޝްވަރާކުރެވިފަ.  ކުޑަކޮށްދިނު  5300ވަނީ  އިންޓީރިާއ ރުފިޔާއަށް  މާއި، 

މިހާރު   ނިންމުމަށް  ބަދަލުަގިއ    3ފިނިޝިންގ  ދުވަހުެގ  ޖުމުލަ    12މަސް  އަދި  އިތުރުކޮށްދިނުމާއި  ދުވަސް  މަސް 

އަުގން ެއއްލަްއކަ ރުފިޔާެގ ައދަދެއް މަދުކޮށްދިނުމަށް ހިޔާ ޔޫނިއަންެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންަގިއވޭ. އަޅުަގނޑު  

ަގޑިއިރުެގ ދިުގމިނަށް. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ    1ެގންދާނީ    މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް

ހާޒިރުވުމުަގިއ   މިތަނަށް  ބޭފުޅުން  ތި  މިޮގތުން،  ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކަށް  ހުރި  ފަރާތުން 

އެއް އެ ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަޒަންވެރިވާންދާއިރު، ެއ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ބައްލަވާފައިވަނީ މި ަވުގތަށް އެފަދަ ބޮޑު އާބާދީ 

ތަނުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކުރެިވެގން އަދި ޕޮލިހަށް ވެސް ދެން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް 
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ތިނަދޫ ނޑު  ދަންނަވައިލެވުނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. މި ަވުގތު ައޅުަގ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަށް   ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  އުތުރު ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު   ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންދެއްިވ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު. އާދެ!  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ރައްޔިތުން   އަދަދެއްެގ  ިގނަ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ލިބުނު  ފްލެޓުތައް  ހިޔާ  މައްސައަކީ،  ެގންދާ  މި  ކުރިއަށް 

ފަިއ ފޮނުވާފަިއ އިން ޕެޓިޝަނެއްެގ މަސަްއކަތް. ެއކަމު ައޅުަގނޑުމެން  ތިންކަމެއް، މަިއަގނަޑު ތިންކަމެއް ފާހަަގކޮށް

މި ޕެޓިޝަންެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، އަޅުަގނޑުމެން ޕެޓިޝަނާ ުގޅިެގން އާންމު ރައްޔިތުންނާ އެކި ފަހަރު 

ކަންބޮޑުވު ހަމަ  އެކަމަކުވެސް  ނުހިމެނޭ  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  ބައްދަލުކުރެވުނުއިރު  ބޮޑެތި  މަތީން  ހުރި  ންތައް 

މައްސަލަތައް ފާހަަގކުރެވިފައިާވތީ، އަޅުަގނޑުމެން ޕެޓިޝަނުަގއި ހިމެނޭ މަިއަގނޑު ތިންކަމަށްވުރެ އިތުރަށް ބަެއްއ  

ޕޮލިހާ  ާއއި  ވެމްކޯ  ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތްތައް،  އެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  އޮޅުންފިލުވާލުަމށް  ކަންތައްތައް 

ކޮމިޓީއަ މި  އާންމު އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ދާނަން،  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  ދެންނެވީ.  މި  ހާޒިރުކުރަން  ށް 

ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ލިބިފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އަލީަގއި އޮޅުންފިލުވާލަންޖެހޭ ބަެއްއ ކަންތައް ހުރުމާއެއްކޮށް.  

ބޭ ޮއޅުންފިލުވާލަން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ކުރީެގ  އެޮގތުން،  އަދި  މޭޔަރު  މާލޭެގ  މިހާރު  ނުންވަނީ، 

އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ކުރެން. އަސްލު މިފަދަ ބޮޑު އަނިޔާެއއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ދީެގން މި ދަރަޖައިަގއި ެއ  

ގ  މިހެން މި ދެންނެވީ، މި ައުގަގއި ރާްއޖޭެގ ސޯޝަލް ހައުސިން ؟ ފްލެޓުތައް ނިންމީ އަސްލު ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިތޯ

އެބަ ދެވޭ މުށިޖަހާފައި ދޮރުފަތް ވެސް އަރުވާފަ. ހަމަ ރީއްޗަށް ދިރިއުޅެޭވކަހަލަ ހާލަތުަގއި. ދެވޭއިރު މި ފްލެޓުތައް 

އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ؟ އަސްލު ކީްއވެތޯއޭ މި ހާލަތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ނިންމީ ކޮންކަހަލަ ވިސްނުމެއްަގއިތޯއޭ

މިހާރުެގ މޭޔަރާއި،  ދެން، އިްއޒަތްތެރި  ސުވާލަކީ.  ބޭނުންވި  ކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރާ  ކުރީެގ  މޭޔަރު،   

ވިޔަސް   ކަމުަގއި  ނުހިމެނުނު  ޕެޓިޝަންަގއި  މި  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  ޕޮލިހާ  އަޅުަގނޑު  އެާއއެްއކޮށް 

ބާދީއެއް ޫމވް އެ ކުރަނީ ެއްއ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރި އާންމު ފަރާތްތަކުެގ ޝަކުާވއަކަށް އެބަޭވ، ވަރަށް ބޮޑު އާ

ބޮޑު   ވަރަށްވުރެ  އަންނަ  ެއއްކޮށްލީަމ  އަތޮޅެއް  ބޮޑު  ާގތްަގނޑަކަށް  ނިސްބަތުން  ރާއްޖޭެގ  ހަމަ  ސަރަޙައްދަކަށް. 

އާންމު   ސެކިއުރިޓީާއއި  ތަނުެގ  އެ  ކުރާއިރު،  މޫވް  ެއ  ތަންކޮޅަކަށް  ކުޑަކުޑަ  ސަރަޙައްދަކަށް  އެއް  އާބާދީއެއް 

މުކޮށް މި ހުންނަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް، ޕޮލިހުންެގ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ  ކަންތައްތަްއ، އާން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ސުވާލުކުރޭ.  އެބަ  ބޭފުޅުން  އެ  އޮތްތޯ  ތައްޔާރުވެފައި  ޕޮލިހުން  ކިހާވަރަކަށް  ޚިދުމަތްތައް 
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ލިބިފައިވާ ޮގތުަގިއ މި ވަުގތަށް އެތާ ޕޮލިސް  ސްޓޭޝަނެއް ވެސް އަދި ޕޮލިހުންެގ އެއްެވސް ޚިދުމަތެއް   މަޢުލޫމާތު 

ދެވޭނެ ރަސްމީ އެއްވެސް ޮގތެއް އެ ސަރަޙައްދަކު ނެތް. އެހެންކަމުން، ޕޮލިހުން، ރައްޔިތުން އެތާނަގއި ދިރިއުޅެން  

 ތަްއޔާރުވެފައި  އެ ތަނުެގ އެ ހާލަތު އެނިގެގން ކިހާވަރަކަށް؟ ލިހުން ކިހާވަރަކަށްތޯ ތައްޔާރުވެފައި ތިބީޕޮ  ފަށާއިރު

އަޅުަގނޑު   ދެން،  ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ.  ކޮށްލަން  ޕޮލިހާ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ބޭނުންވަނީ.  އޮޅުންފިލުވާލަން  ހަމަ  ތިބިތޯ 

އެކަމަކު   ދީފަ.  އިނދެއޭ  ހޮޓްލައިނެްއ  ޝަކުވާކުރޭ  އެބަ  ރަްއޔިތުން  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް 

ުގޅާ  ުގޅާުގޅާ،  ހޮޓްލައިނަކުން  ތިމަންނަމެން  އެ  ވެސް  ުގޅާއިރު  ދުވަހަކު  އެތައް  ވެސް  އިރެއްާވއިރު  އެތަްއ  ުގޅާ 

ރަްއޔިތުން  ބައިވަރު  ަވރަށް  ތަނަކަށް  ެއއް  ދައްކަނީ.  ިމ  ވާހަކަ  ރަްއޔިތުންެގ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ނުލިބެޭއ.  ޖަވާބެއް 

ުގޅަންޖެ މީހުން  ބަިއވަރު  އެތައް  ކަންތައްތަކުަގއި  ެއކިކަހަލަ  ނެތް  ޮގސްެގން،  ދެވިފައި  އިސްކަމެްއ  ހާލަތުަގއި  ހޭ 

އެ   ޚިދުމަތްދޭން  ާގތުން  ރައްޔިތުންނާ  ޙައްލުކޮށް  ކަންތައް  މި  އެހެންކަމުން،  ފާހަަގކުރޭ.  އެބަ  ރައްޔިތުން  ކަމަށް 

ކަންތައް   ހަމަޖެހުމުެގ  އިންތިޒާމެއް  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ސަރަޙައްދުަގއި  އެ  ނޫނީ  ބައިންދަިއެގން،  ޑެސްކެއް  ތަނުަގއި 

؟ ކިހާވަރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް މިކަން ކުރުމަށް ވިސްނާތޯއޭ؟ ކީްއވެތޯއޭ ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް އުޅެނީ

ހަމަ   ކޮށްލާނެ  ަވުގތަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ހުރި ސުވާލުތައް   3އެއީ  މެންބަރުން ދެން  އެހެން އިްއޒަތްތެރި  ސުވާލަކީ. 

މި އަޅުަގނޑު  މި  ެގންދާނަން.  ކުރިއަށް  ވެސް  ވެސް  އެކަމަކު  ނުހިމެނޭ،  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  މަިއަގނޑުކޮށް  އީ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ލިބިފައި ހުރި މައިަގނޑު ޝަކުވާތަކަށްވާތީވެ އެ ސުވާލުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މާލޭެގ މޭޔަރއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   ކުރީެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުެގ ހައިސިއްޔަތުން މާލޭެގ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

އަޅުަގނ  ފުރުޞަތަށް.  ދެއްވި  ދަންނަވަން  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤަްއރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  ކުރެއްިވ  `.  ޑާ 

ތި  ތި ސުވާލު  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ިއންނަނީ.  މި  ހައިރާންވެފައި  ވަރަށް  ެވސް  ޮގތުން  ކުރެްއވި  ސުވާލު 

ހައިސިއްޔަތުން   މީހާެގ  ހުރި  މަޤާމުަގއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ކުރީެގ  ކުރެްއވީ 

ބަލަނީ. ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުން ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ނުހިންާގހާ ިގނަ    އަޅުަގނޑާ ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ކަމަށް މި

ށް    15،000ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަްއ ވަނީ ހިންާގފަ. ެއއީ ފެކްޓެއް. ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކާ، އެ ތަނުަގއި  

ޢަ ިގނަ މަޝްރޫއުތަކުެގ  ޭއެގ  ފަށަިއ،  ފުލެޓުތަކުެގ މަސަްއކަތް  ހަުއސިންގ  ިގނަ  ބޮޑުބަިއ  ވުރެ  މަލީ މަސައްކަތުެގ 
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ސަރުކާރުން.  މި  ބަދަލުކުރީ  އަނިޔާއަކަށް  މަޝްރޫޢުތައް  އެ  ދެން،  ބަދަލުވެެގންދިޔައިރު.  ވެރިކަން  އޮތީ  ނިމިފައި 

ސަރުކާރުެގ   މި  ކުންފުނިތަކުން.  ސަރުކާރުެގ  މި  ސަރުކާރުން،  ިމ  ެގންދިޔައީ  ކަންތަްއތައް  ޮގތަށް  އަނިޔާައކަށްާވ 

އޮފީހުން،   ހިޔާ  ރައީސް  ޮގތުން  ވިދާޅުވާ  ތި  ެގންޮގްއސަ،  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  އެ  އޭރުަގއި  މިނިސްޓްރީތަކުން. 

އަށްވުރެ ދަށްކޮށް.   4މަޝްރޫޢު، ހިޔާ މަޝްރޫޢުެގ އިންޓަރެސްޓު ރޭޓުތައް ހުންނާނީ އެންމެ ިގނަެވެގން ވެސް %

ހައިސި މޭޔަރެގ  މިހާރުެގ  އެއްކުރިން،  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ދެން،  މަސައްކަތަކާ އަޅުަގނޑު  ކުރަންޖެހުނު  ްއޔަތުން 

ެއޗް.ޑީ.ސީއަށް   މިނިސްޓްރީއާިއ،  ޕްލޭނިންގ  އޮފީހާއި،  ރައީސް  ރަސްމީކޮށް  ވާނީ  މަޢުލޫމާތުތައް  އެްއކުރި  ުގޅިެގން 

ވެސް ފޮނުވާފަ. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅިެގން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ޮގތަށް އަުގތައް ބޮޑުކޮށް، ރަްއޔިތުން އަތުން 

 ައެގްއ ނަަގން، ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާދޭން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ުގޅިެގން ޙަޤީޤަތް އޮޅުންފިލުވަންޖެހިެގން މޭޔަރުެގ  ބޮޑު

ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކުން ެއއްކުރި މަޢުލޫމާތު. އޭަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮންނާނެ، އަދި މި އޮތީ، 

ބޭފުޅުން  ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މީެގ ފޮ ޓޯ ކޮޕީއެއް ނެންެގވުން ވެސް އެދެން. އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު މިހާރު މި 

އަުގ  ؟ ޕަސެންޓުަގއި. ދެން، އެހެންވީމާ، ައުގ ބޮޑުވާނެ ނޫންތޯ  7ނޫނީ    6.8ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ެގންުގޅެނީ  

ަގއިެގން، ެއއްޮގތަކަށް ެވސް ރުފިޔާ ކަންނޭނެގ ބޮޑު ައެގއް މި ނަަގނީ. ނަ  8500ބޮޑުކޮށްެގން ރައްޔިތުން އަތުން  

ރައްޔިތުން އަތުން، ރައްޔިތުންނަށް މި ޕާސްކުރަންނުޖެހޭ ޒިންމާއެއް ޕާސްކޮށްެގން، ރައްޔިތުން މި ހުރިހާ ތަކުލީފެއް 

ފިނިޝްކޮށްފައި،   ފުލެޓުތައް  އޮންނާނީ  ނިންމާފައި  އޭރު  ފުލެޓުތައް  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  އުފުލަންޖެހިފައި 

ހަވާ އޮންނާނީ،  ރައްޔިތުންނާ  ނިންމާފައި  އޭރު  ޮގތަށް.  ކަނޑަައޅާފައި،    5ލުކުރާ  ޑިޒައިންތަކެއް  އޮޕްޝަނަކަށް 

އިތުރު   ފަރާތުން  ެއ    43އެޗް.ޑީ.ސީެގ  ނަަގިއެގން  ލޯނު  އެ  ހަމަޖެހިފަ.  އޮތީ  ވެސް  ލޯނެއް  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން 

ޅުން ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަކަށް ތަން ނިންމާފައި ޑިޒައިން ދައްކާފައި، ޭއެގން ެއ ބޭފު  5ފުލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންނަށް އެ  

ހަވާލުކުރާ ޮގތަށް. އެހެން ނިންމި ސަބަބަކީ، ކުރީެގ ތަޖުރިބާއިން ތަންތަން ނިންމާފައި ދިނީމަ ހަމަ ވަންނަ ޮގތަކަށް 

އެހެންވީމާ، ޖެހެނީ.  މަްއސަލަ  ޕީރިއަޑުަގއި  ޑިފެކްސް  ެގނައިމަ  ެގންނަނީ.  ޗޭންޖު  ބޭނުންވާ  ބޭފުޅަކު  އެ   ކޮންމެ 

ޮގތަށް   ަވކިކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ  ޮގތަކަށް ތަން ނިންމާފައި ހަވާލުކުރުމަށް ޓަކައި އެބައި އިނީ  ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ 

ޕޮލިސީާއ   ިއކޮނޮމިކް  ސަރުކާރުެގ  މި  ައއިއްސަ  ސަރުކާރު  މި  މަޝްރޫޢުެއއް.  އޮތް  ނިންމާފައި  ެގންދަން  ކުރިއަށް 

ެގ ތެރޭަގއި މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭަގއި އިތުބާރު ެގއްލި، އެ ލޯނު ވެސް ެގްއލޭ  ކަންކަން ހުރި ޮގތުން، ބޭރުެގ ފަރާތްތަކު

ޮގތްވީ. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން، މި ސަރުކާރަކަށް ނޭނުގނު ިއތުރު ޮގތަކަށް ވެސް އެކަން ކޮށްެގން އެ ލޯނު ނަާގކަށް  

ކުރީ ޕާސްކޮށްލީ  މި  ތަކުލީފު  މި  ބްލޭމް،  މި  ރައްޔިތުންނަށް  އެހެންވީާމ،  އަޅުވާފަ.    ވެސް.  ބޮލުަގއި  ސަރުކާރުެގ 

އެހެންވީމާ، އެ ތަން ވަރަށް ރީތިކޮށް ނިންމަން އިން މަޝްރޫޢުއެއް، ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންވާ ޮގތަށް ތަން ނިންމާފައި 
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ައށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަެގއް އެޗް.ޑީ.ސީން ރައްޔިތުން އަތުން    5600ހަމަ ހަވާލުކުރެވޭ ޮގތަށް އޮތް މަޝްރޫޢުއެއް. އަދި  

ވެސް  ނަަގއި  މަޝްރޫޢުއެްއ.    20ެގން  ވާނެ  ވެސް  ފައިދާ  އޭެގން  ހަމަ  ެއޗް.ޑީ.ސީއަށް  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

ހަމަ  މިީއ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން  މި  ޙަޤީޤަތް.  ޮގތް،  އޮތް  ކަން  އެ  ެއއީ  ދެއްކިައސް  ވާހަކައެއް  ކިތަންމެ 

ޮގތު ބްލޭމްކުރުމުެގ  ސަރުކާރު  ކުރީ  ޮގތުން  މިއީ އަނިޔާދިނުމުެގ  ޖަރީމާއެއް  ބޮޑު  ހަމަ  ބޮޑު  ކުރަމުންދާ  ން 

 ހިންަގމުންދާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު މިއަށް އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން، އެ ސުވާލުެގ ޖަވާބު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން 

ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރާިއ    ފުލެޓު، ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެިވފައި  7000އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ހިޔާ މަޝްރޫޢުަގއި ހިމެނޭ  

މިނިސްޓްރީއާ   ހަުއސިންގ  ެއްގރީ  2016މާރިޗު    19އޭރުެގ  ހަމަ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ަގއި  މެންޓު 

ވަނަ ދުަވހު. އެ ނޮވޭޝަނާެއއްކޮށް    20ވަނަ އަހަރުެގ ޖުލައި    2016އަހަރުެގ، ެއއީ    އެ   އި މި އޮންނަނީނޮވޭޓުކޮށްފަ

އެޗް.ޑީ.ސީން ކޮންޓެކްޓަރާެއްއކޮށް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ. ނޮވޭޝަން ެއްގރީމެންޓަކީ ހަމަ ސަރުކާރުން އޭރު ކޮށްފައި  

ހަމައެ  ޮގތަށް  މިނިސްޓްރީން  އޮތް  ހައުސިންގ  އިނޭގތޯ.  ބަދަލުވަނީ  މި  ފަރާތް  ޒިންމާދާރުވާ  އެ  ސަރުކާރުން  ކަނި 

ޓަރމްސްތަކަކަށް   އޭެގ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  ބަދަލުވެފައި  ނަމަށް  އެޗް.ޑީ.ސީެގ  އެްގރީމެންޓެއް  އޮތް  ކޮށްފައި 

ނިޝިންގ މަސައްކަތް ހަމަ ލިސްޓުކޮށްފައި އެބަ ބަދަލެއް ނާދޭ އިނޭގތޯ. ދެން، އެްގރީމެންޓުަގއި ވެސް އޮންނަނީ، ފި

އޮތް މިވެނި ކަންތައްތަކެއް ެއްގރީމެންޓަކު ނުހިމެނެއޭ އިނޭގތޯ. ވާހަކަައކީ މި ކޮންޓްރެކްޓަކު ނުހިމެނެއޭ ޓައިލްސް  

ކަމަށް  ނެތް  ހަމަ  ހަރުކުރުމެއް  ފިކްސްޗަރސް  އިލެކްޓްރިކަލް  ކުލަލުމެއް،  ހަރުކުރުމެއް،  ދޮރުތައް    ޖެހުމެއް، 

ވެލިުއއަކީ   ޕްރޮޖެކްޓްެގ  އިނޭގތޯ.  ޖަހާފައި  އިނދޭ  ކޮންޓްރެކްޓުަގއި  ދެން،    434ލިސްޓުކޮށްފައި  ޑޮލަރު.  މިލިއަން 

% ދެނީ  ބޭންކުން މި  ހުންނަނީ  ިގނަފަހަރަށް މި  ލޯނުތައް  ބޭނުންވާ %85މީެގ  ބާކީ  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން،   .15  

އަނެއްކާ އެހެން ބޭންކަކުން   ހަމަކޮށްފައި މި އިންނަނީ    100ލޯނެއް ޮގތުަގއި ނަާގފައި %ވެސް މި އިންނަނީ ހަމަ 

އޭރު   ބަލާއިރުަގިއ،  މަޢުލޫމާތަށް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ބަލާލާއިރުަގއި  ައުގތަކަށް  މީެގ  ދެން،  އިނޭގތޯ. 

ރޮޖެކްޓަށް އިނޭގތޯ.  ސަރުކާރުން ކޮށްފައި އޮތް އިޢުލާނަކާ ުގޅިެގން ހަތަރު ފަސް ޕާޓީއެއް ހުރި ައުގ ހުށަހަޅާފަިއ ޕް

އޭެގ  ދެން،  ނޫން.  ފަރާތަކަށް  އޮތް  އަުގހެޔޮކޮށް  އެންމެ  އޮތީ  ހަވާލުކުރެވިފައި  ޕްރޮޖެކްޓު  އެހެންނަމަވެސް، 

ކަމަށް   އެކަނި  ކޮންޓްރެކްޓަރ  މި  ފެންނަންހުރީ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ބައެްއ  ބަލާއިރު  ބުރިއަށް    25ރީޒަންތަކަށް 
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ޮއތީ ހުށަހަޅާފައި  އޭެގ  އިމާރާތްކުރަން  ދެން،  ޮގތުަގއި.  ސަބަބެއް  އެއް  އެއީ  ދާންޖެހޭ    25.  ކޮންމެހެން  ބުރިައށް 

ބުރިއަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތީމަ ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ވާހަކަ   25ސަބަބެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ. އެ  

ބުރިއަށް ހަދާތީ ޕައިލްކުރުާމ    25ކީ  ވެސް ދެްއކިން މި ތަނުަގއި ައުގބޮޑުވާތީ. ދެން، ކޮންޓްރެކްޓަރެގ އަރިގއުމެންޓަ

ދެއޭ   ކޮސްޓުތައް  އިތުރު  ބައިވަރު  ބޮޑުެވެގންދިޔަ    25މިކަހަލަ  ައުގ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ހަދާތީ.  އިމާރާތް  ބުރިއަށް 

ސީ.އެފް.އޯާއ   އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތަްއ  ފައިނޭންޝަލް  އަނެއްހެން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ކަންތައް  އެއް  ކަމުެގ 

އެ % ހަވާލުކޮށްލަން.  ވިދާޅުވާ  ެއ  މިނިސްޓަރު  ދިމާވާ،  އަުގބޮޑުވާން  މި  އިންޓަރެސްޓު،   4ހެންނަމަެވސް، 

ަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލޯނު ލިބިފައި މި 3.3އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގިއ ލިބިފައި މި އިންނަނީ ލައިބޯ ޕްލަސް، % 

  2ޗެއް. ލޯނު ލިބިފައި މި އިންނަނީ  އިންނަނީ އިނޭގތޯ. ދެން، ލައިބޯއަކީ އެނިގލައްވާނެ އަބަދުވެސް ބަދަލުވާ ެއއް

ޖުމުލަ   އެްއކޮށް  ޕީރިއަޑަކާ  ްގރޭސް  އެކަމަކު    15އަހަރުެގ  އިންނަނީ.  ލިބިފައި  ލޯނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރަށް 

އަހަރުން ލާރިދައްކާޮގތަށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،    25މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެންޑިުއސަރއަށް މި ދޫކޮށްލަނީ  

ނުވޭ،  ކޮންމެޮގތެ މެޗެއް  އެބައާދޭ،  މީަގިއ  ވިޔަސް  އެކަމަކު  15އް  ދައްކަންޖެހޭ.  ލޯނު    އަހަރުތެރޭަގއި 

ައހަރުތެރޭަގއި އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، މި ޕީރިއަޑު ތެރޭަގިއ    25އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ މި ލިބެނީ  

ވާހަކައަ  ކުރަން.  ރިފައިނޭންސް  ލޯން  މި  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ލާރިދައްކަން  ބައި  މަދުވާ  އެ  ކީ 

މިހިރީ.   ހެދިފައި  މި  ލަިއެގން  ވެސް  ފެކްޓަރއެއް  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބޮރޯކުރަން.  ލާރި  އެބަޖެހޭ  އަނެއްކާ 

 އަޅުަގނޑު ޝާމްއާ ހަވާލުކޮށްލާނަން ފައިނޭންޝަލް ބައިެގ ތަފުސީލް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑްެގ ޗީފް ފަިއނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެ

ދެން،   އޮތީ.  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓު  ކައުންސިލުެގ  ސިޓީ  މާލެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ފާހަަގކުރަްއވާހެން  އެ  މޭޔަރ  ކަމަކީ،  ެއއް  ފާހަަގކުރެވުނު  ދެން،  ކޮށްލިން.  ެވސް  އެނަލަިއޒް  އަޅުަގނޑުމެން 

އޮ މި  ވިދާޅުވެފައި  ރިޕޯޓުަގއި  އެކޮޅުެގ  ރޭޓު  %އިންޓަރެސްޓު  މިހާރުެގ 3ންނަނީ،  ވެއްޖިްއޔާމުން  ކަމަށް  ދޭ  ަގއި 

ރުފިޔާައށް ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް. ދެން، އެހެންނަމަވެސް، އިންޓަރެސްޓު ރޭޓު އެމް.ޑީ ވެސް ެއ    5300އަުގެގ ެވސް  

% އޮންނަނީ،  މި  އެއްބަސްވުންތަކުަގއި  ލޯނު  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަށް  މައްޗަށް   3.3ފާހަަގކުރެްއވި    ލައިބޯެގ 

ހުރި  ދައްކާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާއިރު  މުއްދަތަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ލައިބޯ،  ދެން،  ޮގތަށް.  ޕްރިމިއަމެއް  ނަާގޮގތަށް 

ޕަސެންޓު    2އަށް    3.3އަށް ވުރެ މަތީަގއި. ެއހެންވީމާ، ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް  2ޕޭމަންޓްސްތައް ވެސް މި އުޅެނީ %

އަޅުަގ ެއވްރެޖް،  ލައިބޯެގ  ދެން،  މަންނޑުމެއިތުރުވާނެ.  ސިކްސް  ކުރީެގ  ން  ީމެގ  އެވްރެޖު  ލައިބޯެގ  ތްސް 
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 % ާގތްަގނޑަކަށް  ހަމަ  އުޅެނީ  ވެސް  ބަލާއިރު  %   3.7ހިސްޓޮރިކަލްއަށް  އެހެންވީމާ،  ރޭންޖް.  ަގއި  6.7އެ 

ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ   ވިދާޅުވިޮގތަށް  އެ  މޭޔަރ  ރިޕޯޓުަގއި  އެ  އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން،  އިންނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

% އޮ ހަމަޖައްސައިދޭނީ  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ރީފައިނޭންސަށް  ސަރުކާރުން  4ންނަނީ،  ކަމަށް  ަގއި 

އޭރުަގއި   އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކަަމށް.  އޮތް  އޮތް 2018ޕްލޭންކުރައްވާފައި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަގއި 

ފް ފައިނޭންސުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ތަފާތުތަްއ  ަގއި މިނިސްޓްރީ އ9ޮރީފައިނޭންސް ލޯން ވެސް ލިބިފައި އޮތީ %

އެ  ރޭޓު  އިންޓަރެސްޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވެެގން  ފެންނަން.  ވެސް  ފެކްޗުއަލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރި  އެބަ 

 ރޭޓުަގއި އެ ުއޅެނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަކްރަމް،   ުގޅުންހުރި،  ސުވާލާ  ދަންނަވަން  ޝުކުރިއްޔާ.  އެއްޗެއް  އެއްެވސް  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ 

 ބޭނުންފުޅުނަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހަުއސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ައކްރަމް ކަމާލުއްދީން  

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ނުދަ ެއއްޗެއް  ބޮޑު  މާ  އަދި  މިހާރު އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ،  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެކަަމކު  ންނަވާނަން. 

ިމީއ   ެއކަމަކު  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ކުރެްއވި  ެއކަން  އޭރު  ޮގތަކަށް  ފައިދާހުރި  ރަްއޔިތުންނަށް  ވިދާޅުިވ  ެއ  މުޢިއްޒު 

ރީއްޗަށް  ހީވަނީ  މުޢިއްޒު  އަޅުަގނޑަށް  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  އޮޅުވާލުމެއްހެން  ހުންނަަވއިެގން    ހަމަ  މިނިސްޓަރުކަމުަގއި 

އެންމެ  އެނިގވަޑަިއެގންނެވިހެންނެއް  މުޢިްއޒަށް  ހިެއްއނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ވެސް  ދިޔަޮގތް  މިކަން  ފުރަތަމަ 

މައުމޫން  ޣައްސާން  ލިބުނުޮގތުަގއި  ޚަބަރު  ައޅުަގނޑަށް  ތެރެއިން  އޮފީހުެގ  ރަީއސް  އިނޭގތޯ.  ރަނަގޅަކަށް 

ފޮނު އެ  މިކަން ސޮއިކުރައްވާފައި  އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  މިޮގތަށް  މިކަން  ސިޓީއެއް  އޮތް  އެ ސޮއިކުރައްވާފައި  ްއވީ. 

  5000އެ ނިންމެވީ ވެސް ހަނދާންވާ ޮގތުަގއި ނޮވެންބަރުމަހު އިޢުލާނުކުރެްއވީ    5000ގޮއްސަ މި އޮތީ، އަނެއްކާ  

ން އޮޅުވާލުމެްއެގ ތެރެއިން ކުރައްވާފައި އޮތް  ކަމަށް ރޭޓަކީ، ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ރޭޓަކީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކަނޑައެޅިެގ

 ކަމެއް. ެއކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ައރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު 

ބިނާކުރެވިފަިއވާ   އެ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުެގ  މި  ހިޔާ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ޓަވަރަށް    16އާދެ! 

ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ބަދަލުާވ ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާކުރަން ތިރީސް ފަސްހާހެއްހާ މީހުންެގ އާބާދީއެްއ  

ރުަގއި މި ކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް، ޚާްއޞަކޮށް އެ ސަރަޙައްދުަގއި ދިރިއުޅެން ފަށާ  އެތަނުަގއި ާގއިމުެވެގންދާއި

ރައްޔިތުންނަށް ގާއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި، ސަލާމަތާ މި ކަންކަމަށް ޓަކައި ތައްޔާރުވުމުެގ މަސައްކަތްތަކެްއ  

ޓަވަރުެގ ސަރަޙައްދުަގއި ފުލުހުން   16އްޞަކޮށް އެ  ފުލުހުން ކުރަމުން މި އަންނަނީ. ދެން، އެ ސަރަޙައްދަށް، ޚާ

ފެއްޓުމާއެކީަގިއ   ދިރިއުޅެން  ސަރަޙައްދުަގއި  އެ  އާބާދީއެއް  ސައިޒުެގ  އެ  އެފަދަ،  އަދި  ޮގތްތަކާ  ޙަރަކާތްތެރިވާނެ 

ކުރަމު މަސައްކަތްތަކެއް  އެންޭގޖުވުމުެގ  ފަރާތްތަކާއެކު  އެކި  ދުރާލާ  ުގޅިެގން  މައްސަލަތަކާ  ން  ކުރިމަތިވާނެ 

ެގންދެވިފަިއވަނީ މި ފާއިތުވި ތަނުަގއި ވެސް އަދި މިހާރުެވސް ކުރަމުން އެބަ ެގންދެވޭ. އޭެގތެރޭަގއި ޔޫނިއަން، ހިޔާ  

ފެށުމަށް   ދިރިއުޅެން  ނުވަތަ  ފަށާފައިވާ  ދިރިއުޅެން  ތަނުަގއި  އެ  ހަމައެާއއެކީަގއި  ބައްދަލުކުރުމާއި،  ޓީމާ  ޔޫނިއަންެގ 

ދާ އާބާދީއާ ބައްދަލުކުރުމާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް އަރުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެރުވުމާއި  ޓަކައި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

އަދި ހަމަ އޭގެއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ފުލުހުން އެ ތަނުަގއި 

ވަނަ ޓަވަރުަގއި އެބަހުރި   4ވިފައި އެބަހުރި. އެއީ  ބޭސްވުމަށް ޓަކައި ކޮންމެެވސް ވަރެއްެގ ސްޕޭސްެއއް އެލޮކޭޓުކުރެ

އެސްޓަބްލިޝްކުރުމަށް  ވެސް  އެތަން  ދެން،  ލިބިފަ.  ޖާަގ  އެވަރުެގ  ނަމަވެސް  ފަންިގފިލާ  އެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުރަުމން އެބަދޭ. ހުޅުމާލެ ސިޓީ ޕޮލިސްެގ ފަރާތުން މިހާރު ެވސް އެ ހުޅުމާލެ ސިޓީގަ  ިއ  ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް 

ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންެގ ޓީމުތަކުން ވެސް އެ ތަނުަގއި ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންތައްތައް ކުރަމުން އެބަ ެގންދޭ. ދާދިފަހުން  

ހިންާގފައިވާތީވެ،   ްގރެފިޓީފަދަ ކަންކަން  ބަެއްއ ޓަވަރުތަކުަގއި  ޕަބްލިކަށް ވެސް އެނިގެގންދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް، 

އަޅުަގނޑު  ެވސް  ކަންކަން  ެއ  އެ  ފިލުވަިއ  ވެސް  ްގރެފިޓީ  މަސަްއކަތްކޮށް  ުގޅިެގން  ެއކީަގއި  އެޗް.ޑީ.ސީާއ  މެން 

އެތަން  ނޫނިއްޔާމު  ރިފަރބިޝްކުރުން،  އައިސް  ކޮންޓްރެކްޓަރުން  ެއކި  އެތަނުަގއި  އަދި  ކުރެވިފައިވާނެ.  ކަންކަން 

ރިވާ ޙަރަކާތްތެރިވުން ކައިރިން ބަލައި،  އިތުރަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގިއ ވެސް ޙަރަކާތްތެ

އަޅަންޖެހޭ  ވެސް  ުގޅިެގން  އެކަމާ  ހިނާގތީވެ  ެއތަނުން  ަވއްކަންތައް  ބައެއްކަހަލަ  ވެސް،  ޓަކައި  ކަމަށް  އެ 

ފިޔަވަޅުތައް ައޅަމުން މިދަނީ. ދެން، އެ ވަްއކަންތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ވެސް އެ ހިސާބުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  

  56ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ެވސް އަރުވަމުން މިދަނީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ާގތްަގނޑަކަށް  އަރުވަ
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މި   ހަމައެކަނި  މި    35000ފުލުހަކު  ސަރަޙައްދު،  މި  ޮއންނަ  މި  އާބާދީ  ސަރަޙައްދަށް    16މީހުންެގ  ޓަވަރުެގ 

މާލެ ސިޓީަގއި މިހާރު އެ ފޭސް ވަންަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެ ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓަން. ެއއީ ހުޅު

ފަރާތްތަކަށް   އާއިލާތަކަށާއި  އައު  އާބާދުވާ  އާބާދީ،  އައު  މި  އިތުރުން،  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ފޯރުވައިދޭ  މި  ތަރުތީބުވެެގން 

އޭެގ ޚިދުމަތް  ފުލުހުނެްގ  އަދި  ހޯދުމަށާއި  ފުލުހުން  އަދަދަށް  އެ  ބޭނުންާވނެ.  އަދަދެއް  ތެރެއިން  އެވަރުެގ 

ކުރަމުން   މިހާރު  މަޝްވަރާކުރެވިެގން  ެވސް  އެކީަގިއ  ސަރުކާރާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ވެސް  ޓަކައި  ފޯރުވައިދިނުމަށް 

އަންނަތާ އަހަރަކާއި، ދޮޅުއަހަރަކާ ާގތްވެފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ ވެސް ނަތީޖާތަކެްއ އެބަ އަންނަން އެބަ ފަށާ  

މި ވަުގތު ފުރުޞަތު އަރުވާލަން ބޭނުން، ދެން އަޅުަގނޑާެއއްކޮށް މި މީޓިންގަގިއ    މިހާރު. އޭެގ އިތުރަށް ައޅުަގނޑު

ބައިވެރިވަނީ، ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް، މާލެ އޭރިއާ ބެލެހެއްޓުުމެގ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ ެއސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ 

ޭއެގ އިތުރުން  ޝުޖާޢު އަދި ހުޅުމާލެ ސިޓީ ޕޮލިސްެގ ހެޑް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުޙައްމަ ދު ރަޝީދު. ދެން، 

ޗީފް އެސް.ޕީ ޔޫނުސް ޞަބާޙް އަޅުަގނޑުމެންެގ ހެޑް ކުއަރޓަރސްެގ ކޮމިޝަންސް އޮފީހުަގއި. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ޒިންމާާވ   ޕޮލިހަށް  ހުޅުމާލެ ސިޓީ  އޮފިސަރަކަށްވާނީ  ެއއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ވިދާޅުެވވެން  ެއއްޗެކޭ  ކަމާ  މި  އެންމެ 

 މާ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު.އޮފިސަރ. އެހެންވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުމާލެ ސިޓީ ޕޮލިސްެގ ހެޑް، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޮއފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ މުޤައްރިރު. އާދެ! މީަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ސީ.ޕީ ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން 

މަސައްކަތްކުރާތާ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ިގނަ ދުވަސްވެއްޖެ. ދެން، މި މަސައްކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެޗް.ޑީ.ސީާއ  މި  

އެްއކޮށް ވަރަށް ާގތްކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ. އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންސަރންތަކާއި އަދި ެއ ސަރަޙައްދަށް  

ރިކަން ާގއިމުކުރުަމށް ޓަކަިއ ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ެއޗް.ޑީ.ސީއާ ވަރަށް  ތްތަކުެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެއާބާދުވާ ފަރާ

ާގތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަނީ. ދެން، ޭއެގ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި މިހާރު ކާމިޔާބީތަކެްއ ވެސް ލިބިފަިއ  

އެޕާޓްމަ ބަެއއް  ސަރަޙައްދުަގއި  އެ  ވެސް  މިހާރު  އިތުރުން  މީެގ  ދެން  ާއއިލާތަްއ  ވަނީ.  ބަެއއް  ންޓުތަކުަގއި 

ަގޑިިއރު ހަމަ ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްދުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ. ދެން، އޭެގ އިތުރުން ެއ    24ދިރިއުޅެމުންދާތީވެ،  

ސަރަޙައްދުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންެގ އިތުރުން، އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕެޓްރޯލިންގެގ ތެރެއިން އަދި އެ ސަރަޙައްދާިއ  

 ސަރަޙައްދު ކައިރީަގއި ހިނަގމުންދާ މަސައްކަތުެގ ސައިޓުތައް ވެސް ބެލެހެއްޓުުމެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ވެމްކޯެގ ފަރާތުން އާދަމް މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރެކްޓަރ އާދަމް މުޙައްމަދުވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑި

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެޗް.ޑީ.ސީއާ ެއއްކޮށް މި މަޝްވަރާތައް، މި ތަނުެގ ވޭސްޓު  

ވަރަކަށް ޭގބީސީ މިތަނަށް ެއބަ    6720ހާސް އާބާދީ،    35ހެންޑްލްކުރާނެ ޮގތެއްެގ މަޝްވަރާތަްއ، އެނިގލަްއވާނެ  

ދެޭވވަރަށްވުރެ  މޫވްކު ސަރވިސް  އެ  އަރައި،  މައްޗަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ބަލާއިރުަގއި  ދެން، ސަރިވސްައށް  ރޭ. 

އެ ތަނުެގ ލިފްޓު ސިސްޓަމަށް. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފްލޯރއެއްަގއި މި ހުންނަ   ކާރޫބާރޫ ބޮޑުކޮށް މި ފެންނަނީ 

ބޭނުންކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އާންމު  ހިފައިެގން ލިފްޓު  އަދަދަށް ބަލާއިރުަގއި ބިންތަކެއް  

ރައްޔިތުންނަށް ސަރިވސް ައަވރސްތަކުަގއި އެ ލިފްޓު ބޭނުންކުރުން އެއި ނާދިރު ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، ެއޗް.ޑީ.ސީއާ  

ސަރ ހަމަޖެއްސީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތިރީަގއި  ކުރެވިެގން،  މަޝްވަރާތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ތިރިއަށް  އެްއކޮށް  ވިސްއަށް 

މި   ބޭންދެން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަވަރެްއަގއި  ކޮންމެ  ބަލާއިރު  ދެން،  ޮގތަށް.  ެގންނަ  ރައްޔިތުން  އާންމު  ހުރިހާ 

ސާޅީހުެގ   ހަސަތޭކަ  ޔުނިޓެްއ   25އަންނަނީ  ކޮމާޝަލް  ެވސް  ެއއީ  ސްޕޭސްެއއް،  ކުޑަކުޑަ  އެވަރުެގ  ބިން. 

މު މާނައަކީ  ތަނުަގއި.  ެއ  ހޭންޑްލިންގއަށް ބަދަލުކޮށްފައި  ވޭސްޓު  ވެސް  ކުރެވުނުއިރު  ޑިޒައިން  ތަން  ޅި 

ޓީމުތަކުންނާިއ،   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނެތް.  އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް  ފެންނާކަށް  ވިސްނުމެްއ  އެްއވެސްކަހަލަ 

ވަރަކަށް  އެޗް.ޑީ.ސީންނާއި އަދި އިންޖިނިއަރުންނާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް ެއއްބަސްެވވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތުަގއި އެްއވެސް  

އެކަމަށް ވިސްނިފައި ނެތް ޮގތަށް މި ފެންނަނީ. މިވަރުެގ ުއސް އިމާރާތްތަކެްއަގިއ، ސޯޅަ ޓަވަރުެގ ތެރޭަގއި ތިރީސް  

ދެން، ކޮންމެައކަސް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ؛ ފަސް ހާސް އާބާދީ ުއޅޭއިރުަގއި ވަރަށް އުނދަޫގ ބުރަ ަމސައްކަތަކަށް 

ޚިދުމަތަ ދޭންޖެހޭ  ޓަވަރެއްެގ  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮންމެ  ިއންނަ  ެއކްސެސް  ސިޑިެއއް  ބޭރަށް،  މީަގއި  ވާތީ،  ކަށް 

ކޮންމެވެސް އެއް ޮގޅިެއއް ައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކޮށްފަިއ، އެތަނުަގއި ބިންތަކެއް ބަހަްއޓަން. މިޮގތަށް ބިން ބެހެއްޓީމަ  

ތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންުގޅެނީ  މި ސޯޅަ ޓަވަރުެގ އެބަ ހަމަޭވ ާގތްަގނޑަކަށް ހަތަރުސަތޭކަ ބިން. މާލެ މަުގމަ

އެްއ   ދެން،  ައވަރސްަގއި.  ސަރވިސް  ެގންުގޅެނީ  ިމ  ބިން  އަށާރަވަރަކަށް  ދުއިސައްތަ  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް 

ަގޑިއެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން މީެގ އިމާރާތަކުން ހުރިހާ އެންމެން ދުވާލަކު ެގންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ފަންސަވީސް ބިން، 

ށް ެއއް ބިން ާގތްަގނޑަކަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މަދުެވެގން ދެ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބާރަ ހައުސްހޯލްޑަ

ހަމަ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ހުސްކުރަން  ތަން  އެ  ރޮޓޭޓުކުރަން.  މިތަނަށް 

ދަތިނުވެ އެކަންކަން   ރައްޔިތުންނަށް  މިދަނީ  ޮގތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންސެންޓްރޭޓުކުރަމުން  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ 
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ކޮންސްޓްރަކްޓަޝަން  އެތަނުެގ  މިއުޅެނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާބާދީތަކަށް  ތިބި  މޫވްކޮށްފައި  ތަނަށް  އެ  މިވަުގތުަގއި 

ހިފަިއެގ ބިންއެއް  ނެތް.  ޮގތެއް  ެވވޭނެ  އެކްސެސް  އެތަނަށް  ވެހިކަލްތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުނިމުނީމަ،  ން ފޭސް 

އެތަނުން މޫވްކުރާނެ ޮގތެއް ައދިއެއް ނެތް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަނަށް ވަދެ ލިފްޓުތަކުން އެ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް  

ވަންޏާ މި ދެންނެވިކަހަލަ ިއޝޫސްތައް އެބަހުރި. ދެން، ކޮންމެއަކަސް ެއ އިޝޫސްތައް ޙައްލުކޮށް ެއޗް.ޑީ.ސީާއއެކު  

އް ިމއަދު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑައަޅައިދޭނަން. މިއަދު ހަވީރަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރެވޭނެ ޮގތެ

އެބައޮތް ެއކަން ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް ނިންމަން. މީަގއި އުނދަޫގ ެވެގން މި އުޅެނީ ދެބަެއއް އެބަުއޅޭ. ހައުސް ހޯލްޑް  

 އެްއޗިްއސާއި އަދި ބަލްކީ ވޭސްޓާ މި ވޭސްޓާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިމޮލިޝަން )ސީ.އެން.ޑީ( ކަހަލަ

މޮޑިފިކޭޝަނެއް،   ކޮންމެެވސްކަހަލަ  ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް  ހިނާގ  އެބަ  މީަގއި  އެކުވެެގން  ބާވަތްތަކެއް  ހުރިހާ 

ހައުސްހޯލްޑްތަކުން ެގންނަ މުއްދަތެއް ިމއީ. މި އިންނަ ްގރޭސް ޕީރިއަޑެއްކަހަލަ ޮގތަކަށް ދީފައި މިއޮތީ މިަވުގތުަގިއ.  

ޮގތެްއ  އެހެ ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ރަްއޔިތުންނަށް  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ެއއްކޮށް  އުނދަޫގތަކާ  މިހިރަ  ންވީމާ، 

ކަނޑައަޅަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަދުަގިއ އެތަނުަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަކަށް އަންާގނަން އެކަން  

ވެސް  ވީހާ  ޮގތަކާއި،  ޖެއްސި  ހަމަ  އެކްސެސް    އަޅުަގނޑުމެން  ފަސޭހައިން  އެންމެ  ރައްޔިތުންނަށް  ލުއިފަސޭހަކޮށް 

ލިބޭނެ ޮގތަކަށް، ހުރިހާ އެންެމނަށް ވެސް ތަފާތުނުކޮށް ސަރވިސް ދެވޭނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އަބަދުވެސް ިމ  

 ބައްޓަން ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ިމވަުގތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ސަލީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަ ުގޅިެގން  ހުށަހެޅުމާ  ޕެޓިޝަން  މި  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ބެހޭ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  ކަމާ  އެކިެއކި  ޅުަގނޑުމެން 

ޓަކައި   ހިންުގމަށް  ަމޝްރޫޢު  ޮގތަކީ،  ދޭހަވާ  މި  އަޅުަގނޑަށް  މަޢުލޫމާތުން  ހޯދުނު  ވާހަކަދަްއކައި  ފަރާތްތަކާ 

ލޯނެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ނަމުަގއި ސަރުކާރުން މިއޮތީ ނަާގފަ.  މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  ހަތަރު  ތިރީސް  ހަތަރުސަތޭކަ 

ެގ ްގރޭސް ޕީރިއަޑެކޭ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. ދެ އަހަރު ތެރޭަގއި ފައިސާދައްކަން ފަށަން ޖެހޭނެ.  އެއީ ދެ އަހަރު

އެޕްރޮކްސިމޭޓްލީ ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ ؟ އެއީ ާގތްަގނޑަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ އަތުން ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްތޯ

ވަރަށް އެހެންވީމާ  މިއީ  ޖެހެނީ.  މި  ދައްކަން  އޮތް    އަނބުރާ  ނަުމަގއި  ރަްއޔިތުންެގ  ދިވެހި  ދަރަންޏެއް  ބޮޑު 
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މަޝްރޫޢުއެއްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުެގ ފެކްޓުެގ މައްސަލައެއް ުއޅެންޏާ އެކަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން  

ނެފިޓު މި ވަނީ  ރަނަގޅުކޮށްދެްއވުން އެދެން. ހަތް ބިލިއަން ދަރަންޏެއް. ދެން ބައްލަވާ އެންމެ ބޮޑަށް ވެސް މީެގ ބެ

އާއިލާއަށް   ހާސް  ހަތް  ެވސް  ިގނަެވެގން  އެންމެ  ބެނެފިޓު  ރުފިޔާެގ  ބިލިއަން  ހަތް  ކަމަށް.  އާއިލާއަށް  ހާސް  ހަތް 

މި   ހުންނާނީ  ވިސްނުން  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓަކަިއ  ދެއްކުމަށް  އަނބުރާ  ލޯނު  މި  ވަނީ.  މި  ކަމަށް 

އާމްދަ ލިބޭ  ކުލިން،  ލިބޭ  އަޅުަގނޑަށް  ފްލެޓުތަކުން  ކަމަށް  ެއޮގތަށް  ކަމަށް.  ޮގތަށް  ދައްކާ  އަނބުރާ  ނީއަކުން 

ބޭންކަކުން ކިތަންމެ ރަޙުމަތްތެރި    ނެތި  ަގބޫލުކުރެވެނީ މީެގ ފީސިބިލިޓީ ހަދާފައި އޮންނާނީ. ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް

ހިތެްއ ނުބުނޭ. ެއޮގތަށް ހެދިފައި އޮތް ދިރާސާެއއް އޮތްނަމަ،  ޤައުމަކުން ވެސް ލޯނެްއ ދޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުެގ  

ޑޮލަރަށް ައކަފޫޓެއް.    110އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގިއ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓަށް ޖެހިފައި މިއިނީ ާގތްަގނޑަކަށް 

ޑޮލަރަށް އަކަފޫޓެއް. އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކައިފިން ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި  110؟ ޅަށްތޯ މި ދެންނެވުނީރަނަގ

ޑޮލަރަށް އެންެމ   105ޑޮލަރަށް، ނޫނީ    100ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކާ. ދެއްކިއިރުަގއި އެ މީހުން ބުނަނީ،  

ރަނަގ ތިމަންނަމެން  ފިނިޝިންގާއއެކުަގއި  ތަޅުދަނޑި ބޮޑުެވެގން  ހަދައިދީ  އެޕާޓްމަންޓު  ފެންވަރުެގ  ޅު 

ބިލިއަން   ހަތް  ފްލެޓު  ހިޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  މާނައަކީ  ބުނަނީ.  އެހެން  ހަވާލުކޮށްދޭނަމޭ  ތަޅުަގނޑި  ހަވާލުކޮށްދޭނަމޭ. 

ިމ ނިންމީ   ދަރަނި ނަާގފަިއ،  ތަނެއް ނޭނެގ  110ރުފިޔާެގ  އަދި އޮތް  ތަޅުދަނޑި  އަކަފޫޓެއްެގ ރޭޓުން.    ޑޮލަރަށް 

ައުގ   އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިންފްލޭޝަނެްއަގިއ، މިހާރު މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔުނިޓެއްެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް ައޅުަގނޑު ހިސާބު ހެދިޮގތުަގއި އަށް ހާސް ޑޮލަރާއި ދިހަ ހާސް ޑޮލަރާ ދެމެދުެގ ބޮޑުވުެމއް އެބައާދޭ 

އެ ލާރިއަށް ީވޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ؟ ކޮބައިތޯ އެ ލާރި؟ ކޮބައިތޯ އެ ލާރިކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއް ނިންމިިއރުަގއި.  

މިީއ   ބޭފުޅުން.  ތިއްބެިވ  މަޤާމުތަކުަގިއ  އެކިެއކި  ކަމާބެހޭ  ަވޑަިއަގންނަވަން  ޖަާވބުދާރީވެ  ޖެހޭނެ  މިއަށް  ނޭނެގ. 

ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަ އުނިވޭ.    ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ، މީެގ ުއނި އެބަވޭ ސާޅީސް ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު. ސާޅީސް

ހަތް  ސާޅީސް  ޮގތުން  ނެުގމުެގ  ލޯނެއް  ަވކި  މަސައްކަތަށް  ފިނިޝިންގެގ  ޮގތަކީ،  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ 

ނަާގ   ނަމުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ދަންނަވަނީ  މި  ލޯނެއް.  ެއެވސް  ރިކުއެސްޓުކޮށްފަ.  އޮތީ  އަނެއްކާ  ޑޮލަރަށް  މިލިއަން 

ކުރާ ކަމެއް ނޫނެއްނޫންތޯ  ފައިސާެގ ވާހަކަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޮލުަގިއ  ؟ މި ދަންނަވަނީ. މިއީ މީހެއްެގ ހެޔޮކަމުން 

މީަގިއ އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޚިޔާނާތް އިނޭގތޯ. ކޮންމެ ޮގތަކަށް މި ވާހަކަދައްކަން އުޅުނު  ؟ އަޅުވާ ދަރަނި ނޫންތޯ

ތް ޮގތެްއ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މުައއްސަސާތަްއ ފެއިލްވެފަިއ  ކަމަށް ވިޔަސް މި މަޝްރޫޢުަގއި ޚިޔާނަތް ނެތް ޮގތަކީ ނެ

ތަންތަން  ިއންވެސްޓިޭގޓުކުރާ  އިދާރާތަކާއި،  ތަޙުޤީޤީ  ނުނަަގމާތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން  ެއޑްވާންޓޭޖު  އެކަމުެގ  ހުރީމަ 

އާޚިރުަގއި މިީވ  ފެއިލްވެފައި މި ރާއްޖޭަގއި ޮއތީ. އެހެންވެެގން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިކަހަލަ ކަންކަން މި ކުރެވެނީ.  
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އިނޭގތޯ ؟ ކިހިނެއްތޯ ބޮޑު  ރުފިޔާ  ހާސް  ފަސް  ބޮޑުވުން.  ކުލި  ދައްކަންޖެހޭ  ތަންތަނަށް  މި  ރައްޔިތުން  ނިކަމެތި 

ދައްކަން. މިކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ކޮށްޓަކަށް ވަންނައިރުަގއި ފަސް ހާސް ރުފިޔާ މި ދައްކަން ޖެހެނީ އަދި އަތުން އެތައް 

. އެމީހުން އަތަކު ނެތް ތަށިމުށި ޖަހާނެ ފައިސާއެއް. ެއ މީހުންެގ އަތަކު ނެތް ފަރުނީޗަރު  ލައްކަ ރުފިޔާއެްއ ހޭދަކޮށްފަ

ފާރުތަކެއް. އަޅުަގނޑުެގ   ހުރި ހުސް  ހަދާފައި  ރޭޓުަގިއ  ައުގބޮޑު  ފާރުތަކެއް.  ހުރީ ހުސް  އެތާ  ހޯދާނެ ފައިސާއެްއ. 

ދޭއިރު ރަްއޔިތުންނަށް  އާދަިއެގ  ދެން  ދެރަެއއް  މިވަރުެގ  ޮގތެއް  ސުވާލަކީ،  ކޮންމެވެސް  ސަރުކާރުން  ަގއި 

ނިންމަވަންޖެހޭނެ. ހުއްޓާލަމާތޯ މިހާރު ދެން، މިކަން ކޮށްފައި މިއޮތީ މިހެންކަން. ދެން، ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން މިކަން 

ދޫކޮށްލަމާތޯ ހާސް  ؟ ބައްލަވަން  ފަސް  ވިޔަސް،  ލައްަވއިެގން  ފައިސާ  އިތުރު  ދެން  ސަރުކާރުން  ދޫކޮށްލާފައި 

ހުރަހެއްތޯރުފިޔާއަ ކޮން  އޮތީ  ކުޑަކޮށްދެއްަވން  މިކަން  ޮގތަކަށް  ބޮޑުނުވާނެ  ދެންނެވީ  ؟ ށްވުރެ  މި  ނޫންނޫން، 

ެއކަމަކު މި  ހުށަހަޅުްއާވފައި އޮތީ ފަސް ހާސް ތިން ސަތޭކަކަން.  ޕެޓިޝަނުަގއި  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ އެ 

މިކަ ރުފިޔާައށް  ވަރަކަށް  ހާސް  ފަސް  ކީްއވެެގންތޯއޭ  ނުކުރެވެންވީދެންނެވީ  ވެސް ؟ ން  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން، 

ަގބޫލުކުރަްއވާނެ ކޮވިޑުެގ ހާލަތުަގިއ، ކޮިވޑުެގ ހާލަތުަގއި މީހުންެގ އަތްމަތި ވަރަށް ދަތި. އެ ހާލަތުެގ ތެރޭަގއި މި  

އެީއ   ދެއްވުން  އަހަރު  އެްއ  ޮގތުަގއި  ޕީރިއަޑުެގ  ްގރޭސް  އެހެންވީމާ،  ތަނަށް.  އެ  ޖެހުނީ  މި  ވެސް  ވަންނަން 

ކައިރީ އަ މީހުން  އެ  ނުވާނެ  ވިދާޅުވެެގން  މިހާރު  ކަމެއް.  ކުރައްވަންޖެހޭނެ  ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ދެކޭ  ޅުަގނޑު 

ކަލޭމެންނޭ ތި ތަން ހަދަން ވެސް ޖެހޭނީ، ކަލޭމެންނޭ ތި ތަން ނިންމަން ވެސް ޖެހޭނީ. ކަލޭމެން ޖެހޭނޭ ވަުގތުން 

އެހެ ދައްކަން،  ފައިސާ  މުއްދަތުަގިއ  އޮންނަ  އެ  ކުލިން، ހަމަ  ޖުމުލަ  އަދި  ދެން،  ނުވާނެ.  ވިދާޅުެވެގން  ންެވސް 

ވެސް   އޮތްތޯ  ިއންތިޒާމެއް  ކަނޑާލަދެވޭނެ  ރުފިޔާ  އެއްލައްކަ  އޮތްޮގތަށް  ހުށަޅުްއވާފަިއ  ޕެޓިޝަނުަގއި 

ހަަމ   އިނޭގތޯ.  ސަބްސިޑީ  ދެްއވާ  އެބަ  ކަންކަމުަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  ސަރުކާރުން  ދެން،  ޖެހޭނެ.  ބައްލަަވއިދެްއވަން 

ލިއަނަކާ ާގތަށް އެބަ ސަބްސިޑީ ދެްއވާ އެކި ކަންކަމުަގިއ އަުގހެޔޮކޮށް ދެްއވުމަށް ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ، މި ކަމުަގއި ބި

ސަރުކާރުން   ކުރީ  ޖެހޭނެ.  ހޯއްދަަވއިދެްއވަން  ޮގތްތަކެއް  ލުއި  ރަްއޔިތުންނަށް  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް 

ޤީޤީ އިދާރާތައް އެ ތިބީ ނުކުޅެދޭ، ފެއިލްވެފަ. އެހެންނޫންނަމަ މި ވާހަކަ މިއަދު ކޮށްފައި އޮތް ކަންތައް ބާްއަވާވ! ތަޙު

ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެނޫންތޯ މިތާ  ޮގތަކަށް އެހެރީ  ؟ ދައްކާކަށް  ބޭނުން  ޮގތަކަށް އެހެރީ ލޯނުތަްއ ނަާގފަ.  ބޭނުން  ހަމަ 

ހަކަ ބާްއވަވާ. އަޅުަގނޑު ނެތިން ެއ ވާހަކަ  ޚަރަދުކޮށްފަ. މިލިއަނުން ބިލިައނުން އެހެރީ ފައިސާ ހަމަ އުނިފެވަ. އެ ވާ

ެއްއ   އިނޭގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތް.  ހުރި  ރޭޓުތައް  މިހާރުެގ  އިނޭގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދައްކާކަށެއް. 

ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިރު، އެކިއެކި ކޮންޓްރެކްޓަރުން، ޗައިނާެގ ކުންފުނިތަކުން،   މަޝްރޫޢުއަކަށް އެތައް ކޮންޓްރެކްޓެއް 

ނޫންތޯހަމަ   ފެންނަން  އެހެރީ  ެވސް  އަުގތައް  ހުށަހަޅާފައިހުރި  ކުންފުނިތަކުން  އަުގ  ؟ ޗައިނާެގ  ބޮޑު  އެންމެ  ހަމަ 
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އެއީ ކޮން ަގާވއިދަކުން، މާލިްއޔަތުެގ  ؟ އެންމެ ބޮޑު އަުގަގއި ދޭންވީ ކީްއެވެގންތޯ؟ ބަޔަކަށް މި ދެނީ ކޮންކަމަކުތޯ

އޮންނަނީ އެހެން  އެކަން  ަގާވއިދެްއަގއިތޯ  ހުށަހެޅި  ؟ކޮން  ފަރާތްތަކުން  އެކި  އިޢުލާނުކުރީމާ  މަޝްރޫޢުއަކަށް  އެއް 

އަުގތައް ބަލާފަިއ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ވެސް އެނޭގނެ ނޫންތޯ ހަމަ އެ މަސަްއކަތް ކުރަންކަން މި އުޅެނީ. ކީްއެވެގންތޯ 

ދިނީ އަަގށް  އަ؟ ބޮޑު  ރައްޔިތުންނަށޭ.  ނިކަމެތި  ޖެހުނީ  މި  އުފުލަން  ތަކުލީފު  އޭެގ  ބޮޑެތި  ދިނީމަ  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޫންތޯ ހަދާފައި  އެތާ  އިާމރާތްތައް  ސަޅި  ނަަގިއ،  ޯގތިތައް  ބޮޑެތިބޮޑެތި  ތިބީ  އެ  ވަޒީރުންނާިއ،  ؟ މީހުން  އޭރުެގ 

ނޫންތޯ ނަންަގަވިއެގން  ބިންތައް  ހުޅުމާލެއިން  ތިއްބެީވ  އެ  އެމް.ޑީން  ައޅުްއވަިއެގން  ؟ އޭރުެގ  ެގދޮރު  ރަނަގޅަށް 

، މި ތަނަށް ވަންނަ އާދައިެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ތި އުޅުއްވަނީ ފަސް ހާސް ދެން؟ ނޫންތޯ އެ ތިއްބެވީ

ހަމަޖައްސަވަންތޯ އެކަން  ކިޔަިއެގން  ައެގކޭ  ކުޑަ  ެއއީ  ވެސް  ރުފިޔާ  ސަތޭކަ  ކަމެއް.  ؟ ހަ  މި  ެއހެނެއްނުވާނެ 

 އަުގހެޔޮކޮށްދެްއވަން ޖެހޭނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަރުޞަތު   އަޅުަގނޑު  އޮތީމާ  އެދިފައި  ފުރުޞަތަކަށް  މުޢިްއޒު  ޑރ.  ިމނިސްޓަރ،  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ! 

 އަރުވަން. މުޢިްއޒު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   ކުރީެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުެގ ހައިސިއްޔަތުން މާލޭެގ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލަދޭން ހަމަ ބޭނުންވީ އިނޭގތޯ.   ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ

ބުރިއަށް ިމތަން ހަދާފައި މިހިރީ. މިހާރު މި ތަނުަގއި ބަލައިލާއިރު ކުރީ ސަރުކާރު ރިޕްރެޒެންޓު   25ކީްއވެެގންތޯއޭ  

އެކަނި  އަޅުަގނޑު  އިނީ  މީހަކަށް  ޮގތުަގއި ކުރެވޭ  ވާހަކަެއއް  ދެއްކޭ  ހަމަ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  މުޅި  ހަމަ  ވީމަ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފެކްޓްސް، ފެކްޓްސް އިނޭގތޯ، ައޅުަގނޑު ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނޫން ދައްކާނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރސް  

ންޑަކީ އެންމެ ސްކެއަރސް  ޗޫސްކުރުުމގައި، އޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕޮލިސީައކަށްވީ ީވހާވެސް ބޮޑަކަށް ލޭންޑު، ލޭ

ކިލޯ މީޓަރު، މި    4ރިސޯސަސް ރާއްޖޭަގއި. އެންމެ ބޮޑަށް އެ ބިން ހެޔޮ ޮގތުަގިއ ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް ބަލާފައި،  

ފެށިެގން   އެއަރޕޯޓުން  ހައުސިންގއަށް    4ދެންނެވީ  ސޯޝަލް  ހުރިހާ،  ހުރި  ބޭރުަގއި  ރޭޑިއަސްއިން  މީޓަރު  ކިލޯ 

ހުރި ހުރި  ޕޮލިސީއަކަށްވީކަނޑައަޅާފައި  ެއއީ ސަރުކާރުެގ  ޮގތެއް  އެޅޭނެ  ފްލެޓު  ިގނަ  އެންމެ  ބިމެއްަގއި  ޭއެގ  ހާ   .

ދަނީ ސޭވްެވެގން  ވަނީސްފައި  ޮގ،  ސަބަބުން  ހަތްދިހަ،  އެ  ކުރެިވއްޖެ    ތިންލައްކަ  ސޭވް  ބިން  އަކަފޫޓުެގ  ހާސް 

ރޭޓު   ބޭސް  އޭރުެގ  ހުޅުމާލޭެގ  އެއީ  ފިޔަވަހީން.  ދެވަނަ  ބަލައިފިއްޔާ ރުފި  3000ހުޅުމާލެ  އަކަފޫޓަކަށް ،  ޔާއިން 
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އޭރުެގ ސަރުކާރުން. ޭއެގ  އި  ބިން އެއޮތީ ސޭވްކޮށްދީފަ  ތު ން ރުފިޔާެގ ވޯއަތިންހާސް ރުފިޔާއިން ބަލައިފިއްޔާ އެއް ބިލި

ހައު  2800  ،ސަބަބުން ޔުނިޓު  ށް  ހައުސިންގ  އިތުރު  ރައްޔިތުންނަށް  ހާހެއްހާ  ސާދަ  ނޫނިއްޔާމު  ޔުނިޓު  ސިންގ 

އެއޮތީ ސޭްވކޮށްދީފައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީަގއި. ެއީއ އެ ޕޮލިސީ ޑިޒިޝަންއަކީ. ެއހެންވީމާ، މި އެންމެ ބޮޑު    އެޅޭނެ ބިން

ކޮބައިތޯ ބޭނުމަކީ  އޮޅުވާލުމުެގ  ކިޔާފައި  ދިނީއޭ  ދައްކަމާތޯ؟ ފަރާތަށް  ވާހަކަ  ސޭވްކޮށްދީެގން ؟ ފެކްޓަށް  ބިން  އެ 

ކް   14000އިތުރު   ޖާަގ  ލިބޭނެ  ފްލެޓު  ބިން ރަްއޔިތުންނަށް  ވޯތުެގ  ރުފިޔާ  ބިލިައން  އެއް  ރިއޭޓުކޮށްދީފަިއ، 

ކީްއވެެގންތޯ ނުކުރަނީ  ފެކްޓައިން  އެ  ިމކަން ؟ ސޭވްކޮށްދިނީމަ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.  ފެކްޓައިން  ެއ 

ފާހަ ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން،  އޮތީމަ.  ޮގސްފައި  މިކަން  މިޮގތަށް  ަގކޮށްލަން ބަލަންޖެހޭނެކަންނޭނެގ 

ކޮ ކަމަކީ،  އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާ  ދައްކަަވއިފި.  ވާހަކަ  ރޭޓު  ފޮޓޯކޮޕީ ،  ންސްޓްރަކްޝަން  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ދެން 

އަކަފޫޓަކަށް  ލިޔުން.  ފޮނުއްވި  ތަންތަނަށް  އޮފީހަށާއި  ރައީސް  އަޅުަގނޑު  ކަންނޭނެގ  އެންމެ ،  ނަންަގަވއިފި  މި 

ތިވިދާޅުާވ ޮގތަކަށް ނޫން، އަްއޑިހަ ފަސް    ރުފިޔާ އިނޭގތޯ.  1319/-ޖެހެނީ    ބޮޑުކޮށް މީތި ހެދީމަ ެވސް ައކަފޫޓަކަށް

ޑޮލަރު، ސަތޭކަ ޑޮލަރެްއ ނޫން ސަތޭކަ ދިހަ ޑޮލަރެްއ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުން އެދެން  

ވާ އަޅުަގނޑު  މަޤްޞަދާމެދު  މި  އެހެންވީާމ،  ދަްއކާިއރުގައި.  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދައްކަން.  ހަކަ 

ޮގތް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ތަނަށް  އެ  ވާންވީ  ބޭނުމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިތަނުަގއި.  ވަުގތު  މި  ކޮބައިތޯ  ބޭނުންމަކީ 

ރު. ކުރީ އަހަރު ވެެގން މި ސަރުކާރުން މި ދިޔައީ، އަދިވެސް ކުރީ ސަރުކާރު ކުރީ ސަރުކާ  3ހަދައިދޭން ނޫންތޯ.  

  އުޅެނީ. އެ  ތަނުަގއި ފިރާތަްއ ނެތިެގން މި  އެހެރީ. އެ  މިސްކިތް ނާޅާ   .ނެގ ސްކޫލު ނާޅާ އެހެރީސަރުކާރުންތޯ އެތާ

ހުރަސްކޮށް މާލެއަށް ކުދިން ސްކޫލަށް ެގންނަން. މިއީ ކޮން   ތަނަށް އެދާ ހުރިހާ އެންމެން މި ޖެހެނީ މިހާރު ބުރިޖު

ޕްލޭންކޮށްފަ  އެ ؟ކަމެއްތޯ އެތަނުަގއި  ކަންތައްތަްއ. ހެއި  އެ  3ކީއްެވެގންތޯ    ރީ  ދިޔައިރު  ެވެގން  ތަނުަގއި    އަހަރު 

ނުހުޅުވި، ހޮސްޕިޓަލް ނެހެދިފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ   ތަނުަގިއ ފިހާރަ  އެ، މިސްކިތް ނޭޅި،  ނޭޅި  ސްކޫލް

މި ސަރުކާރުން  ވާން  ޖަވާބުދާރީ  ކަންތައްތަކަށް  މިކުރާ  ަގނަތެޅުވުމަށް  ރައްޔިތުން  ތަނުަގިއ.  މި  މިހާރު  ދައްކަންވީ 

ައޅުަގނޑު މިތާނަގއި ދެ ނަން އިނީމަ މި ދަ ންނަވަނީ، މޭޔަރުެގ  އެބަޖެހޭ. މާލޭެގ މޭޔަރު ހަިއސިއްޔަތުން ވެސް، 

 ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑު މި ސުވާލު އުފައްދަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ޙުސައިން ޤާސިމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މޭޔަރ   ވިދާޅުވާހެން މި ވާހަކައަށް ދިއުން އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި އެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އެ  ވިދާޅުވެފައި  އެހެން  ވަޑައިެގންނެވެ  ޮގތް.  ދިމާއަކަށްކަމުން  ެއހެން  ސަރުކާރުެގ  ،  ނީ  މި  ހިތާމަކުރަން.  ވަރަށް 

  އް.ކުރާކަށެވެސް   ކަމެއް އަދި އެކަން ތަންފީޛުެއއް ޖަހާފަ 19-ނާނެ ކޮވިޑުނޯންެއއް އެޖެންޑާެއއްގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު މަޑުކު ބަލައިަގންނަން  ރައްވާ!އިްއޒަތްތެރި  ޮގތުަގއި  މިަވުގތު    .ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑު 

އެޗް.ޑީ.ސީެގ   އަރުވަން  ސުހެފުރުޞަތު  ސުހެއިލްއަށް.  އިއްޒަތްތެރި  އެމް.ޑީ  އޮތީމަ.  އެދިފައި  ފުރުޞަތަކަށް  އިލް 

 .މެންބަރު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެްއވުމަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ައުގ  އާދެ! އަޅުަގނޑު   ޮގތަށް،  ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަރު ސަލީމް  މިހާރު އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން 

ކުޑަ ކުރުމުަގއި އިނޭގތޯ، ިމހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ މީެގ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ސަބްސިޑަިއޒް ކޮށްދެްއވާފައި  

 މި ލިބިފައި ހުރި އަަގށް ލޯނު ދައްކަމުންދާ ކަުމަގިއ  އިނޭގތޯ. މިހާރު މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ އަަގށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިހާރު   އިނޭގތޯ  އަރާ  ތައުޒަން  ޓެން  ާގތްަގނޑަކަށް  އަރާ،  އެބަ  ޔުނިޓަކަށް  މެީގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ 

ައާގއި  ބިމުެގ  ހުރި  ހެދިފައި  ތަން  މި  ވަންޏާމު.  ކަަމށް  ދަްއކާ  އަނބުރާ  ައދަދަށް  ލޯނުެގ  ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދު ކުރި ވަރާ، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލާ ކަމުަގއި ވަންޏާ އެބައަރާ ޓެން  

ތައުޒަން އިނޭގތޯ. އެހެންެވެގން، އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދެކެިވެގން، ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް،  

މެނޭޖްމެންޓު ޕްރޮޖެކްޓު  ދެންނެވީ  މި  އެްއކޮށް އެއީ  މިއިނދީ  އަުގ  ބިމުެގ  ކަނޑާލާފަ.  މިއިނދީ  އަުގ  ކޮސްޓުެގ   

ނު  ކަނޑާލާފައި އިނޭގތޯ. ދެން، އަދި އެކިއެކި މިއަށް ސަޕްލިމެންޓުކުރާ، މި ދަންނަވާ ތިރިއަށް މި ެގންނަން ޖެހު

އިނ،  ބަދަލުތަކާއި މިއަންނަނީ  ފަސްސަތޭކަ  ހަތްހާސް  ހެދީމަ  ކަނޑާލާފައި  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  ސަރުކާރުން މި  ޭގތޯ. 

،  . އެހެންނަމަވެސ8ްބައްލަވާފައި އިނީ %  އިރެސްޓެއް ޮގތުަގއި ީމަގކުރީ ސަރުކާރުން ވެސް އިންޓަ  ،ވެސް   ކުރިން

އިންޓަ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއިނދީ %  ރެސްޓުމިހާރު  ހަތްހާސް   6.78ވެސް  ކުޑަކޮށްެގން  އިނޭގތޯ.  ކޮށްފައި  ކުޑަ  ށް 

މި ދެން  ފަސްސަތޭކަ  ިއނޭގތޯ.  ފެނުނު،  އަންނަނީ  ވެސް  ރައީސް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރު  މީޑިާއއިން    ސޯޝަލް 

އޮފީހުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފަިއ އޮންނަ ސިޓީއެއް. ެއޗް.ޑީ.ސީައކު ނެތް ެއ ސިޓީެއއް އިނޭގތޯ. ެއއީ  
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ބު ވެސް ނިމުނުފަހުން  ވަނަ އަހަރުެގ ސެޕްޓެންބަރުމަހު ނޫނީ އޮކްޓޫބަރުމަހު އިނޭގތޯ، ެއއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާ  2018

ރުފިޔާއަށޭ އިނެގތޯ. އޭރު    5600ފޮނުވާފައި އޮންނަ ސިޓީއެްއަގއި މި އޮންނަނީ މި ތަންތަން އާންމުންނަށް ދޭންވާނީ  

ލިބިފައެއް ނެތް. އަޅުަގނޑަށް  މި ދެންނެވި ސިޓީއެްއ އެޗް.ޑީ.ސީއަކަށް ެވސް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެސް ނިމިއްޖެ. 

މި ފެނުނީ  މި ސިޓީ  އެ ސިޓީ  ފެނުނީ  މީޑިާއަގިއ  އޭތި ސޯޝަލް  މޭޔަރު  މިހާރު  ޑިބޭޓަކަށްފަހު  ކޮންމެވެސް  ކަހަލަ 

އާންމުކުރީމަ އަޅުަގނޑަށް ެވސް އެ ފެނުނީ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ބަލައިލިން. ބަލާލިއިރުަގއި ހަމަ  

ކަލްކިއުލޭޓްކުރަނީ މި  އިންޓްރަސްޓް  ާއންމުކޮށް  ކަންތައްތަކުަގއި  އަދަދަށް  މިކަހަލަ  އޮންނަ  ބާކީ  އަބަދުެވސް   

އިންޓްރަސްޓް   ބަޔަށް  އޮންނަ  ނުދެްއކި  އަބަދުވެސް  ލޯނުތަކުަގއި  ނަާގ  ބޭންކުން  އިނޭގތޯ.  އަރާނީ  އިންޓްރަސްޓް 

ހަމަ   އިންނަނީ  ބޭފުޅުން  ެއ  ބަލައިލާއިރުަގއި  ޑީޓެއިލަށް  ސިޓީެގ  ދެންނެވި  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ޗާޖްކުރަމުންދާނީ. 

އަންނަނީ. އެކަމަކު ީމަގިއ ބަލަންޖެހޭ   5600އިތުރުކޮށްލާފައި އިނޭގތޯ. އެހެން ހެދީމަ    8 އަދަދަށް % މަހަކު ދައްކާ

ޮގތަކީ އަބަދުވެސް ލޯނުެގ ބާކީ ނުދެއްކި އޮންނަ ބަޔަށް އެ އިންޓްރަސްޓް އަރަމުންދާނީ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެީއ  

ތަންކޮޅަކީ.   ފާހަަގކުރެވުނު  އެއިން  ބިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  މުޢިއްޒު  މޭޔަރު  ދެންމެ  ދެން 

ޮގތުން   ހުޅުމާލޭގެ   25ސޭވްކުރުުމެގ  ބަލައިލަންޖެހެނީ  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަަމކު  ވާހަކަ.  ހެދުނު  ބުރިއަށް 

ޕްލޭން   މީހުންެގ އާބާދީއަކަށް އިނޭގ  2014،  2015މާސްޓަރ  ެއއްލަްއކަ  ހެދުނުއިރުަގިއ އޮންނާނީ  ތޯ. ހިސާބުަގއި 

ދަތިތައް   މިހިރަ  ތޮށްޖެހުންތައް  މިހިރަ  ދިމާވެފައި  މާލޭަގއި  ެގންދަނީ  މި  ބަލަމުން  ހުޅުމާލޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

އޭރު   އެޮގތުން  ޑިަވލޮޕްކުރަން.  ޮގތުަގއި  ސަރަޙައްދެއް  ނޫނީ  ޮގތުަގއި  ސިޓީއެއް  ހިތްަގިއމު  ތަންކޮޅެއް  ދިމާނުވެ 

ބާދީައކަށް ފޭސް ޓޫ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ސަރުކާރުަގއި އެ ބަދަލުކުރަްއާވ  ހެދިފައި އޮންނާނީ ެއއްލަްއކަ މީހުންެގ އާ

އުސް   އެހާ  ުގޅިެގން  ެއއާ  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  ބަދަލުކުރައްވާފައި  އާބާދީއަކަށް  މީހުންެގ  ފަސްދޮޅަސްހާސް  އެއްލައްކަ 

ވި ނޫން  ބިންކޮޅަކަށް  އެ  ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  ހަދަންޖެހިފައި  މާސްޓަރ  އިމާރާތްތައް  ހަމަ  ސްނަންޖެހޭނީ. 

އިނޭގތޯ.   ހުރީ  އަޅާފައި  ފުލެޓު  އަނެްއކާ  ހަމަ  ވެސް  ތަންކޮޅުަގިއ  ވިދާޅުާވ ސޭވްާވ  އެ  އެްއކަލަ  އޮތީ  ޕްލޭނުަގއި 

މީހުންެގ އާބާދީއެއް އޮތް   އެހެންވީމާ، ސޭެވއް ނުވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި. އާބާދީ ބޮޑުވެެގންދިޔައީ. މި ދެންނެވީ އެއްލައްކަ 

އެއް މާލެ ތަނެއް  އަނެއް  ައނެއްކާެވސް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  ބަދަލުކޮށްފައި  ފަސްދޮޅަސްހާހަށް  ލައްކަ 

ކްރިއޭޓްވާނީ އެތާނަގިއ. އެހެންވީމާ، އެީއކީ ސޭވްާވ ެއއްޗެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަަމ  

ރު ސަރުކާރުެގ ޕޮލިސީައކަށް އޮންނަނީ ސިންަގލް ސެޝަން ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން އިނޭގތޯ. ދެން ސްކޫލުތައް މިހާރު އޭ

ސްކޫލެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އޭރު ވެސް ހަމަ ޑަބަލް ސެޝަން ސްކޫލަށް ސްކޫލު އަދަދު ކަނޑައެޅިފައި  

އެހެންވީމާ، ދިއުން.  ސްކޫލަށް  ސެޝަން  ސިންަގލް  ޕޮލިސީއަކަށްވީ  ސަރުކާރުެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް،    ހުރީ. 
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ނޑުމެން އަލުން މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެއްސަ މިހާރު އޭނދީ ާގތްަގނޑަކަށް އެއްލައްކަ ދިހަހާސް  އަޅުަގ

ާވޮގތަށް މިޮގތަށް ކަންތަްއ ކުރެވިފަިއ އެހެރީ އިނޭގތޯ.  މީހުންެގ އާބާދީއަކަށް ހަމަ ސިންަގލް ސެޝަން ސްކޫލަށް 

ސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައި އަދި އާންމުޮގތެްއަގއި މިސްކިތް  ދެން މިހާރު އެ ވަނީ ސަރުކާރުން ސްކޫލެއް އަޅަން ވެ

ޮގތުަގއި ބޭފުޅުން ދެއްވަނީ މިހާރު ވެސް އެ ސަރަޙައްދަށް އެއް މިސްކިތް  އެްއޗެހި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑޮނޭޝަން 

މި ވިޔަސް  ނޫންކަމުަގއި  ކައިރި  އެހާ  ފުލެޓުތަކާ  ހިޔާ  އަދި  ކުރިއަށްދޭ.  އެބަ  ހަމަ ޑިޒައިންކުރެިވެގން  ސްކިތެްއ 

ބިން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ވެސް  މިސްކިތެްއެގ  ވަުގތީ  ހަމަ  މިނިސްޓްރީން  އަދި  އުޅެނީ.  އެ  ނިމޭހިސާބުަގއި 

 ހަވާލުކޮށްފިން ަވުގތީ މިސްކިތެއް އަޅަން ވެސް ހިޔާ ފުލެޓުތައް ކައިރީަގއި އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ސުާވލާ ުގޅުންހުރި ބައެއް. ސަލީމް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް. 

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް ހޯރަފުށި

ދެްއވުމުެގ   ޖަވާބު  ސުވާލަށް  ތިން  އެ  އިނޭގތޯ.  ދެންނެވިން  ސުވާލު  ތިން  ސްޕެސިފިކް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެގ 

ދެއްކުުމަގއި  ތެރޭަގ ކުލި  ފުލެޓުެގ  ހިޔާ  ތިން ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑުެގ  ހިނގައްޖެ.  ފުޅާެވެގން  ތަންކޮޅެއް    5600އި 

ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަވާނެ ޮގތެއް ހެއްދެވޭނެ ބިޒްނަސް މޮޑެލްެއއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ނުނެރުއްވޭނެތޯއޭ ހަމަ 

ވި؟ އިނޭގތޯ ތި  އިނޭގތޯ  ަގބޫލުކުރަން  ައޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު  ެއކަމަކާ  އަދަދުތަކެއް.  ރަނަގޅު  އަދަދުތަކަކީ  ދާޅުވާ 

ވެސް   އެކަކު  އަޅުަގނޑުމެން  ހާލަތަކީ  މި  ކޮވިޑުެގ  ބައްލަާވ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރަން.  ޝަްއކެއް  ކުޑަެވސް 

ކު ދެއްތޯ.  ދެއްވީ  ލުިއ  ކަމެއްަގއި  ހުރިހާ  އެހެން  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ހާލަތެއް  އައި  ތިއްބާ   ރިން ވިސްނަިއެގން 

  5600އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާފައި ނެތް ކިތަންމެ ކަންކަމެްއަގިއ ލުއި ދެްއވައިފި. އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް ބަލާއިރުަގއި  

ލަްއކަ    1އަދި ޓޯޓަލް ކުލިން  ؟ އަހަރުެގ ްގރޭސް ޕީރިއަޑެއް ދެްއވިދާނެތޯ 1؟ ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ކުޑަކޮށްދެްއވިދާނެތޯ

 ން ސުވާލަށް ސްޕެސިފިކް ޖަވާބު ދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން. މި ތި؟ ރުފިޔާ އުނިކުރެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެދުކަނޑައިލެއްވުން(   ކޮމިޓީ  ަވުގތަށް  )ބަންިގ  އިނޭގތޯ.  ެގންދާނަން  ކުރިއަށް  ބަންިގއަށްފަހުަގިއ  އަޅުަގނޑު 

ސަރުކާ މި  ސުވާލަކީ،  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުލެޓުތަކުެގ ޝުކުރިއްޔާ.  ހިޔާ  މިހާރު  ޚާއްޞަކޮށް  ރާ 
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މި   މަސްއޫލިއްޔަތު ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  ފުރުޞަތެއް  ެއއްވެސް  އެބައޮއްތޯއޭ  ފަރާތްތަކަށް  ތިއްބެވި  ނަންަގަވއިެގން 

 ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކަށް ޙަްއލެއް ެގނެވިދާނެ. އަޅުަގނޑު ސުހެއިލަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިންގ 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ބަލާލާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްވީ ެއއްލައްކަ ރުފިޔާެގ  

ޅުަގނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި ބިމުެގ ައާގއި އަދި ޕްރޮޖެކްޓު  ޑިސްކައުންޓެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިހާރު ވެސް އަ

ރުފިޔާެގ    85،000މެނޭޖްމަންޓު ކޮސްޓާ މީެގ ތެރެއިން އުނިކޮށްލީމަ މިހާރު ވެސް މިވަނީ ފްލެޓަކަށް ާގތްަގނޑަކަށް  

އް ނުވަތަ ކުލި  މަުގން ޑިސްކައުންޓެއް ދެވިފައި އިނޭގތޯ. ެއއީ އެ ސުވާލަށް. ދެން، ވަން އިޔަރެގ ްގރޭސް ޕީރިއަޑެ

ވެސް  މިހާރު  ޗެކްކޮށްލިއިރު  ދުވަހު  އާދީއްތަ  ހަފުތާެގ  މި  އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަހަރު.  އެއް  ފެށުމަށް  ދައްކަން 

އެތާނަގއި ސާޅީހަށްވުރެ ިގނަ ފެމިލީ އެބަ ދިރިއުޅޭ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މި ެއއް އަހަރަށް މި ދަމާލައިފި  

ިގނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ދަތީަގއި އެ ތާނަގއި ދިރިުއޅެން ޖެހޭނީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ   ކަމަށް ވަންޏާމު ވަރަށް

އެހެންނަމަވެސް،   ިއނޭގތޯ.  ކުޑަކުރާކަށެއް  އެ  ފިއްތާލަން  އެ  ނޫނީ  ނެތްވަރަކަށް  ބޭނުން  ނޫން  މަޤްޞަދެއް  ވެސް 

ފަށައިފި   ދިރިުއޅެން  ތެރޭަގއި  ހަފުތާ  އެއް  ހަމަ  ދިރިއުޅެން،  ެއއްއަހަރު  އެތާނަގއި  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން،  އިނޭގތޯ. 

އިނޭގތޯ.   ވާނީ  ޝަކުާވއަކަށް  ހަމަ  ވެސް  އަނެްއކާ  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ޖެހިއްޖެޔާ  އުޅެން  ދަތީަގއި  އެ  ވަންދެން 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް އަމާޒަކީ ވީހާ ވެސް ކުރު މުއްދަތެއް ތެރޭަގއި މިކަން ނިންމައިެގން، މި ތަނުަގިއ  

ހަމަ އާންމު ެވސް  ައޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ދިއުން  ލިބިެގން  ފުރުޞަތު  ދިރިއުޅުމަށް  ން 

އިތުރު   މިދަނީ.  ބަލަމުން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްޗެހި  ދަތިތަކާ  އަންނަ  މި  ބާޒާރުަގއި  ކޮންސިޑަރކުރާނަން، 

ދުަގއި ކޮންޓެިއނަރ ބަހައްޓައިެގން ސީދާ ފަސޭހައިެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް އަވަހަށް އެބަ ބަލަން އެ ސަރަޙައް

މުދާ ދޫކުރެވޭނެ ޮގތް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހަދަން ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ އަޅުަގނޑުމެން މޮނިޓަރކުރަމުން  

މަހަށް    4މަސް ކިޔާފައި އޮތް މުއްދަތު ވެސް މިހާރު އެވަނީ    3ެގންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން  

އިދެވިފަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ ދިުގ ނުކުރުމުެގ ެއންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ މި ދަންނަވާހެން އެއް އަހަރު ހަދަ

ެއ   ނުވަތަ  ރެންޓު  ރެންޓުެގ،  ދެން  އިނޭގތޯ.  އުނދަޫގ  އެވާނެ  މީހުންނަށް  އުޅޭ  ދިރިއުޅެން  އެތާ  ދެން  ވަންދެން 

މިހާރު  ޖެހޭވަރު،  މި  ދައްކަން  މަހަކު  ވާހަކައަކީ  އަމިއްލަކުރަން  ޒިންމާވާޮގތަށް،  އެޗް.ޑީ.ސީ.ން  ހަމަ  މިލޯނަކީ   

ސޮވްރިންގ   ސަރުކާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލޯނެއް.  އޮތް  ނަާގފައި  ޮގތަށް  ދަްއކަންޖެހޭ  އަނބުރާ  އެޗް.ޑީ.ސީ.އަށް 

ކުޑަކޮށްެގނެއް   ެގރެންޓީ ލިބިފައި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލޯނު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެއްކޭނެ ިއތުރަކަށް މި
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ޮގތަށް   މިއޮތް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ލޯނު   7500އިނޭގތޯ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ނޫނީ  ނަަގިއެގން  ރުފިޔާ 

 އަނބުރައެއް ނުދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއަށްވުރެ ކުޑަ ކުރެވޭކަށެއް ނެތް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް، އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  އަޙްމަދަ  ޙަސަން ްއޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުސަތު އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުރި

 މެންބަރު.

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބަރު ޙަސަންންއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ެއ ސަރުކާރު، މި ސަރުކާރު، ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު  

ވިދާޅުނުެވއްޖެޔާ އިނޭގތޯ. ލޯނު ނަާގފައި މި ހުންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މޯޭގޖުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ ސަރުކާރު މި 

ސްޕެސިފިކްކޮށް ސީދާ  ވިދާޅުނުވެ  ރަނަގޅު.  ސަރުކާރު  ވަރަށް  ޖަވާބުދެއްަވިއފިއްޔާ  ސުވާލަށް  ކުރާ  އަޅުަގނޑު   

ކޮން  ވަނީ  ނުނިމި  ނުނިމިއޭ.  ހުރީ  ފްލެޓުތައް  އެ  ހަމައަށް  މިއަދާ  ލާރިން  ނެިގ  މި  ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑުެގ 

ނިންމާއިރުަގއި  ؟ ސަބަބަކާހުރެތޯ ވަސީލަ  25ޑިޒައިންކޮށް  އެްއވެސް  ނެޭގނެ  ކުނި  އިމާރާތަކުން  ނެތި ބުރީެގ  ތެއް 

ކީްއވެެގންތޯ ހުރީ  އިންސާނުން ؟ އެޅިފައި  މިއީ.  ދަތުރުކުރާ ޤައުމު  ބޭރަށް  ިގނައިން  ވިހަންދެން އެންމެ  ކުޑަކުދިން 

އުޅޭ ޮގތް ވެސް އިނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައާ ޖެހެންދެން ވެސް މިއިން ެއްއެވސް ކަމަކަށް ޑިޒައިނަކަށް  

މިއަދާ ހަމައަށް، މިދިޔަ ވިއްސާރަިއަގިއ އެ ތަނުން  ؟ ތްކުރަމުން ދަނީ ކީއްެވެގންތޯބަދަލެއް ނައިސް، ެއޮގތަށް ިއމާރާ

ފެން ލީކުވެެގން ރައްޔިތުން ީވޑިޔޯއާ ެއއްޗެހި ކޮށްފައި އެބަހުރި. އެހާ ދަށް ފެންވަރެްއަގއި ެއކަން ކުރެވިފައި ހުރީ  

ރު ސަތޭކައެއްހާ މިލިއަން ޑޮލަރު ނަަގިއެގން އަނެްއ ކަމަކީ، މިސްކިތާއި، ހޮސްޕިޓަލާއި، ސްކޫލާ ހަތަ؟ ކީްއވެެގންތޯ

ިމ ؟ ސިޓީއެއް އިމާރާތްކުރާއިރުަގއި އެކަން ޕްލޭންަގއި ނެތީ، ކުރީަގއި އެޅިފަިއ ވެސް ޕްލޭންކުރެވިފައި ވެސް ނެތީތޯ

ރަށް މި އަަގށް، ދިވެހި ރައްޔިތުން މޯޭގޖުކޮށްފައި ނަާގ ލޯނަށް ދިެވހި އެންމެ އާދައިެގ ރައްޔިތު މީހާއަށް ދެއްކޭ ވަ

ކީއްެވެގންތޯ އުޅެނީ  ކުޑަނުކުރެވިެގން  ހުޅުމާލޭެގ ؟ ކުލި  ިވޔަފާރިވެރިންނަށް  މުޅިން  ހުޅުމާލޭަގއި  ދުވަހު  މިއޮތްހާ 

ދޫކޮށްފައި،   ިވޔަފާރިއަކަށް    7މިލިައނަށް،    6ބިންތައް  ޤައުމެްއެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  ހުސްެއކަނި އަޅުަގނޑު  މިލިއަނަށް، 

ލަންޖެހޭނީ. އިންސާނުން ދިރިއުޅެވޭނެ ޮގތެއް ވެސް ހޯދަންޖެހޭ. އެ ތަނަށް އަރާއިރު  ފައިސާައކަށް ނޫން ކަންނޭނެގ ބަ

ޕާކުކުރާނެ، އިންސާނުން ދަތުރުކުރަންޏާ ޕާކުކުރާނެ ތަން ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަންނޭނެގ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  

ކަމަކަށް، ައނެއްކާ މި ޖެހެނީ ދިވެހި    ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް. ސްކޫލެއް ނެތް. މިސްކިތެއް ނެތް. މިއިން އެްއވެސް
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ލޯނު މޯޭގޖްކޮށްފައި  ފައިސާއިން ؛ ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހި  ޕްލޭނެއްކޮށްފައި،  ދިުގރާސްތާެގ  ކުރާކަމެއް 

އެބައޮތްތޯ ހެދިފައި  މިހާރު  ޕްލޭނެއް  ޮގތަކަށް  މާތް ؟ އިސްރާފުނުވާނެ  ހުޅުމާލެއިން  ރަޙްމަތްފުޅުން  هللاދެން،  ހެޔޮ  ެގ 

ނެިގފައި ހިއްކި ލޯނު  ކިތައް  ބޭންކުން،  ކިތައް  ޤައުމުން،  ކިތައް  އޮތްއިރު،  އައިސް  ވުޖޫދަށް  މިހާހިސާބަށް  ެގން 

ނުދެއްކި؟ އެބައޮތްތޯ އޮތީ  މިހާރު  ކިހާވަރެއްތޯ  ދަރަންޏަކީ  އަޅާ  ؟ ެއޗް.ޑީ.ސީ.ެގ  ދެން  މައްޗަށް  ލޯނުެގ  އެ  ހަމަ 

ެގންތޯ ތި ބޭފުޅުން އަުގ ހައްދަވާފައި، ކުއްޔަށް އާދަިއެގ  ސޯޝަލް ހައުސިންގ ވެސް ހަމަ އެ ލޯނުތަކުެގ އަަގށް ލައި 

 މިއަށް ޖަވާބު ދެއްވީަމ އެހެން ސުވާލެއް އަޅުަގނޑު ކުރާނީ. ؟ މި ފަންތީެގ މީހުންނަށް ތި ދެއްވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ ހުންނެވިނަމަ  އަތުަގއި  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  އެދެން  ހަމަ  ޅުަގނޑު 

 މެންބަރު އެކުރެްއވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަން. އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުސަތެއް ައރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ޝުކުރިއްޔާ. ބަެއއް ސުވާލުތަކަށް ައޅުަގނޑު ެއޑްރެސްކޮށްލާނަން. ދެން، ޝާމްއާ ހަވާލުކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. އާދެ!  

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިން މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޭރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެްގރީމަންޓްކުރަްއވާފަިއ  

ކްޓެއް އިނޭގތޯ. ދެން އެްގރީމަންޓުަގއި އޮތް ޮގތަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފަިއ އޮތް ޕްރޮޖެ

ިމވެނިމިވެނި   އެބައޮތް  ލިސްޓުކޮށްފައި  ހަމަ  ދަންނަާވލިހެން  ވެސް  ކުރިން  ޭއަގއި  އޮތީ.  މި  ެގންޮގއްސަ 

ވިދާޅުވާ ެއ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  މަސައްކަތް  ނުހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓްަގއި  މި  އަެގއް    މަސައްކަތްތަކަކީ  ފަހުން 

މިލިއަން   47ބެލިއިރުަގއި ެއކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ާގތްަގނޑަކަށް ސާޅީސް ތިނެކޭ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ، ނޫނީ 

ޑޮލަރު އަރާ މަސައްކަތެއް. ދެން އެ އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ނިންމީ މި ކޮންޓްރެކްޓުަގއި އޮތްޮގތަށޭ މިތަން 

ިއނޭގތޯ. ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކަށް ފާހަަގކުރެްއވީ ކުނީެގ  ނިންމޭނީ. އިތުރަކަށް ދެން ލާ  ރި ބްރޯއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ 

ކަންތައް އިނޭގތޯ. މި ދެންނެވިހެން އެްގރިމަންޓްކުރެވިފައި އޮތީ ތަން ޑިޒައިންކުރެވިފައި ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ކަންތައްތަ ކަހަލަ  ބައެއް  ވިޔަސް  ފާހަަގކުރެއްިވކަމުަގިއ  އިންފްލުއެންސްކުރެވޭނީ  އެހެން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އް 

އަޅުަގނޑުމެން މެނޭޖްމަންޓާ ހަވާލުވިފަހުން އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން މެނޭޖްމަންޓާ ހަވާލުވެފައި ެގނެވުނު  

ހުން ތިރީަގއި  ޓަަވރެއްެގ  ކޮންމެ  ޚާއްޞަކުރީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ތަނެއް  ައޅާނެ  ކުނި  ތެރޭަގއޭ  ނާނެ  ބަދަލުތަކުެގ 

މިހާރު ކުނި އަޅާނެ ތަނެއް ިއނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ތަން ޑިޒައިންކުރެވިފައި ހުރިއިރަކު ނެތް ސަރވިސް ލިފްޓެްއ  
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އިނޭގތޯ. މި  ދެ ސައިޒެއްެގ ބްލޮކް މި ހުންނަނީ. ހުންނައިރު ކުދި ސައިޒުެގ ބްލޮކުަގއި މި ހުންނަނީ ތިން ލިފްޓް.  

ހުން މި  ބްލޮކްަގއި  ސަިއޒްެގ  އެހެންވީމާ،  ބޮޑެތި  ނީނދޭ.  ލިފްޓެއް  ސަރވިސް  އެްއވެސް  ލިފްޓް.  ހަތަރު  ނަނީ 

ތަނެއްަގިއ   މިވަރު  ވިޔަސް  ނެންެގވިކަުމަގއި  ކުނި  ދޮރުމަތިން  ފްލެޓް  ނޫނީ  ދޮރުމަތިން  ޭގ  ވެމްކޯއިން  އާންމުކޮށް 

ހެންވެެގން އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރަން އެހެނެއް ނުނެޭގނެ. އެީއކީ ޕްރެޓިކަލް ކަމެއް ނޫން. އެ

ވެމްކޯއާ ވާހަކަދެކެިވެގން އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ތިރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ްގރައުންޑް  

ފްލޯރއިން މި ހުސްކުރާ ތަނުަގއި ކުނި ކަލެޓްކުރާނެ ތަނެްއ ހަދަން. އެޮގތަށް ހަމަ ވެމްކޯެގ ެވސް ލަފަޔާެއއްކޮށް ެއ  

މޮސްކު.  ބޭފުޅުން   ހޮސްޕިޓަލް،  ސްކޫލު،  ދެން  އިނޭގތޯ.  ނިމިފައި  ހަދާ  ހުންނާނީ  މިހާރު  ފެންވަރަށް  ބޭނުންވާ 

ހުޅުމާލޭަގއި މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދިެގން ހަމަ ކުރިއަށްދާއިރުަގއި މި ތަންތަނަށް ބިން ހުންނާނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިފަިއ  

އް ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީކީ ޕްލޭނެއް ނެތިެގން  އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން ހަމަ ލަސްތަކެ

ނުވަތަ އެހެންވެެގނެއް ނޫން. ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަަމ އަނެްއކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށް  

ތައްތަކުަގއި ސްލޯ.  ބޮޑު ބުރައަކަށްވެެގން މިދިޔަ އަހަރާއި، މިއަހަރާ ކޮިވޑުެގ ކަންތައްތަކުަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަން

އަދި ބަޖެޓަރީ ކަންތައްތަކުަގިއ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސްލޯެވެގން އެ ދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 

ދަށުން ސްކޫލު އަޅަން ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކުރެވި އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްެގ އުސޫލުން ވެސް ސްކޫލެްއ  

މިސްކިތް މި ދެންނެވިހެން ހުޅުމާލެ  ވެސް ވާނެ ހަވާލުކުރެވިފަިއ އިނޭގތޯ.    ޅުަގނޑުެމން މިހާރުއަޅަން ދެ ބިމެއް އަ

ފޭސް ޓޫަގއި މިހާރު ެއއް ިމސްކިތް ހަމަ ހަދާ ނިމެނީ. މިހާރު ކަރަންޓާއި، ފެނާ ުގޅުުމެގ ކަންތަކުަގއި އެ އުޅެނީ.  

ހެދޭ. ދެން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވ    ދެން އޭެގ އިތުރަށް ވަުގތީ ިމސްކިތެއް މި ސަރަޙައްދުަގއި އެބަ

ޕާކިންގ ކަންތައް އިނޭގތޯ. ިމހާރު ހިޔާ ސަރަޙައްދުަގއި ކޮންމެ ފްލެޓަކަށް ސައިކަލެއް ޕާކުކުރެވޭނެ ޮގތް ހުންނާނެ 

ން ހަމަ ޕާކިންގ އިނޭގތޯ. ެއއީ ކޮންމެ ފްލެޓެއްެގ ބޭސްމަންޓުންނާ އަދި ބޭސްމަންޓުން ހަމަނުވާ ބައި އިމާރާތުެގ ބޭރު

ނުހުންނާނެ.   ،ހެދިފައި ސަރަޙައްދަކު  އެ  ސީދާ  ޕާކިންގެއއް  ކާރ  އެކަމަކު  ހުންނާނެ.  ޕާކިންގ  ސައިކަލް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ައަވހަށް ކާރ ޕާކިންގ ހިމެނޭޮގތަށް އެތާ ކައިރީަގިއ ބިލްޑިންގއެއް އެބަ އިޢުލާންކުރަން 

އެއާ ކޮމާ އެްއކޮށް.  ސަރަޙައްދަކާ  ދެން ޝަލް  އިނޭގތޯ.  ލިބިެގންދާނެ  ޖާަގތަކެއް  ެވސް  ޕާކިންގެގ  ކާރ  އެްއކޮށް 

 ލޯނުތަކުެގ ކަންތަކާ އަޅުަގނޑު ޝާމްއާ ހަވާލުކޮށްލާނަން. 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ޝާ ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ ޗީފް ފަިއނޭންސް އޮފިސަރހައުސިންގ ޑިވެ
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އެބައޮތް   މިހާރު  ފޮތުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މުޤައްރިރު.  މިއީ   796ޝުކުރިއްޔާ  ލޯނު.  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން 

އެބައުޅޭ    15ާގތްަގނޑަކަށް   ޤައުމެއް  ތިން،ހަތަރު  މީެގތެރޭަގއި  ލޯނު.  ހުރި  ނަާގފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭންކަކުން 

އިްއޒަ ދެން  ތެރޭަގއި.  ޕޯޓްފޯލިއޯެގ  ލޯނު  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކީްއވެތޯ  ސުވާލުކުރެއްވީ  މެންބަރު  ތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ކުޑަކުރަން މިހާރު މި އޮތް އަދަދުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރީފައިނޭންސް ؟ ކުޑަނުކުރެވެނީ

ން ހަމަ  މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަ  200ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ    200އެބަ ކުރަންޖެހޭ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ ނޫނީ  

ކަމަށް  ކުޑަކުރާ  އެއަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  ދިމާލަކަށް.  އެހެން  ނޫނީ  މާކެޓަށް  ނިކުންނަންޖެހެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ވެއްޖެއްޔާމު ެއއީ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރި ސުވާލެއް.  ުގޅުންހު

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ވަރަށް  ށްމިހާރު ތި ބޭފުޅުންެގ އެޗް.ޑީ.ސީ ދަށުަގއި ދެއްތޯ ތިލަފުށި އޮންނަނީ. ތިލަފު

ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކުންފުނިތައް.  ބައިވަރު  ވަރަށް  ެއބަހުރި  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ބިމަށް  އެ  ބިމެއް.  ލިބޭ  ިގނައިން 

ނުދައްކާ   ފައިސާ  އެ  ނެތްތޯ  ދަށުން  ސީ.  ބޭފުޅުންނަށްވިސްނުންފުޅެއް  ހަމަކުރަންދެން،  އެސް.އާރުެގ  ފައިސާ  އެ 

މިލިއަނުން،   100؟ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭނެ ކަންކަން ކޮށްދޭކަށް އެ ކުންފުނިތަކަށް އެންުގމަކަށްއެތާނެގ  

ތިބެން  40މިލިއަނުން،    50 އެހެން  އެއީ  މުދާތޯ  ައމިއްލަ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އެއީ  އެ  ؟ މިލިައނުން  އަނެއްކާ  ހަމަ 

ެގ ފައިސާއޭ އެއީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ެއއީ. ދެން،  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ތި ބޭފުޅުން ބިން ދެއްވަނީ. ދައުލަތު

؟ ހަމަ އެއާ އެްއޮގތަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭ. ފަިއސާ ހަމަ އެ މީހާެގ ހަމަ ވަތްަގނޑުަގއި ބަހައްޓަންވީތޯ

ކުރެވޭނީ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކަމެއްތޯ  ކޮން  ޕެޓިޝަ؟ އެއަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ރައްޔިތުންނަށް،  އޮތް ދިވެހި  ނުަގއި 

 އެްއޗެްއެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ިމ ދައްކަނީ. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ދެން، ހަމަ ތި އިންނަވަނީ.؟ އަޅުަގނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ުގޅުންހުރި ވާހަކަ ކަމެއް އެ ދަނީކީ 
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 އްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެ

 ފުރުޞަތު ދެއްވާ ައޅުަގނޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ! ކުރިއަށް.  

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިައދު ވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެ އުޅެނީ ެއ ތަނަށް ނުަވދެވިެގންނޭ. ތިލަފުށީ ބިަމ 

ފައިސާ   ވާހަކައަކީ  ކުންފުނިތަކުން  އެ  ކުންފުނިތައް.  ބޭފުޅުން،  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  ބަިއވަރު  އެބަހުއްޓޭ 

ވިސްނުން ޮގތަކަށް  ދޭނެ  ޚިދުމަތް  ތި  ދަންނަވަނީނަންަގަވއިެގން  މި  އަޅުަގނޑު  އެބަހުރިތޯއޭ  ދިވެހި ؟ ފުޅު 

ހުރީ ދެވިފައި  ފުލެޓު  ޮގތަށްތޯ  އިންސާފުވެރި  އަދުލުވެރި  އެންމެ  ދެން،  ަގބޫލުފުޅު  ؟ ރައްޔިތުންނޭ.  ޮގތް  އެ 

ރީ ކިހާ މިހާރު ފުލެޓު ހަވާލުކުރެވިފައި ތިބީ، ތަޅުދަނޑި ދެވިފައި ެއްގރިމެންޓުަގއި ސޮއިކުރެވިފައި ހު؟ ކުރަްއވަންތޯ

އަދަދެއްތޯ؟ އަދަދެއްތޯ ކިހާ  ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި  ؟ ނުދެިވވަނީ  ޮގތަށް  ވަދެވޭނެ  ތަނަށް  އެ  ރައްޔިތުންނަށް  އެ 

ކޮބައިތޯ އަދަދަކީ  ތިބި  ބާކީ  ދެވޭނެ  ތާރީޚެއަްގއިތޯ؟ ތަޅުދަނޑި  ކޮން  ނިންމޭނީ  ކަން  ސުވާލުތަކަށް  ؟ އެ  މި 

 ޖަވާބުދެއްވީމަ އަޅުަގނޑު އަނެއް ސުވާލު.  

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ވަނީ   މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަންަގިއ  މިއަދުެގ  މިއީ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ކަެމްއ   3އާދެ! 

ދެން،  ދަންނަވާފަ.  ވަޑައިަގތުމަށް  ތައްޔާރުވެލަްއވަިއެގން  ުގޅިެގން  ޕެޓިޝަނާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފާހަަގކުރެިވ، 

އަޙްމަ ޙަސަން  ކުރެވިދާނެ  އަޅުަގނޑަށް،  ޙަޤީޤަތުަގއި  މެނޭޖުކުރުމުަގިއ  ފައިސާތައް  ެއ  ފާޅުކުރެއްވީ  އެ  ހަމަ  ދު 

ފުރުޞަތު   އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ދަންނަވާލުމަށް  އެްއޗެއް  ައޅުަގނޑު  ލަފާކުރަނީ.  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ 

 އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެ
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ެގންދިޔަ  މެނޭޖުކުރަމުން  ތިލަފުށި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިލަފުށި،  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކުންފުނީގެ ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް، ްގރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނު ލިމިޓެޑު އަޅުަގނޑުމެންނާ ސަރުކާރުން އެ  

އިނޭގތޯ.   މަހު  ސެޕްޓެންބަރު  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  މަރޖުކޮށްލީ  ކުންފުނި  ދެ  ބަދަލުކޮށް،  ެއޗް.ޑީ.ސީއަށް  ހިއްސާ 

ސެޕްޓެންބަރު މަހު އަޅުަގނޑުމެންނާ އެ ތަން ހަވާލުކޮށްލީމަ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެްއ  

ތިލަފުށްޓަކީ އަނެއްހެން އެ ހިސާބަށް އައުުމަގިއ ވަރަށްިގނަ    އެނިގލަްއވާނެ ކަންކަން ދެނެަގތުން އިނޭގތޯ.  ދިނީ އެ

ކީކޭ   ިގނަ،  ވަރަށް  ދެވި،  ބިން  ޮގތްޮގތަށް  ވަރަށްިގނަ  އެތާނަގއި  ތަނެއް.  އޮތް  ކަޑައްތުކޮށްފަިއ  ދުވަސްތަކެއް 

އެްގރިމެން ބޭފުޅުން  ބައެއް  އެބަހުރި.  ވެސް  ކަންތައްތައް  ނުފިލާ  އޮޅުން  އޮތްވަރަށްވުރެ  ދަންނަވާނީ.  ކުރެވިފަިއ  ޓު 

ފަރާތްތައް އެބަހުރި.  ބޭނުންކުރަްއވާ  ބިން  ެއއަށްުވރެ ކުޑަކޮށް  ފަރާތްތައް އެބައުޅޭ.  ބޭނުން ކުރައްާވ  ބިން  ބޮޑުކޮށް 

އެްގރީމެންޓާ އެްއޮގތަށް ބިން ހަވާލު ނުކުރެވި ހުރި ފަރާތްތައް އެބަހުރި. ވަރަށްިގނަ އޮޅުންބޮޅުންތައް އެބަހުރި ޭއަގއި  

އިނޭގތޯ. ހަމަ ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ ރަނަގޅަކަށް އެ ތަން އެޑްމިނިސްޓަރ ކުރެވިފަެއއް ނެތް. ދެން، އޭެގ އިތުރަށް  

އެްއވެސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް ެވސް ޑިވެލޮޕްކުރެވިފައި ނެތް އިނޭގތޯ. ހަމަ މަުގ އޮތީ ވަރަށްބޮޑު ހާލެއްގައި.  

ކީކޭ ދަންނަވާނީ، ބޮޑެތި ވެހިކަލް ދުއްވަން ހަމަ އުނދަޫގ ތަނެއް ޮގތުަގިއ.    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރުަގއި ހަމަ،

ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އަަވސް ޙައްލެއް ޮގތުަގއި ހަމަ މިހާރުވާނީ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެިވ، ހަމަ ރެގިއުލަރކޮށް މަުގތައް 

ހަފުތާއެްއ    2ނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް  ވެސް ހެދެމުން ެއ ދަނީ. އަދި މަުގތަްއ ރަނަގޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް އަޅުަގ

ތެރޭަގިއ އިޢުލާނު ވެސް ކުރާނަން. މިހާރު އޯލްޑު ތިލަފުށި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ. ކުރީެގ ތިލަފުށި ސަރަޙައްދުަގއި  

މަުގ ހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިޢުލާނު ކުރަން. ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ައއުޓްސްޓޭންޑިންގ އެބަހުރި އިނޭގތޯ. ެއ  

ޑިސްޕިއުޓު،    އެކި ދަންނަވާކަހަލަ  މި  ޭއަގއި  އެކަމަކު  އެބަހުރި.  އައުޓްސްޓޭންޑިންގ  އަދަދުން  ެއކި  ފަރާތްތަކުން 

ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޮގތުން.  ހުރި  ކުރެވިފައި  ެއްގރީމެންޓުތައް  އެބަހުއްޓޭ  ވެސް  ކަންތައްތައް  އެއްބަސްނުވެޭވ 

ުމެގ މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީ އިނޭގތޯ. ދެން،  އެްއޗެްއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއ، ހަމައަކަށް ެއޅުވު

އަނެއް ސުވާލަކަށް ކުރެްއވީ ފްލެޓުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައި ހުރި އަދަދު. ދެން، ފްލެޓުތައް، ައޅުަގނޑުމެންނާ ފްލެޓުތަްއ  

ންނަ ލިސްޓެއް، އެ ލިސްޓާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި އަންނަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅުްއވާފައި އޮ

އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފްލެޓު މި ހަވާލު ކުރަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނެއް ނޫން، އެޗް.ޑީ.ސީއަކުންނެްއ ނޫން ނިންމަނީ 

ހަވާލުކުރަނީ.  ފްލެޓު  އެޗް.ޑީ.ސީން  އައިމަ  ލިސްޓު  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  އިނޭގތޯ.  ފަރާތްތަކެއް  ލިބޭ  ފްލެޓު 

އެ ދަންނަވާކަށް    އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ދެން  އެއީ  ފަރާތަށްތޯ  ރަނަގޅު  އެންމެ  ހުރީ  ކުރެިވފައި  ހަވާލު 

އިނީ   އައިްއސަ  ލިސްޓު  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  ފްލެޓު،  ދެން،    6060ނޭނެގ. 
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އިނޭގތޯ.   އަޅުަގނޑު  6060ފަރާތުެގ  މިހާތަނަށް  ޖުމުލަ  ނޫން،  އެބައިން  ފަރާތެއް  ލިސްޓު ނައިސް    265މެންނަށް 

ެއއީ   އިނޭގތޯ.  ތެރެއިން    6720ފްލެޓު  ހުރި   265ފްލެޓުެގ  އައިްއސަ  ދެން،  ނާދޭ.  ލިސްޓެއް  އަދި  ފްލެޓަށް 

ފްލެޓުެގ.    6060ސޮއިކޮށް ނިމިފަ. އެީއ ާގތްަގނޑަކަށް    98ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ %

ހަވާލު ކުރެިވފައި އިނޭގތޯ. ދެން، އެނިގލައްވާނެ މީެގ ތެރޭަގއި އަދި ެއބައުޅޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން  އެއީ ތަޅުދަނޑި  

ފަރާތެއް.   220ރިކުއެސްޓުކުރެްއވި އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިނަރެސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަދަލުވާން. އޭެގ އެބައުޅޭ ާގތްަގނޑަކަށް  

ފަރާތެއް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ހޯލްޑްކޮށްެގން    45ފުކުރާތީ،  އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާ

އޭެގ   އެއީ  އެހެންވީމާ،  ފިލުވާތީ.  އޮޅުން  އަދި  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ  މަޢުލޫމާތު  ބައެއްކަހަލަ  ދެން 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

   ރު ޙުސައިން ޤާސިމްއަށް.ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ކެޔޮދޫ 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   މަޑުކުރައްވާ!  މެންބަރު  މިހާރު    1އިްއޒަތްތެރި  ދެންނެވިން.  ފަށަމުން  ައޅުަގނޑު   1ަގޑިއިރޭ 

ނުވަތަ  އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ،  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ަގސްތުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ހަމަވެއްޖެ  ަގޑިއިރު 

ދަލުވުން މިނިޓު ފަހުން މި ބައް  15އަށް، މަޢާފުކުރައްވާ! އަދި    1:15ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ދަތިފުޅުނުވާނަމަ،  

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ! ؟ ނިންމާލަން. އޯކޭތޯ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން މިޮއތީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކޮމިޓީއަށް އައި ޕެޓިޝަނަކާ ުގޅިެގން  

ންދަނީ. މީަގއި މި ސަރުކާރު ސްލޯ ވާހަކައާިއ، އެ ސަރުކާރު މާ ހަލުވި ވާހަކަެއއް މި ބައްދަލުވުން މި ކުރިއަށް ެގ

ރުފިޔާއަށް ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭތީވެ، އެ މާ ބޮޑޭ   8500ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން މިއުޅެނީއަކީ. ީމަގއި މި އޮތީ  

ލަްއކަ ރުފިޔާެގ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭށޭ.    1  .ހަދައިދޭށޭށް    5600އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީ. ާމ ބޮޑޭ. އެހެންވީމާ،  
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އަހަރު ދުވަހަށް ދޭށޭ އިނޭގތޯ. މިއީ މީަގއި މި ދަްއކާ ވާހަކައަކީ. އަޅުަގނޑު މިކުރަން    1އަދި ްގރޭސް ޕީރިއަޑް  

އުޅޭ ސުވާލަކީ، ހިޔާ ފްލެޓުެގ ކުލި ކަނޑައެޅީ ކޮންއިރަކުތޯ އިނޭގތޯ. ދެން، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ހައްދަވާފައި އޮތް  

އެްއ  ހިސާބު މިއީ  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  މި  ބޭފުޅުންނާއި  ހުށަހެޅި  ޕެޓިޝަން  މި  ދެން،  ކަމަށް.  ދެވޭނެ  އެބައޮތް  ަގއި 

ހުންނަ   އެ  ހެދުމުެގ  ހިސާބު  އެހެންވީމާ،  ވެދާނެ.  ބަޔަކަށް  ވަކި  ތިއީ  ބޭފުޅުން  ތި  ވެދާނެ.  ބޭފުޅުންތަކަކަށް ވެސް 

ދަންނަވަ މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ހުންނަނީ.  އެ  ދަންނަވަނީ  ޑިފަރެންސް  މި  އަޅުަގނޑު  ނޫން.  ވާހަކައެްއ  ެއ  ނީ 

މިހާރު އެޗް.ޑީ.ސީ ހަވާލުވެފައި  ؟ އަށް، މި ރޭޓު ދަށްނުކުރެިވެގން ތި އުޅެނީ  5600އެޗް.ޑީ.ސީން ކީްއެވެގންތޯއޭ ިމ  

ހަވާ ދައުލަތުންތާ  ހަވާލުވެެގނެއް.  ލޯނާ  މި  ނެތް  ފަރާތެއް  ނެންެގވި  ލޯނު  އެ  މިހާރު  ހަމަގައިމުވެސް  ލުވާނީ.  ހުރީ. 

ދެން، ހަމަ މި ކުއްޔަށް، މާލެ ސިޓީ  ؟ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ސުާވލަކީ، ކޮން އިރަކުތޯ މި ކުލި ކަނޑައެޅުއްވީ

 ؟ކައުންސިލުން އެ ވިދާޅުވާ ކުްއޔަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިނުެގންނެވޭނީ ކޮން ސަބަބުތަކެއް ހުރެެގންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. އެޗް.ޑީ.ސީެގ ޖަވާބަށްފަހުަގއި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ.  

ހަމަ   ަގސްތުކުރަނީ.    2އަޅުަގނޑު  ނިންމާލަން  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދު  އަރުވާފަިއ،  ފުރުޞަތެްއ  މިނެޓުެގ 

 އެޗް.ޑީ.ސީން ކުރިއަށް ެގންދަާވ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ ޗީފް ފަިއނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަ 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މި އަުގ ކަނޑަެއޅިފައި މިއޮތީ ިމ އަހަރު ތެރޭަގއި. ދެން،  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ތަން  ހުރި  ބަދަލުކުރެވިފަިއ  ސިޓީތަކެއް  ކުރެިވ،  މަޝްވަރާތަކެއް  ބެހޭޮގތުން  އަާގ  ކުރީެގ  މީެގ 

އެ ފެނުނު.  މަޢުލޫމާތުތަކުން  ލިބުނު  ތެރޭގައި.  ވެސް  މިއަހަރު  އޮތީ  މި  ކަނޑައަޅާފައި  އަެގއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކު 

ދެން، އޭެގއިތުރަށް މީެގ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުންފުނީަގއި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލާއިރު ވެސް ހަަމ  

ސީން ފާހަަގކުރައްވާފައިޭވ  ަގއި ހުރި ސިޓީތަކުަގއި ވެސް އެޗް.ޑީ.   2018ހިސާބު ރަނަގޅަށް ޖައްސަވަިއެގން، އޭރު  

ޖެއްސެވީމަ   10،000ހަމަ   ހިސާބު  ރަނަގޅަށް  އަދި  ކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ  މެނޭޖެއް  އެ  ކުޑަކޮށެއް  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

 އެވަރަށްކަން އޭތި އަންނަނީ ިއނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021ސެްޕޓެންބަރު  22             ވަނަ ބައްދަލުވުން   17ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

28 

 

ސިޓީ މާލެ  އަޅުަގނޑު  އި؛ ޝުކުރިއްޔާ.  ައޅުަގނޑު  ސަލީމަށް މަޑުކޮށްލައްވާ!  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ްއޒަތްތެރި 

ފަހުން އޭެގ  އަރުވާނަން.  އަރުވަން،  ؛ ފުރުޞަތެއް  ފުރުސަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ 

 ުގޅުން ހުރި ސުވާލެއް.  

 

 ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބަރު ޙުސައިންންކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެ

އަޅަން   ފްލެޓު  މި  ެވސް  ކުރިން  އެއްޮގތަކަށް  ނެތްތޯ  ކުލި  ހެއްދެވިއިރު  ޕްލޭން  މި  ލޯނުނަންަގަވއި  ނިންމަވާފައި، 

 ؟ކަނޑައަޅުްއވާފަެއއް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

އަޅުަގނޑުމެން އިނޭގތޯ.  ކަނޑައަޅާފައެއް  ނެތް  ބެހޭޮގތުން  އާދެ!  ކަންތަކާ  ކުލީެގ  މި  ދަންނަވާ،  މި  ފުރަތަމަ  ނަށް 

ސިޓީއެްއ ައިއއްސަެއއް، އަޅުަގނޑަކަށް ހަނދާން ނެތް ސިޓީއަކަށް، ޖަވާބެއް ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، އެޗް.ޑީ.ސީން  

ހަރުެގ އޮކްޓޫބަރު  ވަނަ އަ  2018ލިޔުމެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި ޮއޭވ މި ދެންނެވީ ޮއކްޓޫބަރު މަހު،  

މަހުގައި، މިހިރި މިހިރި ކަންތަކަށް ބަލާފައި ިމއީއޭ ކަނޑައެޅޭނެ ވަރަކީ އިނޭގތޯ. ދެން، މިީއއޭ ޚަރަދުވާ ވަރަކީ.  

ހައުސިންގ   ކިޔާފައި  ެއހެން  އިނޭގތޯ.  ދެއްކޭނީ  އެްއކޮންނޭ  އިންޓަރެސްޓާ  ދައްކާއިރުަގއި  ލޯނު  މި  އަދި  ދެން، 

ފޮނުވާފައި   ބޭސްކޮށްެގނޭ، މިނިސްޓްރީއަށް  އެއަށް  ބެލެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ޮއވޭ.  ލިޔުމެއް  ޮއންނަ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފަިއ ޮއންނަ ލެޓަރއެއް އޮންނަނީ، ައޅުަގނޑުމެން ދީފައި އިން  

ހަމަ   އެއީ  8ރޭޓަށް  ނޫން.  ބެލެންސަކަށް  ލޯނުެގ  އެ  އިތުރުކޮށްލާފަ.  ވަރަށް  ޕަސެންޓު  ދައްކަންޖެހޭ  މަހަކު   8 

 ކަމަށް އިނޭގތޯ.    5600ޕަސެންޓު އިތުރުކޮށްލާފައި،  

 

 ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:  ބަރު ޙުސައިންންކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެ

ލަްއކަ. ދެން، އެބައިން އަދި ޭއެގ ފަހުން   9މިލިއަން    368ފްލެޓު އަޅަން ލޯނުނަަގން ފުރަތަމަ މި އޮތީ    7000މި  

މިލިއަނެއް. އަދި ައނެއްކާ އިލެކްޓްރިސިޓީއަށް    34ލައްކަ. އަދި ދެން މަުގތަކަށް ވެސް އެބައިން    1  މިލިއަން  65

އެބައިން   މިހުރިހާ އެއްޗެްއ    16ވެސް  ބޭފުޅުން،  ތި  ލަިއެގންތޯ  އެްއޗެހިތައް  މި  އެއީ ނަާގފަ. ދެން،  މިލިއަނެއް، 

 ؟ނުވެެގން ތި ުއޅުްއވަނީލައިެގން ހިސާބު ހައްދަވާތީތޯ މޭޔަރ ހައްދަވާ ހިސާބާ ދިމާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ އިނޭގތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ވެސް   އެހެން  އަދި  ފްލެޓުެގ  ހިޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރިކަވަރީ    މަޝްރޫޢުތަކުެގއާދެ!  ބަލަނީއެއް 

މިއަށްދާ   ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޕޭމަންޓަށް  ޕްރޮޖެކްޓުެގ  މި  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ބަލައިެގނެއް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

ނޯ އިންކްލޫޑްކޮށްފަެއއް  ޚަރަދެއް  އިތުރު  ނޫން  ޚަރަދު  ޕްރޮޖެކްޓަށްދާ  މި  ޚަރަދެއް،  އިތުރު  ނޫން  ންނާނެ ޚަރަދު 

 އިނޭގތޯ. ޝާމް، އަދި އިތުރުކޮށްލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ ޗީފް ފަިއނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް 

ޚަރަދުތައް އެކަނި،  އެމް.ޑީ އެ ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ޚަރަދެއް މިައކަށްނުލާނެ، މި ޕްރޮޖެކްޓާ ުގޅުންހުރި  

މިއާ ުގޅުންހުރި ލޯނެއްެގ ޚަރަދު އެކަނި މިއަށް ލާފައި ހުންނާނީ. ދެން، އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނަން 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ރައްދު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެ.  

 ޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާކޮށްލަދޭނަން. އޭތި ވެސް މި ކޮމި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޤާސިމް ޙުސައިން މެންބަރު ރާެގދާއި ކެޔޮދޫ

ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ މެނޭޖްމަންޓު ފީ އުނިކުރައްވާފައޭ އިންނާނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ތިންމިލިއަން  

ދެން އަދި ފަސްދޮޅަސް ފަސްމިލިއަން އެ ދޭތި ލައިެގންތޯ ހަމައެކަނި    ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ނުވަލަްއކަ ރުފިޔާައކާއި

އަޅުަގނޑަށް ސާފުނުވާތީ ހަމަ އަހަނީ އިނޭގތޯ. އެއީ ހިސާބެއް މި ތަނުަގއި  ؟ ނޫނިްއޔާ ކިހިނެއްތޯ؟ ތި އުޅުްއވަނީ

 އެބަ އޮތް. ތި ބޭފުޅުންެގ ހިސާބެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެން ނެތީމަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ ޗީފް ފަިއނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް 

އާދެ! މިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސިޑަރކޮށްފައި މި އިނީ ހަމަ މިއާ ުގޅުންހުރި، މި ދެ ލޯނުެގ އަދަދުތައް އެކަނި  

ހައްދަވާފައި އޮތްއިރު ެވސް މިހާރު އަުގ  މި ލޯނަށް ޔުނިޓަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން    އިނޭގތޯ.  ހަމައެކަނި  ޮއތީ  އެ 
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އިންޓަރެސްޓު   މުއްދަތުެގ  މިދިޔަ  އިމާރާތްކުރަން  މި  އިތުރަށް  ޭއެގ  ޑޮލަރާއި،  ދެހާސް  ފަސްދޮޅަސް  ޖެހޭ  ކޮސްޓު 

 އެކަނި މި ދެ ލޯނުެގ. އެހެން އެްއވެސް ޚަރަދެއް ނުހިމަނާ މިހާރު އަުގ ހެދިފައި އެ އޮތީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި

ނޫޅެން    އާދެ! ކުރިން އަޅުަގނޑު ކުރި ސުވާލަކަށް އަދިވެސް ސާފު ޖަވާބު ނުލިބޭތީ ހަމަ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން

ދެން މި މަޝްރޫޢު ހިނިގޮގތުެގ ވާހަކަ ދަންނަާވކަށް. އަދި ފްލެޓުތައް ެއވޯޑުކުރި ޮގތުެގ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާކަށް.  

އެ ދެން އޭ.ސީ.ސީން ހުއްޓުަވންދެން އެންމެފަހު ވަުގތު ެވސް ސިއްރު ޔުނިޓެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން  

ެއއީ ދެން ލޯމަތީަގއި ފެންނަމުންދިޔަ ކަމެއް. މީެގ ފެށުން ވެސް  ؟ ނޫންތޯ ދިޔައީ  ހަދައިެގން ބަޔަކަށް ފްލެޓް ބަހަމުން

އޮތީ ކައްޗަށް. ފަހުން ެވސް ދިޔައީ ކެއްޗަށް. ދެން، މީތި ދާނީ ވެސް ހަމަ ެއޮގތަށް. ައޅުަގނޑުމެން ހިންަގވާ އެ 

ޮގތެއް ދެން ވެސް ހެދޭތޯ ބަލަމާ   އިނޭގތޯ. މިހާރު ކުރިން އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ ބާއްވާފައި، ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅު 

މީހުންެގ    1ދެންނެވީ   އުޅޭ  އެތާ  އެކަމާ  ފަސްކޮށްލަދެއްވާށޭ.  ދެއްކުވުން  ކުލި  މި  ޕީރިއަޑެއް  ްގރޭސް  އަހަރުެގ 

އުނދަުގލަކީކޮ  ދިރިއުޅުމާ ހުރި  ދެއްކުމަށް  ؟ ބއިތޯ  ކުލި  ދައްކާ  މި  ރައްޔިތުން  ދެއްކުން،  ލޯނު  ދެންނެވީ    1މި 

އަހަރުެގ ްގރޭސް ޕީރިއަޑެއް ދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ މީަގިއ ހުރި ދަްއޗެއް. ދެން ތި ބޭފުޅުން ޗައިނާއިން މި  

ޗައިނާއިން  ؟ ދައްކަވަންޖެހޭ ްގރޭސް ޕީރިއަޑް ިއތުރުކުރަްއވަންލޯނު ދޫކުރި ފަރާތާ ވާހަކަދައްކަަވއިފިންތޯ ތި ބޭފުޅުން  

 ؟ އެ ލުޔެއް ނުދިނީތޯ؟ މިއަށް އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުބުނީތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެޗް.ޑީ.ސީން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ ޗީފް ފަިއނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް 

މާނަޔަކީ   ޭއެގ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  އިތުރުކުރާ  ޕީރިއަޑް  ްގރޭސް  ދެންނެވިހެން  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ! 

ނުލިބިދާ   ކުލި  ހަމަ  ެވސް  އިތު   8އަނެއްކާ  މި  ވެސް  މަހެއް  މުއްދަތަށް  އޮތް  މިހާރު  މަހަށް    12ރުވެެގންދަނީ 
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މަސް އިތުރުެވެގން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް    8މަހުެގ އިތުރަށް    4އިތުރުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން  

 ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ލޯނު ދެއްކުމުަގއި އެ ދަތިތައް އަންނާނެ އިނޭގތޯ ެއޗް.ޑީ.ސީއަށް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާހަކައަށް  ސަލީމުެގ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެްއކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާނަން. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޓްރާންސިޝަން ދުވަސްވަރު  

މިނިސްޓްރީެގ   ހައުސިންގ  ދެވުނު  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑަށް  ބަލައިލަންވެެގން  ޮގތެއް  ހުރި  ކަންތައްތައް 

ޓްރާންސިޝަން  މި  އިނޭގތޯ،  ނުވަދެވޭ  އެތަނަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ދިޔައިރު  އެސެސްކޮށްލުމަށް. 

ޓްރާންސިޝަން  ޤައުމެްއެގ  ެއއްެވސް  އެއީ  ނޫން  ޕްރެކްޓިސްެއއް  ބެސްޓް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ދުވަސްވަރު. 

ވަރުަގއި މިކަހަލަ ކަމެްއ ކުރުމަކީ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަނަށް ނުވަދެވުނީ ފޯމުތައް ބަލައިަގންނަން  ދުވަސް

މީހުންނާ ތިބި  މިނިސްޓްރީ ؛ އައިސް  ހައުސިންގ  އުނދަގޫވެެގންދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވަންނަން  އެތަނަށް 

ރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް މިކަމުަގއި ހިނާގފަިއ  ތެރެއަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ވަ

ހުރިކަން އިނޭގތޯ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން އެދެން ހަމަ ެއކުވެރި ދައުލަތްތަކާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން ވެސް އަދި އެހެނިހެން 

ެއދިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ  ވެސް ޮގތްޮގތުން ޗައިނާ ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކައިެގން ނަމަެވސް ހަމަ މި ޕެޓިޝަނުަގއި  

ދެން   އަދަދާ  ކުލީެގ  މިސާލަކަށް،  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް.  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަޖެއްސޭތޯ  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ތެރެއިން 

ރައްޔިތުންެގ   ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ހަމަޖައްސަވަން  ޮގތަކަށް  ކޮންެމވެސް  ކަންތައްތަކަކީ  މި  ޕީރިއަޑާ  ްގރޭސް 

ހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ވަުގތުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު އިތުރު ސުވާލު ނުކޮށް ކުރުކޮށްލީ.  ފަރާތުން އެދޭ ވާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 ބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެން

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ނިންމާލަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގޑި ެވސް ހަމަވެފައިވުމާ އެްއކޮށް.  

ޮގތަށް   އަހަރު ދުަވސް    1އަހަރު ދުވަސް ތެރޭަގިއ،    1އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމު ވެސް އެ ފާހަަގކުރި 

ކޮމިއުނިޓީއެްއަގއި  އިތުރަ ކުޑަ  ވަރަށް  ހަމަ  ދިވެހިން  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑުެގ  ބައިވަރު.  ސަބަބުތައް  ދޭންޖެހޭ  ށް 

މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުެވސް ދިޔައިން ކުރީ ދުވަހަކު ހަމަ ރައްޓެއްސަކާ ެއއްކޮށް މިތަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ަގންނަން.  

ބަހައްޓައި  ކޮންޓެއިނަރ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ބޭފުޅުން  އަދި ތި  ކަމެއް  އެްއވެސް  މިއުޅެނީ.  ހަދަންށޭ  ޮގތެއް  ިވއްކޭނެ  ެގން 

ބޭފުޅުންެގ  ތި  ސައިޓުަގއި  އެތާ  ނުދޭ.  ޖަވާބެއް  ެއައކަށް  ދެއްކިން.  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ނުނަާގ  ފޯނެއް  ނުކުރޭ. 

ބާޒާރުން ސުާވލަކީ،  އަޅުަގނޑުެގ  ނުދޭ.  ޖަވާބެއް  ފޯނަށް  ނުހުރޭ.  ވެސް  ފެންނާކަށް  މީހެއް  ަގންނާކަށް    އެްއވެސް 

ބޭނުންވާ   އެތަނަށް  ނުލިބޭ  ަގންނާކަށް  ބާޒާރުން  ޓައިލްސްއެއް.  ނުލިބޭ  ަގންނާކަށް  ބާޒާރުން  ސިމެންތިއެއް.  ނުލިބޭ 

ޙާލުަގއި   ނުލިބޭ  ަގންނާކަށް.  ސާމާނުތައް  މިއޮށް    1އެހެނިހެން  ތެރޭ  ނިންމަިއެގން    4،5އަހަރު  ތެރޭަގއި  ަމސް 

ކަށް. ސާމާނު ތިބި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކޮންމެވެސް ތާކުން ދަރަންޏަށް ހޯދައިެގން އެތަނަކަށް ނުވަދެވޭނެ ިގނަ މީހުންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުަވދެވޭނެ.  ރައްޔިތުންނަކަށް  ިގނަ  ވަންނަނީ.  އެ  ނަަގިއެގން  އެ 

ބޭފުޅުން ތި  ނުވަދެވޭނެ.  އެތަނަކަށް  އަދަދު.  ކޯލުތަކުެގ  އަންނަ  ދުވަހަކު  އިތުރުކުރަން   1  ކޮންމެ  ދުވަސް  ައހަރު 

ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ނުދައްކާ، ޗައިނާިއން ލޯނު ދީފައި އޮތް ބޭންކާ އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ، ދިވެހި 

އެޮގތަކަށް  ނުކުރެވޭނެއޭ  އިތުރެްއ  ނޫނޭ  ތިބެފައި  ހަމަ  ނުދައްކާ  ވާހަކަ  ެއ  ފަރާތްތަކާ  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުެގ 

އޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ. އަޅުަގނޑު ދިޔައިމޭ ބާޒާރަށް ަގންނަން އެތަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު. ނުލިބޭ. ނުބުނެވޭނެ

ކޮންމެވެސް އަެގްއަގިއ ކޮންމެެވސް ތާކުން ރައްޓެްއސަކާ ުގޅައިެގން ލިބިދާނެ. އެކަަމކު އާންމުކޮށް ބާޒާރުަގިއ ނުލިބޭ. 

 40ތި ވިދާޅުެވްއޖެ ކޮންމެވެސް ބައެއް  ؟ ކިހިނެއްތޯ ެއތަން ނިންމާނީ   މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތީ ހުއްޓިފަ. އެ ހާލަތުގައި

ޢާއިލާެއްއެގ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.   7000ޢާއިލާެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ދައްކަނީ    40ޢާއިލާއަކުން ނިމިއްޖެއޭ. މި  

އަހަރު ދުވަސް    1ދެއްކީ މި  އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުަގއި ެއކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ތި ބޭފުޅުން ކޮން ފަރާތަކާތޯއޭ ވާހަކަ

މަސައްކަތްކުރީ؟ އިތުރުކުރަން ދިވެހި  ؟ ކިހާވަރަކަށްތޯ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ފައިސާެގ  ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހި 

ައހަރު ދުވަސް ދެވޭނެ. އަދި    1ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ދޭން ވެސް ިމއުޅެނީ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ެއ  

ކުޑަކުރެވޭނެ ބޭފުޅުން  ކުލިވެސް  ތި  އެއްކޮށް.  ބޭފުޅުންނާ  ތި  މަސައްކަތްކުރާނަން  އެ  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެން   .

ވިދާޅުވަނީ.   މި  ކޮށްދެއްވާށޭ  މަސައްކަތް  އެ  ހުރަހެއްތޯ    1ވެސް  ކޮން  އޮތީ  އިތުރުކުރުމުަގއި  ދުވަސް  އަހަރު 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ސުވާލަކީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު އެ ސުވާލު ނޯޓުކުރައްވާފައި ބޭންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގ

ލިބޭ   ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ެގންދަވާނީ.  ކުރިއަށް  އެާއެއއްކޮށް  އަރުވާފައި  ފުރުޞަތެއް  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތުަގއި އެ ވާހަކަ ދައްކާލާނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެ

ކިޔާކަށެްއ   އެއްޗެއް  ބޮޑު  މާ  އިނީމަ  ހިފާފައި  ނިންމާލަން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މި   ޖަވާބު  ދޭންޖެހޭ  ހައިސިްއޔަތުން  ކުންފުންޏެއްެގ  އެ  އެޗް.ޑީ.ސީން  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  މިއުޅެނީކީ.  ނޫން 

ޒިންމާވާންޖެހޭނެ.  ތަނު ވެސް  ދަރަންޏަށް  އިންނާނެ.  ޒިންމާއެއް  ކުންފުނީެގ  އެ  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ދެްއވަމުންދާ  ަގއި 

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން އެ ދައްކަާވ ވާހަކަައކާ ެވސް ދެކޮޅެއް ނަހަދަން އަޅުަގނޑެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު  

އިރާދަކުރެ  ސަރުކާރުން  މި  ޮގތުަގއި  ބޮޑު  ަގބޫލުކުރާ  މިއަށްވުރެ  އަދި  ކިތަންމެ  އެހީތެރި،  މިކަމުަގއި  އްިވއްޔާުމ 

އެހީތެރިކަެމްއ   ބޮޑު  ވެސް  ިމއަށްވުރެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕެޓިޝަން  މި  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭނެ.  އެހީތެރިކަމެއް 

އޮ އެއްޗެއް  ބޭނުން  ެއކަމަކު  ައޅުަގނޑު  އެބައޮތް.  އަޅުަގނޑަށް  ޔަޤީންކަން  ޅުންފިލުަވއިލަން. ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުެގ 

ލޯނެއްތޯ އިން  ނަާގފައި  އަހަރަށް  ކިތައް  މިއީ  ލޯނު  މީނދަ  ނަާގފައި  މަތިން   34އެްއކަލަ  ؟ ދެވަނަޔަށް  މިލިއަން 

ލޯނުެގ،   އެ  ހަނދާންވަނީ.  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ؟ ތޯ  35އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިލިއަން    65ޝިޔާމް، 

 އަނެއް ލޯނު އެބަިއން އަޅުަގނޑަށް ުމއްދަތު އިނެގން.  ؟ ތޯމީނދީ ނޫންތޯ. އެއީ ކިތައް ައހަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޙަސަން އަޙްމަދު. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު އެތަނަށް ވަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން  

މި   ރަްއޔިތުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙާލުަގިއ  ދަތި  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ޚަރަދުކޮށްެގން  އަިމއްލައަށް  ދަނީ  މި    2އެ  އަހަރު 

ޮގތެއް   ނެތް. ޤައުމުެގ އިޤުތިޞާދު އެހާ ދަށް. ޓޫރިސްޓުންނެއް ނާދޭ. ވަޑާެމްއ  އުޅެމުން މިދަނީ. އާމްދަނީ ލިބޭނެ 
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މައްޗަށް   ޢާއިލާތަކުެގ  ލިބޭ  ޢާއިލާތަކުން  ެއ  ސުވާލަކީ،  ނެތް.  ކޮންސްޓްރަކްޝަނެްއ  ނެތް.  ކަމެްއ  އެހެން  ނެތް. 

ޚަ އެ  ފަިއސާ  އެ  ދާއިރުަގއި  ދަނީ.  ެއ  ހަދަމުން  އެ  ވެސް  މިއަދު  ނަަގއިެގން  ޗަންދާ  ފައިސާ  ބިނާކޮށް  ރަދުކުރާ 

އެީއ ތި ބޭފުޅުން ލޯނެއް ނަންަގަވއިެގން ހައްދަވާފައި ؟ އެޓްލީސްޓް ކުލިން ތި ބޭފުޅުން ކެނޑޭނެތޯ ެއ ކުރާ ޚަރަދު 

އޮތް ތަނަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ވަންނަނީ. ވަދެފައި ައނެއްކާ އެ ރަްއޔިތުން އަިމއްލަ ފައިސާއިން މި ހަދަނީ.  

މީހުން، ެއ  ނޫންތޯ  ހަދާއިރުަގިއ  ކެނޑޭނެތޯ،  ކުލިން  ފަިއސާ  ޚަރަދުކުރާ  އެ  ރައްޔިތުން  މި  ؟ އެ  އަހަރު   1ދެން 

ރުފިޔާ ހަދާލަދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަރިހުަގއި ތި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށްލަްއަވއިފިންތޯ   5000ދުވަހާއި، މި  

 މިލިއަނަރުންނަށް ވެސް އެބަހުރި ލޯނާ ދެން އެހެން ޮގތްޮގތުން ވެސް ބަިއވަރު؟ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މި ފަިއސާ

އިނޭގތޯ.   ދައްކަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  މީހާެގ  ރައްޔިތު  ނިކަމެތި  އެންމެ  އާދަިއެގ  މިއީ  ދީފަ.  އެްއޗެހި 

 އެހެންވީމާ، މިއަށް ޖަވާބެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ ރަނަގޅު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ.މުޢިއްޒު ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު ނިންމަމުން މިދަނީ. އަޅު 

 މިނެޓަށް ފައްތާލެވޭތޯ ބައްލަވާތި.   2ެގންދަވާ ދެ މިނެޓު އިނޭގތޯ.  

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑރ.ކުރީެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރެގ ހައިސިއްޔަތުން މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ 

ން މިކަން ކުރަން ބޭނުންނަމަ ކުރެވޭނެ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނަން  އާދެ! އެޗް.ޑީ.ސީ

% ސަރުކާރުެގ  އޮފީހުން.   100އެޗް.ޑީ.ސީައކީ  ރައީސް  ނިންމާނީ  ކަންކަން  ެއޗް.ޑީ.ސީެގ  ކުންފުންޏެއް.  ހިއްސާވާ 

ން ހުންނަ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ނިންމުމަކުން ކަންކަން ނިންމެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އިނޭގތޯ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ނިންމޭނީ  މިކަން  ކިޔަސް  ެއއްޗެހި  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ 

 މިޮގތަށް އަންަގަވއިެގން މިހިސާބަށް ވެސް މިކަން ައއިްއސަ މި އޮތީ. އެކަން އިނޭގ ސަބަބަކީ، ބަިއވަރު ކަންތައް 

  43އެބަހުރި. މިހާރު ތިލަފުށި ހިއްކަން މި ބޭފުޅުން އެބަ ޚަރަދުކުރޭ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް. އެ ފައިސާއިން މި  

ކަމެއް   ހަމަ ކުރެވޭނެ  ެވސް  ނިންމަން ކަންތައް ކުރަން  މި ފިނިޝިންގ ކަންތައް  ޚަރަދުކޮށްެގން  މިލިއަން ޑޮލަރު 

މިހެން ހެދީމާ  މިހެން  ނުކޮށް  އެކަން  ތިންމަސް  ނޫންތޯ.  ޖެހެނީ  މި  ރައްޔިތުންނަށް  ތަކުލީފެއް  ހުރިހާ  މި   މިވަނީ. 

 ދީެގން އެ ބޭފުޅުންނަށް... 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަޑުކޮށްލަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުުގޅޭ   މައުޟޫޢާ  ކަނޑާލާފައި،  ބޮލަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޖައްސާފައި  ތަކުލީފެއް  ހުރިހާ  ހަމަ  ރައްޔިތުންނަށް 

ހޯދަން  އަޅުަގނޑު  ޖަވާބު  ސުވާލުެގ  ތިން  އައި  މި  މިތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް.  ބޭނުމެއް  ވާހަކަދެްއކުމުެގ 

 މެންނަށް. ބޭނުންވަނީ މިހާރުެގ އެޗް.ޑީ.ސީ އެ ނިމުނީ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޑރ. މުޢިއްޒު، ކުރިއަށް ެގންދަވާ ނިންމާލައްވާ! 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑރ.ކުރީެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރެގ ހައިސިއްޔަތުން މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ 

 ފައި، ވަރަށްކުރުކޮށް ެގންދާނަން. އޯކޭ، ވަރަށް ކުރުކޮށް. ވަރަށް ކުރުކޮށް. ައޅުަގނޑު އެބައި ދޫކޮށްލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅަކު   ެގންދަވާނީ ކޮންމެ  ކުރިއަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ހުރި ކަންތަްއތަކާ  މިހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ، މިއަދުެގ 

ޅު ބައްޓަންކުރެްއވުން އެދެން ވެސް. މި ކަންބޮޑުވުން މި ޮއތީ ތިން ކަމެްއެގ މަްއޗަށް. ެއހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ވާހަކަފު

 އިނޭގތޯ.  

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޑރ.ކުރީެގ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރެގ ހައިސިއްޔަތުން މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ 

ޮގތުން،   މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުެގ  ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ަވނީ ހިޔާ ޔޫނިއަންެގ ފަރާތުން. ދެން، ހަމަ 

 ކައުންސިލާ އެްއވެސް ުގޅުމަކުން ނޫން ޕެޓިޝަން އައީކީ. އެހެންވީމާ، އެ ފެކްޓު ރަނަގޅުކޮށްލަދިނީ އިނޭގތޯ.  ސިޓީ

މި ޑިލޭ މި ޑިލޭެގ ސަބަބުން ވެސް  ،  ހަމަ، ޑިލޭ  ދެން،  ހަދާލިއިރުަގއި  ކަލްކިއުލޭޝަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް 

މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރަށް ހިނަގއިފި މި   12ަމއުޟޫޢުަގއި ހަމަ އެއަށް.  ކޮސްޓު ައުގބޮޑުވި ސަބަބު، އެ    ހަމަ މި

އިތުރަށް   އިންޓަރެސްޓަށް  ތެރޭަގއި.  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޑިއުރިންގ  މި  ޮގތުަގއި  މިލިއަން   12އިންޓަރެސްޓު 
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ނަާގ ފައިސާ  ހިނގައިފި ހިޔާ މަޝްރޫޢު ނުނިމިެގން ވެސް. އަނެްއކާ އެ ވެސް މި އަންނަނީ ރައްޔިތުން އަތުން މި  

އިނޭގތޯ.   ތެރެއަށް  ެއ    12ބޮޑުވުމުެގ  އެޑްކުރައްވާފައި  ހަމަ  ވެސް  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެން،  އިތުރުެވއްޖެ.  މިލިއަން 

އޮތް   އަތްޕުޅުަގއި  ބޭފުޅުން  ތި  ޕޭޕަރ،  އޮތް  އެ  މިހާރު  އަތުަގއި  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން،  މިއަށް.  އޮތީ  މި  ބޭފުޅުން 

އެނިގލަ އޮންނާނެ،  މިހާރު  އެ  ޕޭޕަރަގއި  ބޭފުޅުން  މި  ފިނިޝިންގއަށް  އަސްލުަގއި  ޑޮލަރު    43ްއވާނެ  މިލިއަން 

ރުފިޔާ   207ޚަރަދުކުރައްަވިއެގން ފިނިޝްކުރެއްވިނަމަ، ރަްއޔިތުން އަތުން އެ ނަންަގވާ އަދަދު ތެރެއަށް އިތުރުވަނީ  

ނިންމާފަ. އެހެންވީަމ    5600ރުފިޔާ ެވސް ލަިއެގން ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ    207އެންމެ ިގނަވިޔަސް ޔުނިޓަކަށް. އެ  

މިކަން ކުރެްއވޭނެ. ތި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ކުރައްވާ ސުވާލުެގ ޖަވާބުގައި، އެ ބޭފުޅުން އެކަން ކުރެްއވޭނެޭއ  

އެހެންވީާމ،   އެނެގޭއ.  ެއބަ  ވެސް  ޕޭޕަރުން  މިއޮތް  އަރުވާފައި  ތިބޭފުޅުންނަށް  މިއޮތް،  ދެވިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ދެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. ޑޮކްޓަރ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން. އަޅުަގނޑު ަވުގތު އަރުވަން،  

 އިްއޒަތެރި މެންބަރު ސަލީމް. 

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބަރު އަޙްމަދުންމެހޯރަފުށި ދާއިރާެގ 

ަގބޫލެއްނުކުރަން  ައޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ނިންމާލެއްވޭނެ  މިކަން  ރަޝްކޮށް  މިހާ  އިނޭގތޯ.  ހުށައެޅުމެއް  އަޅުަގނޑުެގ 

މަސަްއކަތް   އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދެންދެން  ޙައްލެްއ  ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޝޫައށް  މި  ހަމަވާތީ.  ވަުގތު 

ަގބޫލުކު އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ެގންދަންޖެހޭނެ  އަދި  ކުރިއަށް  ބާްއަވވާފައި  ބައްދަލުވުމެއް  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ރަނީ. 

ދިރާސާކުރުމަށް   މިކަން  އިތުރަށް  އަދިވެސް  މަޝްވަރާކޮށް،  ފަރާތްތަކާއެކު  ކަމާބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަކިވަކިން 

 އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މުޣުނީއަށް އަރުވަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ
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އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  މިކަހަލަ  ޮގތަށް،  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ވެސް  ސަލީމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

. އެާއއެްއކޮށް މި ބައްދަލުވުުމަގއި ހަމަ ރާއްޖޭެގ ޕޮލިސް  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިެގނެއް ނުެއއްދޭ

އެ  ތިބެން  ބޭފުޅުންެގ ސުވާލު ނިމުމަށްފަހު ދެން ހަމަ  ެއ  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަކީ  ހަމަ އެބަތިއްބެވި. އެ  ސަރވިސްއާ، 

އި ހާޒިރުކޮށްެގން  ޖެހެނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ުގޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތައް އެހެން ބައްދަލުވުމެްއަގ

 ހަމަ ސުވާލުކުރަން އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ހަމަ ސަމާލު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ މި.  

ެގ މަޖިލީހުަގއި މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަކީ ރައްޔިތުންެގ ިގނަުގނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާ އަދި އެ ކަމަށް ރައްޔިތުން

އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ   ކޮމިޓީެއއް.  ދައްކަމުންދާ  ާވހަކަ  ފަރާތްތަކާ  ހުރި  ކަާމުގޅުން  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލު 

ނިންމާލުމަ  ހަމަ  ވަުގތަކީ  ކަނޑައަޅާ  މި  ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމާލުމަށް  ކަމެއް  އޮންނަ  އެ  ޓަކައި،  ށް 

މަތިން   އެދުުމެގ  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ަވުގތު.  ކަނޑައަޅާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ަމ  އަޅުަގނޑަށް މި ެގނެވެނީ ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުން. ިގނަ މުއްސަސާތަކުން، ިގނަ ފަރާތްތަކެއް އެފަހަރާ ހާޒިރުކުރީ

 ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކަުމަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ. އަޅުަގނޑު، ވެމްކޯއަށް ައޅުަގނޑު ފުރުސަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް މުޙައްމަދު

ކުރުކުރުކޮށް   ވަރަށް  ޮގތުން  ސަލާމަތްކުރުމުެގ  ވަުގތު  ެވސް  އަޅުަގނޑު  މެމްބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޕެޓިޝަން އެްއކޮޅުން އަނެްއކޮޅަށް ބަލާލިއިރު ވެސް ވެމްކޯއާ ުގޅޭ  

ވެމްކޯއަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެހީތެރި ކަމަށް   މާބޮޑު ޝަކުވާތަކެއް ހުރި ކަމަކަށް ނުފެނޭ.

އެދިއްޖެޔާ އަބަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރޭަގނޑުަގއި ހޭލާ ތިބެެގން ނަމަވެސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެ  

  ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭނަން. އެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމުން ައޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ދެން، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި  

މި ކޮމިޓީއަށް ެގނެސްެގން  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީއަށް ތާއީދު ލިބިފައި ވަނީ އެހެން ފުރުޞަތެއްަގއި ތި ބޭފުޅުން  
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ވަރަށް  ނިންމާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  މިއަދުެގ  އެހެންވީމާ،  ވަކިަވކިން.  ެގންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ަވޑަިއެގންނެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް. ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 

_______________ 


