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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝ ދ  ، ރައ ސްރައ ސް މަޖިލ ހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވ )ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަނ ވަ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( އަންގާރަ ) 2021 ފެބ ރ ވަރ  23

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށ ނ 

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރ  .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިމއ  ދ ވަސް.    ވަނަ  11  ންމަހ   ރަޖަބ ވަނަ އަހަރ ެގ    1442ދ ވަސް.    އަންާގރަވ     2021ފެބ ރ ވަރ     23  ދަކ އަމި

  . ގައިޖަލްސާ   ވަނަނ ވަތަމަ ދައ ރ ެގ  ެގ ފ ރަވަނަ އަހަރ   2021ތިބ   މި  ދެނށ މެން އިޑ ނގަ ޅ  އަ  .10ނަކަތ ން    ހިޔަވިހާ

ހާޒިރ ވެވަގ ތ   މި   ތިއްބެވ   ޖަލްސާއަށް  އިްއޒަތްތެރި   ހަތްމ ަގއި  ސަލާމެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    38ަވޑަިއެގން 

  ަގއި ޓ ނ ކަރަންކ   މެންބަރަރި  ތެ ތްއިްއޒަ. އެްއވެސް  ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  ނ ވަމ ަގއި  ސަލާ  މާފ ކ ރައްވާ!؛ ކ މެންބަރަ

 .ނެތް

 

 ން ރ  ކ ން ޢ ލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 ން:ވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .9/ 1/ 2021/ޖއ  ކ އައެޖެންޑާ މިއަދ ެގއެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ ން.   -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

 

 ހޭ ގަރާރ  މަޖިލ ހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެ   .4

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ޖެހޭ ަގރާރ . ޖިލ ހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންމަ

ދާއިރާެގ    -4.1 މެންބަރ މަޑ އްވަރ   ހ ށަހަ  އިްއޒަތްތެރި  ޝަރ ފް  ހ ންނަ  އާދަމް  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން  ޅ އްވާފައިވާ، 

ކިޔ ން ފ ރަތަމަ  ަގރާރ ެގ  ހ ށަހަޅާ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކ ރ ން  ޙައްޤ ތައް  ކ ދިންެގ    . އިއްވ ން  މ ހ ންނާއި 

 . ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މ ހ ންނާއި ކ ދިންެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ ން ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ރިޔާސަތ ން އަންާގ އެންގ ން. ރިޔާސަތަކ ން ނާންަގން. -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ގެ ރައ ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ޖިލ ހ  . މަ 6

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމ  

ޖ ދިވެހިރާ  -6.1 ޤާމްހޫރިއްޔާ އްޖޭެގ  މާއްދާ  115ސ ެގ  ނޫނ އަސާެގ  ަގއި ވަނަ  )ދ(   ން،މަތ   ޮގތ ެގވާ  ެގ 

ދިވެހިރާއިނިގރޭސިވިލާ ކަނޑައަޅާތަށް  ހ ންނަވާްއޖެއިން  ފައިޞަލް،ފަރަޙަނާ  .ރޑސަފ ރ ،    ފައި  ހ.އަމ ނ ެގ،   ޒް 

އޯަގނަިއޒޭޝަން މެރިޓައިމް  ކަނޑައަޅާހިރާ ދިވެށް  (އަައއި.އެމް.އޯ)  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މަންދޫބ ެގ   އިމ ދާ  އްޖެއިން 

ހަމަޖެއްސެވ މަށްމަޤާ ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަށް  ދިރާ   ފަިއވާފޮނ އްވާ  ޓަކައި  ެއ  ކޮށްސާަމއްސަލަ  ނިންމ މަށް  ޮގތެއް 

ދާ  ލައާމައްސަ ފޮނ ވ އިމ ގ ޅޭ  ކޮިމޓ އަށް  އަޅ ަގނޑ   އަރިންޢާއަމ ން  ، ން.  ރައ މ   އެދޭނަން   ހޫރިއްޔާ ސ ލްޖ މްހ ން 

 ށް. ދެްއވ މަަވއި އިްއވަށްއްވާފަިއވާ ސިޓ  މަޖިލ ހަފޮނ 

 

 : ވ ންއިްއވެ މޭޒ ން  އިދާރ 

މަޖިލ ރައްޔި ރައ ސްތ ންެގ  ރައ ސްހ ެގ  ނަޝ ދަ  ،  އްޖޭެގ ދިވެހިރާންނަވަމެވެ.  ދަފަހ   މަށްސަލާވެދ ން،  ށްމ ޙަންމަދ  

ޤާޖ މްހޫރިއްޔާ މާއްދާ   115ސ ެގ  ނޫނ އަސާ ެގ  ަގއި ވަނަ  )ދ(  މ  ވާގ  އަ ބައިނަލް ން،މަތ   ޮގތ ގެ   ށްފައިވާބަޔާންކޮ  ެގ 
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  ފައި ހ ންނަވާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާތަށް ދިވެހިރާ ިއނިގރޭސިވިލާ  ޓަކައިރާއްޖެއިން ސަފ ރ ން ކަނޑައެޅ މަށް  ޖަމ ޢިއްޔާތަކަށް

އްޖެއިން  އޯަގނައިޒޭޝަނަށް ދިވެހިރާ   އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ޒް ފައިޞަލް،ފަރަޙަނާ  .ރޑ  އަމ ނ ޭގ  ހ.ރ ،  ފ ސަ

މަޤާ   އިމ ދާ   ކަނޑައަޅާ ަގސް  މަށްމަންދޫބ ެގ  އެކ ރާތ ތ ޢައްޔަންކ ރ މަށް  މަންދޫބ ކަމަނާ    ،    ކަމަށް ދާއިމ  

ރައް  ހަމަޖެއްސެވ މާ މަޖިލ ހ މެދ   މަޝްވަ ޔިތ ންެގ  ހޯއްދަވަ ެގ  ނި  އި ދެްއވައިރާ  މަޖިލ ހ ން  ޮގތް އެ  ންމެވި 

އެއަންަގވައި އެދެއްވ ން  ސިޓ އާއެކ   މި  ރައްޔިތެކަމަނާެގ  ދެމެވެ.  ދިވެހި  ކޮޕ   ަވނަވަރާއި  ކާޑ ެގ  އަންގައިދޭ  ްއކަން 

އި އެދެމެވެތިރާމް  ހ ފޮނ ވ މެވެ.  ޚާދިމްކ 2021ރ   ވަރ ފެބ   17.  1442  ރަޖަބ   5.  ަގބޫލ ކ ރެއްވ ން  ބްރާހ މް އި  ،މް. 

 .  ލިޙްމ ޙަންމަދ  ޞާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މައްސަލަ    .މ ންމ ންޢާއަ  ޔާއްޝ ކ ރި ޚާދިރާސާމި  ސަލާމަތާއި  ޤައ މ   ޓަކައި  ކޮމިޓ ރިކ ރ މަށް  ގ ޅ ންތަކ ެގ  އަށް  ޖ  

 މިއްޖެ. އްވ މަށް ނިފޮނ 

އަިއޓަ  -{ 6.2}  ނަންބަރ   ާގ  -6.2މް  އެޖެންޑާ  ޚިދ ަމތ ެގ  ފ ލ ހ ންދިވެހި  )  34/ 2020ނޫނ    ވަނަ  75ެގ  (ނޫނ ާގެގ 

)ރ( ބޯމަތ   ޮގތ ގެ  ވާަގއި   މާއްދާެގ  ޕޮލިސް  ކަނޑައަޅާއާ ޑަށް  ން  މަޖިލ ހ ން  ތެރެއިން  ރައްޔިތ ންެގ   ދެ  ންމ  

 ތްތަކ ެގ ނަންތައްބަދެއްވައި ކ ރިމަތިލެއްވި ފަރާށް އިޖާނައިން ކ ރި އިޢ ލާދާރާޓަކައި މަޖިލ ހ ެގ އިހޮވ މަށް  މެންބަރ ން

ށް އިޖާބަދ  އިޢ ލާނަހ ން ކ ރި  ލ ން. މަޖިއިމ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނ ވ ގ ޅޭ ދާ  ކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މަށް އެ ަމއްސަލައާސާދިރާ

ވަނ    ހ ށަހަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ     ފަސްނަން  އެއ    . މ  ،މާހިދ   ޙަންމަދ މ   ޤްބ ލަ   -1.  ލާނަންއިދަންނަވަބޭފ ޅެއް. 

  ، މަނިކ މަދ އްޢަލ  މ ޙަ  -4.  2616ތަރ   ދަފ ،  ނަތ  ޢަލ ޒ   -3ނަ.  މަލްވި  .ގ   ،މަނިކ އިރ  އަޙްމަދ ޒ ބަ   -2ވިއ .  މަނަދޫ

ހ.ފޫރ ޣަލްޢަބްދ   ދ ޙާމި  -5.  1851ތަރ   ދަފ  މިނަރ ކޯޑ ޝޭ،  އަޅ ަގނޑ   ސަލާމަތ  ސަލަ  މައް  .    ދިރާސާކ ރ މަށް 

 ން.ނ ވަން ނިންމައިފިއަށް ފޮބެހޭ ކޮމިޓ  ޚިދ މަތްތަކާ

 

 . މައްސަލަ 7

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

މައްސަލަެއއް.    -7.1 ނަ  7.1މިއ   މައްސަލަެއއް.  ދާއިރާެގ  ައކ   އަޙްމަދ އިްއޒަތްތެރި  ިއފަރ   މް  ޝިޔާ  މެންބަރ  

ކޮޓަރ ެގ    އެއްދ ވެރިކޮށް އެޅި  ރ  ކ ންފ ނިތައް މެ އްޞަކޮށްެގން ސަރ ކާޚާ ޢ  ެގދޮރ ވެރިކަމަށްތިމާ، އިޖ ފަިއވާހ ށަހަޅ އްވާ

އިދ ެގ  އި، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ ގަވާލަ އިމަކ ރ މަށް ގޮވަހާ   ލ ސ ކަންކ ރި ޮގތ ެގ ތަފ  ރ ން މެދ  މި ސަރ ކާ  ފްލެޓ ތަކާ
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މާ  179 ހ ދަށ  ެގއްދާ ވަނަ  ހ ށަހަޅ އްވައި ސަލަމައް  ށަހަޅާން  މަޖިލ ހަށް  މައްސަލަ  މި  ދާއިރާެގ  ،  ދެއްވާނ .  ނާއިފަރ  

  ޔާމް.ންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިރި މެއިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އިްއޒަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައ ސް.  `.  ެގދޮރ ވެރިކަމަށްތިމާއިޖ ތްތެރި  ސަރ ކާޚާ ޢ   ކ ންފ ނިތަްއ އްޞަކޮށްެގން  ރ  

ފްލެޓ ތަކާ  އެއްދ ވެރިކޮށް އެޅި  މެ ތަފ   ރ ންމެދ  މި ސަރ ކާ  ކޮޓަރ ެގ  ޮގތ ެގ  ގޮވަހާ  ލ ސ ކަންކ ރި    އިއިލަ މަކ ރ މަށް 

ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ    ހަޅާހ ށަ ބަމައްސަލަ.  ިގނަ  ވ ހާވެސް  ޙައްލ ކޮށް  އެންމެމައްސަލަ  ފ ރ ޞަ  ޔަކަށް  ތެއްަގއި  އަވަސް 

ޢަބްދ ކަން  ރ ވެރި ެގދޮ ރައ ސް  ޮގތ ން  ޢަهللا ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ހިންިގބްދ ލްޤައް ޔާމ ން  ވެރިކަމ ަގއި  ބޮޑ   ޔޫމްެގ   

ކަމ ަގިއވާ   މަޝްރޫޢ   ދަޢ ގެ ރޫމަޝް  "ހިޔާ "ހައ ސިންގ  ސަރ ކާރ   މެފ ނިކ ން  ށ ން  ބިނާކ ރި ދ ވެރިކޮށް  ތައް 

އެ    ބ ނެ،  ތައް ނެތް ކަމަށްކ ރި އެއް ކޮޓަރ ެގ ފްލެޓ ޞައް ވެރިކޮށް ދިނ މަށް ޚާ މެދ .ޑ .ސ ެއޗްޓ ތަކ ެގ ތެރެއިން  ނިޔ 

ެގ  ކާރ ަގއި ސަރ  ރިކަމ   ވެޔާމ ންެގ. ރައ ސް  ލ ކޮށްފައޭެގ ލިސްޓ ތައް މި ސަރ ކާރ ން ވަނ  ބާޠިކ ެގ ޙައްޤ ވެރިންތަފްލެޓ 

އްބަސްވ މެްއ  އި އެ ގަ ފ ނިތަކ ެގ މެދ އި ކ ންޕަރޭޝަނާކޯ  ންޓްޕްމެލޮވެހައ ސިންގ ޑި   ،ކ ފ ނިތަކ ން ފެށި މަސައްކަތަކ ން

ފެއެކ ލެވިެގ މަސައްކަތެން  ެއއްބަސްވ މ ަގއި އެ   .ކޭށ ނ   އެ  ބިނާމަ  ޮގތ ެގވާ  ޮގތ ން  ކ ންފ ންޏަކ ން  ކޮންމެ  ކ ރާ ތ ން 

ފ ރަތަެގޓަވަރ ތަކ   ހަ  އެޕާޓްމެންޓ ރ   ތަމަ  ކޮޓަރ ެގ  އެއް  ހ ންނާނ   ޕާޓްމެންޓ ތައް ފަންިގފިލާަގއި  އެ  ދިނ މަށް .  ތައް 

އެ އެ .ޑ . ޗްނިންމާފައިވަނި  ެގދޮރ .  ނިންމާފައިވާ  ދިނ މަށް  ދަށ ން  މަޝްރޫޢ ެގ  ހިޔާ  ޔ ނިޓ ތަކަކ   އެ  އަދި   ސ އަށް. 

ތ މަށްފަހ  ތައް ަގންޓ އެޕާޓްމެސަރ ކާރަށް   ، މަ އ ސޫލަކ . ފ ރަތައިންތެރެވަނ  ދެ އ ސޫލެއްެގ މަށް ނިންމާފައިރ  ދިނ ދޮެގ

ށް   ޙައްޤ ވާ ފަރާތްތަކަ ށް ފްލެޓ ޚަލާސްކ ރާ ޮގތަ  އިކަ އި އަގ  ދައް މ އްދަތެއްެގ ތެރޭގަ ދެމެދ   ރާއަހަ  20އަހަރާިއ    15

ޮގތަކ   .ދިނ ން ޔާ  ،ދެވަނަ  އޭއިސް  މ ންެގރައ ސް  ސަރ ކާރ ން  ނެންެގވ މަށް  މަޝްވަރާކޮށްެގން   އާ.އެމް.އޭ އެމްރ ެގ 

ން . ިމއިންތައް ިވއްކ ޓ ެގން އެ ޔ ނިރިންނަށް ދޫކޮށް ޤ ވެއް ހައ ސިންގ ލޯނ ތައް ޙަ ޑަބަލްފޯބޭންކ ތަކ ން ތަޢާރ ފ ކ ރި އެ

 ހަ   ނ ތ ަގއި އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމަނާފައިވަެގ ޮގެގއް ަގންނަ އަ  ށްކާރައް ސަރ ޔ ނިޓެ  ،މެ ޮގތަކަށް ވިްއކި ނަމަެވސްކޮން

 ތިން ހާސްކަންޖެހޭނ   ލ ެގ ޮގތ ަގިއ ދައް. އެހެންކަމ ން، ަމހެއްެގ ަމއްޗަށް ކ ކ ޑަ އަެގއް  އަށް ވ ރެ އްކަ ދިވެހި ރ ފިޔާލަ

އެންޑް    ހައ ސިންގ   ،ޕްލޭނިންގ ލް  ލ ވެ ނޭޝަނަދަރ ކާރ ެގ ބަދެމެދ ެގ އަދަދެއް. ސައާ  ރ ފިޔާ   ހަތަރ  ހާސްއި  ރ ފިޔާއާ

މިޓްރަކްންފްރާސްއި މ ޙަނިސްޓަޗަރ  ފ ރަތަރ  ވިދާޅ ވެފައި ންމަދ  އަސްލަމް އެންމެ  ކ   ތަކަފްލެޓ ވަނ  އެއް ކޮޓަރ ެގ  މަ 

ނެތް   އެހެންނަމަވެވ ޖޫދ ަގއި  ކަމަށް.  މި  ސް،ފްލެޓ ތަކެއް  މަޖިލ ހ ފަހ ން  ވާހަކަފ ޅ    ވިދާޅ ވ  ދައްކަަގއި  އެްއ    ،ވަމ ން 

 ފްލެޓ   36ކަމަށް. އަދި ލިބެން ހ ރ  އެންމެ    ންސ އެސް. ޔ ބް.ލި ވަނ  ހަމައެކަނި އެމް.ޑަތައް ނިންމާފައި ކޮޓަރ ެގ ފްލެޓ 

އެހެންނަ ބަ  މާލޭހ ޅ ،  މަވެސްކަމަށް.  ފިޔަވަހި  މިހާރ ވެދެވަނަ  އެތަނ ަގއި  ސަރ ކާރ ލައިލ މ ން    ތަކ ން ފ ނިންކ   ެގސް 
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އެބަހ   12  ބިނާކޮށްފައިވާ ފެންނަން  އިއްޒަތްތެރި  ޓަވަރ   އެބަހ ރި  ބާރަރައ ސް.  ރި  ފެންނަން  ހ ރިހާ    .ޓަވަރ   އެ 

ެއއް ހާސް ހަ ސަތޭކަ    ވާނެ.ިގނަ   ވ ރެށް ނ ވަ ސަތޭކައަތަކ ެގ ައދަދ   ޕާޓްމެންޓ ަގއި ހ ރި އެފިލާފަންިގ  ހަތަރ ޓަވަރެްއެގ  

ކޮޓަރ   ބާރަ، ެއއ ޔ ނިޓ     ެގއެއް  ރައްޔިތ ން  ވާނެކަން  ދިވެހި  ފްލެޓ   އެ  ކަެމއް.  އަލަހެކިވާނެ  ތ  ތަކަކ  

އަފްލެޓަ 900 ؛ނިކޮށްެގންވެކައި  ކަިއވެލަތ ކ   ޒ ވާނ ންނަށް  ނި  ތިބި  އ ްއމ ދ ަގއި  ފަށ މ ެގ  ދިރިއ ޅ މެއް  ކޮށްެގން 

ފްލެޓ ކ ރައްވަ ޚާއްޞަ ބިނާކ ރި  ސަރ ކާރ ން  ޔާމ ންެގ  ރައ ސް  ފްލެޓ ތަިއެގން  ެއ  ނެތްވ ޖޫތައް  ކެއް.  ކަމަށް    ދ ަގިއ 

އެޗް.ޑ .ސ އާ  ކ ންވިދާޅ ވެ  ސަރ ކާރ ފ ނިތަކ ން  އެކ   މި  އެއްބަސްވ ން  ފަހިއްދާފައިފައ   ންހެދި  ރިއ ޅ ން ދި  ވާ 

 ން ކަނޑައެޅި ައަގށް ވ ރެރިެއއް ލަިއެގން ިވއްކަން ކ  ލ ން ފައިދާސޫތައް ިވޔަފާރި އ ނަށް ބަދަލ ކޮށް އެ ފެލްޓ ރޭޝަކޯޕަ

ިވއް ައގ ަގއި  ެގންދާކަބޮޑ   މަޢ ލޫމ ން  ލިބިފަކަމ ެގ  ވަނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއ   މާތ   ޒ ވާދި.  އ އްމ ދާ ވެހި    ނ ންެގ 

ންނަށް ފްލެޓ  ލިޔ ން  ޤ ވެރިކ ެގ ޙައްމި ފްލެޓ ތަކަކ  ކ ރ ެގ ސަރ ކާރ ން އެ ފްލެޓ ތަ  ،ާވިއރ   އިގަ މ ފަިއވާ ކަމެއް ކަގ ޅި

 ެއކަމާ  މި ސަރ ކާރ ން ކަންކ ރި ޮގތަކ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ން  މެދ   ތަކާލެޓ މި ފް  ،ވާއިރ    ކަށްތަކަވެސް ދ ފަިއވާ ފްލެޓ 

އިންތިހާމެ ކަންދ   ކަމެ ބޮޑ ވާއަށް  ސަރ ކާރ ން    އަދި  .އް  ގ ޅިެގން  ދ  ފްލެޓ ތަކާ  ޮގތަށް އެކި  ެއކި  ވަހ  

މިވާހަކަދަްއކަ ސަރ ކާރ ން  ޮގތް  ވަމ ންދާތ   ކަންކ ރި  ރައްޔިތ ންކަމ ަގއި  ކަމ ެގ  އެ  ،ންވާތ ބޭނ   އޮޅ ންފިލ ވަން 

އޮޅ ވަސ ތަފ  ލިޔެކިއިލ ތައް  ހާމަކ ރ މަށް  މ ން  ޔ ލ ެމއްނެތި  ޮގސަރ ކާރަރަްއޔިތ ންނަށް  ރައްޔިތ ންެގ    އިލައިވަ ށް 

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅަނ   މި  ލަ އަޅ ަގނޑ މި މައްސަަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    179ން ގަވާއިދ ެގ  މަޖިލ ހ 

   ފ ރ ޞަތަށް.ދެއްވި 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 . މެންބަރ ތެރި ިއއްޒަތް ދާިއރާެގ ބާރަށ ނިޒާމ  މައްސަލަެއއް  ؛އްމ . އަމ ންޢާރިއްޔާ ޝ ކ 

 

 ( މައްސަލަ )ނިޒާމ       

 

 ކެވ ން އްވާހަކަދެ هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

ރައ ސް އިްއޒަ ހ  ؛ތްތެރި  މިަގ  ށަހެޅިފައިވާމަޖިލ ހަށް  ޕްލޭނި  ސަރ ކާރ   ،ނަނ ބ   ރާރ ަގއި  ނޭޝަނަލް    ،ންގ ބަދަލ ވެ 

  ރާރ ަގއި ަގމާ، އެ  . އެހެންވ ޙްމަދ  އަސްލަމް ކަމަށް އިނޭގތޯންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ އަހައ ސިންގ އެންޑް އި

ބޭފ ޅެއްެގ ނޫނ  އެ މިނިސްމިނިސްޓަރަކަ ހ ރި  ކ ރާށް  ނަން އެބޭ  ޓްރ ެގ މިނިސްޓަރ ކަން  .  ލާފައިއޮތ  އޮޅ ވަ   ފ ޅާެގ 

 ...މައްސަލައަކ  ެއޮގތަށް މ ޅިދި އަލ  ބާޠިކ  ރާރަަގއެހެންވ މާ، އެ  
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 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

ިއއްޒަތްތެޝ ކ  އެރިއްޔާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑަށް  ެމންބަރ .  ކޮންރި  އެއ   ވާހަނޭގ  ދައްކަނ ކަކަބޭފ ޅެްއެގ  އެ  ތި    .ން 

އެނިގ ވަންނަަގންނ ޑައިވަބޭފ ޅ ންނަށް  ކަމަށް  ވޯވާ  މިއަށް  ރަނަގޅ  ޓ ޏާ  ވޯޓަނ ދެއްވ މަ  މިއަށް  އަޅ ަގނޑ   ށް  ވާނެ. 

އަ ޖަރަނަގބ ވޯޓ ެގ    ،މ ންޢާމ ންއަހާނަން.  އެދެން. ދެްއވ އްސަވައިލ   އިއްތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ   ން  ތްތެރި  ޒަހ ރިހާ 

ކާޑ  ތައްޔާރ ވެ  ! ވަޑައިަގންނަވާތައްޔާރ ވެ   އިޖައްސަވަ  ކޮޅ މެންބަރ ން  ބޭފ ޅ ން  !ަގންނަވާއި ަވޑަވޯޓަށް    ެގހ ރިހާ 

ހ ރި  މ ސިސްޓަ ދާއިރާެގ އިއް އަޅ ކަމަށް    ރަނަގޅަށް  ހ ޅ ދޫ  މި ދެކެނ . އެއ   މެންބަަގނޑ   ނ   އްވާދެރ  ވޯޓ ޒަތްތެރި 

ނ . ވާލަބަރ  އަތް ހިއްންލާ ަގޑ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެވޯޓ   !ވާ އިންނަ  އިދެއްވަ ނ ހެންވ މާ ވޯޓ  އެހާރ މިލައިެގން.  އަތް ހިއް

ނި  ބޭފ ޅާެގ  އ އެ  މަްއސަލައެއް  ކަމަށްޅެޒާމ ަގއި  ހ ރ އާދެ!  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ ވިދާޅ ވަނ .    ނ   ރަނަގޅަށް   ހަމަ 

އިއިނޭގތޯ ެގދޮ.  ސަ  މަށްެވރިކަރ  ޖްތިމާޢ   މެދ ވެރި ކ ންފ ނިތަ  ކާރ ރ ޚާއްޞަކޮށްެގން  އެޅި  އް  ޓަރ ެގ  ކޮ  ެއއްކޮށް 

 ަގާވއިދ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލ ހ ެގ  އިލައިސ ލ  ހާމަކ ރ މަށް ގޮވަފ  ތަތ ެގޮގލެޓ ތަކާ މެދ  މި ސަރ ކާރ ން ކަން ކ ރިފ 

ނައިވަނަ މާއްދާެގ ދަ  179 މެންތްްއޒަެގ އި ދާއިރާ ފަރ   ށ ން  ހ ށަހަބަތެރި  މަ ރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް  އްސަލަ  ޅ އްވާފަިއވާ 

 ދެްއވ ން އެދެން.  ަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައި ރި މެންތެމެދ  އިއްޒަތް މާވ އް ރެސްކ ހ ބަހ ަގއި މަޖިލ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 މްައޙްމަދ  ޝިޔާެގ މެންބަރ  އިރާދާ ނައިފަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 45    ޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާ

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 އްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  މަށް ވޯޓ ދެ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަ

    44     ދ : ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަ

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 
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 ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ. ޮގތ ން ނެ   ގ ޅޭަގރާރާހެޅ ނ   ޮގތް ނޭނިގެގން ހ ށަ  ށް ވ ެގ ފ ލެޓަކޮޓަރ    އެއްކަިއވެނ ެގ    އަލަތ 

ޖ މ ހ މަޖިލ  އަދަދަކ ެގ  ތި . 87 ؛ލަ  މެންހާޒިރ ވެ  އަދަދައްބެވި  ވޯޓ ދެްއވ . 45 ؛ކ  ބަރ ންެގ  ކަމަށް  . 43 ؛ފެންނަ 

ކަމަށް   ބޭނ ންނ ވާ  އްމެންބަރެތެރި  އިއްޒަތް   1ނ ފެންނަ  ވޯޓ ދޭން  ޮގތަކަށް  ވަކި  ވޯޓ ަގިއ  .  ނެތް.  މެންބަރަކ  

ބޭނ ންވަފާސްވ    .މެންބަރ ންިއްއޒަތްތެރި    44ވަޑަިއަގތ   ރިވެ ބައިވެ އެހެންވ މާ،ޯވޓ   23ނ   މަށް    ަގރާރ   މި  . 

ތ އަރ ވަނ  ޞަމަ ފ ރ ފ ރަތަމަށް ފާސްވެއްޖެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  އްސަލަ ބަހ ސްކ ރ ، މަފާސްވެއްޖެ   ބަހ ސްކ ރ މަށް

 ށް. ޔާމަރ  އަޙްމަދ  ޝިތްތެރި މެންބަފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަނައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޙްމަދ  ޝިޔާމްއަ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އި އަޅ ަގނޑ   ްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލަރައ ސް.  މި  ތައިެގ  ވަރަށް  އަޅ ަގނސ ފ ަގއި    ،ދަންނަަވއިފިންޑ   ލ ކޮށް 

އެޕާޓްމަކޮޓަރ    އެއް ހައ ސިން  ޓްންެގ  މިއަދ ެގ  ވިދާޅ ވެ  ނެތްކަމަށް  ޕްލޭނިންގ މި   ގ ވ ޖޫދ ަގއި  ނ ވަތަ  ނިސްޓަރ  

ދ ން ފ ލެޓ ތައް ެގއްލ ނ   ނަށް ދެްއވަންޖެހޭ. ވ ޖޫޔިތ ން ރައްހިލ  ދިވެސ ެގ ތަފ އޭ   .ފ ޅ  ވާހަކަ މިނިސްޓަރ  އެ ދެްއކެވި 

ރަށް ރަނަގޅަށް  ެއ ކަންތައް ވަ ؟ކެއް ެއއ . އެ ފ ލެޓ ތައް ެގއްލ ނ  ކ ްއވެެގންތޯތަައޅާފައި ހ ރި ފ ލެޓ  ؟ތޯކ ްއވެެގން

. ހ ޅ މާލެއިން ސައްޮގ  ޅ މާލެއަށްއަޅ ަގނޑ  މި އައ  ހ  ؛ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްންނަށް ސާފ ކޮށްދޭންދިވެހި ރައްޔިތ 

ހ ޅ  އައ .  ައއ މި  މި  ހ ޅ މާމާލެއިން  ދިރިއ هللاލޭަގއި  .  މި  އިރާދަފ ޅ ން  ޮގސް  ޅެނ .  ެގ  ބަލައިފިން    12ައޅ ަގނޑ  

ެގ  .އޯ . އެސް.ޓ ޗަރ ނިމިފަރި ސްޓްރަކްރ  އެބަހ ވަޓަ   12.  ކްޗަރ ނިމިފަޓްރަސް  ރި ފެންނަންވެސް އެބަހ ޓަވަރ  މިހާރ 

 ވަރ  އެތާނގައި... ޓަ  14ަވރާ އެކ ަގއި  ޓަ  2މޭތ  ސް.ޓ .ޯއ ޓަވަރ ތައް ނ ނިއެ ؛އި އެކ ަގ  ޓަވަރާ 2

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެްއވެސް  އަ ؛ންބަރ މެ  ިއއްޒަތްތެރި،  ންބަރ މެ  އިްއޒަތްތެރި ދަންޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެނައެްއޗެްއ  ނޫން.  ސް،  ވާކަށް 

  އ ޅެނ   ޑ  މިޅ ަގނއަ؟ ނަންތޯއްވަފާދެ ލަފ ކޮށްށް ކ ޑަކ ޑަކޮށް ސާޅ ަގނޑައަ  ތޯވަޒ ރ  ތިޔަހެން ވިދާޅ ވ  ކޮން ތަނެއްަގއި

 ތޯ ބަލަންފެނޭއްޖެއްޔާ  ެގއްލިފަިއ ހ ރެ  ފ ލެޓ ތް ތަނެއް ހޯދަން. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ތިޔަ  ހެން ވިދާޅ ވެފައި އޮ ވަޒ ރ  ތި

   !ންދަވާެގތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށް ތްނ ން. އިއްޒަބޭ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޙްމަދ  ޝިޔާމްއަ  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައ ސްއިްއޒަތް ޮގތ   ؛ތެރި  ހަނދާންވާ  އަޅ ަގނޑ   ހ ޅ މާ ވެ  ންަވޒ ރ   ވިދާޅ ވ   ހ ންނަލޭއްޖެއްޔާ  ދެްއވި ވައި ަގއި  ެގން 

ދ ވަހާ އަޅ ަގނ އިންޓަރިވއ ެއްއގައި.   އެ  ސ ދާ  ތަނާ  އިޑަށް  ކޮެއ  ދެން  ވަޒ ރ ކަމ ަގއިން.  ހ ންނަަވއިމެއަކަސް    ެގން 

މެންނަށް އިވޭނެ.  ޑ ޅ ަގނއަޑ ތައް  އައެ މަންޒަރ  ނ ވަތަ އެ    ވް ބެލ މާކައި އަޅ ަގނޑ މެން އާކެވި ވާހަކަފ ޅެްއ. ދެން  ދެއް

ވާހަކަ  އެއް ؛ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި ނެތް  އެޕާޓްމަންޓް  ފ ރަތަމަ    ،ވިދާޅ ވ   ރޫމް  ވާހަކަ  ތަނެއްެގ  ނެތް  ވ ޖޫދ ަގއި 

 ދިވެހި  ހ އްޓޭ  ބައެޕާޓްމަންޓް އެެއއް ރޫމްެގ    36ދައްކަވަމ ން ވިދާޅ ވ  ނޫނެކޭ  ޅ ވ . ފަހ ން މިތަނ ަގއި ާވހަކަފ ޅ ވިދާ

ވ ޖޫދ ަގިއ    ،ންނާނ އި އޮ. ކ ރ ަގއި ވިދާޅ ވެފަތަނ ަގއި އިނދެފަ   މިވިދާޅ ވ ސ ދާ  ޮގތަށް  ޮގތަށް. އެ   ތ ންނަށް ދެވޭޔިރައް

ދައްކަނ    ެއ  ވާހަކައޭ  އެްއޗެްއެގ  އެޕާ  1ނެތް  މިޓް.  ޓްމަންރޫމްެގ  ވިދާމި  ލަފްޒ ން  މިޮގތަށް  ހަމަ  ޅ ވ . ނިސްޓަރ  

ެއއްޗެހި   ޖޫދ ަގއި ވ  ؛އ ސްރަ  ރިއިްއޒަތްތެ އެބަ  ނެތް  ދ ރަށް  އަޅ ަގނޑ ނޭގ.  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ޑަކޮށް  މެން 

އަވަ  2009ޖެހިލާއިރ    އޯރ ހަ ނަ  ކ ންފ ން .  ކިޔާ  އެކ  ޏަައއި.އޭ  ާގތްަގނޑަކަށް    400ަގއި  ކާ  އަޅަން    40ފ ލެޓެްއ 

ޕްރޮރ ޑޮލަ  މިލިއަން ޕް  40  .ޖެކްޓެއް ެގ  ޑޮލަރ ެގ  އަޕްފްރޮރޮޖެމިލިއަން  ދައ ލަތ ން  ޕްރޮޖެކްޓަކ .  އެ  އެ ޓްންކްޓެއް   

  މަްއޗަށްރ ށް ކަމެއް އެފ ލެޓ ތައް ދިޔައ  އަޑިއަ.  ދ ފަފައިސާ ވެސް  ކޮށް  ެއޑްވާންސް   ،ސްމ ހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ލާރި ވެ

ނޭނޭގއަޅ ަގނޑ ކަމެއް   ދިމެންނަކަށް  ދަ ވެ.  ފައިސާއ ލަހި  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ފ ލެޓ ތަކެްއެގ  ދައްކާފައި   ތ ން  ހ ރި   

ދެއްކ .  މެއަޅ ަގނޑ ވާހަކަ   މި  ދިވެގ  ން  ކ ރަހާފައި  މަންޒަރ ތަކެއް  ރަްއޔިހިޅ ފަޅ ަގއި  ވި  ދިވެހިތ ންނަށް   އްކ . 

ކަމެއް އެރ  އެ ފ ލެޓ ތައް.    ށް މަްއޗަ  ،އް ައޑިއަށް ކަމެ  މެންނަކަށް ނޭނޭގައޅ ަގނޑ .  ތ ން ފައިސާ ނެިގއަރައްޔިތ ންެގ  

ހިޔާމެންެގއަޅ ަގނޑ ފަހ ން    އެންމެ މި  ތެރޭޝްމަ    ޔާމ   ،ަގއި ރޫޢ ެގ  ޒަޢާމަރައ ސް  ހިތ ނ ެގ  މަޔާަގއި  ޝްރޫޢ ެގ   

 ... ތެރޭގައި

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

  ގ ޅޭ މައްސަލައެްއ. މާެގ ނިޒާރި މެންބަރ ތްތެއްޒަ ރާެގ އި  ދާއިމާފަންނ  މެދ 

 

 ސަލަ(  މައް)ނިޒާމ 

 : ދެއްކެވ ންކަވާހަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަ

އަހަރ ެގ    5ށްފައި އޮތ   ކޮ  ކަން ެއ ވިދާޅ ވާ ކަން  ،ނެގ މި  ބެހޭ މައްސަލަެއއް    ޒާމާ ނިައޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،

މަދައ ރ  ވެރިކަމެއް  އެތާމަތިގ ެގ  ބަޣާވާތްކޮށްފައި  މަޝްގ ޅ ފަޅ ،  ތިބި  ން  ހ ޢ   ރޫެގ  އެހެންވ މާފަޓ ވާއްޮއތ    .  ،

 ... އްހި ރައްޔިތ ން ހަނދާނެއަދި ދިވެ. ހ ންނަންޖެހޭނެހަނދ މަ
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  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ންރި

 ތެރި މެންބަރ . ރާެގ އިްއޒަތްފަރ  ދާއިއިރ . ނަބަރި މެންތްތެއިްއޒަކ ރިއްޔާ  ޝ  ،ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޔާމްދ  ޝިޙްމައަ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ނ ެގ  މ ޔާ  ރައ ސް  ންމެއަޅ ަގނޑ އްލިފައި ހ ރި ފ ލެޓ ތަކަކ . ރައ ސް ޔާމ ން  ެގ  ންހިރ  ވ ޖޫދ ރައ ސް، މި  އިްއޒަތްތެރި

ކ ފާނާ މަނިން  .ޑ .ޕ ެގ ސިޔާސަތެއް. މިއަދ  އެމްަގިއ އޮތް ެގދޮރ ވެރިކަމ ކަމ  ޕާޓ ެގ ވެރި  ގެ މެންއަޅ ަގނޑ   ،ޒަޢާމަތ ަގއި 

އެމް.ޑ އެކ ަގ ވ އި  ވިޖޫ.ޕ   އެބަ  މިއަދ   ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  މެންެގ ތިމަންނާ  ،ދާޅ ވޭދ ކ ރ ވަން 

މިއައޮްއ  ސަތެސިޔާެގ  މ ކަރ ވެރި ެގދޮ ކަން ެވއޭ.  އެ  ތަންފ ޛ ދަކ   ނ ފެތަވާ  ކަން  ތިނެނެއް  މިހާރ  އޭ.  މަންނާމެން 

އަދ . މިއ   މި  ތްއޭ. މިއ  ޙަޤ ޤަްއ ނ ވެ ކާ ދިމައެމައި ކ ރާ ކަ ވާހަކަައކާކާ އްން ދަކެ ފޫހިވެޭއ. އެްމ.ޑ .ޕ .ޕ  ދެއެމް.ޑ 

ވާހަކަދަްއކާކަށް    އިލައިޅ ވަ ތް އޮޤަތެރޭަގއި ދެރަވާކަށް ވެސް އަދި ޙަޤ ނެތިން މިކަމާ ދޭމެން  އަޅ ަގނޑ ޙަޤ ޤަތް މިއަދ .  

ސިޓ އަ  މާލޭ  އެމް.ޑ ވެސް.  ވަރަކ   މާލޭަގިއ  ށް.ޕ އަށް  ސިޓ ެއއް.  ތާއ ދ ކ ރި  މައްސަލައަކ    ބޮޑ   އެންމެ  އޮތް 

މައްސަލަ  މައް  ،ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ެއ  ެގދޮރ ވެރިކަމ ެގ  އެމް.ޑ .ޕ ސަލަ.  ޓަކައި  ޙައްލ ކޮށްދިނ މަށް  އޭރ     ންމައްސަލަ 

ފެނޭ  ތ ންނަށް އެބަރައްޔި  ތަން މާލޭެގ  ވާ  ތ ންނާ އެކ ަގއި ދެްއކި ވާހަކަތައް މިއަދ  ބިލާހަކަށްރަްއޔިލޭެގ  އްސަ މާއައި 

މިއ   ްއޒަތްތެރިއި ރައ ސް.  ނޫން.  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަެއއް  ދައްކާ  ެއކަނި  މާލޭއަޅ ަގނ  މި  ެވސް  އ މ ރ ެގ    ،ގައިޑަކ  

ެގދޮ ހޭދަކ ރެވ ނ .  މި  މާލޭަގއި  އަކަރ ވެރިބޮޑ ބައި  ބޮޑ  ނެދި  ެމއް  އ މ ރ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  މާ  ތް.  މި ބައި  ލޭަގިއ 

ރަްއޔިތ ން މާލޭެގ  ެގދޮސްވެ  އަޅ ަގނޑ  ؛ހޭދަކ ރެވ ނ .  ަގބޫލ ކ ރަނ   ދައްޗެއް    ބޮޑ   އެންމެ  ރ ވެރިކަމ ެގ 

މާލޭރަމަލ ކ އްތަޙަ މި  ރައްސިޓ   މ ންދަނ   މާލޭޔިތ ން.  ެގ  ރައްޔި  ިމ  ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ ތ ން.  ސިޓ ެގ   

މާލެ ސިޓ ެގ ރައްޔިތ ން.    ،އެއ   ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފޯރ ކޮށްށް  ބޮޑައެންމެ    ،އެންމެ  ،ބަޔަކަށް އެންމެެގދޮރ ވެރިކަން  

  ދ ތ ން މިއަޓ ެގ ރަްއޔިސި  ން މާލޭ ކަން ދެްއކ  ހ ސް ވާހަކައެްއ ނޫންމެއަޅ ަގނޑ މ .  ށ މެން ެއ މަންޒަރ  ދ  އަޅ ަގނޑ 

ދެއްއަޅ ަގނޑ .  ލ ކ ރާނެަގބޫ ހ ސްމެން  ނޫންކަން    ކ   ދިވެހިރާއްސިޓ     ލޭމާވާހަކަތަކެއް  މ ޅި  ރަްއޔިތ ން  ޖޭއަދި  ެގ 

އަތްލެވޭަގބޫލ  އެއ   ހ ރި  ،  ކ ރާނެ.  އިރާދަފ ޅ ން  هللا  ންކަންކަފެންނަން  އެހެއަޅ ަގނޑ  ެގ  ކ ރެވިފަމެންނަށް  .  ރ  

ކަސް އެތަން ބޭނ ންވާ ޔަޅަހޮހޮ  ،ކަސް ޓަށްކޮތަރ  ކޮ  ،ބޮޑަސް  ،ކ ޑަޔަސް   ފ ލެޓ   7000މެން މި ދަންނަވަނ   އަޅ ަގނޑ 

އެބަ ފަހަރ ަގއްތި  މ ހ ން  ޕްލޭނިންގ    އިބޭ.  ެއއ   އަސްލަމަ  ޓަރ ނިސްމިމިއަދ ެގ  ކޮތަރ  ޔަޅަހޮހޮށް  ވެދާނެ.  ކަށް 

އިބްރާހ މް  ށްކޮ ރައ ސް  ވެދާނެ.  ޞާލިޙަށްމ ޓަކަށް  ކޮޙައްމަދ   އެއ   ކޮ  ވެޓަށްތަރ   އެހެންނަކަށް    ، ސްވެމަދާނެ. 

ރަ ނި  ،ސްއ އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާ  އެތައް  މެކަމި  އެބަތިޢާތި  ކޮިއލާތަކެއް  އެ  ބޭނ ންވެެގން.  ކޮ ތަރ ބި  މ ެގ  ރޫ  1ށި 



1202 ރ ވަރ  ބ ފެ 32                                        ލްސާޖަ  ވަނަ  9ގެ ރ އ ދަ  ތަމަގެ ފ ރަރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

10 

 

ބޭނ ންެވެގ އެތަކެއެޕާޓްމަންޓ ތައް  ދައ ލަތަން  ތިއްބާ  ޒ ވާނ ން  އެސް.އޯ. އް  ނ ލިބޭތ ވެ  އާމްދަނ   އެ އ ށް  ކ ަގިއ  ތަކާ 

ވާހަކަދައްކައި  އެސަރ ކާރ ން  އަ   ެގން  ބޮޑ   ވިްއކޭނެއިގަ ގ ފ ލެޓ ތައް  އިން  ތެރެ  މިހާރ   ތިޒާމެްއެގ  ކޮޓަރ ެގ   1އިން 

ކޮބައިތޯ ނިތަންޓ ޓްމައެޕާ ދަނ .  ރައްޔިތ ކަމެއް ވިްއކަމ ން އެ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ   ؟ އިސްވެރިންެގޕ  . އެމް.ޑ ތޯއިކޮބަ ؟ންތި 

 ؟ކަށްތޯ މި ވަނ ކޯއްޗަ ؟ނ ވަ   ްއޗަކަށްތޯ މިސް ދެއްކި ވާހަކަތައް މިއަދ  ކޯެގތަކަށް ޮގ  ރަްއޔިތ ންގެ   ެގތަކަށް ދިވެހިން

އެރޭންޖް ވަކި  ހަެގޕ  .މް.ޑ އެ  ،ންޓ ތަކެއްމަދެން  ތަންކޮޅެއް  ސަރ ކާ  ނ ފޫޒ ރ ކ ލައިެގ  ބައެ ަގރ ެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް އްދަ   

ަގިއ  . ސަރ ކާރ  ޓްމަންޓ  އެޕާެގރޫމް   1ށް  ކަސްޓަލިދާ  ެއ މެންބަރ ން ެވސް ހިމެނޭ. އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ެގން  ަގއި އޭެގތެރޭ 

ވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  މިއ ތޯ ދި ؟ކ މަރިކަންސާފ ވެތޯ އިޓް. މިއ ންރޫމްެގ އެޕާޓްމަ 1ށް ލިސްޓަކަ މ ހާ ެގންދާބޮޑ  ނަވާހ ން

ތަޞަްއވ ރަކ   ން.ޕ އެމް.ޑ  ހިނާގކަން ؟ެގނައި  މިކަން  ޮގތަކަށް  ޔަ  މިނޫން  ހަމަ  ވެސް  ސަރައ   ންގ އަޅ ަގނޑަށް  ށް 

އެމް.ނަވައިންތި  ން ނ ކެރޭނެކަން. ރައ ސް ވެސް  ދަންނަވަ ަމޖިލ ހ ެގ ރައ ސްެގ އިތ ރ ންއ ތި  ،ޕ ެގ ރައ ސް .ޑ ނ      .

އެމް.ޑ  އެމް.ޑ ޕ  .މިއަދ   ރިޔާސަތ ަގއި  އިންނަވަން  މ ރައ ސްކަޕ ެގ  .ެގ  މަނިކ ފާނ   އެ  ޑަށްއަޅ ަގނަގއި  ނޭގ 

އް އަޅ ްއވާފަިއ  މަންޓެ އެޕާޓް،  . ފ ލެޓެއް ތަކ  އ  ޙަޤ ޤަމިނޭގ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  އެ  ށްޑަ ައޅ ަގނ ލަދ ފ ޅ ަގންނަކަން.  

ަގބޫލ ކ ރާނެ.  ވެރ ން ދިމި ސަރ ކާރ ން. އޭ  ވާށޭދައްކަވާށޭ. ފ ލެޓެއް އަޅ ްއވާފައި ދައްކަ  ން މެައޅ ަގނޑ ހި ރަްއޔިތ ން 

ތްތެރި ރައ ސް. ވަކި އެްއޗެއް ިއއްޒަެއއ   އަދި  ،   އެކ ަގއި ެވސް. އެ އޮތ  ސ މެާގދާށޭހ ރި ފ ލެޓ ތަކަށް ވައް  ޅާފައިއަ

.  ނ ދައްކަ  ލެޓ ެގ ވާހަކަ އަބަދ ފ   7000.  ޓަވަރ   12ކޮށްެގން  ލ  ހަވާ  ާގޓަވަރ  ސ މެ   12އަޅާ އަނެއްކާ  އެބަ   އެތާނަގއި

ދަންނަވަނ   އަޅ ަގނޑ  ާގތަށް  ހާހާ  ފަނަރަ  ، މި  ފޯރ ކޮށްމެން  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  އި  ފަދ ބޯހިޔާވަހިކަން 

ފަށާ ތްކައްސަ މަަގއި  ރ ކާރ  ސަެގމެންއަޅ ަގނޑ   ،ހ ންނާނޭ ހ ންނާނޭ  ެގން އި ޑަ ވަ  !ބައްލަވާ  ،އަޅާ ެއ  ން  . ސ މެގ ފައި 

މެން ފ ރަތަމަ ސޮިއކ ރ . އަޅ ަގނޑ ހައިޑްރޯާއ އެކ ަގއި  ސިނޯހ ންނާނެ.  ނަގިއ  ޓަވަރ  އެތާ  12  ،ށް ހ ޅ މާލެއަ  ވާލައްބަ

ހޯދ އަޅ ަގނޑ  ފައިސާ  އެ  ބޯވެދި  މެން  ރައްޔިތ ންނަށް  ހޯދައިދޭންހިހިޔާވަހި  ސަރ ކަން  މި  ކ އްތޯ  ކާ.  އައިްއސަ  ރ ން 

އެކ ަގއި  ޅ ަގނޑ އަރޫމްެގ    2ފ ލެޓް   2500؟ ކ ރ  ސިނޯހައިޑްރޯއާ  އޮތ   ފަށާފަ  އެ މެން  ިމ  މަސައްކަތް  އޮްއވާ   .

 . ..އަށް  1600އަށް ކަންނޭނެގ    1700ސަރ ކާރ ން އަިއއްސަ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ެމންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  މިހާއަޅ ަގނޑ   ބަހ އިޅ ވަހ   މިރ     ަވގ ތ ލަނ   ދާއިރާެގ  އި.  ސްެގ  ނގ ރައިދޫ 

 ތްތެރި މެންބަރ . ޒަ އަޙްމަދ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއް ސަންޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙައިއް 

 

 ން: ބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންއި
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އި ދާއިރާްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ނައިޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ތެތްޒަ އް އި  ެގފަރ   މެންބަރ   ވެސް    އަޅ ަގނޑ ލައަށް   މައްސަށަހެޅި ރި 

އެހެންނަމަ ޙަޤ ޤަތާއ ދ ކ ރަން.  އޮޅ ވަތްވެސް،  ވާހަކަތަކެއްއި  ެއތައް  ހިމަނާފައިވާކަން  މަްއސަލަ  އެ  ލ މަށް  އިަގއި 

ެއ  ހޭ.  ޖެއިލަންވެސް ބަލަ  ދ  ައދަެގނެިގ ފައިސާ   ަގއިއަޅާފައި އެބަހ ރި. އޭ  ލެޓ ފ ހާސް  ހަތް  ކޮށްލަން.  ހަަގ ފާއަޅ ަގނޑ 

ތަން ނިންމާފައި ހ ރިތޯ ވެސް   އެ   ލޯނ ންހ ރި  ާގފައިަގއި ނަމ  ނަެގންލަތ ެގ ރަްއޔިތ އ ތޯ ދިވެހި ދަށްއަހަމައެންމެ ފ ރި

ކ ރ ހޭބަޖެއެ  ންބަލައިލަމެން  އަޅ ަގނޑ  އަދި  ފ ލެެގ.  ރައްޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ން  ހ ރ   ޓ   ހ ރި   ،ދ ފައި  އަޅާފައި 

ފިޔާ ނަާގފަިއތޯ   ރ ކަލައް ކިތައް  އަދި އެއިން ކަރ ދާސްކޮޅަކަށް ؟ކަމަށް ކަރ ދާސްކޮޅ  ދ ފައި އޮތ   ލިބޭނެ  އްތޯކެތަފ ލެޓ 

ކަމެއް   ނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށްރެއްަގއި ތިއްބަސް ާގތަކ ަގއި ކޮންމެއިހި ދައ ލަތ ެގ ވ ޒާރާވެދި ؟އެކަން ކޮށްފައި އޮތ 

ކަން ކ ރި  ސް އެ މިއަދ  ވެދޭން އެބަޖެހޭ.  ދަބ އައި ތަޙ ޤ ޤ ކޮށްފައި އެ މ ހ ންނަށް  ފަޅަށް ބަލާނަގރައް  އެކަމެ  އްޔާކޮށްފި

  ޔާ ެއއަށް ޅެއް ދ ފިއްޮގތަކަށްތޯ. ޗިޓ ކޮކޮން  ،ެވެގންތޯ މ ހާއެއް ނ ބަލާނެ ކ އްހި ރައްޔިތ ވެލޭ މަގ މަތ ަގއި. ދިމާ  އެންމެން

ެއކަމަކ ، އެދޭންޖެހޭނެ. ރަނަގޅ  ވާހަވެސް    ބ ޖަވާ މިނިވަންކަމާ ޢަމަލ  ހިންިގ ފަރާކަެއއް.    ދ ަގއި މިއައެކ    ތްތައް 

މަގ މަތ  މާލޭ  މޭ  .ގައިވެސް  އެހެރ ޔަމާލޭ  ވެސް  މިއަދ   ނ ކ މެެގން  ހ ކަމަށް  ފ ލެޓ ތަކ ެގ  އެ  އޮރ     އް ލ މެ އިޅ ވަ ރިހާ 

ނާޅާ  ބިންާގ  ،ފައި ޓެއް އަޅާތް ފ ލެނެަގއި  ދަނ . ވ ޖޫދ   ނ ކ ރަމ ން އެޕޭމްކެ  ލި ބޭފ ޅާ. ހަމަ އޭނާއިޔިތ ންނަށް އޮޅ ވަރައް

ނެ ކަމެއް ކ ރާ  ،ތަނެއް. އެ މ ހ ން ދާނެ  ދާސްކޮޅ  ދ ފަތ ންނަށް ކަރ ހި ރައްޔި ދިވެރ ހެއެ   ފައި ފ ލެޓޭ ކިޔާއޮތް ބައެއް

ލިބޭނޭ ފ ލެ ވާނެ. ނެތް ތަނަކަށް އް ނ ޢަމަލ ކޮށްެގނެ  ނޭނެގ. މިޮގތަށް ދ ެގނެޓް  ލިޔ ން  ކިޔާފައި  އެެވސް   ނ ވާނެ.  އް 

  މަށް ވަންޏާކަކަމާ އެކ ަގިއ ކަމެއް ކ ރާ  ކަމާއި ޢަދ ލ ވެރިރި ވެއޮތ . އިންސާފ    އް ކ ރެވިފައި އެއި ބޮޑ  ކ ށެ ަގތ ޙަޤ ޤަ

ބެނ   ހ ން އެ ތިމ   އިޤައ މ ގަ   އި މިއިކަމެއް ކޮށްފަބަންމެ ނ ރަން. ހަމަ ކޮއްޔަރ ކ ހަމިއަދ  އެބަޖެހޭ    ންއެކަން ކ ރި މ ހ 

ފެނެއް    ،ނެތްްއ  ނަގއި ސްކޫލެއެތާ  އިރ ަގއިއެޅި   ލެޓ ފ  7000؟ ކ ންތޯ ލިބެނ ންތާއް ކޮ. ދެން އިންސާފެއަބަދަށްހަމަ ތާ

  ައޅ ަގނޑ ރި.  ހ ބަނަގޅ ، ައޅާފައި އެ. ރަދަރަނި ައޅ ވާފައި އަޅާފަ  ެގރ ޑޮލަމިލިއަން    700އް ނެތް.  ކަރަންޓެ،  ތްނެ

 މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން  އް ނޫން. ައނެއްކާކަމެ  ހ ރި  ކ ަގއި ކޮށްފައިއެއ  ޒިންމާދާރ ކަމާ އެ  ކަަމކ ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. އެ

 މިކަން އް ނޫންތަން ފ ރިހަމަކ ރަން. މިއެ ނަަގިއެގން އެއް މިލިއަން ރ ފިޔާެގ ލޯނެ  800،  މިލިއަން   700އެ ޖެހެނ   

ޮގތަކ  ރައް ކ ރަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  އެ.  ބޮޑ ވެެގން ން ޔިތ ންނަށް  ކަމަމެ  ބޯވާ  އެކަންކ   ރަނަގހިޔާވަހިކަން.    ޅ   

ކ ރެވޭނެ ރާޒާމ އިންތި   ޮގތ ަގއި  އަ  ވަނަ  2008އި  ވާފަ ތަކެއް  ވެއަހަރ   މިއަދ   ފ ލެޓަކަށް  ހ ރި  މ ހ ންނަށް  ސްޅާފައި   

ހ ރ ވިވަދެ ނަާގފައިޕ  ސަރ ކާރ ން.އެމް.ޑ   ،ކާރ ންރ  ސަެގ  އޭރ   ފައި  އަރަބިްއޔާ  އަޅަން  އެ  .  ފ ލެޓް  ނ   ބ   ބ ނ މާތާ 

ރިހަމަކޮށް.  ވ ރެ ފ އި އެއަށް ފަސް އެހެރ  އަޅާ އްޔާ އަރަބިއްޔާ ވެކ ރެްއވި ޅ ފ އިރާދަ  މަކ . އެކަބިއްޔާެއއް ވެސް ނޭޅޭނެރައަ

 ޑިއަމްތަކ ަގއި މިހެންތ ަގއި ޕޯމޭޒ މަ  ހަމަ  ސް ވެއެ ދ ވަހ    ނެތް.ތާ ތިބެވޭކަށްރަެވހޭތ ވެ އެރ ަގއި އެތާ ިވއްސާކ އޭެގ  

ލާޞްތެރިކަމާއެކ  ޚ  އެ ަމސައްކަތް އި އެހެރ ކ ރެްއވިްއޔާއިރާދަފ ޅ   ކ މެން ދެކ ނިން. އެކަމައަޅ ަގނޑ އަތްޖެހި މ ހ ން  
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އެހެ އެޅިފަކ ރ މަ  ހ ޅ މާލޭގައިރ   މިއަދ   ައޅާފައި.  ވެސް  އޮ  ،   ސަރ ކާރ އޭރ ަގއި  ެއ  .ޑ .އެމް  . ންތް  ސަރ ކާރ ން  ޕ  

 .  މ ަގއި ހ ންނެވ ކަރައ ސްޅާ އޭރ ަގއި  ެގ ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވި ބޭފ މަޖިލ ހ  ޒަތްތެރިއް ދ . މިއަދ  މި އިއްދ  ފ ޢ ވަ

 

 :ވ ންވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 

ިއއްޔާ ޝ ކ ރިއް މެންބަރ .  ޒަތްތެ  މި  އަޅ ަގނޑ ރި  ަގވަފ ރ ޞަތ އަރ   މިހާރ   ދެކ ނ ލޮނ   ިއއްރާއިދާ  ޅ     ޒަތްތެރި ެގ 

 . މެންބަރ  ޒަތްތެރިެގ ިއއްރާ އިދާ ޅ  ދެކ ނ ލޮަގށް. އަޙްމަދ  ނަސ މަ ކާއ ލ މެންބަރ  މ 

 

 ކެވ ން: އް ވާހަކަދެމް ނަސ މަދ  އަޙް ކާއ ލ މ މެންބަރ  ެގ ރާ އިދާ ޅ  ދެކ ނ ލޮަގ

ރައ   ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެވެނ ކ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ވާހަކަ  މި  މިހާރ   މި   ސް.  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  އިންޖ ނ ޭގެގ  ނައިފަރ ެގ 

  މެން އަޅ ަގނޑ ހެންވ މާ،  އެކަ.  ޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަހިހޭ ބޯޔިތ ންނަށް ސަރ ކާރ ން ދޭންޖެފ ރަމާލޭެގ ރައް  ،ދެކެވެނ  މާލޭގެ 

ފޫޓ ެގ ކ ޑަ ޮގޅިއެްއަގއި އޮންނަ   5  ، ޓ ފޫ  6ކ ރ އަތްމަްއޗަށް ބޯ ލަިއެގން   ؛އ ސް ރަތެރިތް . އިްއޒަންބ ނާނަސް ބަސްވެ

އްކ މާ ވެސް އެ ވާނ   ެއއް ދެޅި ެގ ކ ޑަ ޮގޓ  ފޫއަކަފަސް ސަތޭކަ  އަށް    ރެއް ހޭދަކ ރަމ ންދާ މ ހާއެތައް އަހަ  ށް،މ ހާއަ

  ޙައްޤ  އެއ  ޭއނާއަށް ޙައްޤ  މިންވަރެްއ ނޫން. ެއއ  މާލޭ މ ހާއަށް    ،މަވެސް ރި ރައ ސް. އެހެންނައްޒަތްތެށް އި ޖަވާހިރަކަ

ނޫ ެއއ މިންވަރެއް  ަގލޮ ން.  ރަްއޔިތ    ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   މިންވަރެއް   ޅ   ޙައްޤ     ކަކ ތަފްލެޓ   ހިޔާ  ނޫން  މ ހާއަށް 

ައޑައިްއޒަތްތެ ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ރައ ސް.  ޖަވާރ ބާށް  ރި  ެއއ   މިތާަގއި  ހަދަންލާފައި  ކަމަށް  އެއ  ހިރެްއ   އ ޅ ނަސް 

 ؛ހޭދަކ ރަމ ން  ހަރެއްތައް އަ، އެ އްހާލ ަގއި އެތައް އަހަރެ ،  ރި ރައ ސްޒަތްތެނަމަވެސް ިއއްންރަކަށް ނ ވާނެ. އެހެހިޖަވާ

އެއް ކޮމައަށް ދަންމާމ ނި  ،ާއއިކާފަ  ،އާއި ބައްޕަ  ،އާއި މަންމަ  ،ދިންނާއިކިޔަވާ ކ  ެގން  ޅިެގން، ެގޅި ޓަރިއެްއަގއި ެގދެން 

އެ   މ ހ ންނަށް  ފްލެޓްއ ޅެމ ންދާ  ހަަމ    ހިޔާ  ވާނ   އެްއޗަކަބޮވެސް  އެހެންވ މާ ޑ   އޭނަ ށް.  އ ޅޭ،  ފްލެޓ   ނެ     ހިޔާ 

.  ނ ލިބ ނ މާ  ޔާ ފްލެޓ އެ ހި  ، ސްޒަތްތެރި ރައ  އްއި   ންބަރ ންނަށް ގ ޅާނެންނަށް ގ ޅާނެ. މާލޭ މެ. އަޅ ަގނޑ މެބިެގންނ ލި

؛ ތެރި ރައ ސް ން އ ޅ އްވާނެ ކަމެއް ނެތް. އިްއޒަތްމ .އެޕ ރެއް ކަމަށް ހަދަން ކޮންމެހެން ޕ .ހިއެއ  ޖަވާ  ،ނަމަވެސްއެހެން

ނ ލިބި މ ހ ންެގ ވެސް    ތިބި  ެގންބޯހިޔާވަހިކަން  ނާހ މި އި މާލޭ  ބޭޖާސާސްތަކ ެގ  ބޭފ ޅ ން  އްހިނ ންއިޒ   މި  ޕަވަިއެގން 

އިކ  ކ އްތޯ  ރައް ރެްއވ   ހާސް ؟ސްއ ޒަތްތެރި  ހަމަ  ހަތް  ވެސް  ތަނެއްަގއި ފްލެޓް  ހާސް  ހަ،  ނ ވާ  ވެސް ތް  ފްލެޓް 

  ލިބިއްޖޭ   ކަލޭމެންނަށް ފްލެޓ    ން ދ ފިއޭޔ ހާސް އެތައް މ ހ ންނަށް ލި  ބާރަ  ،ޒަތްތެރި ރައ ސްއި ިއއްއްަގނ ވާ ތަނެހަމަ

ިއްއޒަޔާފަކި ޖިނާ؛ ރައ ސް ތްތެރި  .  ކަމެއް.  ކ ރެ ވާ ޢ ދަ  އ މިއ   ސަރ  ވެންޖެހޭ  ދިވެހި ،  ސިއްކަޖެހި  ކާރ ެގދިވެހި 

ސިްއކަ މ ހ ދައ ލަތ ެގ  ލިޔ ން  ނ ލިބި  އެ  ،ހަވާލ ކޮށް  ނާ ންޖެހި  ޒަމާނ އްސ ރެ  ބޯހި  މ ހ ންނަށް  ކަމ ެގ  ޔާވަހިއޮތް 

ފަޔަ ދައ ލަތެއްެގ  އަރ ގ ންކަން  ނ ރާތ ން  އެ  މިކަވާފައި  ޒިދެވ ނ މާ  އ ފ ލަންޖެމ ެގ  ފަރާތްންމާ  ކޮންމެވެސް  ތަކެއް  ހޭ 
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ރައ ސްނެ. އިއްނަންޖެހޭހ ން ދައ ޖިނާ ؛ޒަތްތެރި  މިާވ  ޢ   ކ ރ ަގއި ޢ ޖިނާޢ  ދަ  އ ފ ލަންޖެހޭނެ.  އެންމެ  ވާ އ ފ ލ މ ެގ 

 ؛ރި ރައ ސް އިްއޒަތްތެޒ .  ްއވާ މ ޢިއްއްވަިއެގން އ ޅ ކަށް މި ބޭފ ޅ ން ނެރ ޑޭޓަޑިކެން  ލްެގ މޭޔަރަޖެހޭނ  މިހާރ ހ ންނަން

ެގ ެގ ސްކ މ . މި ހިޔާ ފްލެޓ ށް ބޭނ ންވެފަމަވަހިކަޔާއްސ ރެ ތިބ  ބޯހިއިލާއެއް ޒަމާނ ޢާ  739ެގ ވެސް  ަގލޮޅ  ދެކ ނ 

 ކ ރިން ނ ލިބޭ އެތައް ބަޔަކަށް ފްލެޓ    ،ދަށ ން އެތައް ބަޔަކަށް  ެގލި ލިސްޓ އިއެކ ލަވަ   ދަށ ން މި ސަރ ކާރ ން އަލަށް 

އަޅ  ބިފައިވާލި ރައ ސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް  ފާހަަގކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ   ކަކަން  އަދިވެސް  އެއް ަގނޑ     ންބޮޑ ވާ 

އެބައޮތް.ސަބަބ  ލިސްޓ މި    ފްލެޓް  ވެަގ  އަޅ  އި  އަދިވެސްސް  ފާހަަގކ ރެވޭ ަގނޑ ެމންނަށް  އެބަ  ނަމަވެސް  މަދ ން   ،  

ށް ދިރިއ ޅެމ ންދާ ބަޔަކަކޮށްެގން އެތާ  ލ ދިރިއ ޅ ން ބަދަ  ަގއިޅޭ އަދިވެސް ރަށ ދިރިވެސް ނޫލޭަގއި  ބައާދޭ މާޝަކ ވާ އެ

މިކަކަމަށް  ބިފައިވާލި  ފްލެޓ  އަޅ  .  މިަގނޑ ންކަން  ބަލަންޖެހޭ.  ބަލަ  މެން  ފައިނަލް   ށްދިރާސާކޮ  އިކަންކަން 

ޙަޤ   ،ރ ކ ރެޭވއި އެްގރ މެންޓްަގއި ސޮއި ހަމަ  މ ހ ންނަކ   ލިބޭ  ފްލެޓް  ޙައްޤ ވެރިކަން  އެ  ން  ަގނޑ މެއަޅ  ޤަތ ަގއި ވެސް 

   ...ސްކ ރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ވަރ ކަށަ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ ތ ންރިޔާސަ

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާމެދ އަރ ވަނ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަހެންވޭރ   ތްތެރި ެގ 

 ށް.  މަޢާޡި މެންބަރ  ޢަލ  

 

 އްކެވ ން: މް ވާހަކަދެޢާޡިލ  ރ  ޢަންބަމެއިރާެގ ހެންވޭރ  ދާމެދ 

އަޅ    ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައ ސް.  ދެކެ    ޑަށްަގނިއއްޒަތްތެރި  އެމް.ޑ .ޕ   ހަމަ  ފޫ  ދިވެހިޔަގ ން  ނ  ރައްޔިތ ން  ވާނެ.  އްސެއް 

ރޭަގއި އަބަދ ެވސް ދޭތެ  އްޔިތ ން އެކަމާރަ  ރައްޔިތ ންނަށް އޮތް އ އްމ ދ . ދިވެހި  ައކ  ދިވެހިޕ  ފޫއްސެއް ނ ވާނެ. އެމް.ޑ .

ހ ދެކެމ  ހަވަންދާ  ޙަޤ ޤަތަކަށް  ޕާޓ ފެން  އޮތް  ޓަކައި  އެމްދައިދިނ މަށް  ެއހެންވ މާ.ޑ އަކ   ދެކެ  އެމް  ،.ޕ .  .ޑ .ޕ  

 ބޭނ ންވ ާމ  ޢިއްޒ މ ފަރ   އި، ނޫނ  ވަށަޓަކަ  ކ ރ މަށްފަރ  މ ޢިއްޒ  ޕްރޮމޯޓ ވަށަ  ،މަވެސްނަ ންއެހެ  ޅޭނެ.ނޫއް  ވެެގނެފޫހި

ރައްޔި ެގ  ނަށްތ ންމާލޭެގ  މިެގ ވިސްނ ނެސްދިނ މ އ އްމ ދ   މަމަޖިލ    މ ަގއި  ތަފާތ   ހ ށަހަޅަމ ންހަށް  ދާކަން  އްސަލަތައް 

އެބައަޅ ަގނޑ މެ އެންނަށް  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ނިމިދި  މި  ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި  އަހަރ ތަކ ނޭގ.  ވަނަ  އަށާރަަގއި  ޔަ 

ދާއިރާ ނައިފަރ   އިންނެވިމަޖިލ ހ ަގއި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  .ެގ  މައްސަލައެްއ  ރައްޔިތ ން    ހިދިވެ  ،އެންމެ 

ކަންބޮޑ މާލޭެގ  ،ވާ ޑ ކަންބޮ ރައްޔިތ ން  މަ  އެންމެ  މިމަޖިލ ހަްއސަލައެވާ  ވެސް  އެއާއް  ހ ށަހަޅައިެގން  މެދ     ށް 

ޖިލ ހ ަގިއ ނިމިދިޔަ މަައޑެްއ ނާހަން.    ،  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްމިތާކ ގ ނ ން ވެސް  ހަމަ ޔަ  ަގނޑ ކ ރަނިކޮށެއް އަޅ  ބަހ ސް

އެނއިންނެިވއިރ  ސަރ   ،ިއަގންނަވާނެިގވަޑަ ަގއި  ކ ރަމ ންނިމިދިޔަ  ކަންކަން  ކިހިނެއްކަ  ކާރ ން  މ ޅި ދިޔައ   ން. 
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ތާރ  ވެރިކަެމްއ ޚްދ މ ޚ މ ަގިއ އ ، މ ޅި ޤަަވމ ން ދިޔައިރ ަގއިމ ޅި ޤައ މ  ލޫޓ  ،ދިޔައިރ ަގއި  ކ ރަމ ންން ަގއި ަވއްކަޤައ މ 

ހަ ތެދ   ނ ންގ ޔަ   މަކ ރަމ ންދިޔައިރ ަގއި،  ބަހެއް ވެސް  ދާ  އެބ ނާކަށް    ވެ  ނަިއފަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދ ވަހަކ   އިރާެގ 

އެހެންބަރ  ޝިޔާމަމެ ނ ކެރ ނ .  އަޅ ަގނޑ މާންވ ކަށް  އެބަ،  އެބަ  ،ނޭގއެ  ެމންނަށް  ކޮބަިއތޯ އެ  ހަމަ ސާފ ކޮށް  ނޭގ 

ސް މަޤާމެއް  ވެން ކޮންމެޕ .ޕ .އެްމެގ ލ ޑަރޝިޕ   ، މެއް ބޭނ ންވެެގންކަ  ޤަތ ަގއި ވަކިއިތޯ ޙަޤ ކޮބަ؟ ންނަކ ތެރިޞްއިޚ ލާ

ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން  އިވަރަށް ބާރ ލަކޮންމެ ދ ވަހަކ     ވަނަ މަޖިލ ހ ގައިނަވާރަ،  އިމަޖިލ ހ ަގ  ބޭނ ންވ މާ މިއަދ  ތެދ ވެ މި

ަގއި  ޮގތ ދިޔ މަކ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ދާސްބ ނަމ ންބަ  އިވަރަށް ބާރ ލަ  .ހަމަ ވަރަށްބާރަށް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ  .ވެސް ދެްއކިދާނެ

ަގއި ޮއވޭ ިއއްޒަތްތެރި ކ ޅި ހަރ ބަހެއްސް. މ ސްރައ   ދާ މަސައްކަތެއް އިއްޒަތްތެރިމ ންއަށް ޓަކައި ކ ރައަމިއްލަ ފައިދާ

ކަރައ ސް ކެއްޗާްއޗަ،  ބިންަގލެއް  އިްއޒަ  އޮންނާނ   ނެިގޔަސް  ،މައަށް ދިޔަޔަސްހަ  ްއ އެޅި   ؛ތްތެރި ރައ ސްކައްޗަށޭ. 

ކޮށްފަިއވަނ  މެއް  ޔަ ސަރ ކާރ ން ކޮންމެ ކަނިމިދިށް.  ނ  ަވއްކަމ ެގ ތެރެއަކަމެއް ކޮށްފަިއވަ  ރ ކާރ ން ކޮންމެނިމިދިޔަ ސަ

ތެރޭ އިޅ ވަ އޮ ސަރ ިމދިނިަގއި.  ލ މ ެގ  މަޔަ  ކޮށްފައިވަނ   ކަމެއް  ކޮންމެ  ތެރޭަގއި.   ކަރާއިކާރ ން  ހެދ މ ެގ  ހ ލަތް 

  ،ަގއިއިރ އްކާލަން ތެދ ވެ ތިބޭދަ   ކަމެންޓްެގ ވާހަޓްރޫމްެގ އެޕާ  އެއްމިއަދ   ނޭގ  އެ  ންނަށް އެބަަގނޑ މެޅ  ، އައެހެންވ މާ

ރައްޔިތ ން ބޯހިޔާވަހިކަމާލޭެގ  ތިބޭނަށް  ދައްކާލަން  ވާހަކަ  އިޚ ލާ  ،އިރ ަގއިމ ެގ  ކޮންކަހަތެރިކަމާޞްކޮންކަހަލަ  ލަ  އެކ  

މަބޮ ހަދައިެގން ޑެތި  ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން  ރައްައޅ ަގނ  ކަންކަރެްއ  މާލޭެގ  އެ ޑ މެންެގ  ހާލ ަގއި  މިއަދ   . ތިބ   ޔިތ ން 

  ފަސް ޔަ  ނިމިދިލ ަގއި. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ހާ  ދ  ނިކަމެތި ދަތިޔިތ ން އެތިބ  ިމއަ ރައްމާލޭެގ ؛ސް ޒަތްތެރި ރައ އިއް 

މާ މި  ކަންރަ  ލޭެގއަހަރ ަގއި  މާލޭެގއްޔިތ ންެގ  ކ ރ މަށް  އިކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ވަށަހ   ނޭނޭގ  މ ހަކ  ސާސް  ފަރ  

ަގއި ޙަޤ ޤަތ ަގއި ވެސް  ރޭތެދޭ  ޔިތ ންނާމާލޭެގ ރައްއ   އެ ނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ަގކ  ައޅ އޮތ މައޮތް ކޮށްފައި  ކަންކަން ހަވާލ  އެ

  ސްނ މ ަގއި ލާފައި ހ ރި މ ހެއް ޔިތ ންނަށް ކަމެއް ނ ކޮށްދިނ މ ެގ ވި ރައްމާލޭެގ  ސްނ މ ަގއި ނޫނ ހަމަ އިހ މާލ ވ މ ެގ ވި

 ،ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ އެ ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގންދިޔައ މ ން  ރައެތަނަށް ލައިެގން މާލޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ކަންކަން ކ 

ނ   ، ނޫސަރ ކާރ ަގއިންެގ  މ ޔާ  ދިޔައ  ޙަޤ ޤަތ ަގއި ރައ ސްހާލަިއެގން  ބަ  ފްލެޓ   މ ަގއި ނިމިދިޔަ ެވރިކަޔަ އަހަރ ،  މިދިނި

ވެރިކަން ޔާމ ން  އަޅާކ ރި ރައ ސް  ރައްޔިތ ންނަށް  މާލޭެގ  ރައިރ ަގއި  މާލޭެގ  ބޯހިޔާވަހިއްލަިއެގން    ކަމެއް ޔިތ ންނަށް 

ހޯދައި ެގދޮރ ވެރިކަމެއް  މަސައްކަތްހޯދައިދޭކަށް  ހ ވާ  ނެތް.  އްކޮށްފައެ ދޭކަށް  ނިމިެގން   ރައ ސް   ،ކ ރ މަށްފަހ ވެރިކަން 

މ ޙަ ދެތިންކ ރ މ ހ ވާ  ލިޙް ޞާދ   ންމައިބްރާހ މް  ތެދެއްމެ ؛ކ ރިން  ަގޑިއިރ    ެގ  ބަހަ  !އާދެ!  މާލޭެގއިލިޔ ންތަކެއް    ލ  

އެހެންނަމަެވސްންނަށްޔިތ ރައް މާލޭތެރެ އޭެގ  ،.  ބަޔަކ   ބޮޑ   ދިރިއ ޅެމ ންޮގތަކަށްއްއެ   އިަގއިން  ދިރިނޫޅޭ،  ނ ދާ ެވސް 

ބަހަ ފްލެޓ އިބަޔަކަށް  އަޅ ަގނތަކެލި  ކަމ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރަނ އް  ދަފ ޑ   އެއ   ކަމ .  މ ހ ންތަކެއް  ހިމެނޭ  ަގިއ  ތަރ ަގއި 

ިއ  ަގލޭނަކ  މާމ ހ ންމ ހ ންނަށްވ ރެ ިގނަ   720 ؛ިގނަ  ވ ރެއަށްހަތް ސަތޭކަ އިން  ތެރެ ޭއެގއެހެންނަމަވެސް ؛ބަލައިެގން

ށް  ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަޙަޤ ޤަތ ަގއި ދޭ  އި،ޤަތް ބަލަަގނޑ މެން އޭެގ ޙަޤ ، އަޅ ހެންވ މާއެ  ޅޭ މ ހ ން.ނޫރިވެސް ދިތަކަށް އެްއޮގ
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ވިޔަސް،  ެއއް    ،ންހިޔާވަހިކަބޯ ފްލެޓެއް  ވިޔަސް   ދެރޫމްެގ  ފްލެޓެއް  ދޭންޖެ  ،ރޫމްެގ  ފަރާތްތަކަށް ޙަޤ ޤަތ ަގއި  ހޭ 

ންެގ އިހ މާލެްއ  ަގނޑ މެންކަން ލަސްވެެގން ދިޔައ . އަޅ ކަ  ސް މި ސާބަށް ވެހި  ން މިއަދާމެދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ 

ނިމިނޫން.   ކަންކ މި  ސަރ ކާރ ން  އަޅ ރަމ ންދިޔަ  ޮގތ ން  މިއަދާަގނޑ މެދިޔަ  ވެސް    ންނަށް  މިކަންކަން  ހިސާބަށް 

ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް މާލޭކ ރަމ ންދާނ   ކަން  ން ކަންން އެމް.ޑ .ޕ ޑ މެން ދިޔައ . އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނވެެގސްލަ

ރާއްޖޭއަދި   ރައްޔިތ ންނަމ ޅި  އިެގ  ވެސް  ތަށް  އެނަވަސް ރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ކަންކަން    ކަމާއި  ބޭނ ންވާ  ރައްޔިތ ން 

ކޮށްދިނ މ  ވިސްނ މ އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޔަތ ަގއި   .އިގަ ެގ  އަޅ    އެ  ވައިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ކ ރަމ ންދާނ .    ށް ރަަގނޑ މެން 

 ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.    ޝ ކ ރިްއޔާބޮޑަށް

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ފ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއްއޒަތްތެރި  މާރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާފަންނ އަރ ވަނ   މެދ   ިއއްޒަތް  ތެރި  ެގ 

  ބަރ .ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންށް. މާފަންނ  މެދ  ދާއިހ މް ރަޝ ދަބްރާމެންބަރ  އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހ މް ރަޝ ދ ބްރާމެންބަރ  އިެގ  މެދ  ދާއިރާފަންނ މާ

 ، މާލޭ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް މިދަންނަވަނ   އަޅ ަގނޑ    ؛ެގފްލެޓ   ،ޝ ކ ރިއްޔާ ރައ ސް. އާދެ! ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ހަނދާންމެންބަރ  ނ ނެ  މާލޭ  ،ތޭނެނެއް  މަސް  އަދި  ވާޖިބ ލިއްޔަތާއޫމެންބަރ ންެގ  ައދާކ އި  މެންބަރ ން  ރާނެ  މާލޭެގ   .

ަވޢ ދ ތައް ފ އްދ މަ އަޅ ަގނޑ މެހަ  ެއއްެގދާއިރާ  ބ  އެމިތަނަށް ވަދެތި ަގބޫލ ކ ރެ އަޅ ަގ  ކަން މަށް ޓަކައިންެގ    ވޭ. ނޑަށް 

  ހޯދައިދޭނަމޭ ބ ނ   މިންވަރ   ތެރޭަގއި ޙައްޤ  ެގ  ބ ޚާަގނޑ މެން އިންތިއަޅ    ވެސް ޝަްއކެއް ނ ކ ރަން.އެއްތެރޭ  ދޭ  އެކަމާ

ޓަރި އެއ   ކޮ  އްއެ ކަ.  ޅ  ކ ޑަ ވާހަތަންކޮ  އެ  ަގކ ރ ެއ ފާހަދެްއކެވި ބޭފ ޅާ ވެސް  ވާހަކައ ސް، ކ ރިން  އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޒަމާނ އްސ ރެ ކަމަށް.  ނޫން  މިންވަރެއް  މި  ޙައްޤ   ރައ ސް،  ފާއިތ ވި  ިއ  ރާއްޖޭގަ   އިްއޒަތްތެރި   40ޚާއްސަކޮށް 

ބޯހިޔާވަހިދ ވަހ ެގއަހަރ  ާމލޭެގ  ތެރޭަގއި  ތޮއްޖެހެމ ންކަ  އައިސްއްޖެހެމ ތޮން  ހަނދާންވަނ     ، ން  އަޅ ަގނޑ  

 އ ފެދ ނ އިރ ގައި.  .ޕ  .ޑ އެމް  ، ތެރި ރައ ސްފޯމް ދޫކ ރ  ިއްއޒަތް  މެންޑ އް ބަހައްޓަިއެގން އަޅ ަގނޓެ ށްއި ފޮގަ ލައިޓްމާކަރ 

އެދ  އެއަޅ ަގނޑ މެން  ބޯހިޔާވަހިކަން.  ރައްޔިތ ންނަށް  މާލޭެގ  މ ހ ފޯމ   ނ   ފ ރި  އޭރ   ށްނަންތައް  ޯގމަނިކ ފާނ   ތި  

ހ ން ޭއެގ ފަ ؛. ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސްައއ   ވެސް މިފަހ ން އަނެއްކާ ެގއޭ  ަގނޑ މެންނަށް.ނ  އަޅ ެވސް ލިބ   ވި. ފްލެޓ ދެއް

 ދާބިޢާ  ތ ޭގކަޅ ހ އްއަޅ ަގނޑ  ދިޔައ     ،ޑ ިއވ ނ ށް އައަޅ ަގނޑަ  ވެރިކަމ ަގއި  ވާތަކ ން ގޮއްސި. އެމެއް ބަޣާރިކައެހެން ވެ

ބ ނ ރިއަށްއިކަ ދެްއވާފައިތިމަންނަައށް ރައ ސް ނަޝ   ،.  އޭރ   އޮތް  ދ   ރ ފިޔާ  ސްތިރ    ފްލެޓެކޭ.   ތިމަންނަ  އޭހާސް 

ދެން  ؟ނ ކާމަންނަ ކޮންތާކ ންހޭ ދައްތި  ،ރ ފިޔާމިލިއަން    ެއއް  ންޔާމ   . އެހެންނަމަވެސްށްވާންސަކަންޖެހެނ  އެޑް ދައް
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ނިދަނ . ބަދިެގ މަތ ަގިއ    ސް ރައ  އަޅަިއެގން އިްއޒަތްތެރި  އްޑެކެ މަތ ަގއި  ެގދިބިދާ ކަިއރިއަށް. ބަޢާ  އަޅ ަގނޑ  ދިޔައ 

ބ  ނިދަނ .  އަޅައިެގން  ދައްކާނ   ތިމަ  ،ނ ޑެކެއް  ކޮންތާކ ންހޭ  ނެތޭތިމަފިޔާ.  ރ މިލިއަން    ެއއްންނަ  އަތަކ    .ންނަ 

ދެއްވ .  ތިރ ސް ރައ ސް  ރ ފިޔާއޭ  ކ ރަމ ން  ހާސް  ކަންތައް  އެމިހެން  ޮގސް  އޮކ ރަމ ން  ހާލ ަގއި  ތަނަކަހާ  ށް ތް 

ނޭގ.  އެ  ންތައްތަްއ އެބަ . ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަވެެގން. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްދޭނަންދ  ވަޢ އައ      މިމެންވެސް އަޅ ަގނޑ އަނެއްކާ 

  ޅި. ގ ދަލޭކާނިކެ   ؛ނ ގ ޅާފައި ބ ރާތަކ ން  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް މަދ  ފަލިބ ނ އިރ   މިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފްލެޓ 

  ަމއްސަލަތައް   ޅ . މިމިހެން  ވަރަށް މަދ  ފަރާތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ޖެއް ގ ޅި.  ޔާ ކ އްކާފަ ކި  ށްފާނަކަލޭ  ޅ ގ 

ތ ބާރ   ސައްތައިން ސައްތަ އިަގނޑ   ކަންތައްތައް އަޅ   މި  ، ޯގްއޗާިއ، ފްލެޓާއި ؛ ރައ ސްން. އިއްޒަތްތެރި އްލ ވަމ ހަދަނ   

މިއެބައޮތް ކޮށް  ސަރ ކާރަށް    ކައެކަން  ވަޢ ދ   ދެއްވާނެ  އެ މަށް.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް.  ޮގތަކަށް  ފ އްދައިދެއްވާނެ  އްވެސް 

އެހެއްކެއްޝަ ނ ކ ރަން.  ފްލެޓ   ،ންނަމަވެސް  ދ މި  ހ ތައް  ވެރިކަން  ފަިއ  ެއއްޗެ ވެއްޓ ނ މާ  ރ   ކޮންމެވެސް  ކޭ ޔާމ ން 

ދަފ ޔަންކި ދ ފައި އެހ   ދ ވަ  ތަރ ަގއި އެެވެގން  ބަޔަކަށް  އެ  ޮގޖައްސަވާފައި  ވަރަށްހެން  ލަިއެގން އިވަށް އޮޅ  ބޮޑަ  ސް 

މި  ކޮށްފައިން  ފަހ   ނިމ ނ ވެރިކަން   ކަމެްއ  އެހެންވ މާއޮތް  ެވސްކަމަކ .  ކަމ ަގއި  މި  ފަޙައްޤ    ،   ؛ރާތްތަކަށްވާ 

ކަށަ  އިބްރައ ސ ލްޖ މްހޫ  ،ވަރ އަޅ ަގނޑަށް  މ ޙައްމަދ   ރިއްޔާ  ޚާއްލިޙާއި،  ޞާރާހ މް  ފްލެޓ ޞައަދި   ؛ބެންދޮ  ކޮށް 

ކޮކ ފާމަނި އެކަން  ކަމަނ   މިކަމާ  ށްށްދެއްާވނެ  ޮގތަކަށް  ެއއްެވސް  ނ ކ ރަން.  ދޭ  އަޅ ަގނޑ   ޝަްއކެްއ  ތެރޭަގިއ 

  ރައ ސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ރިކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ންބަރ   ތެރި މެށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްފ ރ ވަނ  ވިލ އަފ ރ ޞަތ   ނޑ  މިހާރ  މި މެންބަރ . އަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށ  ދާށް. ވިލ ފ ފ ފަޢަ ޙަސަން

 

 ން: އަފ ފ  ވާހަކަދެްއކެވ  އިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަންލ ފ ށ  ދާވި

ރަ  ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ކިފްފ ޅ ންނަށް  ބޭ  މިއަރާ  ށް އ ސް.  ވާހަކަދެ ލެޓޭ  އްކ މ ެގ  ޔައިެގން 

ބާވައޭ.  އެބައޮތް  ޙައްޤެއް  އެްއވެސް އެމް.ޑ .ޕ   2008  އަހަރ   އ ފެދ ނ އިރ ވަނަ  ރައ ސް  ،ެގ ސަރ ކާރ    ިއއްޒަތްތެރި 

ހަކަ ދެއްކ މާ  ން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދޭނެ ވާއަޅަިއެގ  ށް ފްލެޓ ރައްޔިތ ންނަ  ނަވަިއެގން ދިވެހިކަށް ހ ންއޭރ ެގ ރައ ސަ 

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް މ ހ ން.މ ސް މިހ ންނަކ  ދެއްކި މ ން ވާހަކަެގޔައިބެ ކިދޮން ޓ ފްލެފާނަށް މަނިކ  އިޖަހަހަޖޫ އެކަމާ

ފްލެޔަިއެގން ވާހަކަދައްކާއިއަޅައިފ މޭ ކި  ފްލެޓ   ހަތް ހާސް މި  ޖެހޭ ން އެބަޑ މެތޯ އަޅ ަގނހިނެއްތައް އެޅ  ކިޓ ރ ަގއި 

މިއަށް   ފައިސާހ   ރަދ ކޮށްފައި ޚަބަލަން.  ކ ނަާގ  ކ ންލޯނ ތަރި  ހ   ނަާގފައި   ، ރި  ކޮންފައި  ވަރަށް   ؟ތޯކަެމއްރ  
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އެއ    ،އަން ޑޮލަރ މިލި  ތިން ސަތޭކަރިޖެއް އަޅާފައޭ.  ބް  އޮތ   މަންނަމެން އެތި  ޅ ވޭފ ޅ ން ވިދާބޭ  އެކ  އެރ ވެރިކަމާޚ ފަ

ލިއަން ޑޮލަރ  މި  ތައްދ އިސަ.  ކ ރި ވާހަކަމިލިައން ޑޮލަރ  ޚަރަދ   ތިން ސަތޭކަ   ،ން ޑޮލަރ ެގ ބްރިޖެއްމިލިއަ  ސަތޭކަ

ޢަބްދ  ބޭންކ އްޔޫޤަލްޔާމ ން  އެ  ޓަށް.އެކައ ން  މްެގ  ހޮސްދެން  ދަރ މަވަންތަ  ހ ޕިޓަލްހެރ   އެތަނ ން  އޮތް   ށަހަޅާފައި. 

ހަދަމި  53  ޮގތަށް އިމާރާތް  އެ  ޑޮލަރަށް  ސިންއިދޭން  ލިއަން  ކ ންހަމަ  އެހެން  އެއްބަސްަގޕޫރ ެގ    ،ވެފައި ފ ންޏަކ ން 

  ހަވާލ ކ ރ . ބާކ   ކާނ ންވާ ކ ންފ ންޏަޤައްޔޫމް ބޭމ ން ޢަބްދ ލްޔާهللا ރަށް ޢަބްދ ލައަން ޑޮމިލި   142  ހ ށަހަޅާފައި އޮްއވާ

ޮގތަކ . އިއްޒަތްތެރި  ފައި ހ  ކަންތައް ކ ރައްވާބޭފ ޅ ން  މިއ  މި ޖ ބަށް.    ޔާމ ންެގهللا ޢަބްދ ވެސް  ސާ އަނެއްކާ ފައި ރި 

  ން ނިންމާފައި މި ދޭ  މ ހ ންނަށް ފްލެޓ   1045ަގއި  ރޫޕ ްގ  9-ތަކ ެގ ވާހަކަ ެއޗްސް މި ދެކެވޭ ފްލެޓ ވެ މިހާރ  ؛ސްރައ 

މ ހ ތަރ ފ ދައޮތ    މ ޢިެގ  ފްލެޓ ންނަށް. އެކަމަކ   ތިދ   އްޒ   މ ހ ފައި  ތެރޭަގއި  ބި  ތަރ ަގއި  ދަފ ންނަކ   މ ހ   700ންެގ 

މ ހ ންެގ    އެތިބ   ންމ ހ   މ ހ ން މާލެއަށް ވެސް ނާދޭ. އަދި އެ  އެ ؟ރަންތޯތަރ ަގއި ކ ްއކ ދަފ ބައެްއ.  ނ ވެސް ނެތް  

ޖަރަށ ގައި.  އ ފަން ނ ބައި  ހިންާގރ މާތަމިހ ރިހާ  މިކެްއ  މިއަދ   ފަިއ  ހޮވައިދާ  ، ނަނ ބ   ނިކ މެ  ތިމަންނަ  ށޭތިމަންނަ   .

ބޯހިޔާ ރައްޔިތ ންނަށް  ހޯދައިދޭނަމޭ.  މާލޭެގ  ރައްޔިތ ންނޭމާލޭ  ،ނޫން ވަހިކަން  ވެސް    !ެގ  އެްއޮގތަކަށް  މ ނައަށް 

ކަމަރާނެކ   މ ނާ  !ނ ދޭތިވޯޓ  އަނެްއކާ  ފްލެޓ ކ   ތިބޭފ ޅ ންެގ  ނަާގނ   ެވސް  ަވަގށް  ނެކަނަމ ހ ން  މި  .ެވސް  ތް ށް 

ެއއްވަްއކަން އެހެން  ނޫން  ދަސްވެކ ރ ން  ކަެމއް  ވި  ވެހިދި.  ފަވެސް  އެބަ  ޕ .ޕ .އެްމ،  ؛ސްނަންޖެހޭރައްޔިތ ން 

ވަްއކަން.ސ ެގ  ޕ .އެން ކަމެއް  މ ހ ންނަށް  އެހެން  ނޫން  ރައ ސްން.  ނެތްކަދަސްވެފައިކ ރ ން  ިއއްޔެ   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ވާހަކަދެއް މިތާަގއި  އެހ ަގިއ    ،ކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަނދަޑަކޯސްޓްގާ އިންޑިޔާެގ  ހަދަށް  ދެއްކ މާރެއް  ވާހަކަ   އެ  އިދޭ 

މި އަޅ ަގނޑ މެަމއްސަލަިއެގ    އެހ ށަހަޅައިެގން  ތަނަށް    މައްސަލަ  ދާއިބިލެތްދޫ ؛ިއްއޒަތްތެރިންނަށް  ތެރޭަގިއ  ރާެގ   

ވިދާޅ ތެްއޒަތްއި މެންބަރ   އެވި ރި  އެ  ހެން  ނ ބޭ  މައްސަލަ  ކ ފ ޅ ން  ޑޮލަރ  މިލިއަން    ސަތޭކަ ؟ންތޯ އްވެެގނިންމެވ ނ  

ލައްއެބަޖެ ޖ ބަށް  އިންޑި  ވަން.ހޭ  ފައިސާ  އެއްބައާއެ  ދޭން  ސަރ ކާރ ން  ރައ ސްއިްއޒަނ ވެެގން.  ސް  މިއ    ؛ތްތެރި 

 ނޫން ޮގތަކަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތްތޯ  ދާ ޮގތަށް  ބައިށް ބޮޑ މ ހ ންެގ ޖ ބަ  މެ ކަމެއް އެ. ކ ރާ ކޮންއިނޭގތޯ

ކޮށްފައެ   !ވާބައްލަ ކަމެއް  ެއއްވެސް  މި  .  އްނެތް  ބައްލަާވ  ފްލެބެޑް   ެއއްރޫމްެގ،    އެއްދެން  މިޓ ރޫމްެގ  ވާހަކަ   ެގ 

ކަިއވެ  އްކަނ ދަ މ ހ ންނަށްއި  ނ ަގއަލަތ   ތި  މ ހ ން  އެ ؛ތިބި  ދެން  ނ ހޯދާކަިއވެނިކޮށްެގން  ކ ދިން  ކ ދިން   ؟ބޭނ ތޯ 

އާއި  އާިއ މަންމަބައްޕަ ،  އާއިމ ހާއަނބިދަރިންނާއި،  ހަތަރ   ން އެްއކަލަ ތި ހަމަ ؟ރިައކަށްތޯ ލާނ ދެން ކޮން ކޮޓަ  ލިބ ނ މާ

ެގންގ   މ ހާއަދި  އެއްއެ  އާޅޭ  ނިދަންވ ންެމން  ކޮށްދޭއެހެންވ މާ ؟ކޮޓަރިއެްއަގއިތޯ  ކަެމއް  ެއކަން އިރ ،  އެކަެމއް،  ަގއި 

ޮގތަކަށް ކަންތައް    ނޫން. އެތަކަށްޮގ  ފ ދޭ  މ ހ ތާދ ތައްމ ހ ންެގ    އެ  ،މ ހ ންނަށް ފަސޭހަވާ ޮގތަކަށް   އެ  ކޮށްދޭންޖެހޭނ 

   ....ކަށްކ ރާ
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތެރި މެންބަރ  އަރ ވަނ  ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޝ 

 ޔާދަށް.  ޙ ސައިން ޒި

 

 ްއކެވ ން: ވާހަކަދެޔާދ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ިގނަ   ވަރަށް  ގައިިގނަ ޒަމާންތަކެއް   ވަރަށް  ،ސްތަކެއްވާހަކައަކ  ދ ވަ  ކަމ ެގބޯހިޔާވަހި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

ވާ އަންނަ  ދެކެވެމ ން  ބޯހިޔާވަހިކަން  ޤ ޙައް.  ހަކައެ ޮގތްޮގތަށް  ހަަމ އްލ ޙަޤަތ ަގއި  ސަރ ކާރ ން  ޭވތ ވެދިޔަ  ކ ރ މަށް 

  އޮތް އެންމެ ބޮޑ    ންނަށް ދިމާވެފައި މިމައަށް އަޅ ަގނޑ މެހަ   މިއަދާނެތް.    އްފައެ އް ކޮށްއެްއވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތެ 

ބޮޑަށް  ކަން ޙައްލ ކ ރ މަށްވ ރެ  ޔާވަހިހިއ ފެދޭނެ. ބޯބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ސ ވާލ    މިހެން ބ ނ މާއަޅ ަގނޑ  ؛މައްސަލައަކ  

ބޮޑަވޯޓ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ކޮށްފައި  ނިޔަތ ަގއި  އޮތ ވިކ ރެފާހަަގށް  ހޯދ މ ެގ  ވަރަށްފަިއ  ރަނަގޅަށް،    . 

މެންބަ  ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރައެ  ވެސް  ރ ންިގނަ  ދަމާ  ،ްއވާބަ  ހ ރި  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް    ން ކަތިލޭަގއި 

ށް ބޮޑަށް މ ންދާ ވާހަކަ. އަދި މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްވި ފަރާތ ން ވެސް ވަރަތަކެއް ކ ރަމަސައްކަތް  ނ މަށްކޮށްދިއްލ ޙަ

ބޭނ ންލޭަގއި  މާ  ،ްއވިފާހަަގކ ރެ ތިބޯހިޔާވަހިކަމަށް  ތި ބި ވެފައި  ބަޔަކ   ިގނަ  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،    ކަމަށް.  އްބެވި 

ކެޓަަގބޯހިޔާ ބަހާލި  މ ރ ތަކ ވަހިކަން  ނިޔަން  ބައެއް  ެގ  މ ެގ  މާލޭަގއި  ސާފ ވެެގންދޭ.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ތް 

މާލޭަގއި  ތަކ ަގއި  ކެޓަަގރ  ފްލެޓ ދިކޮންމެހެން  ދިރިނޫޅ ނަސް  މާލޭަގއި  ނ ވެސްޖެހޭ.  ޮގތަކަށް   ރިއ ޅޭކަށް  ކަހަލަ  ލިބޭ 

މިއިބަހަ  އްަގރ ތަ ކެޓަ ޮއތ .  ސަބަބަކަށްވޭ. އ   ލެވިފައި  އެއް  ައިއ  ޝަކ ވާ  ިއއް ދ މެ  ވެސް  ދާއިރާެގ  ތެރި ތްޒަހެންވޭރ  

ޔަސް ހަމަ ހ ންނާނ  ކަްއޗަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަްއޗަށް ެއޅި ބިންާގ ކެއްޗާ ހަމައަށް އެރި   ންހެމެންބަރ  އެ ވިދާޅ ވި

މައްޗަށް  މިހާރ ވެސް  ތ ަގއި  ޤަޙަޤ ވެސް   ބިންާގ  އ ޅ ނ މާ މިކަން  އެ  ދަތިތަކެއް  ރަނަގޅ ކ ރަން  ހ ރި. އެބަ  ދިމާވި 

އެލަތަކެސަމައް ބަލާ ބައް  ކޮމިޓ ން  ފްލެޓް  މިހާރ   ދާއިއޮތް   މިހާރ  ؛ފޮނ ވި  ފައިހ ރި.  ވެސް   ލިސްޓ ަގއި  މ  

ބިންާގ    އެ ؛ލ ޙައް  ންކަިމކަން  ،ހ ރި. އެހެންނަމަވެސްކަންބޮޑ ވާ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  

ެވސް އަ  މައްޗަށް ކަމަކަށް  ެއއްކ ރަ ނ ލެއްބޫަގަގނޑ   ޅ  ކ ރެވޭނެ  ޮގތ ގައިކަމެ  ން. އެންމެ އަސާސ      ،މި އޮތ    އްެގ 

ެއއްވެސް ޮގތެއް ނެތް. ތަންކޮޅ  ދެން އެކަން ޙައްލ ކ ރާނެ    ދިނ މާ   ހާސް މ ހ ންނަށް ލިޔ ން  ބާރަހާސް ފްލެޓަށް    ހަތް

ން  ބޮޑ   ، ކ އްކ ރަންރިެއްއ ކޮޓަ  ،ކ ްއކ ރަން، ދެ ކޮޓަރި  ޓަރި ިވޔަސް ޔަސް، ދެ ކޮމެ ކ ޑަޔަސް، އެއް ކޮޓަރި ވިކިތަން

އެ  ށް ކ ޑައަ ވަންނަހިޔާވަ  ދިނަސް  ޤައ މ    ހިކަމަށް  ސިޔާސ   ހާލ ަގއި  ތިއްބާ  ހާލަތ ަގއި  މި  ތިބ .  މި  ރަްއޔިތ ން  ެގ 

ނ މ ެގ ެއއްވެސް ނިޔަތެއް ނެތި ކ ރި  ދި  ހިކަމެއްހިޔާވަނަށް ޙަޤ ޤަތ ަގއި ބޯޔ ންތަކެއް ދ ެގން އެ މ ހ ންމެއްަގއި ލި ބޭނ 

މައްސަމި    ތެއްމަސައްކަ ފާހަަގކ ރެއް   ލަމަސަްއކަތަކ .  އެގ ޅ   ،ކަމެއް   ެއއްވި  ހ ށަހަޅ އްވަމ ން  ތަްއ  ފްލެޓ ޅި  ފަޅ ަގއި 
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ނޑަށް  ހަވާލ ކ ރި. އަޅ ަގ  ސް ބައެއް ފަރާތްތަކާެގ ތަޅ ދަނޑި ވެތަކ ފްލެޓ   ޅި. ގ ޅ ފަޅ ަގއި އެ ޖޫދ ން ެގއްލ ނ  ވާހަކަވ 

އޭެގ ދަންނަނ .  މި  އައެނިގެގން  ިގނަ    ެގނޑ  ޅ ަގތެރޭަގއި  ވަރަށް  ވެސް  ތިއްބެވިބޭދާއިރާެގ  ތަންތަ.  ފ ޅ ން  ނ ން އެ 

ވެސް  މ ހ ން   ސިފައިން  ޕޮލިހ ފޮނެރ ނ   ފޮނ ވަިއެގނ ވައިެގން.  ބަދަލ ން  އޭެގ  ކޮޓަރ ަގިއ  ން.  ތިން  ެގ ހ ޅ މާލެއިން 

ތައް ލިބ ނ  ފަރާތްތަކަށް  ޓ ފްލެ  ފަޅ ެގއޮތް ގ ޅ ވި. އަދި މި ކެޓަަގރ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ ދެއް   ޔަކަށްބަފްލެޓ ން އެއް

އޮތ   ދޭ  ޓ ފްލެދަލ ަގއި  ބަ ައދިވެސް  ވެސް  ބަޔަކަށް  އެއް  ޭއެގތެރެިއން  އެހެންނަމަވެސް،  ަގއި  ޤަތ  ޙަޤ   ޮގތަށް. 

ޙައްބޯހިޔާވަހިކަ ަމއްސަލަ  އ ޅޭ  ދިމާވެެގން  މި  ނ ލިބި.  ހަމައެލ މެއް  ޮގވާނެ  ދެކެނ ްއެގ  ތެކަނި  ައޅ ަގނޑ     ،ޮގތ ަގއި 

 އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަން ކޮށްެގންމިހޯދ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި  ށްެގން. ވޯޓޙައްލެއް ހޯދ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި އެކަން ކޮ  މަށްކަހިބޯހިޔާވަ

ރެވޭ އެކަން. ކ ބޫލ ަގހ ރި. އަޅ ަގނޑަށް ވެސް  ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިހާރ ެވސް މަްއސަލަތައް އެބަބޫލ  ަގ. އަޅ ަގނޑ   ހިއެއްނ ވޭ

ނ ލިބިެގން މި   .ފަރާތްތަކަށް  ހަމަވާ  ތ ރ ޝަ  ލިބިފައި ހ ރ ހާރ ވެސް  ތަކަށް މިތްންވާ ފަރާޓް ލިބެލެއެހެންނަމަވެސް، ފް

ޙަޤ ޝަކ ވާ  ވެސް  ެވސްޤަކ ރަނ   ވަރަށް   ފްލެޓ   ތ ަގއި  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  ފަރާތްތައް.  ހަމަވާ  ޝަރ ތ   ބޭނ ންވާ، 

 ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  ތްތެރި  ިއއްޒަދާއިރާެގ    ތްދޫބިލެ،  އަރ ވަނ  ރ  މި ފ ރ ޞަތ ހާއަޅ ަގނޑ  މި  ންބަރ .ތެރި މެތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަ

 ށް.ޙަލ މަ އަޙްމަދ 

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޙަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ހ ންނެއް.  މ   ، މާލޭެގ ރައ ސްނެދޭނެ އިްއޒަތްތެރިންބެ އަދި ހަނދާނެއް ނ އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ސް. ފްލެޓް ދޮޝ ކ ރި

ފ  ރާއްޖޭަގއި  ފްމި  އަލެޓެއްެގރަތަމަ  ވާހަކަ  ފްލެޓ   ވާހަކަ،  ވާ  ޅާ  ެގދޮރ ހެދޭނެ  ވާހަކަ،    ވެރިކަންހަކަ،  ވާނެ 

 ؛ތްތެރި ރައ ސް . އިއްޒަވެރިކަން ކ ރެވޭނެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށ  އެމް.ޑ .ޕ ން ސަރ ކާރ  ވ ޖޫދ ވެ، އެ ސަރ ކާރ ންބިން

މ ހިން ސިޔާވަރަށް  ސިޔާބޯހިޔާވަސަތެްއ  މ   އެކ ލަވަ ްއ  ސަތެހިކަމ ެގ  ހަ  ލި.އިއެމް.ޑ .ޕ ން  ހަޤ އެއ   ވެސް މަ  ޤަތ ަގއި 

އޮތ  ިމ  ެމއް  އިރ  އެންމެ ބޮޑ  އެއް ކަންބޮޑ ވ ލިއިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ބަލަ، މި  އިން ދޮރަށް ހިނަގދޮރ 

އެ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ،   ސަރަޙައްދ ެގ ސި ންެގދޮރ ވެރިކަމ ެގ  އެއް  މ ހިންމ   އެ  މެ  ސިޔާސަތ .  ެއމް.ޑ .ޕ ެގ  ޔާސަތަކ  

ށް ޤަތައޮށް. ޙަޤ   ޓ ފްލެ،  އިންދާ ވާހަކަ ދެއްކ އޮށް  ބެ ދޮންޓްފްލެ  މާފްލެޓ ެގ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށ ދަށ ން  ސަތ ެގ  ޔާސި

ޑަ  ކ   ؛ތްތެރި ރައ ސް އިްއޒަ  .ރިވެރިކަން މ ހ ންެގ ކ ރިމަތ ަގިއ ފެންނަން ފެށ ެގދޮ  އިއޮށް ހަމަ އަރަ  ދިޔައ  ފްލެޓ ވެެގން

ައޅ ަގދ ވަސްކޮ ތެރޭަގއި  ފްލެޓަށްޅެްއެގ  ކާމިޔާބ އަކ   ބޯހިޔާވަހި  އަދި  ނޑ މެން  ހޯދި  ެވސް ކަމަށް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި 
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ހައިރާންއަޅ ަގނޑ  މިކާމިޔާބ ބޮޑ   ކ ރަނިވި  މެން  ހ ޅ މާލޭަގއި  ެއއް.  ބެއްލެވިޔަސް  ފްލެ  އެއްހާރ   ،  އިއަޅަ  ޓ ހާސް 

ބޯ ެއ  ެގދޮހިމިހާރ ވެސް  އެ  ތެރޭަގއި  އަޅާފައި ޅެއ ރިދިރ ަގއި  ޔާވަހިކަމ ެގ  އެމް.ޑ .ޕ ން    . ަގއިފްލެޓ   ހ ރި  މ ންދަނ  

އަޅަިއެގން    ، ފްލެޓ އިއަޅަ  ދޮރ ޯގތި ހޯދައެިގން ހަމަ އޭަގއި ވެސް ެގ ދޫކޮށްލ މާ  އި ކ ދި ތަންކޮޅ މާލޭަގ  ށްއިތ ރައޭގެ 

އްބާ މިހާރ  ހ ޅ މާލޭަގިއ ކ ޑަތަންކޮޅ  ދޫކޮށްލަިއެގން ތިއި  ގަ ހާލ    ވަރަށްއަދި އެ މ ހ ންމ ހ ން ދިރިއ ޅެމ ން އެބަދޭ.  

މ އްސަނ  ރަނަގޅ   މާލޭަގއި  ހަމަ  މ ހ ންނަކ   ެއޅި  ރައ ސްެގދޮރ   އިްއޒަތްތެރި  ދޫކޮމ ގެ އަދި   ؛ދިން.  ލ ކ   ށްއިތ ރ ން 

އެތަނޫން ރާއްޖޭެގ  ެގދޮން.  ހ ރި  އަޅާފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ންނާ  ރ މިތަނ ަގއި  ފެމިހާރ ވެސް  ދިއްދޫގައި ނެ  ންނަން. 

ހ ރި   ައޅާފައި  ވަދެ  ތަނަށްތަންވެސް  އޭގެ އ ޅޭ.  އެބަ  ެގންމ ހ ން  މިހެން ހަމަ  ވެސް.  ކ ޅ ދ އްފ ށ ަގއި  އިތ ރަށް 

ނެތް ބަލަޮގސް  .  ދަންނަވާކަށް  ދެކ ނަށް  އ ތ ރ ން  ރަށެއްއިރާއްޖޭެގ  ހ ރިހާ  ހަމަ  އަޅާފަ. ގަ ލާއިރ ަގއި  ހ ރ   އިހެން 

ެއްއވެސް    ޅޭއ   ލެޓެއްގައިފްއެހެން ސަރ ކާރަކ ން ެއޅި    ،އ ޅޭތޯބަ އެަގނޑ ެގ ސ ވާލަކ  މިއަދ   އަޅ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

އ ޅޭތޯ އެބަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޢަހަމައެކަނި ؟އިންސާނަކ   މައ މޫން  ވެޤައްލްބްދ   ދ ވަސްވަރ   އަލި ޔޫމްެގ  ފައި ޅާއަކިރިން 

ފްލެޓެއް ނެތެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ން ފަރާތަކ ން އަޅާފައި ހ ރި  އްޖޭަގއި އަޅާފައި ހ ރި އެހެރާ   މި  ހ ރި ދެތިން 

ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޫލ ަގތަނަކަށް ފެނިފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވ މާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ދިރިއ ޅޭ ތަނެއް އަދި މިހާ  ލެޓެއްަގއިފް

ހަމަ ޮގތ ަގއި އެކަން ކ ރެވޭނ   ފ ރި މެން އެންކައަށް. ެގދޮރިވެރިއަދިވެސް އެމް.ޑ .ޕ  ކ ރަނ ބާރ  އިތ މި މާލޭެގ ރަްއޔިތ ން 

ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި ަވގ ތ  ިމ  ބޫލ  ަގށް  ައޅ ަގނޑަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްކަމ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ދެކޭ.    އަށްވެސް އެމް.ޑ .ޕ  

މަޖިލ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ  ސަރ ކާރާއި  ވެސް  ބަދަލަކ   އޮތް  މި  އައިއްސަ  ެގދޮ  ،ހަށް  ޓަކަިއ  ހަމަ  ރ ވެރިކަމަށް 

ދިޔަ ޮގތް މި އޮތ  ފެންނަން. އަޅ ަގނޑ މެން ާގކޮށ ަގއާިއ  އި ަގިއ ެއކަން ހިނގަ އް. ެއއ  މ ެގ ކ ރ  ލެއްސަ އޮތް ބަދައި އަ

ހަތް އަހަރ    ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަން ނިމިއި ެގ ތެރޭަގއި ައޅަކަށް ހަތް އަހަރ ތަލްޓ ފައި ހ ރި ފްޅާަގއި އައަރަބިއްޔާ 

ދާލ  ވަރަށް ބޮޑ  މަކަރެއް ހަދާފަ.  ދާލިއިރ  ވެސް ަވއްވައްވައްދާލެވޭވަރ ވ .    ހ ން މ ށްތަންތަނަ  އެއިރިަގއި ކިރިޔާ  ވ 

އްހާ  ތައް ދޭޮގތަށް ހަތް ހާހެފްލެޓ   އި ހ ންނަަގާގކޮށ     ައެގްއގައިތ  ވަރަށް ކ ޑަރ  އޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ން އޭ

ބަދަލ ވެެގން    .ރ ފިޔާއަށް އެ  ރ   33  ދިޔައ އެހެންނަމަވެސް،  ދަފިހާސް  ކ ލި  ވަރަށް  ޔާެގ  ކ ރ   އެކަން  ޮގތަށް.  އްކާ 

އަޅ ަގ ވެސް  ޙަޤ ޤަތ ަގއި  މާލަޭގއި  މި  ޮގތަކަށް.  ބޭނ ންހ ލަތްތެރި  ދޭން  ތިބިނޑ މެން  އެކަން ވެފައި  ފަގ ރ ންނަށް   

ލ މާ ކޮށްދޫ  .ކ ލި ނ ދެއްކޭނެތ  ފްލެޓަށް  ފ ޅ ން ދޫކޮށްލ ބޭއެ    ހާހަށް ބަދަލ ކ ރ މާ  33ފަހ ން    އެންމެ  ،ކ ރެވެން ޮއްއވާ

މިޮގތަށް  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް ެގނައ .  ދަލ ތްތަކަށް ފްލެޓްދ ފައި އަނެއްކާ ައަގށް ބަން އޭރ ަގއި ބޭނ ންވި ފަރާޕ .ޕ .އެމ 

 ތައް ވަނ ... ވެރިންެގ ފްލެޓ ގައި ޙައްޤ ތ ޤ ޤަޙަ
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. ށްވަނ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައަރ މި ފ ރ ޞަތ   ރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ްއޒަތްތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ އި

  އްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެގއްލ ނ .އި މާ،  ނެތް. އެހެންވ   މަޖިލ ހ ގައި   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އެ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ށް.  ސަލ މަދ ައޙްމަބަރ  ންމެތެރި ިއއްޒތްދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށ  ،އަރ ވަނ  މި ފ ރ ޞަތ ދެން އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ސަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށ 

ރައ ސްޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި  މ ހިންމ ކައާދެ!  .  އްޔާ  ޙައްބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ެއއ   ޤ   މާއި 

!  ވޭނެ ޙަޤ ޤަތެއް ނޫން. އާދެއިލެ ަގއި އޮޅ ވައް ލެހާ  ސްވެއެއް ެއއ   ކ ރ  ކޮންބައެްއކަން   ތަޢާރަފ ކަމ ެގ ވިސްނ ންްއޗެއް އެ

ރޫޢ ެގ  މެ. ހިޔާ މަޝް  ދެްއ ވެސްޢ ރ ކާރ ެގ ވަރަށް މ ހިންމ  ވަސަ  މިއެހެންމެ  މެއް. އަދި ހަމައެއ  އެމް.ޑ .ޕ ެގ އ ފެއްދ 

ހަކަ ވެސް ވަރަށް  ވާ  ެގއަދަދ ތަކ   އެބަ ދެކެވޭ. ޭއެގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިން  ސް، ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައ 

އެއްތަކ ރާރ ކ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ިގނައިން އަދިވެސް  އާ  ރެވޭ.  ހަނދާން  ހަމަ  ޮގފަހަރ   ތ ން  ކޮށްލ މ ެގ 

ރައ  ފާހަަގކޮށްލަ  ސް،އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ައދަދ ތައް  މަޝްއަޅ ަގނޑ   ން  މި  ހިޔާ  ޮގތ ަގިއ  ބޭނ ންވޭ.  ރޫޢ ެގ 

އެކ ލަވަޝްރޫމަ އަދަދަކ މްފޯލ މ ން  އިޢެއް  މ ހ ންެގ  ހ ށަހެޅި  އަދަދ ތައް  ބާވ ސް  ،  މި  ލާ  ކަނ   ށް،ރަނަގޅަ  ހާސް. 

އަޑ އެއްސެވ  ބޮ  ންރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެދެން.  ޑަައޅ ަގނޑ   ފް  ނ ވަށް  މ ހ ންނަށް  ލިޔ ން  ލެހާސް  ލިބޭނެކަމ ެގ  ޓް 

ެއ    ،ން ބ ނ ެގ ސަރ ކާރ ޭއރ   ރި.ދޫކ    ލިޔ ންހާސް މ ހ ންނަށް  ނ ވަހާސް މ ހ ންެގ ތެރެއިން    ބާވ ސްދޫކ ރި. ެއއ   

ހ ންނާނޭ ފްލެޓ   ހަތް   ތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ މެހާސް  އެކަމަކ   އަދަދ .  ހެދިއި  އިޖަހަން  މިރ ހިސާބ   ހ ރ  ަގއި  ތާނަގއި 

ކަމަށް ބ ނ   ންނާނެ ކަމަށް ބ ނ . ހ  ސް މ ހ ންނަށް ދޭނެހާ ނ ވަލ . ހާސް މ ހ ން ފޯމ  ބާވ . އެހެންވ މާ، ފްލެޓ  6720

އްލ ވާނެ ޮގތެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ސް ދެން ޙަވެ   . މިހެން އޮތް މައްސަލައެއް ދ ވަހަކ 6720ހ ރި ކަމަށް ވަނ   .  ހާސް  ހަތް

މިއަދ  މައްސަލަނ ވިސްނޭ.  ހ ށަހެޅި  މި  ބ އި  މި  ބޯހިޔާވަހިކަމ   ،ނަނ  ަގއި  އަވަހަށް  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  ެގ  ކ ރ ެގ 

ބޮޑ  ،  އިދިނ މަށް ނިންމަ  ތްތަކަށް ފްލެޓ ވެނި ކ ރާ ފަރާއަލަތ  ކައި  ޮގތެްއގައި  ކަިއ ޚާއްޞަށް ޓަ ލ ކ ރ މަމައްސަލަ ޙައް

ކަމަށް.    އްމަޝްރޫޢެ ރައ ހިންިގ  ޮގތަކަށް   ؛ސް އިްއޒަތްތެރި  ނިޔައަަވސް  ކ ރާތެރަނަގޅ   ކަމެއް  މި ްއަގއި  ނަމަ 

ހަވާލ   މޯލްމަސައްކަތް  ބައްލަވާ.  ކ ންފ ނިތަކަށް  ފްޑިކ ރި  ކަސްޓަމްސްއަށް  ފެނަކަ ހަވާލ ކ ައޅަން    ލެޓ ްވސް  އަށް  ރި. 

ހަވާލ   ލެޓ ފް ފްއަޅަން  ިއމިްގރޭޝަނަށް  އިސްލާމި  ލެޓ ކ ރި.  ހަވާލ ކ ރި.  ފްއަޅަން  ޔ ނިވަރސިޓ އަށް  ައޅަން   ލެޓ ކް 

އަޅަން    ޓ އަށް ފްލެޓ ސް ނެޝަނަލް ޔ ނިވަރސިއަޅަން ހަވާލ ކ ރި. މޯލްޑިވް ންޑް ޭއވިޭއޝަނަށް ފްލެޓ ހަވާލ ކ ރި. ައއިލެ

އަޅަން ހަވާލ ކ ރި.   ޑަށާއި ޓ ވ  މޯލްޑިްވސްއަށް ެވސް ފްލެޓ އަ  މަޝްރޫޢ ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގމަ އެ  ކ ރި. ހަހަވާލ 

މެނޭޖްމަންޓް   ފްކޯޕަރޭޝަނަށްވޭސްޓް  އޮތ   ވެސް  ހަވާލ   ލެޓ   އެމް.އާރ .ޑ .ސ އައަޅަން  ވެސްކޮށްފަ.  މިއިން ށް   .

ތަނަކަށް   ކ ރެހ ންތައްމަޝްރޫޢ  އެްއވެސް  ރޭވިފައި  ވެސް  ލެވޭވަރ ށް ކޮތައްޔާރ    ެގ  ޓަވަރ ތައް    ނ ވި.  ބޮޑެތި  އޮތ  
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ަގތަްއ ސަރ ކާރަފްލެޓ އި ހ ރި  މަ ހަތަރ  ފްލޯަގ، ފ ރަތަފައިހަދާ މަކ   ކަށް ދިނ މަށް ޓަކައި. އެކަދޭންޖެހޭ ބަޔަ  ނެ، ށް 

ން އެނިގެގން  ބަކ ހިސާ  ކ  ނެތްކަން ވަކިއްެވސް ބަޔައެޅޭނެ އެ  އްސްޓ ން ފްލެޓެމި ދެންނެވި ލި  ވ  ޮގތަކ   ކަންތައް

މިކަން ހިނިގ ޮގތަކ . އެ    އ . މި ފްލެޓ   36ކާރަށް ދެވޭ ޮގތަށް ދިމާވ   ލަ ޮގތަށް ސަރ ކައެޅޭނެ ބަޔަކަށް ެއއް ލެޓެއް  ފް

ލި  36 ވިދާޅ ވެފައި އްޚާ  ބޭނ ފްލެޓް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  މ ހ ންނަށްކަން  ބޭނ ންވާ  އެހ އަށް    ޞަ 

ޖޫދ ަގިއ  ދެން ވ ؟ ތްތޯއެއްވެސް ޮއޅ މެއް ެއބަ އޮ  ނަށްައޅ ަގނޑ މެން؟ އޮޅ މެއް   އޮތްތޯއި ެއބައްަވއިފި. މ ގަ ސާފ ކޮށްދެ

ތް ހާމަކ ރާނެ ކާރަކ ން ކަން އޮތް ޮގ ސަރ  ތެދ ވެރި  ،ނަސްދިކަށް ލިޔ ން  ބަޔަ ލިބޭނެ ކަަމށް ކިތަންމެ  ތަކެއްފްލެޓ ނެތް  

ތް ޮގތް މިހާރ   އެކަން އޮ  ވ ނަމަެވސްކަމ ަގއި  ހ ނ ން ޖެޑ ައހައަ ޖަވާބެއް  ރައްޔިތ ންނަށް. ޭއަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ނޭދޭ  

  ފަސްއި  ދެްއވާ މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގޔަގ ންކަން  ންކ ަގިއ ސަރ ކާރ އެާއއެ  . އަދި ހަމަސަރ ކާރަށް އެ އޮތ  ހާމަކ ރަްއވާފަ

 ...ހާސް ފްލެޓ  ، މިހާރ  އެއްއިފްލެޓ ެގ މަސައްކަތް ފަށަ  ސްހާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްޝ  ފ ރ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ެމންބަރ .  އަރ ވަނ ތެރި  މެންބަރ    ،ނޫން ؛ޞަތ   ިއއްޒަތްތެރި 

 ! ލަްއވާއިނިންމަވަ

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ސަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށ 

ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް  ންވ މާ، އަޅ ކަމަށް. އެހެ  ޖެހާސް ޔ ނިޓ ެގ މަސައްކަތް ފެށިއް  އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވ  މިހާރ  އެއް

ކަމަށް ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ސަރ ކާރ ން ނ ހަނ   ، ބޯހިޔާވަހިއިށްދެއްވަ  އެބަ އޮތް މި މައްސަލަ ޙައްލ ކޮޔަގ ންކަން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  .އަވަހަށް ޙައްލ  ހޯއްދަަވއިދެްއާވނެ ކަމަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފ ރ ޞަތ އިްއޒަތްތެ  ޝ ކ ރިއްޔާ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ދާއިރާެގ    ،ރ ވަނ އަރި  އިްއޒަތްތެރި އިހަަވންދޫ 

 ތްތެރި މެންބަރ . ށް. އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަޢަޝިފާމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

އި އޮތް އެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ،. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ިމައދ  ވާހަކަދަްއކަމ ން މި ދަނ  ރައ ސް ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ 

އިޖ  އެންމެ  ބޮޑ   މައްސަލަ  ބޮޑ  ތިމާޢ   ރައ ސްކަބޯހިޔާވަހި   ، އެްއ  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން.  ބެހޭ  މަްއސަލައާ   ؛މ ެގ 
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މަބޯހި ެއކިއެ އްސަޔާވަހިކަމ ެގ  ޙަްއލ ކ ރ މަކ   ވަސަރ ކާރ ތަ  ކިލަ  ފައެދެއް.  ޢ ކ ެގ  މި  ފ ރަތަމަ  އެ  ހަކަށްންމެ  އައިސް 

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ވަނަ އަހަރ  އ ފެއްދި ސަރ ކާރ   2008   އެއް ސަރ ކާރަކ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ކ ރިސައްކަތްމަ

ސަރ ކާރ ަގއި ބޯހިޔާވަހިއެ  ރައްޔިތ ންެގ  މާލޭ  މ ހިން  ދިގ ރާސްތާ  ޙަްއލ ކ ރ މަށް  ޕްކަން  އެލޭމ   ލި.  އިކ ލަވަނެއް 

ވެރިކަން   ފަރާތްބަޣާވާތަކ ން  އައި  ދެން  ޮގތަކ ތަަވއްޓާލާފައި  ކަންކ ރި  ފޯ  ވެށިފެހި   ،ކ ން  އެޅ  މާލެ  ވެސް   މ ތައް 

ފެށި   ެގ ވެރިކަމ ަގއި ހަދަންއިއްޒަތްތެރި ރައ ސް އެއަށްފަހ  ދެން    .ލ ޖޫދ ން ފޮހެޑަސްބިނަށް. އެ ފަރާތްތައް ެއއްކޮށް ވ 

ހިކަން ނެތް ނިކަމެތި އޭރ ަގއި ބޯހިޔާވަ ؛ތަކާއި މި ތަންތަންލެޓ ން ފެށި ފްހ ރި ބިމ ަގއި އަޅަ  ޔާ، އަރިބިއްތައްފްލެޓ 

ޑެތި ބޮ އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ    ، ލ  އޮްއވާ މި ކަންކަމ ެގ އ ސޫ  ށް އެ ތަންތަން ލިބޭ ޮގތަށް ފައިސާ ދެްއކ މާއިރައްޔިތ ންނަ

ތައް ލައްކަ ރ ފިޔާއެްއ،  ޞަދ ަގއި އެނ މ ެގ މަޤްންތަން ދިއެ ތަ ނަށް  ސިޔާސ  ބޭފ ޅ ން  ، ވެރ ންނަށް، އިސްވެރިންނަށް

. މިއ ތޯ ރަްއޔިތ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްކަމެތި މ ހާއަށް އެންގ   ތަކަށް ދޭން ނި ެއ ފެލެޓ އްޔާއެ އެތައް މިލިއަން ރ ފި

މިއަދ     ންނަންޖެހޭނެ ލަދ ަގމިއަދ    ؟ކަން ހޯދައިދޭ ޮގތަކ ދެކެ ލޯބިވާ ސަރ ކާރަކ ން ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާވަހި

ހ ޅ މާލޭަގިއ  . ދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްއަނަގ ހ ޅ ވަން  ، މިތަނަށް އައިސް ނިކަމެތި މާލޭ ރައްޔިތ ންެގ ވާހަކަ ދައްކަން

ރ ެގ  އޭ  ހާސް ޑޮލަރ   ން ދެވެސް ކޮންމެ ފްލެޓަކ     ހިތ ލ ައޅަން   ލެޓ ހާސް ފް  ކަ. ހަތްހާސް ފްލެޓެއް ައޅާ ވާހަ   ހަތް

 ޮގތަށް. ނަތ ޖާއަކަށްވ  ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށް އަތްނ ފޯރާ  ލިބޭށް، އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ބޮޑ ންނަށް  ރިންނަސިޔާސ  ވެ

  ސަބްސިޑައިޒް ތ  މ ހާއަށް  ރަްއޔިށް އެ ތަންތަން  ޮގސް، ިމއަދ  މި އޮތ  ސަރ ކާރަެގ ައގ  ައރައިެގން ވަރަށް އެ ތަންތަނ 

.  އެންގ   ންޅަހާސް ރައްޔިތ ންނަށް ދޭން ފޯމ  ހ ށަހަ  ، ހަތްހާސް ފްލެޓ   ތްއެ ހަ ؛ ރައ ސްއިއްޒަތްތެރިޖެހިފަ.  ށްދޭންކޮ

އިންތި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް  ހ ށަހަޅާފައި  ބޭފޯމ   ތިބިހާއަށް  ރައްޔިތ ން  ނ ންވެފައި  އެން  ނިކަމެތި  ލައިެގން ދޮށ ަގއި  ކޮޅ  

ރައ ސް ނ ވ   ެގން ނިިއއްޒަތްތެރި  ތިބި  ނެތިފައި  ބޯހިޔާވަހިކަން  ރައްޔި.  އިހ ސާކަމެތި  ސިޔާކ   ސްތަކާތ ންެގ  ސ   ޅ ނ  

ދޭން. އެ ޖަރ މާ ހިންިގ   ފްލެޓ ހާސް    ބޭނެކަމ ެގ ލިޔ ން ބެހި ހަތްލި  ލެޓ ހާސް މ ހ ންނަށް ފް  . ނ ވަބޭނ މަކަށް ޓަކައި

 ނާތ  ވަން ލަދ ނ ަގންފައި އަނަގހ ޅ  ޔާކަމަށް ކ ރިމަތިލާފައި، ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތ ަގއި ވޯޓޭ ކިމޭޔަރ ލޭ  މ ހާ މިއަދ  މާ

  30ފައި މިނިސްޓަރ ެގ  ކިޔާ  ށޭޅ މ ެގ ހާލަތަތައް ދިނ މ ަގއި ދިރިއ އެ ފްލެޓ .  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްޑ  ހައިރާންވޭ  ަގނ އަޅ 

ކަނޑައެޅ   40ޕޮއިންޓް،   އެޗްޕޮއިންޓް  ބައްލަވަ   7-.  ލިސްއެ  ލަްއވާ  އިކެޓަަގރ އަށް  ނެރ އްވި  އޭރ ގެ ބޭފ ޅ ން    ޓ . 

ބޭ ސިޔާސ   ބޭފ ޅ   ޅ ންނާއިފ ސަރ ކާރ ެގ  ޕ .ޕ .އިލާޢާ ންެގ  އެ  މިއަދ   އޮންނާނ .  ބޭފ ޅ ން  ޕ .އެ  ން.ސ ެގ  އެމް، 

  އޭަގނެހ ޅ ވަން ލަދ ނ ަގއަނ   ހ އްޓިޕޯޑިއަމް  ޮގސްނ ކަމ ެގ ލިޔ ން ހިފައިެގން ސްޕާސަން ހ ނާ ވަލ ދ  ފްލެޓް ލިބ ސްޕޯކް

. އެކަމަށް  ން މި ސަރ ކާރ ން ޙައްލ ކޮށްދޭނެކަހިޔާވަހިބޯ  ލޭ ރައްޔިތ ންެގ. މާިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް  އަރާށްއަޅ ަގނޑ  ހިތަ

ޙައްލ ސަރ   މި ކ ކާރ ން  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރިއަށް  ެގނެސްދޭނެ.  ވެސް  ރެވޭނ   އިންތިޚާބ ަގއި  އޮތް  މި 
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 އިްއޒަތްތެރި  ޓ ދ ، މި މާލޭެގ މޭޔަރ ކަމަށް އަނަސް ޢަބްދ އްސައްތާރ  ެވސް ހޮވައިެގންކެނޑިޑޭޓ ންނަށް ވޯއެމް.ޑ .ޕ ެގ  

 . އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ޔާ އް ޝ ކ ރި  ؛ަގނޑ  . ައޅ ރައ ސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެން ޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ބައްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  ،  ރ ވަނ އަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފަރެސްާމތޮޑާ 

 ށް.މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠ ފަ

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަޠ ފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

އިޝ ކ ރިއް ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ެގދޮރ ވެރިކަމަ ޖ ތިމާޔާ  މެދ ވެރިކޮށްޢ   ކ ންފ ނިތައް  ސަރ ކާރ   ޚާއްޞަކޮށްެގން   ށް 

ކޮޓަރ ެގ   ެއއް  ތަމެދ   ތަކާފްލެޓ އެޅި،  ޮގތ ެގ  ކަންކ ރި  ސަރ ކާރ ން  މި  ހާމަކ ރ މަފ ސ   ގޮވަލ   އިފަރ   ނަ،  އިލައިށް 

ހ ށަހެޅި މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މައްދާއިރާެގ  ވަރަ  ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި  ބަލަންޖެހޭ ށް ސަލައަކ   ސ ރިއަސްކޮށް   

ހިތާ އެހެންނަމަވެސް،  މިމައްސަލަެއއް.  ސ މައަކ   މަްއސަލަތައް  މިނިވަން  ފަދަ  ދައ ލަތ ެގ  ބަލާނެ  ރިައސްކޮށް 

ނެތ ން. ހ ރިހާމިނި  މ އައްސަސާއެްއ  އޮތ   މ އައްސަސާއެ   ވަން  ރައ ސް، ްއ  ހި  އިްއޒަތްތެރި  ރ ކޮށް،  ސޯއެމް.ޑ .ޕ ން 

އެހެންކަމ ންވެއަޅ  ކަން  ،ތިކޮށްފަ.  ރައްޔިތ ން  ރަޑ ވާބޮމިއ   ކައްޔި،  ފަދަ  މާޔޫސްކ ރ ވާ  އޮތ   ތ ން  މި  މިކަން  މަކަށް 

ޔާސަތ ތަކެްއ   ދ ރ  ސިނަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންިމ ދައްކަނ  ޯއާގތެރި ރައ ސަކ  މި ޤައ މ ެގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްވެފަ.  

އިޖ ތިމާންގ ޅ އް ެގ ޮގވަިއެގން  ބޮޑެތިޢ   ނިކ ންނަ  ކ ރެްއވި  ތ ން  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ޙައްލ   މައްސަލަތަކަށް  ބޮޑ   

ރ ން  ނ ލާ މި ސަރ ކާ  ފެނާތ ެގ ތެރެއިން އެއް ކެޓަަގރ  ެއއްކޮށް  ޞަބޯހިޔާަވހިކަމަށް ހޯދި ފ ރ   ންއިތެރެމަސައްކަތ ެގ  

މިއ ދިރ ވާލި ވާހަކަ.  ހިތާމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިޔާ  ނިސްބަތްވެެގން  ކެޓަަގރ   މި  އަދި  ވާހަކަ.  ދައްކާ  ނ   ދަ  އެކ  

ރައ ސް، މ ހިން  އިްއޒަތްތެރި  އެންމެ  ޤައ ަމކަށް  އެ  ހަޔާތެއްަގއި  ހަކަތަ ޤައ ެމއްެގ  ޒ ވާނ ންމ   އެ  ނަށްކަމ ަގިއވާ   .

އެތަ ވަންދެން  ޒ ވާނ ންނަށް  އަހަރެްއ  އިންތިޒާއް  އައ   ރ ގެ ކ ރި  މި  ނިމ ން  ރައ ސް،  ހިތި  އިްއޒަތްތެރި  ކޮށް. ވަރަށް 

ހިކަމަށް  ހިޔާވަބޯ  ،ޓަކައި  އ ޅ މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލ  އާރާސްތ ކ ރ މަށްދިރިޤައ މ ެގ    ށްކާ އެ ޒ ވާނ ން އިތ ރައަނެއް  މާދަމާ

  ނަން މި އޮތ . ފެންކ ރާތަން  އްތ  ކެއް، އަހަރ ތަކެއް ކަނޑަސްތަދ ވަ  އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،ޕްލޭންތަކެއް ހަދަން    ޓަކައި އާ

ނާޤާ އެތައް  އެއ  ސަރ ކާރ ެގ  އިޒ ބިލ ކަމ ން  ެގއްލިއްޖެ.  ަވޒ ފާ  މަސައްކަތެއް ވާނ ންތަކެްއެގ  ކ ރާނެ  ކާންބޯން  ތ ރަށް 

  މި   ންރަށް ނިމ އިންތިޒާ  ކ ރި  ދ ވަހ   ހާކަމަށް ިމއޮތްހިތާނަގއި ޒ ވާނ ން ބޯހިޔާވަ  ކ ނ ނ ދެްއކ ނ . ނ ދެއް  ށްކަރަސަރ ކާ

ިއްއޒަތްތެރި ނޑާލައިފި. ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް  މ ދ ތައް ފ އްކ ރަމ ން އައި އ ަވރަށް ހިތިކޮށް.    އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް،އައ   

  ނޭަވއްޓާލަން މި ސަރ ކާރ ންައގ    ެއކަމ ެގ ވެސް   މާބެ ނަމ ން މަނިކ ފާނ  މަޝްހޫރ ވެެގން ދިޔައިދޮން  ލެޓ ފް ؛ރައ ސް



1202 ރ ވަރ  ބ ފެ 32                                        ލްސާޖަ  ވަނަ  9ގެ ރ އ ދަ  ތަމަގެ ފ ރަރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

25 

 

ޔާތ ަގިއ އަލަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  ހަސިޔާސ    ؛ނިކ ފާނ ެގ އަލަތ ަގއިމަ ؛ސްރި ރައ މަސައްކަތް މި ކ ރަނ . އިްއޒަތްތެ

ފަިއ  އޭރ ަގއި ހިފެހެއްޓި ތެރެއިން ެގޤ ތަކެްއެގ ވާހަކަ މި މ ޖ ތަމަޢ އިރ ަގއި ައޑ ިއވެމ ން ދިޔައ  އެތައް ބައިވަރ  ޙައްކ ޑަ

ޙައްޤ ހ  އެ  ފ ރ ޞަތ   ރި.  ހަމަހަމަކަމަށް  ބަސްބ ނަން  ،ންހޯދައިދިނ  ތަކަކ   ދަ  ،މިނިވަންކަމާއެކ   ފަރ ދ ން  އްކާ ދޭދޭ 

ދަޢ ވާނ ކ ރ ން މައްޗަށް  އެތައް   ،ވާހަކަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  ބޭނ ންކ ޑަ ؛މިފަދަ  ޓަކަިއ    ،ވާކ ޑަ  ދިރިއ ޅ މަށް  އިންސާނަކ  

،  އެހެންނަމަވެސް  ްއވި.ވާހަކަތައް ދައްކާލަން މަނިކ ފާނ  އެކަމަށް ވަކާލާތ ކ ރެ  ންމ  މ ހިބޭނ ންވާ ދައްކާލަން ބޭނ ންވާ 

ައގ ަވއްޓާލަ ޔަހިތާމަ ކަމެއްެގ  ހ ރިހާ  އެ  މިއަދ   ދާތ ކ   ސަރ ކާރ   މި  ރައ .  އްވަމ ން  ވަނ    ؛ސްއިްއޒަތްތެރި  ިމއަދ  

 މި ސަރ ކާރ ން.  އ މ  ެގންޮގއްސިޤަށް މިއަދ  މި  ތަލަހާ.ޑ .ޕ ެގ ތިލަފަތް ވެސް ިމ ސަރ ކާރ ން ަވަގށް ނަާގފަ. އެ  އެމް

ވާނެ  ނެ މައްސަލައެްއ. ބަލަންއ  ބެލެންޖެހޭމި  ސް.ިއއްޒަތްތެރި ރައ އޮތް،  ން އެބަޑ ވ ނޑ މެންެގ ކަންބޮޅ ަގއަ  ،އެހެންވ މާ

ހަރ  ދައްކާ  ފަ  އެއްވާލި މައްސަލަ.  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ެއއް ކެޓަަގރ  އެްއކޮށް ސަރ ކާރ ން ދިރ   .މައްސަލަެއއް ވެސް މެ

 . ..ވާހަކަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .  އެއްެގ ނިޒާމ  ނ ކ ތާދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ތްދޫބިލެ

 

 (  މައްސަލަ)ނިޒާމ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ސަރ ކާރެއް  ތިލަފަތެއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ނަާގނެ.  ަގއި  ވެސް  ވަަގކަށް  ސަރ ކާރ ެގ އް  މިދިޔަ 

ހ ލަތް ހަދައިެގން    އިސަރ ކާރ ން އެބަ ެގންދޭ. ރޭެގ ަވގ ތެްއަގއި ވަނ  މަކަރާކ ރިއަށް މި    އްއްތަ ކަންތަމ ެގ  ބޯހިޔާވަހިކަ

ފ ލެޓ  އަޅާނެ   3000ފްެގ އެމް.ޑ  ހަްއޔަރ ކޮށްފަ. އެއ   ލައި  ެއއްެގ އަތ ން ފައިސާ ނަަގިއެގން އ ޅ ނ  ސ އެތައް ބަ

ބ ނެ ނަގައިެގ  3000އެ    ،ކަމަށް  ފައިސާ  ފިފ ލެޓަށް  އ ލަން  އަތ ލައިެގން  ވަނ   މި  މިހާރ   އިަގނެވިފަ.  ޅެނިކޮށް 

އްލ ކޮށްދޭނަން. އަދި މ ނާ ވަނ  މި ޙައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މި ފައިސާ ނަާގފައި ތިބި މ ހ ންެގ ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެން  

،  މާފަ. އެހެންވ  ވެސް ވިްއކާއެތެރެކޮށް އެ މ ހ ން  އަށްބޭރ  މ ހ ން ރާއްޖެ  6000  ،ބ ނެފ ލެޓ  އަޅާނެ ކަމަށް    3000

   ެގދޮރ ވެރިކ ރ ވ މ ަގއި މިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ކޮށްފައި އޮތް ކަންތައް...

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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  . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަޠ ފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

އްލެއް ހޯދައިދިނ މަށް ޙައ އްމ ދ ތަކަށް    ،ންެގ ފ ލެޓ ތައްޒ ވާނ   ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރިރައ ސް.    އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ކ ރިއަށް   ރައ ސް.  އިއްޒަތްތެރިކ ރަންޖެހޭ އެބަ  އާދ ތައް މަތ ން ސަރ ކާރ ން ހަނދާން  ޢ ވަ   ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ން ވ 

ރައްޔިތ   މި ބަސްއޮތ   ލިބޭން  އަންނަން  ބާރ ވެރިކަމަށް  ރައްޔިތ ން  ފ ރ ޞަތ .  ހަމަެއކަނި  ލިއްބައިދޭ  ޖާަގ  ނެ  ބ ނަން 

ފ ރ ޞަތ  ފ ރ ޞަތ ހަމައެކަނި  އެ  މި.  ރައްޔިތ ން  މިަގއި  މިހާރ ފަހަރ   ބ ނާއޮ    ނޫނެކޭ  ސަރ ކާރަށް   ތަން  ތް 

 ޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ކ ރިއްދޭ. ޝ އެބަމެންނަށް މިއަދ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފެންނަމ ން ަގނޑ އަޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެއ    .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ށ ވަނ  މާވައަރ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

ތްތެރި މެންބަރ ން ދެން އިްއޒަ  ކ ރާ ޮގތަކ ސްތ  ަގރ  ޢަމަލ ކ ރަންެވެގން މި  ރ  ނެތް. ައޅ ަގނޑ  މިހާއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އަނެއްކާވެސް އަިއސް ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާނ . މިހާރ     ،އިތ ރަށް ވާހަކަދައްކަވަން ބޭނ ންވެަވޑަިއަގންނަާވ ނަމަ

  ނިންމާނ . ނެތިއްޔާ ދެން އެ ފ ރ ޞަތ  އެ   ބޭފ ޅ ން ކަަމށް އަޅ ަގނޑ ފ ޅ ންނަށް އެއ  ތިއްބެވި  ތިއްބަވާ ބޭމިތަނ ަގއި  

ލިބިަވޑައިނ ަގންނަާވނ  އެދިަވޑަިއަގންނަވަންބޭފ ޅާއަށް  ފ ރ ޞަތަށް  އަނެއްކާ  ފަހ ން  މި .  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ޖެހޭނ . 

   . އަށްރ  މ ޙައްމަދ  ރާޢ އަރ ވަނ  މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަފ ރ ޞަތ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ދޫނ މަ

ކ ރ ެގ    ،ޒ ޮގތ ން ނަަގންޖެހޭ ފަރާތަކ  މ ޢިއް  ާގނޫނ މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ޒިންމާ    ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރިރިއްޔާ  ކ ޝ 

ސަށް މަލާމަތްކ ރި އ ރަ އިްއޒަތްތެރި  އިާވނެ ފ ލެޓ  ދޮންބެ ކިޔަ ރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ައޑ ައއްސަ ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރ . 

ހޯދަން ލަޤަބ   އެ  މިއަދ   ފ މ ހާ  ނޫވެެގން  ވާހަކަެއއްލެޓ   އިތ ރ   ސ ވާލ   ން  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ކޮށްލަން  ނ ދައްކާ. 

އެކަނި  އި މި އ ޅެނ  ޒ ވާނ ން ދިރިއ ޅ މެއް ާއބާދ ކ ރަން. އެކަނިމަ ؟ލެޓެއްތޯކޮޓަރ ެގ ފ   މިއ  ކ ްއކ ރާ ެއއް  ،ބޭނ ންވަނ 

ނިންމަ އެޗް.ޑ .ސ ންނޫން  ކަށްލާއިދ ނިޔެ  ދ ށިން  އަޅ ަގނޑ   އ ޅެނ .  މި  ތަން. ކޮޓަ   ެއއް    އ ޅ ނ   އަޅަިއެގން  ރި 

  ންވ ޢިއްޒ  ޮގސް ދިރިއ ޅ ްއވަޓަކަށް ހަދާފައި މ ޒ ެގ ޭގ ފ ލެ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް މާ ފެނޭ މ ޢިއްހ ބެއް ނ ލިބ ނ ތަރ 

.  މެއް ހިންާގފައި ހ ރ މިޮގތަށް ހަމަ ހ ރިހާ ކަ  ން.ށް ހަދަ. މާ ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ ެއޮގތައިޓ ގަ ނޫންތޯ އެއް ކޮޓަރ ެގ ފ ލެ

ޒ ވާނ ންނަށް   ކޮން  މިއ   ނޫން.  ކޮށްދޭކަށް  ކަމެއް  ކޮޓަރިެއއްރަނަގޅަށް  ވިސްނާ ؟ތޯއެއް  ހަމަ  ވިސްނާ  އަޅ ަގނޑ  



1202 ރ ވަރ  ބ ފެ 32                                        ލްސާޖަ  ވަނަ  9ގެ ރ އ ދަ  ތަމަގެ ފ ރަރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

27 

 

އިެގން   ހ ންނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި އ ޅެނ  ދެ މ ހ ން ދިރިއ ޅ މެއް ފަށައެއް ކޮޓަރ ެގ ފ ލެޓ   ،ޑަކަށް ނ ިވސްނ ނ އަޅ ަގނ 

ކ ދިންނާ ދެންއެ  އެ  އ ޅެންވެެގން.  ބަނޑ ހައިވ މާއްކޮށް  އިންސާނާ  ދެން     އަޑ އަހަން  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ބޭނ ންވ މާއިންސާނާ ދިރިއ ޅެން    މާ، ވަކި ވަރަކަށް ދިޔައިހި ެވސް ކައި. އެހެންވ މާެއއްޗެމ އްތިކ ރަން މ ޅަބަނޑ ފ ރާނަ

.އެމްެގ މެންބަރ ންނަށް ޕ ރި ކަމެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ  ޕ .ނާނެ. އެއ  ބޭނ ންތެކިތަންމެ ކ ޑަ ތަންކޮޅަށް ވެސް ވަންއަދި  

ޓެއް  ފ ލެތ ، މ ނަ އޮހ ނާ ވަލ ދ ޕޯކްސް ޕަރސަނަށް ލައިެގން އެ އ ޅޭ  ބޭފ ޅ ން ސް  އެ  ،ސާފ ކޮށްލަދޭން ބޭނ ންވަނ 

އަރަ ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  މ ނަ  ކޮބަ   އި ދަމައިެގންފަ.  ފ ލެޓޭ  މަޭގ  ކޮބައިހޭ،  ފ ލެޓ   ކިޔާ މަޭގ  ކޮންމެ  ،އިރ އިހޭ   ހެންެއއ  

ަމޭގ ފ ލެޓ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. އޭނަެގ ފ ލެޓ ެގ ވާހަކަ  ެގއްޤ ވެރިންެގ ފ ލެޓ ޙަ ޕ .ޕ .އެމްެގ    ؟ އޭނަ ދަްއކަނ . ކޮބައިހޯ 

ޕ .ޕ .އެމ  ކަމަ  ންއެޮގތަށް  އަނެއް  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ދެން  ނ ލިބޭ.  ފ ލެޓެއް   ، ކ  ޙައްޤ ެވރިންނަށް 

މ ޢިއްޒަށް ވ ރެ    ،މަށް އަންނަން އ ޅޭކަމ ަގއި ވަންޏާ މާލޭެގ މޭޔަރ ކަސާސްތަކެއް ދ ެގންހ  އެއްޗެއް އިތްދ ަގއި ނެވ ޖޫ

މ  ަގމާރެއް  ކ އްކ ރަންބޮޑ   ރާއްޖެ  އަދި  ރާއްޖޭެގ  ސަރަޙައްދ ަގއި   ؟ޅި  މާމި  ނެތް.  ރައްޔިތ ންނަކ  ވެސް  ލޭެގ 

ނޫމޮ މޮޔައި  ށްރަށ ގައިރަނޭ.  ޔައިންނެއް  ޚާއްތިބ   އަދި  ނޫނޭ.  ޮގނޑިއެ ޞަންނެއް  މާލޭެގ  މ ޢިއްޒަކަށް ކޮށް  އް 

، މި ހ ރިހާ ކަމެްއެގ  . އެހެންވ މާޑިއެްއ ެވސް ނ ނެޭގނެށަވަރ ނ ވާނެ ކައ ންސިލަށް ލައިެގން ވެސް. ކައ ންސިލ  ޮގނކަ

ޭގ  ޒ މ ޢިއް .  ޖެހޭނެމާލޭެގ ރައްޔިތ ން ނިކ ންނަން ؛ޒިންމާސ ދާ   ެއއް  ށް ހަދާފައި  ފ ލެޓަކަެގ  މ ޢިއްޒ  ބަދަލ ކ ރަންވ  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  އެއ  މިކަން ކ ރަންވ  ޮގތަކ . ށް.  ޓަކަކޮޓަރ ެގ ފ ލެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   މާފަންނ އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  އ ތ ރ     އަރ ވަނ   ދާއިރާެގ 

 ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ނ  އ މާފަން ފަހ މ އަށް. އިމްތިޔާޒް މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ފަހ މ  އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރ ންނ  އ ތ މާފަ

ރަްއޔިތ ންނަށް ؛ރައ ސް   އިްއޒަތްތެރި ރާއްޖޭެގ  އަދި  ރައްޔިތ ންނަށް  ބޮޑ     މާލޭެގ  އެންމެ  ކ ރިމަތިވެފައިވާ  ވެސް 

 ޖެހޭނ  ދިވެހި ޙަޤ ޤަތ ަގއި ނަަގން  ޓ މަކަށް ެގނައިކަމ ެގ ޒިންމާމިކަން ވެސް ހ އް ؛ކަމ ެގ މައްސަލަބޯހިޔާވަހި  ،މައްސަލަ

 ؛ރައ ސް  ރިިއއްޒަތްތެއެ ބަޔަކ .   ؛ަވއްޓާލ ންރަތަމަ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކ ން ވައްޓާލި ރައްޔިތ ން އ ފެއްދި ޑިމޮކްރެޓިކް ފ 

ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ   ރ ެގ ޮގތ ަގއިއަހަ   7ދިޔަ  ެގންކާރ ވެ ން ބޭއަހަރަކ  ހަމަ މ ޅި  7  ދިޔަ އިތ ރ   ހ ަގއިފަ  ށް އެ ސަރ ކާރަ

ސަރ ކާރ ަގއި   ،ަގއި އިންނެވިއިރ    ރައ ސް  ،.ޕ ެގ ސަރ ކާރ  .ޑ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނ . އޭރ ަގއި އެމްއި މައްސަލަ

އަދި    ،ލޭަގއި ވެސްހ ޅ މާ މާލޭަގއި ވެސް އެހެރ  އެޅި ބޮޑެތި ފ ލެޓ ތައް އެހެރ  ފެންނަން.  ންނެވިއިރ ގައިވެރިކަމ ަގއި ހ 
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ކ ރ  މ އްދަތެއްެގ    ހަމަ އެއާއެކ ަގއި ރާއްޖޭަގއި ެއހެން ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި ެވސް ައޅާފައި ހ ރި ފ ލެޓ ތައް އެހެރ  ފެންނަން

  ނަން ވެސް ނ ާވވަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ވެރިކަން ނިމިނިމި އޮްއވާ މ ހ ންނަށް ވަންއަހަރ   7ދިޔަ  ތެރޭަގ. ެއއަށްފަހ ަގއި  

ެއއް    ،ޅި މައްސަލަ އެއ  ށަހެހ މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި ދެންމެ  ،  ސަލައެޅ . ައދި މިހާރ  މި މައްތަކެއް  ޓ ްއެގ ފ ލެތެޒާ

ފ ލެ ރނރޫމ ެގ  ަވރަށް  މަްއސަލަ  ތަފ ޓ ެގ  ވިދާޅ ވ .  ހޯސ ލ ކޮށް  ަގޅަށް  އެ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރަފ ށ  

ނ  ެއއްޗެ ވ ޖޫދ ަގއި  ނެތް  އަދަދަ  އަޅަންއަދި    ،އްވެސް  ނިންމި  ނޫންކައޭރ ަގއި  ެވސް  މަތ  ،  ށް  މާ  އެއަށްވ ރެ 

 ރިތްތެއިްއޒަލ މެއް،  އިވަ ވަނ . ވަރަށް ބޮޑ  އޮޅ ލިބޭނެ ކަމަށް ބ ނެ ލިޔ ން ދ ފައި،  ކަމަށް  ދޭނެ އަދަދަކަށް މ ހ ންނަށް  

ރޭޝަން ފަދަ ްގންނަނ  އިމިއޮމި    ަގއި ސްޓ  ކ ރި ކ ންފ ނިތަކ ެގ ލިވާލ ހަ އަދި މި ފ ލެޓ ތަްއ އެޅ މަށް ޓަކައި    ރައ ސް.

އެހެންވ މާ އައިްއސަ.  ތަންތަން  ފަދަ  ޔ ނިވަރސިޓ   ައއިސް  ތަންތަން އައިއްސަ.  ހަމަޖެހޭ ސަރ ކާރެއް   އިްއޒަތްތެރި، 

ނޫން  ރައ ސް ކަމެއް  ފ ލެޓ ައޅަން ްގއިމި  ، ކ ރާނެ  ފ ލެޓ ވާލ ކ ރ މާއިހަ  ރޭޝަނަށް  ޔ ނިވަރސިޓ ތަކ ން  އަދި  އަޅަން     

ކަންވާލ ކ ރ ހަ ފަދަ  ކ ރ މަކ .    މިއ   އެހެންވ މާންކަން  ކަމެއްެގ  ،  ނ ހިނާގނެ  މިއ   ކަމެއް.  ވިސްނާނެ  ސަރ ކާރ ން 

ޢަބްދ  ރައ ސް  އޭރ ަގއި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެهللا ޮގތ ަގއި  ވެސް  އެހެޔާމ ނަށް  އެންނަ.  ޓަކައި  ކެމްޕޭނަށް    މަެވސް، 

ހިޔާ މަޝްރޫޢ ެގ ؛ ރައ ސް  އިއްޒަތްތެރިޖެހޭނެ.  ންގަވަންނަރ ން  . މިކަމ ެގ ޒިންމާ އޭރ ެގ ސަރ ކާބޭފ ޅާ ކ ރެއްވި ކަމެއް 

އ ޅ މަކ  ވެސް މ ހާ ބޯ ހަލާކ ވާނެވަރ ެގ ކަމެއް. މ ޅިން ދެން ެއ ބަލަން  ،ދިޔަ ޮގތް އިހިނަގ  ކަންއެ ؛ދަށ ން ފ ލެޓ  ދިން

ލަތޭ  ހާޅ މ ެގ  ޮއތް އެނޭގ ދިރިއ ބަ  ހ ރިހާ ކަމެްއ ކޮށްފައި އޮތ . އަދި ހަމަ އެާއެއކ ަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެށްނ ބައިކޮރޯ

މާކްސް ކެޓަަގރ އަބ ނެ  އޮންނަ  ސާޅ ތިރ ހަކަށް   ށްދޭން  ދޭ.،  މާކްސް  ހިތ   ހަކަށް  ނެތި  ެވސް  ތަކަށް  ޮގ  ހ ރިބެލ މެއް 

ބޭނ ންވާ މ ހަކަށް އޭރ ަގއި ދ ފައި ހ ރިކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ހ ރި ފާހަަގކ ރެވެން. ފޯމ ތައް ވެސް ކޮންމެެވސް 

ބަޔާނެކަހަ ލިޔ ނ މާލަ  ދިން  އް  ބިނާކޮށް  ބަޔާނަށް  އެ  މި  މާކްސް  އޭރ ަގިއ  އެބަ  ެއްއ  ކަމަށް  ވިދާޅ ވ   ނިސްޓަރ  

ފޯކ   ،ފަހަރެއްަގއި  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  މިނިސްޓަރަކ .  ވެސް  މ ތަރ ެގ  ޕޮއިންޓ ކަށް  ނެތި  ހ ރިކަން    ބެލ މެއް  ދ ފައި 

  ިގނަ މާކްސް  އި މިނިސްޓަރ ެގ ބިޔ ރޯއިން ނ ކ ންނަ ލިސްޓަކަށްކ ގަ ހ ރި. އަދި ހަމަ އެާއއެފައި އެބަވެސް ފާހަަގކ ރެވި

ޑެތި ބިން ވ ރެ ބޮށް އަ  600. އަދި މާލޭަގިއ  ންހ ރި ފާހަަގކ ރެވެލިބޭ ޮގތް ހަދާފައި ހ ރިކަން ވެސް އެބަ  އިންޓ ޕޮ  ދ ެގން

މިވަރ ެގ ކަންކަން ެވސް    ޓ  ދ ފަ.ރި ފ ލެހ ފ ލެޓ  ހ ރި މ ހ ންނަށް ވެސް އެބައިން  އ ހ ންނަ މ ހ ންނާއި އަމ ން އެވެނި

އޮތް  ލިސްޓަކަށް އެބަ   ބޮޑ   ތަރ ގެ ހ ރި ދަފ އެކ ަގއި މިއަދ  އެބަ  ހަމަ މިއަދ  ޖެއްސ މާ  ަގއި ތަރ . ދަފ ހ ރިއެބަ  ކޮށްފައި

ދ ފަ ދަފ   އި،ފ ލެޓ   މާލޭ  ޒަމާނ ްއސ ރެ  މާ  ވަންދެން،  ދ ަވސް  ިގނަ  ނ މާ  މ ހ ންނަށް  ތިބި  ޖެހިފައި   ދ .ތަރ ަގިއ 

ނޫން މ ހ ންނަށް ލިބިފަ. އަދި  ޙައްޤ ވެރިންނަށް  ހ ރ   ، ވަރަށް ބޮޑެތި ޯގސްތަކެއް ހަދާފައި އޭރ ަގއި ެވސް  ވ މާއެހެން

ޙައްޤ  ިގނަ  މ ހ ންނަކ ވަރަށް  ިގނަ  ރާއްޖޭެގ  ސަބަބަކ   ލިބޭނެ.  ވެސް  ބޭނ ންވެފަިއވާ    ވެރިންނަށް  ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން    އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް،  މަކ ބާރ އަޅާ ކައަޅ ަގނޑ     ،އ އްމ ދަކ    ެގން. އަޅ ަގނޑ  މ ހ 
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ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން. މި ސަރ ކާރ ން އެކަން ކޮށްދެްއވާނެ. ައޅ ަގނޑ މެން ާގތ ން ެއކަން ތަށް  ދާ އެްއޮގއ ވ  ވަ

އަޅ ަގ ބަލަމ ންދާނަން.  މި  ޑ މެންނ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ދިވެ  މައްސަލަ  ރައްޔިބޮޑ   އްލ ކ ރ މަށް  ޙަތ ންނަށް  ހިރާއްޖޭެގ 

ހ  އޮތް  އެއްބާރ ލ ރިކ ރެވެން  ވެސް  ސަރ ކާރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ މ ަގއި  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން ންހާ  ދޭނަން. 

ކ ރެވޭނެ މަސައްކަމަޖިލ ހަށް  ހ ރިހާ  ކޮށްދޭނަން.  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ބޮޑަށް    ތެއް  އިްއޒަތްތެރިވަރަށް    ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ރައ ސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް މިހާރ  ޝަކ ވާ ވަރަށް  ން ެއއ  ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް. އަޅ ަގނޑަޑިކޮޅ ަގއި ތިއްބެވ ނން ޮގބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން

ގަވަމ ން  މ ސާރަ ނަން   އިމިތަނަށް ވަޑައިނ ަގންނަވަ  ބައެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން  ،ންމ  ރައްޔިތ ންެގއާއެބަ ިގނަވޭ  

ފެނ މ ަގއި މިތަނ ަގއި އެހެން ހާޒިރ  ނިކަމެތިކޮށް ފެންނަ  ަގނޑަށްެގން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދެން ައޅ  ގ ޅި މާންދަވާތ ވެ އެކަެގ

އެ  ބޭފ ޅ ންނަކ   އ ޅ ްއވާ  މ ޅި    މި  ބަރ ލަމާނ   ބޭފ ޅ ން. ހަބޭފ ޅ ންެގ  ހ ރި  ނިކަމެތިކޮށް  ހާޒިރ   ވެސް  ޔާތ ަގއި 

އެމާއެހެންވ  ތަކ ރާރ ކޮ  އެ  ،ރައްޔިތ ންބޭފ ޅ ންެގ    ،  ވޯޓ ބޭފ ޅ ންނަށް  އެބަ  މިށް  ވަޑައިނ ަގންނަވާތަނަ  ދޭ    މެ. ށް 

ވޯޓ ދެްއވާ ެއއް  ނ ެގންނެވ މަށް  އެއ   ފެންނަނ .  މި  ވެސް    ކަމަށް  ވަނިކޮށް  ފަހަތ ަގއި  އެންމެ  ހާޒިރ ެގ  ފަހަރ  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   އެ  ޔިތ ންރައް  ންެގބޭފ ޅ   މާ ައޅ ަގނޑަށް މި ހިތަށްއަރަނ  ެއއ  އެއަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބ ވ 

އިންތިޚާބ  މިމިތަނަށް  ވަނ   އެ  ވަޑައިނ ަގތ މަށޭ.    ކޮށްފައި  ދެކ ނ   ތަނަށް  މެންބަރ ހެންވޭރ   އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ 

 ސައިން ޝަހ މް. ޙ 

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޝަހ މް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހެންވޭރ  ދެކ ނ 

ިއއް  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިްއޔާ  `.   ދާިއރާެގ  މި  ނައިފަރ   މެންބަރ   ފ ލެޓާޒަތްތެރި   ބެހޭ  ހ ށަހެޅ އްވި 

ހ ށަ މި  މ ޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ޮގތ ން  މިއ   މާލޭެގ ރައްޔިތ ން ކަންބޮޑ ާވ  ޞަޚާއް  ،ހެޅ އްވި ކ އްލި މައްސަލަ  ކޮށް 

ދަންނަވަން މ ަގިއ  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކައަކ އޮ  މައްސަލަެއއް.  ދާއިރާެގ  ރަހޯ  ، މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ، ތް  ސަލ ްމ  ފ ށ  

އެއްހާ ފ ލެޓ   ސަތޭކަ  ހަ ހާސް ހަތް  ލެޓ  ދޭނެކަމ ެގ ލިޔ ން ދޫކޮށްފ   9000  ންފ ލެޓ  އަޅަ  22000  ،ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ހ ރެ  ނއެތާ ދ އިސަަގއި  ހާސް  އަށްޑިހަދެ  ލިބޭނެއްތަ  ފ ލެޓ   ރައްޔިތ ންނަކަމ ެއއްހާ  ކަރ ދާސް  އިތ ރ   ދ ފައިެގ  ވާ  ށް 

ދ ފައިނިމިދި ؛ސްރައ    އިްއޒަތްތެރިމައްސަލަ.   ލިބޭނެޔަ ސަރ ކާރ ން  ފ ލެޓ   ކ  ހަނދ  ވެދ މަށް އެ ދާހަކަމ ެގ ކަރ ވާ 

ދާސްތަކެއް. ފ ލެޓާ ޖެހ ނ އިރ ަގއި ކަރ ދާސް އެކަނި އޮތ . ފ ލެޓެްއ ތަށް އެރ ވި ކަރ ޮގ   ރަސްކަލަކަށް އެރ ވޭ އިރެްއެގ

މ ޅި ހަޔާތ ަގއި ވެސް ކ ރި ކަމަކ   މެތި ރައްޔިތ ން  ށް އެރ ވ ން ކަހަލަ ކަމެއް. މާލޭެގ ނިކަނެތް. ހަމަ ހަނދ  ވެދ މަ
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ޮގސް    ،ެއޅިހާ ފޯމާއި  ،އާއި ަގއި ތަންތަނަށް އެޅިހާ ސިޓ  ދ ކަމ ެގ އ އްމ   ލިބޭނޭން. އެއ  ބޯހިޔާވަހިކަމެއްރި ހިއްކ އަނދި

ިއއް  ރައ ސް.  ތްތެރިއިްއޒަ  ،ރިހާ އާދޭހާކ   ،ރިހާ މެސެޖާއިކ   ،ޖެހިހާ ސަލާމާއި ޒަތްތެރި މެންބަރ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ 

ފ ލެޓ .  ،ޅ ެވއްޖެވިދާ އެޅިހާ  ހ ންނާނޭ  އަތްލެވޭނޭ  އާދެ!    ފެންނަން  ކަންތަކ ަގއި  އާދެ!  ކ ރިހާ    100ވިދާޅ ެވއްޖެ. 

ޑޮލައަލިމި ފައިބާރ ން  އެބަ  ވަޑައިެގންނެވި  ެއކައ ންޓ ަގއި  ފެރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އާދެ!  ދިވެހި ހ ރި.  ނޭ. 

އަތްރައް އެނޭގ.ބޭންކ ލެވޭ.  ޔިތ ންނަށް  މ ހ ންނަށް  ތިބި  ޑޮލަރ އަމިލި  އެއް ދެ!  އާ  ަގއި  މް.ޕ .އާރ .ސ ެގ އެމް.އެ  ން 

  10000ބ ރ ެގ    15ހ ރި. ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގ. ކ ރި ވިޔަފާރިެއްއ ނެތް.  . އާދެ! ފެންނަން އެބައެކައ ންޓަށް ލ 

ދިވެހި ޓަވަރެއް  ފެނޭއަކަފޫޓ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރައްޔި  ،  ނެތް.  އަތްލެވޭ.  ފައިދާއެއް  ވ    ؛ރައ ސް  އިއްޒަތްތެރިތަކަށް 

ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށް ސޯޝަލް   ، ދެރަވަނ . ައޅ ަގނޑ މެންކ ޅ ަގނޑ މެން މި ސަރ ކާރ  ހިންާގނ މިހެނެއް ނޫން އަ

ން އެ  ކަިއެގސާ ދައް ދޭތެރޭެގ ައެގްއެގ ފައި  އ12000ާއާއި    7000އޭ ކިޔާފައި ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ން ަގންނަން  ހައ ސިން

ދ ވަހ  ވަދެވެނ  އިތ ރ    މަރާައމިއްލަ  ލަްއކަ ރ ފިޔާ    3މ ހާ ވަންނަ  އެތައް  ޚަރަދ ކޮށްެގން  އެތަނ ަގއި   ؛މާތ ޖ ބ ން 

އި ހ ރި  ވިސްނަވާ  ތ ރ ނ ކޮށް  ކޮށްެގން.  މަސައްކަތ ލެފ   7000ލެޓަށް،  ފ   7000  !މަސައްކަތް  މ ހ ން  ން  މ ހ ޓަށް 

ޑި  ނޮގދަވަިއެގން  ދަރިން ޮގއަނބި  ،ކައިބޮއި  ، ކިތައް އަހަރ ންތޯ އެތާަގިއ މ ހ ން ނިދާއްދައިެގން މަސައްކަތްކޮށްެގންވަ

ޔާ ފިރ   ކައްލަ   3  ދިއަ ؟ތޯންއަދި ކިތައް އަހަރ  އިތ ރަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެ   ން ނިދޭނ ިއގެ އެނދ  ބަހައްޓައަޅަިއެގން  

އަށް ލައިެގން.  މި އ ޅެނ  ސޮޝަލް ހައ ސިން  ނޭލަްއކަ ރ ފިޔާ ނެތިެގން  3ހާ އަތ ަގއި  ންމ  ނިކަމެތި މ އާ ؛ނެތް މ ހަކ 

ސްޓޭ ޗައިނާ  ކ ންފ ންޏަކާއެކަމަކ   ޗައިނާ  ކިޔާ  އޮ  ޓް  ރާއްޖޭަގިއ   ؛ލައިެގން އިޅ ވައެކ ަގއި  ސްޓޭޓަކ   ޗައިނާ  މިއ  

  އެންމެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް  ؛ތ ންނަށްޕްރޮޖެކްޓެއް ރަްއޔި  ންގ ސިފަރާތެއް. ސޯޝަލް ހައ ހޭ  ކ ރަންޖެ  ލިސްޓ ލެކްބް

 ... މިނެޓެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 !ދެއާ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޝަހ މް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ނ ހެންވޭރ  ދެ

ސޯ ރައްޔިތ ންނަށް  ނިކަމެތި  ޑިޒައިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހައ ސިންގ  އެތާެގނަންކޮށްފައި  ޝަލް  އެންމެ   ހ ރ ަގއި  ނއިރ ަގއި 

ދ ެގން ވަދެ   7000  ހ ރިއަތ ަގއި    ގެ އެ މ ހ ން  . މިޮގތަށް ހަދާފައި ނިކަމެތިންނަށް ވިްއކ މާޓެއް ނެތްށްތަދޮރެއް. ފާޚާނާ

ންނަށް ެގ ނިކަމެތިއްޖޭމިއެއް ނޫން ދިވެހިރާ  ރައ ސް.  އިއްޒަތްތެރި  ،ދޭނެ ނ ނިކ ލައްކަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްެގން އެތާ  3

ޮގތަކ   އަޅަންޖެހޭ  ފ ފ ލެޓ   ެގންނަ  އަޅާފައި  މިޮގތަށް  މި.  ޕްރޮޕޯ ލެޓ   ެގންނަ  ޕްރޮޖެކްޓާ ޒަލާޮގތަށް  ހި  ޗެެއއް  އި 
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ޓޭ. އަދި ވޯޓޭ  ދޭށޭ. ވޯތިމަންނައަށް ވޯޓ ހ ރި ހައ ސިންގ މިނިސްޓަރެއް ނ ކ މެ މާލެތެރޭ މި ކިޔަނ     ންަވއިެގނެެގއްލަބަ

ެއ   ؟ްއކާނ ލައްކަ ރ ފިޔާ ދަ  3  ކ  އެތަނަށް ވަންނަންލައްކަ ރ ފިޔާ އަތ ަގއި ނެތް މ ހަ  3  އްއެއްނ . ކިހިނެއެބަ ކިޔަ 

ހަ   ންތަ  އެކޮށްެގން  މަރާމާތ  ފިނިޝިންގ  ވަންނާނ އަމިއްލައަށް  ހ ރި ؟ދައިެގން  އ ޅެނ   ކަމެްއ  ނ ތަ  މި  ަގއި 

ލް  މިއެއް ނޫން ނިކަމެތިންނަށް ސޯޝަ  ؛ރައ ސް   އިއްޒަތްތެރި ؟ނ އަލަށް ދޭ ތަނަކަށް ކ ރާ  އްނ ކ ރެިވެގން. ދެން ކިހިނެ

ލެތެރޭަގިއ  އެ މ ހ ންނަށް ހަދައިދޭންޖެހޭނެ ޮގތަކ . މާ  އި،ލ ަގއި ދަރަނި ައޅ ވަ ބޮންެގ  ހައ ސިންގ ސަރ ކާރ ން އެ މ ހ 

ލިޔެެގން  އެބަ ޗެކ   ބޭންކަކ ން  ބޭރ ެގ  މ ހ ންއ ޅޭ  އ ޅޭ  ބަހަން  ދ ފައި    ލާރި  ފ ލެޓ   މިގޮތަށް  ނ ކ މެ  އ ޅޭހެން 

އަޅ ަގނޑ ޒ މ ޢިއް މ ހަކ .  އ ޅޭ  ރައްޔިެވެގން  މާލޭެގ  ވެސް  ދާއިރާައކ ން  އެ މެންެގ  ނެތޭ  ދެޭވކަށް  ވޯޓެއް    ތ ންެގ 

މި ސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ މަކ    ؛ރައ ސް   އިއްޒަތްތެރި.  ލ ަގއި ކަންތަްއ ހ ރ މާހާނ  މި  ށް ދަންނަވަމ ން އެ ެގންދަވަބޭފ ޅާއަ

މ ޅި ރާއްޖޭމ ޅި ރާއްޖެ   ނ   ހިޔާވަހިކަން ދިނ ން. މިހާރ  މި ދަ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ބޯ  ެގބިންވެރިކ ރ ން. 

 ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރިދަނ  ފެށެމ ން  ސައްކަތް މިހިރަވާލ ކ ރެވެމ ން. މަހަތަްއ  ރިބަރިއަށް ސޮިއކ ރެވެމ ން. ކޮންޓްރެކްޓ ބަ

ވެސް    !ތެދެއް އަޅ ަގނޑ   ލަސްެވްއޖެ.  ޙަޤ ޤަތަކ ަގތަންކޮޅެއް  ވެރި   ،ބޫލ ކ ރަން.  ސަރ ކާރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ން ކަމާ 

 ؛ރައ ސް  ތްތެރިިއއްޒަވިޑާ ދިާމވ .  ކޮ  ން ހަމަ ބާރަށް ދަނިކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނާެގކަތްތައް ފަށަިއަގނެވާލ ވެ މަސައް ހަ

އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނ  ކ ރިއަށް   ޖެހ މާލަތ ން ނެއްޓި ވެކްސިންހާއަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  އޭެގ ެއންމެ އ ނދަޫގ  

މާهللا ބާރަށް.   ރަލޭެގއިރާދަފ ޅ ން  މާލޭެގޞަ ޚާއް  ،ްއޔިތ ންނަށް  ސަރ ކާރ ެގ  ވެެގން  މި  ރައްޔިތ ންނަށް    އަހަރ   5 

އެކަށ ެގ ކ ރިން  ކަނިމ މ ެގ  ބިން  އަދަދަކށް  ދޭނެ،  ނންާވ  ވަނ  ސ ރައ   ރައ ސް.   އިްއޒަތްތެރިޑާފަިއ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ޔަ  ެއ  ެވސް  މަޖިލ ހ ަގިއ  މާލޭގ ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެްއވާފަ.  މެންބަރ ންކަން  ހ ރިހާ  ޔަެގ  ންކަން ގ ންނަށް 

ރިެގން އ ފަލ ން ބަންޑ ންވާވަރ  ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް  ފ އިަގންނަވަނ . މާލޭެގ ރައްޔިތ ން ހިތްޑަ ފާނ  ވަކ އަރ ވަމ ން މަނި

ވިދާޅ ވި ސ ރައ  ކަމަށްބޯހިޔާވަހި  .ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އަޅ އްވައިދެއްވާނެ  ތިމަންނަ  އެވަރަށް  އެ  ،ކަން    ބަވިސްނ މެއް 

. ނިކ ފާނ  ކ ރައްވާ ކަމަށްއި ދ ވާލ  ެއ މަޔާ ރެ  އަށްމަސަްއކަތްތައް ކ ރި  ،ތް ކަމަށްޕްލޭނެއް އެބައޮ  ،ެގންގ ޅ ްއވާ ކަމަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

  . ޝަރ ފްރާހ މްއިބް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރިއިރާެގ ދާ މަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ޝަރ ފް އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ
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އިްއޒަތްތެރި   ބޯހިޔާވަހިކަޝ ކ ރިއްޔާ  އަސާސ   ރައ ސް.  ރައްޔިތ ންެގ  ބޯހިޔާވަހިމަކ   ހ ރިހާ ޙައްޤެއް.  ހޯދ މަށް    ކަން 

ން  ބި  ،ނ އްސ ރެން ރާއްޖޭަގއި އޮތް ޮގތަކ ސް ވަރެްއެގ މަސަްއކަތެއް ކ ރަމ ންދޭ. ޒަމާވެ ސަރ ކާރ ތަކ ން ވެސް ކޮންމެ

ރަށ   ،ންރަށްރަށ ބޮޑެތި   އޮތް  ރަބިން  އެ  ނިސްބަން  އޮތް  ކަނޑާ  ންތަކ ށެްއަގއި  ދިނ ން. ބިން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ފައި 

ވާނ  ވެސް  އ ،  ޑަޮގތް. ސަރ ކާރަށް ވެސް އެންމެ ޚަރަދ ކ   ނ ންވަނ  އެވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭ  މާލޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް

ވިްއޔާ އިތ ރ     ވަނ   ައކަފޫޓ ެގ ބިންކޮޅެްއ ދ ފި ކަމަށް  1000ނ ވަތަ    2000ން ކ ރެވޭތޯ ބެލ ން. އެއ   ޮގތަށް އެކައެ

ކޮންމެ    ޚަރަދެއް ހަދަިއެގން  ޮގތެްއ  ކޮންމެވެސް  ބޯހިޔާވައިލާޢާނ ކޮށް  ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  އަކ ން  ހޯދާނެ.  ހިކަމެއް 

ދަންނަވަން ؛ރައ ސް ައޅ ަގނޑ   ރައ ސ ލްޖ މްހޫ  އެހެންކަމ ން  ވިދާޅ ވެއޮތ   ވެސް  ެއ މަތިމަން  ، އްޖެރިއްޔާ  ނިކ ފާނ  

މަސައްކަތްކ ރަްއވާނަ ހަމައެ ގ ޅ   މޭމަަގށް  ެއކަފަޅ   ާގތްަގނޑަކަށް  ހިއްކާލ މަށްފަހ   ހިްއކާނަމޭ.  އައްކޮށް  ޅ ަގނޑ   މަށް 

މި ހިނާގ އަހަރ     އަދި  ން އެބައޮތް.އަހަރ  ވަރަށް ބަޖެޓ ެގ ދަތިކަ  ކ ރަނ  މިހާރ  ކޮވިޑ ެގ ސަބަބ ން މި  މި  މ ދ އްއ 

އެހެންނަމަވެސް އޮންނާނެ.  ބަޖެޓ   ،ވެސް  ވިސްނަިއެގން  ސަރ ކާރ ން  އަހަރ   ކަމަށްއަންނަ  ޔާ  ވިއް   ވަނ   ކޮށްފި 

ފޫޓ    800ކޮޅ  ހޯދޭނެ. ނޫނިއްޔާ  ެގ ތަންތަންހާސް ައކަފޫޓ ެގ ޯގތި ނެޭގވަރ    އެއް  ،ފަންސަވ ހަކަށް ހާސް  ގ ޅ ފަޅ ގައި

އެނަމަ ރަވެސް  ނ ވަންމެ  ކޮޓަރ ެގ  ދެ  ރައްޔިތަކަށް  މާކޮޓަ  3ތަ  ނަގޅ .  ދިނ މަށްވ ރެ  ފ ލެޓެއް  ބޮޑަށް   ރ ެގ 

ގޯއްޗެްއ،   އެފަދަ  ދެއްަވއިފި  އަކަފޫޓ ެގ  800ހިތްހަމަޖެހޭނެ  އެހެންވ ޯގއްޗެއް  ސަރ ކާރައްޔާ.  ޚަރަދ ކ ޑަ    ވެސްށް  މާ، 

ވާ ޙައްލެްއ  ކަމަށް ހަމަ އެކަށ ެގން އޮތް ބޯހިޔާވަހިަގއި މި  ދ އް މާލޭެގ ސަރަޙަޅޭ  އ ނަށް މި ދިމާވެެގން  މެންއަޅ ަގނޑ އަދި  

އެޅެމ ން ތައް  ހޭ. ފ ލެޓ ބަޖެފ ލެޓ  ވެސް އަޅަން އެ   !ޅެއްފ ތެދ  ؛ތެރި ރައ ސް . އިްއޒަތްހޯދިދާނެ މި ދެންނެވި ޮގތަށް

ޭއެގވާކަށްދަންނަ   ައޅ ަގނޑ އެކޭ  . ކ ރ  ސަރ ކާރ ން ވެސް ފ ލެޓް ނާޅަ ސް އެބަދޭވެ ރ  ސަރ ކާރ ތަކ ން  ކ    ނެތިން. 

އޭ ހާލަތާވެސް  ފ ލެޓ   ރ ެގ  ވެ   އެްއޮގތަށް  ސަރ ކާރ ން  މި  ވަޢ ދ ތަކެއްއަޅަމ ންދަނ .  ރައ ސް    ސް  އޮތ .  ވެފައި 

ނެ ވާހަކަ. އަދި  ެގ މަސަްއކަތް ފައްޓަވާފ ލެޓ  2500ފައި އެބައޮތް މިހާރ  އިޢ ލާނ ކ ރަްއވާ  އިބްރާހ މް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ކަށ ެގންވާ ކޮޅަށް އެމައްސަލައަށް މ ޅި ރާއްޖޭެގ އެކޮޅ ން މިރ  އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  އިރ ަގއި މިހާއަންނަ އަހަރ  ނިމޭ

. އަދި މި ދެންނެވި މަަގށް ން ކަނެކ ރަްއވާކާމިޔާބ  މި ސަރ ކާރ ން  ކަންން އެގ ށް ޔައަޅ ަގނޑަ.  ބޮޑ  ޙައްލެއް ހޯދަން

 މާލެ ަވށާ  ންއެްއކޮށް ހިއްކައިެގން އެ ތަންތަނ ން އަދި ހިއްކެ  ޅ ފަގ ޅި  މނަމަންގ ޅ އްަވއިފިން ވިސްނ ން ެގސަރ ކާރ 

  ނ ވަތަ ދެ   ސްހާ  ތޭކަސަ  އަށްތައް ހިއްކައިެގން މާލޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް މި ދެންނެވި  އްދ ތަކ ަގއި ހ ރި ފަޅ ހ ރި ސަރަޙަ

ވ މާ، ރާއްޖޭަގިއ ތިބި ހެން. އެތިއިލާއަށް ބޭނ ން ޯގޢާ  ، ތިރ ހަކަށް ހާސްފަންސަވ ހަކަށް ؛ދެވެން އޮތް ވަރަކަށް   ،ހާސް

ށަިއެގން ހ ރި ސަރަޙައްދ ތަކ ން ބިންހިއްކަިއެގން ދިނ މަ. ވަމި ދެންނެވި ޮގތަށް    ،މ ދެްއ އޮތ އްޒ ވާނ ންނަށް ވެސް އ 

ން ނެތް  އެޅެން ބޭނ ންވޭ. ެގދޮރ  ކަން އަތޮޅ ތަކ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ހަމަ އިޖ ތިމާޢ  ބޯހިޔާވަހި އެހެޖޭެގއަދި ރާއް

ދިރާސާއެއްހ ންނަށް  މ  ރައްޔިތ ންނަށް   ބަލާފައި  ހ ރިހާ  ރާްއޖޭެގ  ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ  ކ ރ މަށްފަހ ަގއި 
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ކޮށް،    ދިރާސާއެއް  އިތައް ފ ލެޓްތޯ ބަލަކި؟ ކިތައް ޯގތިތޯ  ބޭނ ންވަނ    އަހަރަށް  10އަހަރަށް ނ ވަތަ    5ކ ރިއަށް އޮތް  

ެގ ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ  ؛ރ ޞަތަށްޓަކައިދެްއވި ފ   ، ރައ ސްރި  ތްތެނިންމަން. ިއއްޒަލ ަގިއ ޮގތެްއ  ދިރާސާއެއްެގ އަން  ޢިލްމ 

ނިންމާލަނ .   ކަންކަންއަޅ ަގނޑ  މި  މި  ވާހަކަައކ   ބޯހިޔާވަހިކަ  ެގ  ދެ  ޖެހޭ ހޯދަންމަކ   ކޮށްެގން  އްިވ ކަމެކޭ. 

 އްޔާ. ޝ ކ ރި ޓަކައި ރ ޞަތަށްފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެ އަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  ެމންބަރ .  އިްއޒަތްތެނޑ   ރި  ދާއިރާެގ  އަކާށިދޫ  މެންބަރާއި  ދާއިރާެގ ރި  ހ ޅ މާލޭ  ދި 

ފ ރ ޞަތ  މެންބަރަށް  ނިންމަންއިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސް  މައްސަލައިެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެރ ވ މަށްފަހ   ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ޖެހޭ. 

 ޖާބިރ .  هللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ިއއްޒަތްތެރި   ދ ވަހ ަގއި    އަޅ ަގނޑ    ރައ ސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ  ދ ވަސް.  ހެދި  ޤާނޫނ އަސާސ   އަންނަނ   ހަނދާނަށް 

ކަށައަޅ ަގނޑ  ދިވެހިމެން  ބޯހިޔާ ވަރ ކ ރިން  ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެހޭރާއްޖޭެގ  އެއ   ހ ރިހާ   ،ކަމަށް  ކަމެއް  ވަހިކަން 

މިމި   ނޑ އަޅ ަގރައްޔިތ ންނަށް.   ވާހަކަދަްއކަމ ން  ވާހަކަ.    އަދ   ހޯދައިދޭ  ބޯހިޔާވަހިކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  މާލޭެގ  ދަނ  

ޯގތި ކަނޑައިދޭ ވާހަކަ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ދޭންދައިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯކަނ  މ ޅި  މި ދައް  އަޅ ަގނޑ 

ކްރާފްޓްސްކޮ އެކަން  މަސައްކަތ ަގިއ  ކ ރ މަށްޓަކައި    ،ށްބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  އެކަން  މަތިން  އެންމެ  ދައ ލަތ ެގ  ަވގ ތ   ެއ 

މަ ަވރަށް  ވަނ   ވެރިކަމ ަގއި  އޭނާެގ  ނަޝ ދ   މ ޙައްމަދ   މ ޙަަމށްޓަކައިއެކަ  .ކޮށްފަސައްކަތްރައ ސް  ރައ ސް  އްމަދ    

ންނަވަރ  ތަނަކަށް ވެސް  ްއވ ތ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އަދި ބ ޅަލެްއ ވަކޮށްދެނަޝ ދ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ެއކަން ކްރާފްޓްސް

އެ ވަރަށް  ވަދެވޭ  ޑިޒައިންކޮށްދެްއވ ކައިންސާނާއަށް  ނަޝ ން  ރައ ސް  ސަރ    ރައ ސް  ޓައެކަމަށް  ން.ރ  ކާދ ެގ  ކައި 

ދަންނަވަން.ނަޝ ދަށް   ރައ ސް އިްއޒަތްތެ  ޝ ކ ރ   ޤައ މެކޭ.  ހިތަށް  އަޅ ަގނޑ ؛ ރި  އެއް  ދިެވހިރާއްޖެއަކ   އަރަނ  

ކ އަޅ ަގނޑ  ހައް ޑަމެން  ޮގތަށްދައިެގންސިޓ   އައި  މާލެ  އޮންނަ    ޮގތެއް  ވަކި  ރާއްޖެތެރެއަށް  ޮގތެއް،  ވަކި  މާލެއަށް   

ންނަކ   މެައޅ ަގނޑ ށްފައި އޮންނާނެ ކަންތައް.  މަނާކޮ  ންޤާނޫނ އަސާސ   ނ ވާނެ. މިެގންޮގތަށް މިތާނަގއި ވާހަކަދަްއކައި

އެންމެހަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާބަޔާއިރަްއޔިތ ން  އިދިވެހިރާއްޖެ.  އޮންނަށް  މަންފާ  ޮގތަށް    ޕޮލިސ ތައް   ެގޤައ މ  ނަ 

އި ވެސް  ހާ ރަށެއްަގރާްއޖޭެގ ހ ރިވާނެ. ދިވެހިނ  ބައްޓަންވާންޖެހޭނ . ވަކި ބަޔަކަށް ވަކި ިގންތިކޮށްެގން ކަންތައް ކޮށްެގން

ރައްޔިތ ންހިބޯ ހ ރިހާ  ެއބަހ ރި.  ދަތިކަން  އެބަހ ރި  ނަށްޔާވަހިކަމ ެގ  ރައ ސް.އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  މާ،  ންވ އެހެ   

އިންސާފ ވެރިކަމާޢަ ކަންތައްއެ  ދ ލ ވެރިކަމާއި  ޚަރަދ ކޮށްެގން  ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ  އެންމެހަ  ްއކޮށް    އި ކ ރާއިރ ަގއި 
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ތިއެްއ  ވަކި ރަްއޔިތަކ  ތަފާތ ވ މެއް ނެތި ވަކި ިގން  ،ރައްޔިތ ންނަށް  އިންމެހަ. އެރައްޔިތ ންނަށް އެކަން އޮންނަންވާނެ

. ން އަންނަނ ބަރ ތައް މި ސަރ ކާރ ން ވެސް ދެމ ޔާވަހިކަމ ެގ އ ފާވެރި ޚަރަްއޔިތ ންނަށް ބޯހި  އިނެތި ރާއްޖޭެގ އެންމެހަ

ބަދަލ ވެ ެގރެންޓ    ،އެއްޗެއް ކަމަށްކ ރަންޖެހޭ  މަކ  ެގރެންޓ އި ބޯހިޔާވަހިކަ އަދި މި ސަރ ކާރ  ބައްޓަންވެެގން އަިއއިރ ގަ 

އެްއޗެއް ރާ   ކ ރަންޖެހޭ  ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ ކަމާއި  ޮގއްސަ އްޖޭެގ  ރަށްތަކަށް  ެއ    ރިހާ  ނެންގެވި.  ލިސްޓެއް 

ހ ލިސްޓ  ހ ަގއި  ކަންތައްތަްއ  އޮރި  ކ ރެވެން  ރަށަކަށް  އެ  ކޮށްދެއްވަންވާނެ.  ވެސް  ރަށަކަށް  މަތ ރިހާ  އެންމެ   ތް 

މިއަދ     މިންވަރ  މިތާނ  އަޅ ަގނޑ ދައ ލަތ ން.  ނ ވަތަ ހިތާމަކ ރަން،  ތަފާތ ކޮށް،  މ ހ ން  މާލޭ  ވަކި  ރާއްޖެތެރޭ  ަގއި   

މެން ައޅ ަގނޑ ؛ ންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްކަން މަނާވާ. އެއްކެމ ންދާތ ދެކޮށް ވާހަކަތަފާތ މ ހ ން  

އެބަޖެހޭ ހަނދާންކ ރަން  އެކިއެކި  ރާއްވެހިދި  ،މިއަދ   ވަރަށް  ޖެއަށް  ކ ރިމަތިވެފައިވޭ.  ދަތިތައް  އެކި  ިގންތިތަކ ަގއި 

ނިންމަ  ޑ އަޅ ަގނވަހަށް  އަ ހަނދ މަފ އިވާހަކަ  ރައ ސް.  އިއްޒަތްތެރި  މިއަދ    އިަގރާއްޖޭ   ،އަރ ވަނ ޅ ކޮށް ލާނަން 

އިންޑި އަޅ ަގނޑ  ރިލޭޝަ  އާއާމެން  ާގތް  ވަރަށް  ކ ރިއަެއއްކޮށް  ދަނ   މި  އެތިންޝިޕެއް  އެ  ދާއިރ ަގއި   ށް. 

ދަތ ރ ފަކޭލަށްއިކޮނޮމިކް ސް  ކ ރައްވާށޭ ސްކްރާފްޓްކ ރަްއވާށޭ. ރިލޭޝަންޝިޕް  ކްރާފްޓްސް މިނިވަންކަ.   ؛ން ތ ރ ކ ރ މ ެގ 

ދަތ ރ ފަ  ނަށްންމެއަޅ ަގނޑ  ތަންތަނަށް  ކަނޑ   ބައެްއ  އިންޑިާއެގ  ހައްދަަވއިދެްއވާށޭ.  ޮގތް  މެންެގ  އަޅ ަގނޑ ތ ރ ކ ރެވޭ 

 އަންނަ ޮގތަށް.ފަހަރ  ރާއްޖެ  އިންޑިާއެގ ބޯޓ ،  ދެވެންވާނޭ  ރަށް ފަހަޔަ ޮގތަށް ބޯޓ ދި    މެޓްރާނާ  ކ ރ ެގ  ،ހަރ އޮޑިދޯނި ފަ

ތ ރ ކ ރެވޭ ޮގތަށް ކޮޗިންއަށް ދަ  ެގފަހަރ  ވެސް މިހާރ  އިންޑިއާމެން ސަފާރ  ބޯޓ އަޅ ަގނޑ ކ ރ މާ  ސް އެޮގތަށް ކްރާފްޓް

ނ ަގިއ  . ކ ރ  ޒަމާމެންނަށް ސަޕްލައި ެގނެވެންވާނޭައޅ ަގނޑ .  ންވާނޭޖެއްސެހަމަޕް  އަހަމަޖައްސާފައި އެ ތަނ ން ލައިން

ދައަޅ ަގނޑ  އިންޑިއާއާތ ރ ފަތ ރ މެންެގ  ކ ރ މާކޮއްއެ   ތައް  ސިލޯނާ  ށް  ކ ރ މާ  އަދި  އިންޑޮނޭޝިއާއެއްކޮށް  އަދި    

،  ހެންވ މާ. އެވެސް  ދިެގން އަންނަނ  މާލެ ނައިސްެގ ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ކަންކަން ފ ތެރޭ ރާއްޖެއެްއކޮށް ކ ރ މާ

ނެޓްޯވކިންގ  އިންޑިާއެގ    އެ  މިޚާއެޅ މަށްޓަކަިއ  ވަޒ ރ   ހ ރ އިނަގތާރިޖ   އިްއޒަތްތެ  މާ    އަރިހ   ރައ ސްރި  އެްއކޮށް 

ސިްއޔަތ ން މެންބަރެއްެގ ހައި  ހ ެގމެންބަރ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން އަދި މި މަޖިލ ދޫ ދާއިރާެގ  މި ދަންނަވަނ  ކާށި  އަޅ ަގނޑ 

މަސަ ކޮށްދެްއވާށޭމި  ޮގއިޤ   މެން އަޅ ަގނޑ ރައްޔިތ ންނަށް.    އްކަތް  ބޭނ ން  ތިޞާދ   ކ ރިައރަން  ވަންޏާ    ކަމަށްތ ން 

 . .މެންެގ މަސްކޮޅ  އިންޑިާއއަށް ެވސް.އަޅ ަގނޑ ން. މެން ހ ޅ ވެއަޅ ަގނޑ ކަނޑ މަގ ން ން އެބަޖެހޭ މެއަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ރ  މެންބަިއއްޒަތްތެރި  އިރާެގ  ދާ   ހ ޅ މާލޭ  އަރ ވަނ ޞަތ ފ ރ މި  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ޝ ކ ރި

 . މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި އިރާެގ ދާ ހ ޅ މާލޭ .ޢަލ  ނިޔާޒަށް
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 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ނިޔާޒް ޢަލ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ

ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ވާ މައްސަލައާ  ހެޅިފައި މި. އާދެ! މިއަދ  ހ ށަރައ ސްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

މައްސަ  ،ބޭނ ން މި    ގ އ ސިންހަލަިއަގއި  އެ  ކޮންމެވެސް  ތަނަށް  މިނިސްޓަރ   ނ ވަތަ  މ ޑިާއަގއި  ނ ވަތަ  ވަޑަިއެގން 

ވ  ޅ  މިނިސްޓަރ  ވިދާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްތަނެއްަގއި އެއް ކޮޓަރ ެގ ފްލެޓް ވ ޖޫދ ަގއި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅ ވި ކަމަށް.  

 ެއކި   ،ޓަރ  ފާހަަގކ ރައްވާފައި އެބަހ ރިށް މިނިސްފ ލެޓ ެގ ތެރޭަގއި އެްއ ކޮޓަރިއެއް ނެތޭ. އެ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮ  7000

ންކަން ކަނ ަގއި އެ  ތަ   އެތިމަންނާ ޮގސް   ،ޅ ވ ދެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމ ން ވިދާ  ތަންތަނ ގައި.

އ   އަޅ ަގނޑ ބެލ މޭ.   މި  ހ ވެސް  އެ އި އަޅ ަގނޑަޅ މާލޭަގއި.  ޅެނ   ވަކި  ތަނެއް  ބަރަކަށް މެންރި  ްއޒަތްތެށް ނ ފެންނަ 

ވަދެ    7000އެއިން  ޮގސް    އަޅ ަގނޑ   .  ފެންނާނެނ  ފްލެޓެއް  ކޮޓަރ   އެއްތާކ   އެ  .ބެލިންތެރެއަށް  ނެތް. ެގ 

ސް.އޯ.އ ތައް މެދ ވެރިކ ރަްއވަިއެގން  ތަކ  އެލެޓްެގ މަސައްކަކޮޓަރ ެގ ފް  ެއއް  ،އެނގ ނ   މިފަހ ން    ދެންއެހެންނަމަވެސް  

މެންނަށް ައޅ ަގނޑ  ،. އެހެންނަމަވެސްމެއްއްޓާފައި އޮތް ކަރަން ފަތެރެއިން އެކަން ކ  ރ ން އިންތިޒާެމއްެގ ސަރ ކާއޭރ ެގ

ޓްރާ ައދި  އައ މަށްފަހ   ސަރ ކާރ   މަރ ސަސިންމި  އެޙަނަލް  އެލަާގއި  އެނގ ނ   ނެތް ކެޕޭސިޓ   ސް.އޯ.އ ތަކ ަގއި  . ންކަ 

މެ މަިއ  ސްޓެލްކޯެގ  އޮންނަންޑޭމިސާލަކަށް  މި  ރަޓަކަށް  ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  ހެޔޮ  ނ   ކަރަންޓ   ައގ  ްއޔިތ ންނަށް  ަގއި 

އެމް.ޑަބްލިއ .އެސް. މެންޑޭޓ ސ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  ފޯރ ކޮެގ  ފެން  ރައްޔިތ ންނަށް  އޮންނަނ   މި  ށްދިނ ން.  ަގއި 

، ެއ  ޕ .އެލްަގއި މި އޮންނަނ  އެހެން މެންޑޭޓެއް. އެހެންވ މާމް.އޮންނަނ  އެހެން މެންޑޭޓެއް އަދި އެލްަގއި މި  މް.ޕ .އެއެ

އަނެއްކާޑޭޓ މެން ބޭރ ން  ދަން  ލޯނެއްެގ  ެވސް  ހޯދަިއެގން  ިއކ އިޓ   ނަަގިއެގން  ފައިސާ  ތަނަކ ން  އެތައް  ރަންޏަށް 

ށް ލަފާދ ފައި އޮތ  ތަކ ން ސަރ ކާރަޖްމަންޓ މެނޭ  ކ މަންޓް ބަދަލ ވ މާއެނޭޖްމެ  ،ރ ރ މަކ  ބައެއް ފަހަޒަރ ާއއިން އެކަން ކ 

ނޫ ކަމެއް  ކ ރެޭވނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ކ ރިން  އެއ   އެހެންވ މާ،  ޮގޑިޒަ ނޭ.  އޮތް  ޑިޒައިން  އިންކޮށްފައި  އެ  ތަށް 

ކަމަށް   ފާހަަގއަދިއަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ބަދަލ ވެެގންދިޔަ  ބޭނ ންކޮށްލަ  ހައ   ، ން  ތަނ ަގއި   ސިންގ މި 

ކަމަށް. އެއ  މ ހ ންނ ވާ  ރިހަމަކ  އެ ކަމަށް ޝަރ ތ  ފ ފްލެޓް ނ ލިބިވާ މ ހ ންނަ  ،މިނިސްޓަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި   ނޫން 

ދަދ  ނެތ މާ އެކަން ކ ރެވެން ނެތ   ަގއި އެ އަމި ަވގ ތ  ސްޓޮކ   ،ހެންނަމަވެސްކަމަށް. އެ  ރިހަމަވާ މ ހ ންޝަރ ތ  ފ 

  ދ ފި ކަަމށް   ދިޔަ ޮގތަށް ބަލާިއރ ަގއި ލިޔ މެއްއިނަގން ހިޮގތ ން ކަ   ހޭބެ  މި ލިޔ ންތަކާ؛ ްއޒަތްތެރި ރައ ސްކަމަށް. އި

ޮގތާއި އެ    ެއ ލިޔ ން ބެހި  ،ކ ރަންވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ތިރާމ ހ އަށް އިއެ   ،ރަންވެސް ަގބޫލ ކ   ނޑ  ަގއަޅ  ވާނަމަ  

މ ެގ ދެ ކ ރ އާ ރައ ސަކ  ވެރިކަމަށް ހ ވާމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން.  އަޅ ަގނޑ އްތޯ  ނެއް ދިޔަ ކަމެލާ އެއ  ކިހިޙަބެހި މަރ 

ކިއޫ އޮަގޑިއިރ ކ ރިން،  އޭަގއި  ރައްޔިތ ންތ ހައްދަިއެގން  ނޭނިގ  ވެސް  ކަމެއް  ކޯްއޗެްއ  އެ  ދައ ލަތ ެގ  ނަށް  ވަރ ެގ 

އޭަގއި އޮތ  ދަފ ތަރ ަގއި ތިބި  ؟ ަގއި އޮތ  ދެ ފ ލެޓްތޯއޭ   ،ތ  އެއް ފ ލެޓ ތޯ އޭަގއި އޮ؟ ނ  ކިހިނެްއތޯލިޔ މެއް ފޯރ ކޮށްދެ

ށްދ ފައި ެއ ަގއި ފޯރ ކޮަގޑ    ލިޔ ން އެިމއެއް ބެލ މެއް ނެތި އެތައް ބަޔަކަށް  ،ޭއަގއި ތިބ  އެހެން ބައެއްތޯ؟ ބައެއްތޯ
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ކަ  ބޭފ ޅ ން އެ  މެންނާައޅ ަގނޑ ވަޑައިަގތ     ންއިރިމޭޒ   ހަވާލ ކޮށްފަ.  މަސްއޫލިއްޔަތ     އަޅ ަގނޑ    ،ންނަމަވެސްހެއެ 

މަށް  ަގޅ  މަސަްއކަތެއް. އަދި ސަރ ކާރ ން ބޯހިޔާވަހިކަކަތަކ  ވެސް ރަނކ ރި މަސައް ންކޮިމޓ  ފްލެޓ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިމއަދ 

ެގންނަން   ސިޔާސަ  އްވާފައިއާންމ ކ ރަ  އިރާވަމިހާރ   އޮތް  ރަްއޔިތ ންނަމި  ވެސް  ލިބޭނެ  ތ ތަކަކ   ބޯހިޔާވަހިކަން  ށް 

ޮގތެ  ކަމ ަގއިރަނަގޅ   އިްއޒަތްތެރި    އަޅ ަގނޑ   ދެކެން.    ައޅ ަގނޑ     އް  ޮގތ ަގއި  ެގ  އަޅ ަގނޑ    ،ރައ ސްަގބޫލ ކ ރާ 

ހައ  ސޯޝަލް  މައްސަލައަކ   ބޮޑ   ޕްރޮސިންއެންމެ  ެއބަހ ރި  ސަރ ކާރ ތަކ ން  ވެސް  ކ ރިން  ހިންާގފަ. ތަގ ރާމ އަށް  އް 

ސާނ ން ދިރިއ ޅޭ ޮގތަށް ހަދާފަިއ  . އެއ  އިންޕްރޮގ ރާމ   ޝަލް ހައ ސިންގ  ސޯގެވިރައ ސް ނަޝ ދ  ހިން  ،މިސާލަކަށް

.  ތަކެްއ ހިންާގފަރާމ ރޮްގޕް  ަމއ މޫން ވެސް އެބަހ ރި ސޯޝަލް ހައ ސިންގ  އަދި އޭެގ ކ ރ ަގއި ރައ ސް  ހ ރި ތަނެއް.

ތަންކޮޅ ކ ދި   ،އެހެންނަމަވެސް މަޖ ކ ދި  ވެްއދ މަށް  މ ހ ން  ނަށް މެންއަޅ ަގނޑ ސިޔާސަތަކ     ވިބޫރ ކ ރ ތަކަށް 

ސިޔާސަ ރަނަގޅ   ނޫން.  ސިޔާސަތެއް  ހައ ސިންގ ބަލައިަގނެވޭނެ  ސޯޝަލް  ތެރެއިން  ހ ރި    ތެްއެގ  ދެން  އަދި  ވެސް 

ސަރ ކާރ ންސިންހައ  މި  ވެސް  ޔަެގނެސްދޭނެ  އްލ ޙަ  އަށް  ފ ރިހަމަ  އެބައޮތް.  އަޅ ަގނޑ ންކަން  ގ ކަމ ެގ  މެންނަށް 

  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.ކ ރިޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  މި މަޝ ކ ރިއްޔާ  ބަހ ސްކ މެން  އެްއ  އްސަލައަށް  އޮތް  ރ ަމށް ކަނޑަައޅާފައި 

 ަވގ ތަށް. ދ ކަނޑާލަނ  ސަިއެގ ވ . މިހާރ  މި މެ މަ ހަަގޑިއިރ 

 

 { އަށް 11:07އިން  10:29 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (هللاޢަބްދ އ ވާ   ސްރައ ނައިބ  މަޖިލ ހ ެގ  ؛ވ ނެ ންއިތ ަގއި ސަ)ރިޔާ

 

 . އިބ ތިދާއ  ބަހ ސް 8

 

 :ންވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

ޖެންޑާ   ބަހ ސްެގ ެއޖެންޑާ އައިޓަމ ން. އެއ ތިދާއިބ   ނ މެން މަސަްއކަތް މި ފަށަައޅ ަގނޑ ަގިއ  ދަންފަޅ   `. މި

މާފަން  އ ތިދާއިބ   ކަށްފަހ (ަވގ ތ ކޮޅަ)  .8.1ނަންބަރ    އިބްރާހ މް  ބަހ ސް.  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   ނ  

ލ ެގ  ބިލ . މި ބިެގނައ މ ެގ  ޞްލާޙ ށް އި(އައިންެގ ާގނޫނ ސިފަ)  1/ 2008ާގނޫނ  ނަންބަރ     ، ރަޝ ދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ވަނަ    5ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2021  ،ަގއި ބޭއްވ ނ   2021ރ   ވަފެބ ރ   15ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިއްވާފައިވާނ   
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ރަޝ ދ .    އިބްރާހ މްންބަރ   ލ ހަށް ހ ށަހަޅައިދެއްވާނ  މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ. މި ބިލ  މަޖިއިަގޖަލްސާ

 ބަރ .އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރަޝ ދ  އިބްރާހ މް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ިއއްޒަތްތެރި   ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ    .` ާގނޫނ )  1/ 2008ރައ ސް.  އިޞްލާޙ   (އަސިފަިއންެގ  ށް 

އަންނަނިވި ޮގތަށް   ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށްވަނަ    4ށ( ެގ  ނަ މާއްދާެގ )ވަ  30ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    -1ެގނައ މ ެގ ބިލ .  

ނަން އިތ ރ ކ ރ ން.  ދެ  ާމއްދާ  30ބަރ   ސްޓްރަކްޗަރ    -5  -)ށ(  ގެ ވަނަ  ފޯސް    -.6ދެމެހެއްޓ ން.  ސިފައިންެގ 

ވަޒ ފާ  ބޭތިއްސިފައިންެގ  މ ހ ން  ޤާބިލ   އެންެމ  އިސްކަަގިއ  ާގނޫނަ ބ މަށް  މި  މި  ންދިނ ން.  ފަށާނ   ޢަމަލ ކ ރަން  ށް 

؛ ސްއިްއޒަތްތެރި ރައ  ެގންނޭ.  ކ ރާ ތާރ ޚ ން ފެށި ޢ ޝާއިކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ  ސަރ   ވެހިކޮށް ދިގ   ފާސްެވ ތަސްދ ާގނޫނ 

ނަށް ރިޓަޔަރކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް  ޔަރަމންޓް ަގާވއިދ ަގއި ސިފައިންޓަސިފައިންެގ ރި  ،މި އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅ އްވާ ސަބަބަކ 

ހަރ  ނަދަނާއިތ ރަށް  ާގނޫނ   ާގސިފަ)  2008/1ންބަރ   ކ ރ މަށްޓަކައި  އިޞްލާޙ  (އަނޫނ އިންެގ  ެގންނަންޖެހޭ  ށް 

 ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  އަޅ ަގނޑ ެގނައ މަށްޓަކައި މި ބިލ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  އިބ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގއ ތިދާމި  ބަހ ސްަގއި  ިއަގންނަާވ  އެދިަވޑަނަވަން  ން  

އި  އިްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއެގންދެއް ންނެވިއް މެންބަރަކ   ފ ރ ޞަތަށް  އެޔާ  ބިލ )   ދެން.ވ ން  މި  ެގ  ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 މެން މާދަމާ ކ ރިއަށްެގންދާނ . އަޅ ަގނޑ  ބަހ ސްެގ މަސައްކަތް އ ތިދާއިބ 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 9

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،ށަހަޅ އްވާފަިއވާން ހ އަޙްމަދ  ހާރޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ     މަނަދޫ ؛ހ ރި މަސައްކަތް  ނ ނިމި

ވިޔަފާރިތަ ދިކ ރެވޭ  ބަެއއް  ބޮޑ   ފައިސާެގ  ލިބޭ  ސިސްޓަމަކ ން  ފައިނޭންޝަލް  ވަންނަމ ންނ ދާކަން ވެހިރާއްޖޭެގ  ށް 

ިއވާ  ހަޅ ްއވާފަހ ށަ  އިލައިވަޅ ތަްއ އެޅ މަށް ޮގވަ ފިޔަންޖެހޭއްލެްއ ހޯދ މަށްޓަކައި ައޅަޙަ  ެއކަމަށް ައަވސް  ،ފާހަަގކ ރެވޭތ  

ެގންފައިވާ އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ދެްއކެވ މަށް އެދިވަޑައިކަފ ޅ ރަށް ވާހަަގރާރ ެގ ބަހ ސް. މި ބިލ ، މި ަގރާ

 ؛މި ވަގ ތ  ނެތ މާއެކ  
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 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓ ތަކ  10

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފަށަނ އަޅ ަގނޑ  މި  ދެން  އެކެ   ،މެން  އޭޝިއަން  ކަންކަން.  ހ ށަހަޅާ  އޮޑަކޮމިޓ ތަކ ން  އެރޮނޯޓިކްސްަގިއ  މ   ފް 

ކ ރިމަތިވެފަކި ދަރިވަރ ންނަށް  މަޔަވަމ ންދާ  ފޮނ އްވާފައިާވ  އްލެޙައްސަލަތަކަށް  ިއވާ  ެއދިވަޑައިެގން  ހޯދައިދެއްވ މަށް  އް 

ތަރިކައި ތަރައްޤ އާިއ  ޤައ މ   ޮގތ މައްސަލަ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓ ން  ރިޕޯޓ ެގ  ރިޕޯޓ  ެގ  މި  މަޖިލ ހަށް    . 

މ ޤައްރިހ ށަހަޅ އްވަ ކޮމިޓ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ،ރ އިދެްއވާނ   ދާއިރާެގ  މެންބާރަށ   ޢަބްދ   އަޙްމަދ   އިއްޒަތްތެރި  هللا. ބަރ  

 މެންބަރ .

 

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ  هللاބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ މެންބާރަށ  ދާއިރާެގ 

އިޝ ކ ރި ރަ ޒަތްތެރިއް އްޔާ  ެއކެއ ސް.    އޮފް  ޑައޭޝިއަން  ދަރިވަރ ންނަށް އެމ   ކިޔަވަމ ންދާ  ރިނޯޓިކްސްަގއި 

ހޯދައިދިނ ކަށް  މައްސަލަތަިއވާ  ކ ރިމަތިވެފަ ހ ށަހެޙައްލެއް  މަޖިލ ހަށް  މި  އެދި  ަގރާރާމަށް  ިމ   ޅިފައިވާ  ގ ޅިެގން 

ތަރައްޤ   ންޖިލ ހ މަ ތަރިކައާޤައ މ   ކޮމިޓ އަ  އާިއ  މައްސަބެހޭ  ިމ  ރައ ށް  އިްއޒަތްތެރި  ފޮނ އްވާފަ.  ވަނ   މި  ؛ ސްލަ 

ލިބ މާ ކޮމިޓ އަށް  ކޮމި  މައްސަލަ  މެންބަރ ން ކ ރ މަށްމަޝްވަރާ  އި ޓ ަގގ ޅިެގން  ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓ ެގ  ފަހ ަގއި 

އިާވ ންނަށް ދިމާވެފައަދި ސްޓޫޑެންޓ   ،އިހާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލ ކ ރ މާ ގ ޅ ންހ ރި ހ ރި  މި މައްސަލައާ  ،ނިންމަވާފައިވަނ 

ހާ ހ ރި  ދަތ ރ ަގއި  އަދި އެ  ، މަށާއިއް ކ ރ ދަތ ރެއަށް  ސިޓ    ހިންާގ އަްއޑޫނެަގތ މަށްޓަކަިއ އެ ސްކޫލ ދެމައްސަލަތައް  

ފަރާތްތަކާއޫމަސް މިކަމ ބައްދަލ   ލ   ބޮކޮށް  ވަރަށް  މައްސަލަ  ދިރާސާކ ރ މަށްެގ  އެކ ލަ ޑަށް  ރިޕޯޓ   .  ވައިލ ންފަހ ަގއި 

އި އަދި އަްއޑޫ ސިޓ ެގ  ހިންާގ ފަރާތާ  ރޕޯޓ ްއޑޫ ެއއައަ  ، ން އަްއޑޫ ސިޓ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްބަރ ޓ ެގ މެންއެޮގތ ން ކޮމި

 ނިވެރިންނާެގ ބެލެެއ ދަރިވަރ ން  ،ރ ންނާއިރިވަަގއި ކިޔަވަމ ންދާ ދަސްކޫލ    ،އިހިންާގ ފަރާތާ  އަދި އެ ސްކޫލ   ،މޭޔަރާއި

  ބެހޭ   ކާއެ މައްސަލަތަމި ރިޕޯޓ ަގއި    ،ހޯދައިމާތ   ޮގތ ން ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫ  ގ ޅޭ  ކާވެފަިއވާ މަްއސަލަތަދިމާ  ކޮށްބައްދަލ 

ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވިފަިއވާނެ.   މައްސަލައާޙަޤ ޤަތަ ؛ޮގތ ން  މި  ބެގ ޅި   ކ   ކޮމިޓ ން  ން މ ބެލ ލިެގން 

ކަންތައްތަކ ެގ  ކޮމިޓ  ހ ރި  ފާހަަގކ ރެވިފަިއ  ދަރިވަރ ންތެރޭަގއި އަށް  ވަރަށް    ކި ނަށް  މ އްދަތެްއަގއި  ޔެވ ން  ދިގ  

ނަަގިއެގން ދަރިވަރ ންެގ ތެރޭަގއި ލޯނ   ،ތަނ ަގއި ތިބެންޖެހ މާއިނ ކ ރެވި އެނ  ކިޔެވ ން ފ ރިހަމަހޭ ނޫންޖެމަޑ ޖައްސާލަ

  ތަށް އެ ވެރިން ފައިސާ ހޯދައިެގން މިދެންނެިވ ޮގނިދި ެއކި ޮގތްޮގތ ން ބެލެއަ  ،ތިބި ިގނަ އަދަދެްއެގ ކ ދިން ތިބ މާއި

އެދިކ  ފޮން  ކިޔަަވއިދެ  ެގންއި ވަނ ކޮޅަށް  ކަނޑައެޅިފަ  ،ެގންދިއ މާއި   ންމ އެތަނ ަގއި  ފަރާތްތަކަށް  މިފަދަ  ިއާވ  އަދި 
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ތި ރަށް ބޮޑެވެސް ވަ  ޮގތ ން  ލ މާ  ،ކ ރިމަތިވެ   ދަޫގތަކާނއ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތި  ސަބަބ ން  ކޯސް ނ ނިމ ެގތ ަގއި  މ އްދަ

ދަރިންވަރ   ެގއްލ ންތަކާ ތިބިކ ރިމަތިވެފަިއާވ  ފާހަަގކ ކޮމިޓ   ކަން ންތަކެއް  ރައ ސްތްތެރިިއއްޒަ  ރެވޭ.އަށް  މިކަން   ؛ 

އޮޙައްލ  ޓަކައި  ދިމާވާންކ ރ މަށް  މިކަން  ައދި  މަސައްކަތްކ ރިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮބައިތޯ  ވިސްނ މަކ   ޖެހ ނ   ތް 

 ޕޯޓަކ ރި  މި ؛އްތައްކަންތަ  ވ ނ ރެކ ހަަގކޮމިޓ އަށް ފާ،ޮގތ ން  ށް ބޮޑަށް ހޯދިން. އެއަޅ ަގނޑ ެމން ވަރަސަބަބ ތައް ވެސް  

 ނަން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމާ ޑ  މ ޅި ރިޕޯޓެއް ނ ދަންނަވާ، އަޅ ަގނ ރިޕޯޓަކަށް  ވާތ   ޑ ބޮ  ސަފ ހާެގ  40ވަރަށް ދިގ   

ކޮމިގ ޅި  ފާހަަގކ ރެ ެގން  ކަޓ އަށް  މިއަ  ،ކާއިންތައްތަވ ނ   ކޮމިޓ ން  ހ ށަދި  މަޖިލ ހަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތަ  އް ހަޅާ 

އަށް  ބެލ ންތަކ ަގއި ކޮމިޓ  ޮގތ ން ކޮމިޓ ން ބެލި  ގ ޅޭ  ސަލައާމި މައް ؛ނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް ދަންނަވައިލާއަޅ ަގނޑ   

 ބެޗ މަ  ފ ރަތައެންމެ    ،ށި ނަމަވެސްން ފެވަނަ އަހަރ  ފްލައިން ސްކޫލ  ހިންަގ  2010  ، ރެވ ނ  ކަންތައްތަކަކ ފާހަަގކ 

ކިޔަ  އޭެގފަހ ން  ދަރިވަވަމ ންދިޔަ އަދި  ކ ދިންތަކަކަށްއެކ   ރ ންނާ  ފ ރ ޞަތ މ މަކ ރ ފ ރިހަކިޔެވ ން    ިގނަ    ލިބިފައި   ެގ 

 ަގއި މިދެންނެވިހެން އެއްސަލައިއަދި އެ މަ  ،، ވަރަށް ިގނަ ކ ދިންތަކަކަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެއެހެންނަމަވެސް  .އޮތް

ނ ލިބި   ޙައްލެއް  ފާއިތ ވެެގދިކ ދިންނަށް  މ އްދަތެްއ  ރައ ސްާވކަޮގސްފައިން ގ   ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަގަ  ؛ން.  ިވ  ކޮމިޓ އަށް 

ެގއްލ ންޞަގ ޅިެގން ޚާއް  މައްސަލައާ   މި  ، ކ އް ކަމައަނެ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލަ   ރިވަރ ންނަށްބިފައިވާ ދަލި  ކޮށް  ކ   ލިބ ނ  

އެއްޗެއްމިދެންނެ ހޯދައިދޭންޖެހޭ  ސްކޫލ ން  ފާހަަގކަ  ވި  ސަރ   ،ކޮށްމ ަގއި  ކަމާކާއަދި  ފަރާތް  ރ   މި  ތަކ ގ ޅޭ  ން 

ފަރާތްތަކާއިހ މާލ  މައްސަލަިއގައި   އަޅަ  ހޭ ންޖެއަޅަ  މެދ   ވި  ދެފިޔަވަޅ   ކަމަށް.  ބޮޑެތި  ންޖެހޭނެ  ވަރަށް  ން 

ައއްޑޫ  އްކަންބޮޑ ވ ންތަކެ  އަދި  ފަރާތ ން  މޭޔަރ ދަރިވަރ ންެގ  ސިޓ ެގ  މިކަ    އަޅ ަގނޑ މެން ގ ޅި   ންކަމާ ވެސް  ެގ ެގން 

އަޅ ަގނޑ ހިްއސާއާއި  ކޮމިޓ  އަދި  ސްކޫލ ބެލ ންބެލި  މެންކ ރި.  ިމ  ޮގތ ަގއި  އެނގ ނ   ކިޔަވަމ ންދާ ތަކ ން  ަގއި 

ރި ދަރިދަރިވަރ ންެގ  އަދި  ބެލެހެއްޓ މާއި  ދޭންޖެހޭ  ކޯޑ   ދަރިވަރ ންނަށް  އަދި  މ ޢާމަލާތްކ ރ މާއި  ވަރ ންނާއި 

ންތަކެއް ފެންނާކަށް ޔ ކިލިޔެބޮޑ     ބެހޭ މާ  ތަކާގ ޅޭ ކަންތައްދި ސްކޫލ  ހިންގ މ ަގއި  އަ  ، އިންސްޓްރަކްޝަން ދިނ މާއި

 ދަރިވަރ ންނާ ؛ރި ރައ ސްލަތައް ހ ރިކަން ފާހަަގކ ރެިވެގންދިޔަ. އިްއޒަތްތެ  މައްސަރަށް ބޮޑެތިނެތް. އަދި ނިޒާމ ަގއި ވަ

މ ޢާމަލާތްތަކަކ  ިގ  ކ ރެވޭ  ހ ރި އެއްޗަކަށްނަެވސް ލިޔެކިޔ މ ން  ފެންނަން  ފަހަރަށް  ދަރިވަރ ންނަށް    ،ނ ވ މާއި    އަދި 

ނ ދާކަން މ ންށ ން ސްކޫލ  ހިންަގނިޒާމެއްެގ ދަ  ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ  ދެންނެވ   މި  ،މާއިހ ރ ދައްކާފައި ހ ރި ވާހަކަ  ންމެސެޖ 

ފާހަަގކ ރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި   ތިބިކަން މަދ  ކ ދިންތަކެއް  ފައި ތިބިޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ައދި ވަރަށް ިގނަ ދ ަވސްވެވަރަށް ބޮ

ބ ނ މާއި  މަށް ސްކޫލ ން ބ ނާނެ ކަމަވާސް ފ ރިހައަހަރ ން ކޯ  ނ  ދެނޫ  ންދ ވަހ މަސް  ައށާރައެްއކޮށް  އާ ހަމަ އެ ؛ރައ ސް

ބ  އެ  ބ ނ މާނާކ ދިން  އަދި  އަދަދ    ދިމާނ ވެ  ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ބޮޑެަގކ ދިން  ހ ރިއި  ތަފާތ ތަކެއް  ން ކަތި 

މި އެ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެން  ކ ދިން  ދެންނެވިހެން  ކޯށް  ންނަކ ދިެއ  ރޯލްވާއިރ ަގިއ  ކޯހަށް  އޮންނަ    ފ ގެ   ސްދ ފައި 

ކިޔަވަމ ންޓްރަކްޗަރާ ސް ފަހ ން  އަދަދ ތަކާ  ދާއިރ އި  ނިމޭއިރ   ދައްކަންޖެހޭ  ކޯސް  އަދި  އައި  މ ަގިއ    ،ދ ތަކާއި ދަދައްކާ 
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ްް ކަވެފަިއވާމަތިކ ރި   ހޯދ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކާއަދި މި ފައިސާ  ،ކަމާއި  ތަކެއް ހ ރި ތަފާތ ވަރަށް ބޮޑެތި

މަޖިލ ހ ެގ   އަދި    .ނ ވަ  މިހަޅާފައި  ޓ  ހ ށަކޮމިޓ ން މި ރިޕޯއެއްކޮށް    މެންޑޭޝަނާރިކޮ  14،  މާހެންވ ފާހަަގކ ރެވޭ. އެ

ވެސް  ބްވެ ޝާއިސައިޓ ަގއި  ރިޕޯޓ   ތަފ ވ މާ ޢ ކ ރެވިފައިމި  ވާހަކަތަކ ެގ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   ނ ދާނަން. ކަސ ލައެކ   ށް 

ދަންނަލަކޮޖ މ  ދަ  ވާނަމަށް  ކޮމި   ،ންނަވާނ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށްމި  އެންމެ  ކަަމކ   ޓ ން  ެއއް  ިމޮގތ ން   ،ފާހަަގކ ރައްާވ 

 ދަރިވަރ ންނަށް ދިމާވެފައިވާ ޮގންޖެހ ންތަކާއި  އި އަދި ލޯނ  ނަގައިެގން ކިޔަވަމ ންދާެގއްލ ންތަކާ  ބ ނ ނަށް ލިދަރިވަރ ން

ގ ޅޭ    ެގ ކަމާކާރ  ސަރ މަށްކަންއެފަދަ ކަ  ،ވެވާތ ން ވެފައިވާ ކަެމއް ކަމަށް  މި ސްކޫލ ެގ އިހ މާލ   ،ކަމަކ  އެއ ންކަ  މި

މައްސަލަ   މި  ފަރާތްތަކާ  ،އިބައްލަވަ   ފަރާތްތަކ ން  ފިޔަވަޅ   އެ  ދަރިވަރ ންއަދި  ،އަޅ ްއވައި މެދ   ގެއް  ދިޔަ  ލިެގންނަށް 

ހޯދައިދި މަސައްކަތްޙައްޤ   ފެންނަކޮ  ކ ރެްއވ މަށްނ މަށް  އަދި    މިޓ އަށް  ފަރާތްރ ސަރ ކާކަމަށް.   ކަންކަމާ   މި  ންކ ތަެގ 

  އި، ބަރ ން ވަނ  ނިންމަވަރި މެންށް ކޮމިޓ ެގ ިއއްޒަތްތެމަތްތައް ކ ރެްއވ މަށް ދެންނެވ ތ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަޮގ  ގ ޅޭ

ފާހަަގކޮމިޓ  އެކަން  ރިޕޯޓ ަގއި  އެހެންވ މާފަކ ރައްވާ  ދިގ .  މާ  ައޅ ަގނޑ   ކޮމިޓ ެގ  ،  ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގއި  ރިޕޯޓ   ނ ކޮށް 

ށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމ ން އެހ ތެރިކަމަފ ރިހަމަ އެއްބާރ ލ މާއި  ބަރ ން ދެއްވި  ޓ ެގ މެންނާއި އަދި ކޮމިފ ންޒައް ވަރ  މ އިދާ

 ތެރި ރައ ސް. ޔާ ިއއްޒަތްރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ޓ  ހ ށަހަޅަން. ވަމި ރިޕޯ

 

 :ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަ

މެޝ ކ ރިއް ިއއްޒަތްތެރި  ކޮޔާ  ވާހަކަ ންބަރ .  ރިޕޯޓަށް  އެދިފ ޅ ދަމިޓ   ިއއްޒަތްތެއްކަވަން  މެންބަރަަވޑަިއަގންނަވާ  ކ   ރި 

ރި މެންބަރ  އިްއޒަތްތެއިެގންދެއްވ ން އެދެން. މާފަންނ  މެދ  މެދ  ދާއިރާެގ  ޞަތަށް އެދިވަ ަވގ ތ  ފ ރ    އިންނެިވއްޔާ މި

 ދ .ހ މް ރަޝ އިބްރާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ރަޝ ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހ މް މާފަންނ  މެދ  ދާއި

ރައިްއޒަތްތެ ހ ށައ ރި  ރިޕޯޓ ހެޅިސް،  އޮފް  އޭޝިއަން   ؛  ވަރ ންނަށް ދަރި  ކިޔަވަމ ންދާ  ަގއި ޓިކްސް ރޯނޮއެއެކެޑަމ  

ފޮނ  ނ މަށް  ހޯދައިދި  އްލެއް ޙަމަްއސަލައަށް    ކ ރިމަތިވެފަިއވާ ނިންމި ދިރާ  މައްސަލަ  ވާ ވާފައިއްެއދިވަޑައިެގން  ސާކޮށް 

ރިޕޯޓ  ރައ ޮގތ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގ؛ ސް.  ެއއްކޮށް  ރިޕޯޓ   ރިޕޯޓ ިމ  ިމ  ކިޔައިލިން.  ައޅ ަގނޑ   ނޑަށް ން  

ގ ޅިެގން އަދި އިތ ރަށް މި މައްސަލަ    ާގއާރޯ  19-ކޮވިޑ ކަން.  ހ ރި  ކެއް އެބަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަވަރަ  ، ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ައޅ ަގނ  ރިޕޯޓ ބޮޑ ވިކަން  މި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ކިޔަޑަށް  އެއްކޮށް  މައްސްލ އަ  އިލ މާ  ހިސާބ ސަ  ފެށޭ  ތްތެރި ޒައިއް ؛ލަ 

ދޭހަވަނ   ،ރައ ސް ރިޕޯޓ ން  ފް  ،އަޅ ަގނޑަށް  ސްކޫލެއްމިއ   ވަސ ލަތް  ލައިން  އިންސާނ   ެއއ   ބިނާކ ރާ  ކަން. 

  ށް މެންނައެއްކަން ައޅ ަގނޑ މ ޑަ އެކެމ ންހިރާްއޖެއަށް ވަރަށް މ ހިމިއ  ދިވެ ؛ތެރި ރައ ސްލެއްކަން ދޭހަވޭ. ިއްއޒަތްސްކޫ
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ން  އޮތ  މިކަ ެގން މިޅެ ން ކ ރަން އ ރި އ ސޫލ ން މިކަވިޔަފާ  ،ސްވ ނ . އެހެންނަމަވެރެލ ކ ބޫ ަގަގނޑަށް  . އަޅ ލ ކ ރެވޭބޫަގ

މިނ ކ ރެވިފަ މ އްދަތެއް  ޑަމ ެއކެ  .  ހަ  ެގކްޓ  ންޓްރެކޮ ؛ށްފަހ ހަމަވ މަމ އްދަތ     ،ދ ނ އަށް  ވެސް   ހ މަވ މަށްފަމ އްދަތ  

އ ސޫލ ން ނ ވަތަ    ވިޔަފާރިވ މ ެގ ސަބަބ ން  ފައިނެތި ސްކޫލ  ދ މ އްދަތެއް    ފަސް މަހ ން  ،ހަތަރ  މަހ ން  ،މަހ ން  ތިން

  ކާ ފަހ ން ޮގސްފައި އެ ދަތިތަ  އެންމެ  މާށް އޮތ ކަ ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކަ ޮގތަށް ނޫނ   ފައިދާއެްއ ލިބޭެގ  ކޮންމެވެސް ވަރެއް 

އިން ލަފް  ޏާކަމަށް ވަން  ދަންނަވާހެން  އަނެއް  ،ދަޫގާވ ދަރަޖައަށްނއ ނަށް ވެސް  ޮގސް ކިޔަވަން ތިބި ކ ދިންއެްއކޮށް  

އެހެން    އަޅ ަގނޑ މެން  .ަގއި އޮތް  ފްލައިން  ސްކޫލެއްއަްއޑޫ ؛ސްތެރި ރައ ތ . އިްއޒަތްއޮ  ސްކޫލ  މޮޔަކޮށްލާފައި މި

ރައްކާތެސް   ރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން  އަދި  އިނާޔަތާއި  ހިންާގިއރ   ދޭ   ންރިކަކޫލ ތައް  ޕައިލެޓ ންވެސް  މިއ   ދައ ލަތ ން.    

  ތިރ ސް   ވަދޭ.  ބައެ  މްދަނ ހާސް ޑޮލަރެްއެގ އާ  އެތައްލަތަށް  އ  ދަރ މާން ތަމްރ ނ ކ ލެޓ އި ތަމްރ ނ ކ ރާ ތަނެއް. މި ޕަ

ލިބިފައި އަޅ ަގނޑަށް  އެބަހ ރި   ކެޕްޓަނ ން  ޮގތ ން  ޚި  އި،ތަމްރ ނ ކޮށްފަ  އޮތް  ފްލައިޓ ތައް   ، ދ މަތްތަކ ގައިވަިއެގ 

   .ނ ލޮށްފައި އެބަ ތިބިަގއި ތަމްރ ތ ޮގ  ެގސަރ ން ފަސްޓ  އޮފި  110ެއއްކޮށް  ދި މިއާ . މ ެގތެރޭަގިއ އަޓްކ ރ މ ަގއިއޮޕަރޭ

ނ ވަތަ    ގ ންބަލަމ ންދާ ތަނެއް ވަިއެގ މަދ ނިޔެ   ޮގތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދ ނިޔޭަގއި ނެތް ފެންވަރ ަގއި ނެތް ނަމޫނާއެއް

ދ ނިޔޭަގސ ޕް މ ޅި  ޚިދ މަތް  ވެސްލޭންެގ  މ ޅި  އި  ދ ނިޔެނަމޫނާއަކަށް  ދިވެހިރާއްބަލަމ ން    ތަނެއް    ޖެއަކ . ދާ 

އިންސާނ ޭއިވއޭ  ޕައިލެޓ ންނާއި ދާއިރާެގ  ބިނާކ ރ މަކ   ޝަން  ަވސ ލަތް  ދިވެހިރާއްއަދި    މ ހިެއއ   ވަރަށް  މ  ންޖެއަށް 

ހ   ދިނ މަށްފަ  ވެނ  ފްލައިން ސްކޫލ އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑަށް މ ޅި ރިޕޯޓ ން ފާހަަގކ ރެ  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.

ފްލަ ސްކޫއެ  ހިންަގން  އިން   މަހ ން    ،ހ ންމަ  ތިންލ   ފްލައިން ފަހ ން    ންމެއެ  ،ޮގސްޖަހަމ ންމ އްދަތ ން  ދެމ ދެ 

ނ ކ ރެވިެގން  އެކަން  މ ހ ންނަށް  ތިބި  ހިންަގން  ކޮވި  ސްކޫލ   ދައްކާ  ގ ޅިެގން   އ19ާ-ޑ އަދި  ވެސް  އެ  ބޭރ    ފ  

ދައްކަންޖެހ  އެ  މ ެގ  ފައިސާއިން  ނ ވަތަ  ސްޕެއަރފަރާސަބަބ ން  އެޕާޓްތ ން  ރ ފިޔާލިބޭ  އެ  ްއޗެހިސް  ކޮޅަށް  

ސްޕެއަރޕާޓްސް އެހާ ބޮޑ  ދަން ެގންނަ  ލ  ހޯއްޙަ  ށްށް ޖެހޭ މައްސަލައަޓ ތަކަމާކެޓ ން ޑޮލަރ  ަގނެެގން އެ ފްލައިބްލެކް

ަގނެއަގ ަގ ކ ރެވިެގން    ެގންއި  ޮގސްފައި    އެންމެއެކަން  ސްފަހ ން  ކ ދިންފްލައިން  ހިސާބަށް ދ   ހައިފަ  ކޫލ ން  ވާ 

ކެއް ތްތަމާޔަހިހިންާގ ފަރާތްތަކަށް  މިފަދަ ސްކޫލ ތައް    .އިއްޒަތްތެރި ރައ ސް  ނެޒިންމާވާންޖެހޭއި އަސްލ   މ ަގ  .ޮގސްފި

ނ ވަތަ   އެއް އަހަރ   ލޭ ބ ނ މާފްލައިން ސްކޫ  ؛އްސްކޫލެ  ންމެ މަދ ވެެގންވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ  ތެއްދޭންޖެހޭ. މ އްދަ

ޮގސް  ،ންޖަހަމ  ،  ޖަހަމ ންދަތ   މ އް  ހަށްދ ވަމަސް  ތިން އޮފ  ؛ހެންހާޖަ  އްދަތ މ  ބަންދ ެގ    ،ޖަހަމ ން  ހ ން  ފ ލ ސް 

މ އްދަބަ ޖަހާންދ ެގ  ފަނަރަދ ވަހ ން  ދިހަ  ،ދ ވަހ ންފަނަރަ    ހެންތ   އި  ،  މ އްދަތ   އޮތ .ށްތ ރ ކޮދ ވަހ ން  މިއ     ފައި 

  ، އަރ ންނާއިޖިނިއިން  ،އިލެޓ ންނާއިިއ ޕަރާއްޖޭަގ  ށް މިޅ ަގނޑައަ.  ތެރި ރައ ސްއިއްޒަތްވާ ޮގތެއް ނޫން  ރަންން ކ ކަމި

އަކަށް ޖެ ނޫމާނާނަާގ ދިވެހިރާއްއެބަ  ޑިއާ  އިން  ،ޅި ދ ނިޔެ ނަމޫނާއަކަށްމ  ؛ރ ން ހޯދ މަށްއޭޝަން ދާއިރާއަށް ކ ރިއެ އޭވި 

ސ ޕްލޭން ރައ ސް.  ދިވެހިރާއްށްނަމޫނާއަކަ  ެގއިްއޒަތްތެރި  ނަަގނ   ދ ނިޔެ  މ ޅި  ދ ނިޔޭ  މ ޅި  އެންމެ  ޖެ.  ިގނަ ެގ 
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ޖައްސަސ ޕްލޭ ދިވެހިރާއްޮއފްޓޭކް   އިން  ޤައ މަކ   ދ ނިޔޭކ ރާ  ބޮޑ އެ  އިަގޖެ.  ހިންަގނ އޮޕަރޭޝަ  ންމެ    ނެއް 

އެހެންވ މާދިވެހިރާއް ޕަޖެއިން.  މ ހި  ،ށްނ ކޮރ މްތައިލެޓ ން  ،  ވަރަށް  އެހެންނަމަންމިއ   ވަސ ލަތެއް.   ، ވެސްމ  

ރައ ސް އިްއޒަތްތެ ރިޕޯޓ   ،ރި  އަޅ މި  ދިވެވި  ވަނ ،ފާހަަގވެފައިަގނޑަށް  ން  އ ސޫލ ން  ފަތ ރ ހިރާއްޔަފާރި  ވެރިން  ޖެއަށް 

އޮޕަރޭޓ   ސ ޕްކ ެގނެސް  ފައިސާލޭނަރާ  އ ސޫލ ންށް  ނަާގ  އ ސޫލ ން    ،  ނަާގ  ވިޔަފާރ ޓ .އެމް.އޭއަށް  ެގ  މިވެސް 

އ  ހޯދަން  ފަމަންފާއެއް  އެންމެ  ހަދައިެގން  ގޮ ޅެން  ެއކެހ ން  ހިންގި ސް  މޮފަރާ  ޑަމ   ތިބި   ،ވެ ޔަތް  ކިޔަވަން  އެތާ 

  އްލެއް މެން ޙަޑ ައޅ ަގނ   ،ރައ ސްއިްއޒަތްތެރި    ނެ.ޒިންާމވާންޖެހޭ  މ ަގއިމިކަ  ،ލ ފެއް ޖެހިކްބޮޑ  ތަކ ދިންނަށް އެތައް  

އެކެޑަމ އަށް  ހޭހޯދައިދޭންޖެ މ ހި.  މި  ވަރަށް  ދިވެންފްލައިން ސްކޫލ   ހިން  ކޮންމެ  ،ށްހިރާއްޖެއަމ   ސް.  ިގޔަތަނެއްަގއި 

  ރައ ސް.އި އިްއޒަތްތެރިލޭ ބިންދ ފައޮތ  ހި  ސް އެވެ  ވިލާ ކޮލެޖ   .ސްކޫލ   ހ ރި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަލެއްސްކޫ  އ މި

 ންވ  ދޭލޭހި  .ތ  އޮބިމެއް ނ ދެވިލައިން ސްކޫލ  ހިންާގ ފަރާތަށް  އިރ  ކ އްެވެގންބާއޭ މި ފްޗެހި ދޭއެއް  ބިންތަކާލޭ  ހި

ޮގތަށް   ކ ރެވޭހަމަފ ރިކޯސް    ، ވ ހާ އަގ ހެޔޮކޮށް މިކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތް  ސްވެނަށް  ދ ެގން ކ ދިން  .އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް

. ނ ހެދޭނެ  ހެން، މިސް. އެހެންވ މާ ރައ  ތެރިޔަވެފައި އިްއޒަތްމޮ  މ އެކެޑަމ ޅިން    އޮތ    މި. މިހާރ މި ފ ރ ޞަތ  ދޭންވ 

ވިޔަފާރިއެއް މި   މިއ   އެހެންވ މާ އްޚިދ މަތެއ   ނޫން.  ރި.  މި  އަޅ ަގނޑ   މިއަށް  އެދެ،  އަޅ ަގނޑ   މިޕޯޓ ަގއި    ނ  

 . ރައ ސް ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިދިނ ން. ޝ ތެއް ހޯދައިަގޅ  ޮގއެކެޑަމ އަށް ރަނ

 

 :ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަ

 މް ޝަރ ފް.ރި މެންބަރ  އާދަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ އްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރ ޔާ އި ރިއްޝ ކ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މް ޝަރ ފްދަމަޑ އްވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާ

އިްއޒަތްތެރިއްކ ޝ  ކ ޔާ  މަސް  ދެތިން  މ ެގ  ރައ ސް.  ވަރަށްރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ައއ    ރިން    ، ބޮޑަށް ޝަކ ވާތައް 

ައޅ ަގނޑަށްކޮޞަޚާއް އަޅ   ށް  ކ ދިންެވސް  ދާއިރާެގ  ނިސްބަތްވާ  ކި   ަގނޑ   އެތަނ ަގއި  އި އެކ ަގ  އާޔަވަމ ންދާތ ވެސް 

 ށް ތިންހަތަރ  އަހަރ ދިންނަކ    އެ  ،ލަތަކެއް ހ ރެތި މައްސަބޮޑެ   އިލ ަގފްލައިން ސްކޫައއްޑޫ    ،ޝަކ ވާތަކަކ  ލިބެމ ންދިޔަ  

އަޅ ަގނޑ    ؛ރާއި. މި ޝަކ ާވތައް އެ ދާތަކ ެގ ޝަކ ވާނިމިެގން އެކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ންނ އި  ކިޔަވަ  ވެސް  ވެެގންދާއިރ 

ކ ދިން ދާއިރާެގ  އެ  މާއައިއަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑާ  ނިސްބަތްވާ  ގ ޅިެގން  ޮގތ ންއޭ  ،ކ ދ ވަސްވަރަ   ިމކަމާ  އޮތް  ިމ    ރ  

ނަށް މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ  ވިސްނިން  ވެޮގސްފައި އޮތް ދ ވަސްވަރ  ކަމަށް ވާތ ޓ އަށް  ޗ އްވެސް    މަޖިލިސް

މަޖިލ  ައޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ެއކަމަށް  ކޮބައިތޯ.  ކަމަކ   ވާހަކަދެއްފޯ  ރައ ސާ   ހ ެގކ ރެވޭނެ  ވަނ ން  ައޅ ަގނޑ   ށް  ރަކ މާ 

ަގިއ  އަދި ެއާއއެކ    މަށް.ށް ވެއްދ ހަލ ނޑަށް މަްއސަލަ ވަގ ތ ން މި މަޖިވަރ ދެްއވި އަޅ ަގހިތް ެގ ރައ ސް  ހ މަޖިލ   ވިއ ފާ
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ވެސް އަންަގަވއިެގން   ަވއި ވަގ ތ ން ކޮިމޓ ތަކަށްދިޔައ  އެ މައްސަލަިއެގ މަްއޗަށް ބިނާކ ރައްޑަށް ފާހަަގކ ރެިވެގންއަޅ ަގނ 

ތަރަޤައ  ތަރިއާ އްޤ މ   އެ  އި  ކޮމިޓ ން  ހަރ ދަނާ ްއޑޫއަށް  އަ  ،ށް ދާއިރާއަކަިއެގ  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ވަޑައިެގން 

ޓަކައިމަސައް އެކަމަށް  ކ ރެއްިވކަން.  ވެސް   ކަތްތަކެއް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ކޮިމޓ ެގ  ރިޕޯޓ މި  ،މި  އެކ   ަވއިލެްއވި  ލަ 

ބޮވެސް އަޅ ަގނޑ  ވަ  ޅ ންނަށްބޭފ  ރިޕޯޓ  އަދާކ  ރ އަޑަށް ޝ ކ ރަށް  މި  ކ ރަން.  ވަރަށް ރަނަގޅަށް  މި   ން.ޅ ަގނޑ  

ހަމަ    ަގނޑ  އެބަހ ރި. އަޅ  އަދި ހ ށަހެޅ ންތަކެއް   އި،ފަ ރިޕޯޓ ަގއި އެބަހ ރި ވަރަށް ރަނަގޅަށް މައްސަލަ ދިރާސާކ ރައްވާ

ހ ށަހެޅ ފައްވާހ ށަހަޅ   ފ ރިހަމައަށް ހ ރި  ތާއ ދ ކ ރަންއި  ރައ ސްއްޒައި  ންތަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ންނަމަވެސް،  އެހެ  .ތްތެރި 

ޙަޤ ޤަތ ަގިއ  ނަތ ޖާއެއް    ،ހަޅާފައި ހ ރިކަމ ަގިއ ިވޔަސް ންތައް އެޮގތަށް ހ ށައް މިައދ . ހ ށަހެޅ ލެ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާ

ވާހަކަދަްއކާއަޅ  ؟ތޯކ މެދާނެނި  ،ތޯނެރެވިދާނެ ކ ރިންވެސްަގނޑ ެގ  ދ ވަސް  ދެތިން  މ ެގ  އެ  ލިން  ތަނ ަގިއ ހަމަ 

ދެ ކ އްޖަކާ ކިޔަވަމ ންދާ  ބަދަލެއް  ތިން  ެއްއވެސް  އަިއ  ހަމަ  މިހާ.  އި ހިސާބައަދި  ނެތް.  ރައ ސްކަށް   ؛އްޒަތްތެރި 

ކ ރިކަމ ގައިހ މަޖިލ އެހެންވ މާ،   މިކަން  އޭެގ  ކ   ،ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ިވޔަސް  ން    ،މަންފާއެއްސަބަބ ން  ދިންނަށް 

ނ ެގނެވޭ   ،ރާހަތެއް ައޅ ަގނޑ މެންއްޖެއްވެކަމަށް    ބަދަލެއް  ޙަޤ ޤަބޫލ ކ ަގނަށް  ޔާ  މައްސަލަ    ،ކ ތަރަންޖެހޭ  މި 

ނ ެގނެވޭބަ  ،ން އްލ ނ ވާކަޙަ މިކަމ ގައިަގނޑ މެންައޅ ކަން.  ދަލެއް  ނ ފެނޭ  ހިތްވަރެއް   ނަކަށް  އެކަށ ެގންވާ  ސަރ ކާރ ން 

މަސައްކަތްތަ ނިންމަވަިއެގން  ޮގތްތައް  ރަނ ؛ކަށް ހ ރެެގން  މައްސަލަތަކަށް  ހޯއްދަޙަޅ   ަގހ ރި  ވަން  ދެއް ަވއިއްލެއް 

 ކަމާސަރ ކާރ ެގ    ،ަގއި މިހާ ބޮޑ  މަްއސަލައެއް ވ މާނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ  ތަނެއް. އެ ަމންޒަރެއް    މަސައްކަތްކ ރާ

ޮގތަކަށް ވާމިހާރަށްވ ރެ އަ   ،ހަރ ދަނާކޮށް  ރަށްވ ރެ މިހާ ވ ޒާތަކ ން އެބަޖެހޭބެހޭ     ، އި ކަ ހަކަދައްވަހަށް ނަތ ޖާ ނެރެވޭނެ 

މި ވެއަދި  ފްލަކަންކަން  ޮގތް  ސްކޫޅ ަގއި  ،ވެސް  ސްކޫލަށް  އިންެގންދާ  ދަރިވަރ ންކި  އެ  މި    ށްނަޔަވަމ ންދާ  ވެސް 

ްއ  ތަޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކ ރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްެގން ނަތ ޖާއެއް ނެރެވޭކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށްގ ޅި   މައްސަލަތަކާ

  އެ ކ ދިންެގ  ،ެއ ކ ދިންނަށް ވެސް ދާ ކޮންމެ ދ ވަހަކ ސްަވމ ންކަންކަން ނ ކ ރެވި ލަ އެވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރަން އެބަޖެހޭ. 

ވެސް  ޢާ އިތ ރ ންކެއް  ދ ވަސްތައިލާތަކަށް  ކަމެއް.  އް  ރަދ ތަޚަ  ،ެގއްލިެގންދިއ މ ެގ  ބޮޑ ެވެގންދާ  އިންތިހާއަށް  ވެސް 

ގެ  ހ އްޒަތްތެރި މަޖިލ މި އި  އްެގ ައޑ  ކެޮގންޖެހ ންތަމި ހ ރިހާ    ހ ށަހެޅި،  ހާ މައްސަލައެއްރިހ   މި ؛ސް އިްއޒަތްތެރި ރައ 

ކޮދަތ ރ ކ ރެއް ބޭފ ޅ ވި  ައޑ ައއް  ންމިޓ ެގ  އެކ ލަވެސް  ރިޕޯޓ   ދި  އިަވއިލަސަވަިއ  ވެސް    ޔައިރ ިމހާހިސާބަށް 

މި ފާހަަގކ ރެިވެގން   ވެސް  ެގންދިޔައިރ ޝިޕްތަކަށް އިޢ ލާންކ ރެވި ރލަފަހ ން ސްކޮ  އެންމެ  ،ދިޔައ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ސްކޫލ ގަ ފް ޚާލައިން  ކ ދިންނަށް  ކިޔަވަމ ންދާ  އެހ ތެރިކަމެ އި   ޞައްއި  ނ ވަތަ  އެންެމ  އް  ނާޔަތެއް  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ 

ޮގތަ ކަންތައްތައް  ކައެކަށ ެގންވާ  އެށް  ރިޢާ  ރޭވިެގން  ކަންތައްޔަތްކ ކ ދިންނަށް  ތަކެްއ  ރެިވެގން 

މިޮގންޔަކަނ ދިތ ބ ކ ރެިވެގންތަރ  ދިމާވ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއްދެ  މާތަށް  އެހ   ބޫލެއްަގ  ން  ޮގތ ންނ ކ ރެވޭ   ތެރިކަމ ެގ 

ން ލ ހ ނާނ ތޯ ނ ވަތަ މަޖިށް ވަންހަކާވެސް މަޖިލ ދިންދާނެ ދިމާއެއް އޮތް ކަމަކަށެއް. އަނެއްކ   ވެސް ދެން އިތ ރަށް އެ 
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މިހިސާބައަޅ ަގނޑ  ކޮބައިތޯ.  ކަމަކ   ކ ރެވޭނެ  ދިމެންނަށް  ކ ރިޔ ށް  އަޅ ަގނޑ މ ެގ  ދެކޭން  ސަރ ކާރ    ެގ  ޮގތ ަގއި 

ތި ވާލ ެވވަހަ  މިކަމާ  ،ޒިންމާއެއް  ބޭފ ޑައިެގން  ކޮކ ލ ބޫަގނޑ   އަޅ ަގ ؛ޅ ން އްބެވި  ޮގތ ަގއި  މިއަދ  ންމެހެންރާ   

މިބޭނ ންވަ ބޮޑަށް  ނަތ    ކ މެއްދެއް   ހަކަވާ  ތަނ ަގއި މި   ނ ކ   މިއަށްވ ރެ  އެ ނަތ ޖާެގ  ވައި  ޖާ ނެރެދެއްވެސް ނޫން. 

ކ ދިންނަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ޮގތަކަށް   އެ   ،ކ ދިންެގ ކިޔެވ މަށް  ، މަށްކ ދިންެގ ދިރިއ ޅ   ،ނަށްކ ދިންއެ  އަލ ަގއި  

  ، ވިއްޖެއްޔާ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނ ދެޖާ ނެރެނަތ ޞްތެރިކަން ސަރ ކާރ ަގިއ އޮެވެގން  ލާޚ އި .މ ވަނ ންން ކ ރ ން މ ހިކަމި

ބޭ ދަތ ރ ކ ރެވޭނޭއަޅ ަގނޑ މެން  މަންޒިލަށް  އެހެން ނ ންވާ  ަގރާރ ތަކެއް މަޖި،  ނަމަވެސް.  ިގނަ  ކިތަންމެ  މި   ލ ހ ން 

ވާހަކަ ކަފާސްކ ރަމ ން  ިއެގންދައްކަ ތަނ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ދިޔަ  ރައ ސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވިޔަސް   ން ކަޞްތެރިލާއިޚ މ ަގއި 

މި ހަރ   ދިވެސް އެއްފައައަޅ ަގނޑ   ނ ފެނޭ.    ފެންނާނެ ކަމަކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް ނަތ ޖާ    ވެއްޖެްއޔާށް  ތް ކަމަނެ

ނަވާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިމެނިަވޑަިއަގންިއ  ަގތަކ  ކަމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓ ކ ރެއްިވ  ސައްކަތްމަ

 ތެރި ރައ ސް.  ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ އަދާކ ރަންޝ ކ ރ  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 . ންސަޙަ އިކްރާމް މެންބަރ ތްތެރި ިއއްޒަ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ ރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ންސަޙަ ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ިއއްޒަތްތެރި އާދެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ެއކެރައ ސް.  އޭޝިއަން  އޮމ ޑަ !  ދަރިވަ  ަގއިނޯޓިކްސްއެރޮ  ފް  ނަށް  ރ ންކިޔަވަމ ންދާ 

ކ  ވެސް އެ  އަޅ ަގނޑަ އްކަތެއް ކޮށްފަ.  ނަގޅ  މަސަށް ރަމިޓ ން މި ވަނ  ވަރަ ކޮޅިެގން  ގ   ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަތަކާ

ނ ން. އެޮގތ ން ފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ރި ބައެއް ކަންކަން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހިްއސާކޮށްލަން ބޭމ ަގއި  ބަރެއް.  ކޮމިޓ ެގ މެން

  11  ،އަހަރ   10  މިހާހިސާބަށް  ންއި  2010މިހާތަނަށް އަިއއިރ     ިއ،ސްކޫލ  ފަށަ  މި ފްލަިއން  ވަނަ އަހަރ   2010

  65ދަރިވަރަކާއި    72ދިވެހި    ،. އެޮގތ ންވަނ   ނިންމާފައި މި   އިރެއް އަދި ކިޔަވަ ދަރިވަ  142މިހާތަނަށް    ވ .  މިއަހަރ   

އަ.  ދަރިވަރެއް  ބޭރ  މ ަގިއ  ކަންތަކ ެގ  ދެން  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ބޭރ   ދިވެ،  ތެރޭަގއި ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދަރިވަރ ންނާއި  ހި 

ޑޮލަރ ން ފ ނަާގ    ވަނ . ދެންއި ފާހަަގކ ރެވިފަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށް ެގންގ ޅޭކަންބޮޑަ  ަވރަށް  ރ ންތަފާތ ކ   ންނާދަރިވަރ 

އަ ވެސް  ފާހަަގކ ރެވިފައި މައްސަލައަކ   ަމއްސަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ދޭ  އް.  އެ ލަވާ  ތަނެއް  ާގނޫނ   ރާއްޖެ  އެޮގތަށް  އެއ  

ދަރިވަރ ން ޑޮލަ  ންއަތ   ެގދިވެހި  އެކަމަކ ފ   ންރ ވެސް  ފ ޑޮ  ނަާގކަށެއް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް    ނަާގކަންލަރ ން 

އެއާ ވަނ .  ކ ރެވިފައިފާހަަގ ހަމަ  ައދި  ިގނަ  އެކ  ދެން  ނިޒާމ   ހ ރިހިކެްއ  މައްސަލަތަ ަގިއ  ފާންގ މ ަގިއ  ރެވޭ.  ހަަގކ ކަން 

ޭއވިއޭ  އަދި ޮއތޯސިވިލް  ަގާވއިދ ތަޝަން  މިންރިޓ ެގ  ލާޒިމ ކ ރާ  އިންކ ަގއި  ނެތްކަންސްޓްރަކްޓަރ ވަރަށް  ވެސް    ން 



1202 ރ ވަރ  ބ ފެ 32                                        ލްސާޖަ  ވަނަ  9ގެ ރ އ ދަ  ތަމަގެ ފ ރަރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

45 

 

ެއބަހ ރިމިހެ  ވަނ .އިފާހަަގކ ރެވިފަ  ަމއްސަލަތައް  ބައިވަރ   މިހާހިސާބަށް    .ންޮގސް  ހަަމ    ގައިއައިއިރ  ދެން  އަޅ ަގނޑ  

ދިޔަ . މިނޫން  މިއަދަކ  ؛ަގއި ރެއްއް އަހަތަމިދިޔަ އެއް ނ ލިބި  އްލެޙަ  ށްމައްސަލަތަކަމި    ބާއޭ  ހިތަށްއަރަނ  ކ އްެވެގން

އަހަރެއްަގއި  އެ މައްސަލަތަކަށް  ެވސް  ތައް  ޮގސްފައި ޙަމި  ނ ލިބި  ކަންބޮއްލ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ  ވާންޑ ވާކަމ  

  މަ ޔަގ ން ށް ހައަޅ ަގނޑަ  .ނޭދ ނިޔެ ބަލައިގަ   ޤައ މެްއެގ ޮގތ ަގއި މ ޅި  ށް ރ ތިކަމެއް. ެއއ  ދ ނިޔޭަގއި ރާއްޖެއަކ  ވަރަ

ފެން ރާދ ނިޔޭެގ  އެތައް  މިއްޖޭަގިއ  ވަރ ަގއި  ބޭނ ންވާ  ދިނ މަށް  އ ޅޭނެ  ޚިދ މަތް  އަޅ ަގނޑ މެން   ކަން.ބަޔަކ  

ްއ  އްކެޝަވެސް    މ ކަ ހ ންނާނެވެސް ހާހ ން ދ ނިޔޭގައި  އްސްކޫލ ތަ  ންފްލައި ؛އަޅައިެގން ެވސް ރަނަގޅ  ބަޔަކ  އަތްފ ނާ

އެހެންވ  އަތްފ ނެތް.  ރަނަގއަޅައިެގން  ނާމާ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ރާއްޖެ  ެވސް  ބަޔަކ   ދ ނިޔޭެގ ެގޅ   ޚިދ މަތް  މި  ނެސް 

ރަނަގދިނ ންވަރ ަގއި  ފެ ވަރަށް  ފާހަަގކ ރަނ މަކ   ޮގތ ަގިއ  ކަމެްއެގ  ދިވެޅ   ހަމައެކަނި  ނޫން. .  ދަރިވަރ ންނަކަށް  ހި 

ދަ  ދ ނިޔެއިން ދެވޭނެބޭރ ެގ  ޚިދ މަތް  މި  ރާއްޖޭަގއި  ވެސް  ެވސް  އެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ަގއި ދޭތެރޭ  ކަމާރިވަރ ންނަށް 

 ، ދެންނެވި އ ސޫލ ންމި  އި،. އެހެންވ މާ، މިކަމަކ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަކ ރަންނ އް  ޝައްކެ 

ތަރަ ޮގތަށް  ދެންނެވި  މަސަމި  އޮތް  ތަކެއްއްކަތްއްޤ ކ ރ މަށް  ކ ރަންޖެހިފައި  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  .  ކަމެއް 

މަ މި  ކޮމިޓ އާދެ!  ބޭފ ޅ ސައްކަތ ަގއި  ހ ރިހާ  ެވސް ޝ ކ ރ ންެގ  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތަށް  ކ ރި  މިއ     ދަންނަވަން.   

  ރިހަމަ ރިޕޯޓެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް، ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް.ފ 

 

 :ދެްއކެވ ންވާހަކަ ރިޔާސަތ ން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ަގިއ  12:30އް.  ވޯޓެ ނާނ  އެންމެ  ށް އެހ މަށް އޮންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިައދ  ވޯޓަ  ރ .ޝ ކ ރިއްޔާ 

ޤައ މ    ،ޖެހިއިރ   10ލާނަން.  އިށް އެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދ  ހިނަގމ ންދާ ކޮމިޓ ތައް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަވޯޓަ

ަގއި   10:30ސް ކޮމިޓ ެގ ސަބް ކޮމިޓ .  ޒައެންޓަޕްރައި ންޑް  ސްޓޭޓް އޯ  ،ޖެހިއިރ   10ޓ .  މިިއެގ ކޮތަރިކަޤ ާއއި  ތަރައް

ސަމާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ ެގ  ކޮމިޓ .    ކްލައިމެޓް    އެންވަޔަރަންމަންޓް  ،ރ އިހިޖެ  11ބް    ަގއި،   11ކޮމިޓ .  ންޖ   ޗޭއެންޑް 

ޚާރި ކޮމިޓ .  ޤައ މ  ސަލާމަތާއި  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ކޮ  ،ޖެހިިއރ   11ޖ   ކޮމިޓ .  ޕެޓިޝަން  ،ަގއި  11މިޓ .  ަގވާއިދ    12 

ސަލާ ކޮމިޓ   މަތ ޖަހާއިރ   ބެހޭ  ކޮޚިދ މަތްތަކާ  ސަބް  ކޮމިޓ އިޤ   ،އިރ ހާޖަ  12  މިޓ .ެގ    ، ަގއި  12:30.  ތިޞާދ  

ޚި،ޖަހާއިރ     1މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓ .   ބެހޭ ކޮމިޓ ސަލާމަތ   ޖަހާއިރ     2ރ  ކޮމިޓ .  ޝިއަޖ ޑ    ،ޖަހާއިރ   2.  ދ މަތްތަކާ 

... ަގޑި  12ލާފައި ބައްދަލ ވާނ   އިޑ މެން ދެން މި ވަގ ތ  މެދ ކަނޑަސް ކޮމިޓ . އަޅ ަގނޒައި ޕްރަޓަރންޑް އެންސްޓޭޓް އޯ

މިއަދ   ފ ކ ރަްއވާތިމާ  ށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮޅަކަ އެހ ން  ޯވޓަށް  ވޯޓަ  12:15!  އަޅ ަގނޑ ެމން  ދަންނަވާަގއި  މި ށް  ނަން. 

 ނޑާލަނ . ވަގ ތަށް މެދ ކަ
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 { އަށް 13:16އިން  11:31 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (ވިލ ފ ށ  ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފ ފ  ؛ވ ނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ހ ސް . އިބ ތިދާއ  ބަ 8

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ދ  ށް ައޅ ަގނޑ  ިމ ފަށަނ . މިއަޖަލްސާ ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށްފަހ  މަޖިލ ހ ެގ  ޅަހ ސްަވގ ތ ކޮރ ެގ  ދ ` އާދެ! މެން

އް ެގންނަންޖެހިފައި ބަދަލެމިހާރ  ކ ޑަ    ،ނަމަެވސް  ވ ފައިިއލާމަށް ކ ރިން ދަންނަވަ ތް ކައޮ  ކަންތައް  ަގއި ވޯޓ ެގ  1:15

އޮންނާނ     މި ވޯޓ   މިއަދ ެގ  އެހެންވ މާ،  އޭެގކ   1:30އޮތ .  ދެން  ެގންދަނ     ރިންަގއި.  މި  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ  

ިއްއޒަތް  -8.1 ބަހ ސް. ެއއ   އ ތިދާއިބ  ފައިވާ  ވާޅ އްދ  ހ ށަހަހ މް ރަޝ ތެރި މެންބަރ  އިބްރާމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

ބަހ ސް   އ ތިދާއިބ   މިހާރ މި ބިލ   ،  މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ؛ލާޙ އޮތް އިޞް  ނަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިސިފައިންެގ ާގނޫ

ޅ ވާލަން.  ަގނޑ  ހ ޅ  ިއަގތ މަށް ފ ރ ޞަތ  އަބިލަށް ބަހ ސްަގިއ ބައިވެރިވެަވޑަ  މި  ،އަށްއެހެންވ މާ، މިފަ.  ފެށި އޮތ   މި

   .ޢަލ  ޔޫނ ސް ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  އިރާެގދާ ދޫހޮޅ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢަލ  ޔޫނ ސް ރ  އިރާެގ މެންބަދޫ ދާހޮޅ 

ރަޝ  އިްއޒަތްތެރި  ާގކ ރިއްޔާ  ނަންބަރ އ ސް.  ާގނޫނ  ސި)  1/ 2008  ނޫނ   މިށް  (އަފައިންެގ  ވާ   ހ ށަހެޅިފައި 

އޮތް ދެ އަކ ރ ެގ ބަދަލ ަގއި އިތ ރ  އަކ ރެްއ    މި  ހ ށަހަޅާފައި. މ ަގިއ  ތާއ ދ ކ ރަންޙަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް  އިޞްލާ

ވަރަށް    ބަޣާވާތްކ ރ ން،  ކޮބަިއކަމާއި  ކ ވާތަބަޣާ  ގައިސް އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. އެއ  މި ބިލ ހެޅ މަށް ވެހ ށަމި ބިލަށް  

ަގބޫފ ތަ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އޮންނަންޖެހޭނެ  އެހެންސ ލ ކޮށް  އިލ ކ ރަނ .  މިއަށް  ހ ށަވ މާ،  އަކ ރެއް  ހެޅ މަށް ތ ރ  

 އ ސް.  ރަ ތެރިހަޅަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްއަޅ ަގނޑ  ހ ށަ

 

 :ދެްއކެވ ންވާހަކަ ރިޔާސަތ ން

ެމންބަ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  އިތ ރ   ވާހައިްއޒަތްތެރި  ދައްކަވަކަރަކ   ން ފ ޅ  

އަޅ   ނެތ މާިއެގންފައިއެދިަވޑަ ބަހ ސްއެއްކޮށް  ބިލ ެގ  މި  ަވގ ަގނޑ   ނިންމާލަންެގ  މިއަށްތ   ބިލ    ،ވެސް  . އާދެ!    މި 

 ހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަކަ ދަންނަވަން. ންނާނެ ާވހަަގއި އޮ 1:30ށް ެއހ ން ބަލައިަގތ މަށް ވެސް ވޯޓަ
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 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 9

 

 :ދެްއކެވ ންވާހަކަ ރިޔާސަތ ން

ަވގ ތަކ   ޓ ދެ! މިއަދ ެގ ވޯއާ ަގނޑ   ެއކ  އަޅ  ގ ތ ކޮޅެްއ އޮތ މާތ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ޑަ ވަ ވާ  ކަމަށް  1:30ެގ 

  ން ޙްމަދ  ހާރޫމަނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ  -9.1  ،ެގ ތެރެއިންތ ހ ރި މަސައްކަ  މިހާރ  މި ފަށަނ  ނ ނިމި 

ވިކ ަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭ   ، ފަިއވާޅ އްވާހ ށަހަ ދިވެހިރާއްޖޭޔަރެވޭ  ބައެްއ  ބޮޑ   ފައިސާެގ  ލިބޭ  ފައިފާރިތަކ ން  ނޭންޝަލް  ެގ 

ވަންނަސްޓަމަސި އަވަސް    ،ފާހަަގކ ރެވޭތ ން  ނ ދާކަމ ންށް  ހޯދ ޙަ ެއކަމަށް  އަޓަކަމަށްއްލެއް  ތަްއ  ޅ ފިޔަވަޅަންޖެހޭ  އި 

ޮގ އެހެންވ މާބަހ ސްަގރާރ ެގ  ފައިވާ  ހަޅާށަހ   ަވއިލައި އެޅ މަށް  ެމންބަރ ން  ،.  ަގރާރަށް    ،އިްއޒަތްތެރި  މި 

އެވާހަކަފ ޅ  ފ ރ ޞަތަށް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .  އެދެން  ންދިވަޑައިަގތ ދަްއކަވަން 

 .  ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ ޒަތްތެރި  އިއް  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

އިްއޒަތްތެރިކ ރިއްޝ  ރައ ޔާ  ަގރާ  އަޅ ަގނޑ   ސިފައިަގއި  ސް.  ހ ށަރެްއެގ  މިމިކަން  މިއ    ހަޅާފައި    ވަނ  

ރައް  ތެރޭއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮ  ގައިޔިތ ންެގ  ކަންބޮޑ ވ ން  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ވާ  މައްސަލައަކަށް  އޮތްޑަށް  ތ . 

ތަރައްޤ ވެފަލަންއިބަލަ ދ ނިޔޭަގއި  ޤަޖެހެނ   އެ  ޤައ މ ތަކާއި  ހ ރި  އެހ އ މ ތަކ ަގއި  އެއި  އިކޮނޮމ ތައް  ހިސާބަށް   ރި 

ެއއ  ެއއްޮގސްފައި ހ ރ  ކިހިނެއްތޯ.   ހ ރި  ހަރަކ ން ދެ އަހަރަކ ން ވެފައިއަ  ދ ވަހ ން ނޫނ  އެއް  ދެ  ،ވަހަކ ންދ   ކ  

ނަށް ންދައްކަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެ  ވާހަކަ  ސައްކަތް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިދ ވަހ ެގ މަ  ވަރެއް ނޫން. އެއ  ވަރަށް ިގނަ 

ހިސާބަށް ދެންނެވި  މަގ   މި  މިއަދ ކޮށެން  ދާން  ައޅ ަގނޑ މެން  ރައ ސް ންބަހ ސްކ ރަ  އޮތ .  އިއްޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ.   ؛ 

ެގން  ވަރާކޮށްޝްން މަމިއ  އަޅ ަގނޑ މެ  ،ޞަދަކަށްވ  އިަގނޑ  މަޤްރ  ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ މަ ަގރާއަޅ ަގނޑ  މި  

މައްލ   ޙަ އަޅ ަގނޑ މެންއްސަލަެއއްހޯދަންޖެހޭ  މިނަށް  ކަން  ފާހަަގކ ރަން    ޅ ަގނޑ މެންއަ  ،ކަމަކ   އ ޅޭ  ަގބޫލ ކ ރެވ ން. 

ސަރވިސް    ،ޓ ކ ރެވޭ އެންމެ މ ހިންމ  އެއްޗަކ މ ެގ ތެރެއިން އެކްސްޕޯދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ފެއްދ ންތެރިކަ  ،އަކ  ދިވެހިރާއްޖެ

އަޅ  ވެފައި  އި  ކަމ ަގ ޤައ ެމއް.  އެކްސްއޮތް  މި  ރާއްޖެައށް  ފެންނާކަށެަގނޑ މެން  މ ތި  ޚިދ މަތެއް.  އް ޕޯޓ ކ ރަނ  

އަނ  އެހެންނަމަވެސް،  ަގަގޅ ހ ންނާނެ.  ޮގތ ގައިނޑ   އެކްސްބޫލ ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަގ     މ ދަލ ެގ  ޕޯޓ ކ ރާ 

މިއަޅ ަގނޑ މެންނަ ލިބެންޖެހޭނެ.  ދަންނަ ށް  ހި އަ  ،ވާނަމަސާލަކަށް  އެކްސްޕޯޓ ކ ރަނ .  ޅ ަގނޑ މެން  ކިމަސް 

އެބަހިކިމަ  މާކ ރ ސްޕޯޓ  އެކް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ައގ   ދިވެހ ެގ  މ ހަކަށް  ލިބޭ.  ކޮންމެވެސް  އޭތި.    ލިބޭއެބަހި 

ވަދޭ.  ގެ މ ނޮކޮއި  ެގއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަ  ތެރެއަށް  އެކްސްޕޯސަރވި ވެސް،  ޭއެގ    ކ ރ މާޓ ސް 
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އި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިސާލަކަނާދޭށެއް  ކޮނޮމ އަކައަެގއް  މި.  ރިސޯޓ ތައް  ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޭ  ށް  ރ ގެ ހ ރ  

ނޫން. ބޭރ ެގ ބްރޭންޑ ތަކެއް    ތަކެއްޑ ކ ރާ ބްރޭންަގއި އޭެގޒާތ ަގިއ އޮޕަރޭޓ ރާއްޖޭ   މިތަކަކ އެ ބްރޭންޑ   .އްރޭންޑ ތަބް

އޮފ ސްތައްވ މާ ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ބޭ  ،،  ބޭފ ޅ ންެގ  މިއެ  އެކައ ންޓ ތައް  އެކިއެ  ހ ރ   ންކ   ބޭފ ޅ ން ދ ނިޔޭެގ  އެ  ކި 

ކޮށްލ މާ ސާ ޓޫރިސްޓ  މ ހާ ޕޭ ފައި ހަދާ ބ ކިންގެ ކަށް އަންނަން  ޓ ތަރިސޯ  ނިސްބަތްވާ ޤައ މ ތަކ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެންގެ 

އެއްކަމި   ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ނާދަނ   ޤައ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކައ ންޓަށް.  އ ޅޭ ދޭލަ  މި  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ    .  

ނޭ.  ންޖެހޭލިބެނަށް  ޚިދ މަތެްއެގ އަގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،މ ން އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލެއްެގ އަގ  ޤައ    ެގންއަޅ ަގނޑ މެ  ،ކަމަކ 

ދަންނަވަނ  މި  އަޅ ަގނޑ   ރާއް  ،އެޮގތަށް  ހ ރިހާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރާ  ޓަކައި  އެކްސްޕޯޓ ކ ރ މަށް  ޚިދ މަތް  މި  ޖޭަގއި 

މަތް  ެއކި ސިފަސިފައިަގއި. އެ ޚިދ   ދިވެހި ރައްޔިތ ން  ،ެމންޕޭކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ ޓ   ސްކޮއްކަތެއް އިންޑައިރެކްޓ   މަސަ

ޓަކައިފޯރ ކޮށްދި ރިސޯޓ   ނ މަށް  ސަފާ  ،ތަކ ަގއިއެ  ެގސްޓް  ،ރ ތަކ ަގއިއެ  ނަރ ދައެ  ބޭނ ންކ ރާ  މާ  ހައ ސްތަކ ަގއި 

ހ ރިހާ    ،ނިޒާމ  ކަނޑަށް.  ޭއެގ  ބަތަރިސޯޓ ކ ންޏެއް  އަޅ ަގނޑ މެންދިޭގކ ެގ  ކ ންޏެއް  ހ ރިހާ  ކަނޑަެގ  މިއ   ށް.  ެގ 

ހ އްދަ ކަންތައްއަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރި  ކޮށްފައި  ހ ރިހާ  ދ ެގން  މ ެގ  ކޮތައް.  ބެއަރކ ރަނ  އިންޑައިރެކްޓ   މި  ސްޓެއް 

އެހެންވެއްޖެްއޔާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ދަރިން.  ޖެހޭނޭ  ަގބޫލ   ންއަޅ ަގނޑ މެ  ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރަނ  

ލިބެން އަގ   ިއއްޒަކޮންމެވެސް ސިފަ  މ ެގ  ރައ ސްއެއްަގއި.  މިޮގތަށް   ؛ތްތެރި  ވެސް  މިކަން  އޮތް ސަބަބ ތަކެއް  ނ ވެ 

ިއތ ބާރ   ށްރަންެގ ބޭންކިންގ ސެކްޓައަޅ ަގނޑ މެ  ،ބަހ ރި. މިސާލަކަށް ފާހަަގކ ރާނަމައެ ފާރިވެރިންނަކަށް  ވިޔަ ؛ކ ރެވޭ 

ސެކްންއަޅ ަގނޑ މެ ބޭންކިންގ  ސަބަބ ތަރެޓަެގ  ބަިއަވރ   ކަމަކ ނ ދޭ.  އެބަހ ރި.  އް  ފަރާތްތަބައް  ފާހަަގކ ރާ އެއް   ކ ން 

މި  ޮގތ  އަޅ ަގނޑ   ފާަގރާަގއި  ބޭންކެްއަގިއ  ..އޯޕ    ،ހަަގކޮށްފައިވާނެރ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޭނ ންކ ރެވެންވާނ   އެސް 

ބޭންކަކ ން ހ ރި  ރަޖިސްޓްރ    ނޭ.ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައި  ެއމް.އެމް.އޭަގއި  ބޭންކަކ ންކޮށްފަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހ ރި  ދޫކ ރާ  އި   

ފާހަަގކ ރ .އެޕ .އޯ އެޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް.  ދާ  ،ސް  ކ ރިއައެ  ބޭނ ންާވތ ވެއިރާ  ރިސޯޓ ރ ވަން  ބަެއއް  ތަކ ން  . 

ދަންނަ  މިސާލަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ަގއި  މޯލް   ،ވާނަމަފާހަަގކ ރާ  އޮފް  ޕ .އޯ.އެސްބޭންކ   އިން  ޑިވްސްެގ 

ެވސް    ވާއިރ   ތާހަފ   ދެ  ިއތ ރ ދި  ސަ އަޗ އްޓ  ހޭދަކޮށް ނިންމާފައި ގޮއްމ ހާ  ެގސްޓްލ މާ  އިއެކްޝަން ކަނޑަޓްރާންސް

ޙަ  އެއްކ ލިއަރ އޭތި   މި  މިނ ވޭ.  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަވާހަ  ޤ ޤަތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަ  އްކަިއެގން 

އޮތ .   ހާރަނަގޅ ކ ރެވެން  ެގސްޓްބަެއްއ  ޕްރޮފަިއލް  ހައި  ައއިލަތްތަކ ަގިއ  ކާމ ހާ  ކަނޑަސް  ޕޭމަންޓ  އިޑ ން  އެ  ލ މާ 

ރެ ތަރައްޤ ވާން.  . އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިއަށްވ ޖެހޭއެބަ  ޅަންހ ށަހަށް   އެްއކޮރކ ރަން އެ މ ހާެގ މ ޅި ރެކޯޑ ކ ލިއަ

ށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާ އިތ ބާރ  ކްޓަރަބޭނ ންވަނ  ބޭންކިންގ ސެން  ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަކަމަކަށް އަ  ، އަނެއްމާއެހެންވ 

އެކަން  ރަންތ ރ ކ އި އަޅ ަގނޑ އެބަޖެހޭ.  މި   ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރެވޭނ   ދައްކައިެގން.  އަދ   މެންނަށް  ވާހަކަ  މި 

ކ ރަ އަޅ ަގނޑ މެން މިއ   ދެނަށް  ަގބޫލ ކ ރެވިެގން.  ކަން  ކަމެއް  ައޅ ަގނޑ މެންޖެހޭ  ކަމަކަށް  ފައިނޭންޝަލް  ވަނަ  ންެގ 
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އިތ ރ ކޮށްޕެންޑެންސ އިންޑި ޕޯޓްފޯފައި  ،   ވަރ ަގދަކ އޯލިނޭންޝަލް  ތެރޭަގއި    ރަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް  އެބަޖެހޭ. 

ބޮ ދެންއެބަތިބި  މި  ިވޔަފާރިވެރިން.  ބޭނ  މަ  ހަތަކ ަގއި ވެސް  ޔަފާރިވިނެވި  ޑެތި  ޕްރޮފިޓްންބަިއވަރ   އެބަހ ރި.   ނ ކ ރާ 

ޕޯޓްފޯއެހެންނަމަވެ ެއްއވެސް  ފައިނޭންޝަލް  ބޭނ ންކ ރާނެ  އޭތި  ނެތް.  އޯ ލިސް،  އޭތި  ންފަ  ހެޖްއެްއ  ނެތް.  ޑެއް 

ފައިނޭންޝަލް   ބޭފ އިންވެސްޓ ކ ރާނެ  އެ  ނެތް.  މަޖ މާކެޓެއް  މިބޫރ ޅ ންނަށް  ބެހެއްޓ މ ެގ  ތަ  ވޭ  ލާރި  އެ  ނ ގައި 

ބޭލ ަގބަދަ އޭތި  ެގންޮގއި  އިންވެސްޓ  ރަށް  ިއންވެސްސް  ދެންނެވ ރޭޓަކ ރަން.  މި  ައޅ ަގނޑ    ޖްހެމިސާލަކަށް    ، 

ބޭ  އިންވެސްޓ ކޮށްެގންކ ަގއި  ފަންޑ ތަ ރަނަގޅ   މިއަށްވ ރެ  ޑިޕޮންކިންގ ސިނޫނ   އޭތި  އެކޮށްެގސިޓ ސްޓަމެއްަގިއ    ން 

ންވަނ  މިއަދ  މި ވާހަކަ ދައްކަިއެގން އެ ފ ރ ޞަތ  ވެސް ރންކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ އަެގން އެބަ  ޅ ންނަށް އޭބޭފ 

ައޅ ަގނޑ މެއިތ ރ މިތާނަގއި   ޕޯޓްކ ރަން.  ފައިނޭންޝަލް  ވަރ ަގދައޯލިފޯންެގ  ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި   ؛ކ ރަން. 

 ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއ  ވަރަށް މ ހިންމ  ކައި އަޅ ަގނޑ   ރ ަގދަކ ރ މަށް ޓަވަސްޓެބިލިޓ     މިކްކޮނޮަގނޑ މެންެގ އިއަޅ 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  ެއއ    ،އްވި ފާހަަގކ ރެން  ކަމެއް.  ބިރ ަގންނާނޭ.  އިންވެސްޓަރ ން  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ 

ަގއަޅ ަގނޑަ އެހާ  ވާބޫލ ކ ށް  ރާއްޖޭ  ހަކައެއްރެޭވ  އިންެވސްޓަރ ން  އި އިއަ ަގއި  ނޫން.  ރާއްޖޭަގއި  ސް  ންވެސްޓ ކ ރާނ  

ޅ ން  ްއކަން ތައްޔާރ ވެެގން. އެއަށްވ ރެ އެ ބޭފ  ދަޖެހ ނ  ކޮންމެ އެްއޗެއްކަންހ ރި ާގނޫނ ތަކ ެގ ތެރެއިން ދައްހެދިފައި  

 ސްޓ  ކޮ  ޝަންފެސިލިޓޭފަހިކޮށްދޭ ފަރާތަށް  އެްއކަލަ  ެއކި ބޭނ ންތަކަށް  ެއކި  ،ނެ ާގނޫނ ަގއި ލިޔެފައި ނެތިރ ަގންނާމާ ބި

އޭތި ދ ެގން ނޫނިއްޔާ    މިއްޔާެއ ބޭފ ޅ ން ވިޔަފާރިކ ރަން ބޭނ   . ެއކަމަކ . އެއ  ލިޔެވިފައި ނެތް އެއްޗެއްނަާގ މައްސަލަ

ހާލަތ ަގ އެހެންވ  އިނ ކ ރެވޭ  ބޭނ ން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިޔަފާރިކ ރަންމާ،  ކ ރަން.  އެނިގެގން  މިކަންކަން   ންނައަ  ވަނ  

އެނެގން އިންވެ މިއަ  ،ވ ސްޓަރަށް  އަންނަިއރ ޅ ަގނޑ   ލާރިތަނަށް  މި  މިއަދ ެގ    ަގއި  މިސާލަކަށް  ދައްކަންޖެހޭކަން. 

ނ ކ ރަން މި   ޑެއް ަގބޫލެއްއަޅ ަގނ.  ނާނެހ ން  އިދ މަތ ެގ ައގ  ޖަހާފައި މި ިވއްކާ ޚިދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ބަލާނަމަހާލަތަށް  

ލާރި އެ  ކްލިރާއްޖެއަށް  ބޭ  އިށްފަކޮއަރ   ބޭފ ޅ ން  ދިމާއަކަން ނ އެ  ބޭފ ޅ ވާ  އެ  ނޫނ ށް  ޕްރޮފިޓް  އެންެގ  ފައިސާ    

ޓްރާންސެކ ރަން  ރޓްރާންސްފަ ކ ޑަކ ޑަ  ކޮކް ދާ  ކަވަޝަން  ކަމެ ވަރަކަށްރނ ކ ރާސްޓް  ައޅ ަގނޑ  އް  އެހެންވ މާ،   .

ަގރާރ   ރާަގބޫލ ކ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަށ ޮގތ ަގއި  ބޮެގ  ވަރަށް  ރަނަގޅ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޑަށް  ން  ވަރަށް  ން 

އެްއކޮޅަތަކެއްބަހ ސް މިއާ  ކ ރަްއަވއިފި.  ކ ރަްއވަ   އެހެށް ވެސް  ކ ރައްަވއިފި.  ދެކޮޅަށް ވެސް  ައޅ ަގނޑ   އިފި.  ންވ މާ، 

ބަލައިަގނެ  ،ަގބޫލ ކ ރަނ  ަމޖިލ ހ ން  ބޭފ ޅ ން  ،މި މައްސަލަ  ދާއިރާތަކ ެގ  ގ ޅ ންހ ރި  މިކަމާ  ެއކ ަގިއ  ކޮމިޓ ައކ ން  ނާ 

 ރައ ސް. އިްއޒަތްތެރި ރިްއޔާ  ކަމަށް. ޝ ކ  ލިމަެގއް ފެނިެގންދާނެހަމަ އަ ކ ރެވޭ މަޝްވަރާތަކ ެގ ތެރެިއން މިއަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ސާ ސިރާޖްމޫ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މޫސާ ސިރާޖް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ހ އަޙްމަ  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    މަނަދޫރައ ސް.    ޒަތްތެރިއިއް ޝ ކ ރިއްޔާ   ހާރޫން  ަގރާރަކ   ދ   ށަހަޅާފައިވާ 

ަގރާރ  ފާ  ،ކ އ އްމ ދަައޅ ަގނޑ ެގ  ަގރާރެއް. މި ަގރާރ ެގ ދަށ ން  މ   ންމ ހި ައޅ ަގނޑ މެންމ ެގ ދަ  ،ސްވެ މި    ގެ ށ ން 

ފައިސާ  އްޖެއަށްރާ ފަރާއްޖެ  ،ލިބެންޖެހޭ  ލިބޭ  މި  ދިވެހިރާއްއިއަށް  ކަންކަން ޖޭސާ  ޮގތަކަށް  ހ ންނާނެ  ަގިއ 

ގ ބައްޓަންެވެގންދިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަސ ލަން.  ިވއްކައިެގންދ ރަތ   ދަ  ތްތަްއ  ދިވެހި  ފައިސާ  ނޫނ  އ ލިބޭ  ލަތ ަގިއ 

ަގިއ  ޮގތ ެގ  ކަމެއްަމކ  ހަމަޖެހޭ  އޮތ   އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ ފައިސާ ނ ހ ންނަ ޮގތަކަށް މިހާރ  އިންތިޒާމ ތައް ބައްޓަންވެފަ

ހާޑައަޅ ަގނ  ނ ފެނޭ.  ވެސް  ފާހަގަ ރޫން  ކަށް  އެ  ބޭރ ކ ރ   ،ފަދައިން  ރިކ  ދެންމެ  މ ދަލެއް  މިތަނ ން  ލިބޭ ހަމަ  އެ  މާ 

ހަމަ    މ  ކަމެއްންމ ހި  ހަމަ  ، ހާރޫން އެ ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ؛ތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގއިދާވާ ޮގފަ

އެކަން   ވެސްޭގތޯއިނއެއ     އ ންެގންދިހަމަޖެހިއެޮގތަށް  ައޅ ަގނޑ   ރާއްޖޭަގހިރާދިވެ ؛.  ޑޮލަރ ެގ  އި  ްއޖެއަކ  

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެނަށް މި ފެންނަނ  ހަމަ  ޤައ މެއްތަކާ ކ ރިމަތިވެފަިއވާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިަގިއ  ކަންތައްތަކ  

އެންމެ    ، ކަމަށް ވާއިރ   ލިބެނ  ޓޫރިޒަމ ން  މި  ިގނަ ފައިސާ  ތ ން އެންމެޮގ  ޤ ތިޞާދ އި  ،އްޖެއަށް އެންމެ ރަނަގޅ  މި ރާ

ލި ޑޮލަރ   ޑޮ  ، ބޭއިރ ަގއި ިގނައިން  ވެސް  ލަރ   ރާއްޖެއަށް  ބްލިބޭއިރ ަގއި  ރައްޔިތ ން  ޖެހެނ   މި  ލެކް  އަޅ ަގނޑ މެން 

 މި ލަރ ން ޑޮެއއ   ޒަމްެގ ދާއިރާއިން.ފައިސާ މި ލިބެނ  ޓޫރި  އަށްއްޖެރާދަން. ެއންމެ ިގނައިން  ލަރ  ހޯަގއި ޑޮމާކެޓ 

އިސާ ލިބޭ ކަނޑަެއޅިފައި ޮއންނަ ޮގތަކަށް ފަ ވެސް  ންނަށް ދ ވަހަކ ރަްއޔިތ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،ނަމަވެސް  ލިބެނ . ލިބޭ

ބޭންކ ޮގތަކަށް ހަމަނ ޖެހޭ. އެހެ ޮގތަކަށް ބައްތަކ ަގއި ހަރ ލާންވ މާ، މި ފައިސާތައް ރާއްޖޭެގ   ޮގއްސިނަމަ ވެެގން ޓަންނެ 

ހ ށްނޑައަޅ ަގ މި   ރައިވަނ   ޮގތްން  އެހެންވ މާ،  ނަގޅ   ެވެގންދާނެހެން.  ބޮތަކެްއ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ.  ށް 

 . އެދ ނ  ކަށްށްލަން ފ ރ ޞަތަ ފާހަަގކޮއެކަން ހަމަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިބްރާހ މް ޝަރ ފް.  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 

 :އްކެވ ންކަދެވާހަ ބްރާހ މް ޝަރ ފްއި މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ދިވެިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ޑޮލަރ   ހިރައ ސް.  އަޅ ަގނޑ     10ރާއްޖޭަގިއ  ެވސް  ވ ަމކ   ކަމެއް. ރ ފިޔާއަށް  އެދޭ 

 ންވެއްލ ކ ރެ ޙަނޫނ ން  . އެ ކަމަކ  ވާހަކަދައްކަިއެގން ާގސް، އަޅ ަގނޑ ެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތްއެހެންނަމަވެ

 އެްއޮގތަށް. ރިއަލިޓ ާއ  ޝް ލިސްޓާޑ މެންެގ ވި އަޅ ަގނދައްކަނ ޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަަގއި އަ. މިތާނނޫން  ތް ކަމެއްއޮ
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ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރ ހި ސަރ ކާދިވެ  ،ރ ވެލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނ  އިތ އ ދިވެހި ދަ ؛ރައ ސްއިއްޒަތްތެރި    ނޫން.  ށްޮގތަކައެއް 

ކަ އިދާރާައކ ން  އޮފަ ޑައަޅާނ ސަރ ކާރ ެގ  ފިކްސް އި  ދަ  ސްޗޭންޖ ކްއެ  ޑްންނަ  އެްއޮގތަށް  ރައްޔިތ ންއ ރޭޓާ  ެގ  ލަތ ން 

ފަރާތްތަ ހ ރިހާ އެންމެންނަށް އެ އަަގށް ޑޮލަރ  ނ ދޭހާ ހިނދަކ   ަވޒ ފާ  އިަގރާއްޖޭ  ކަށާއިހ ރިހާ  ޑޮލަރ ެގ    ،އަދާކ ރާ 

އަޅ ަގނޑަ   އްލެއްޙަމައްސަލަެއއް   މ ހެއް.  ކ ނ ވާނެ.  ބޭއަޅ ަގނ  ވިޔަފާރިކ ރާ  ައގ    ނ މެއްޑ   ބޮޑ     ރ ޑޮލަަގިއ  ނޫން 

އެކަަމކ  އެތްނެއް  އިސެ ޗޮއެހެން    ަގންނާކަށް.  ދި.  ބޭންކަށް  ދެނ  %  ޔައިމާއ   މި    15%   ށްޓ .އަޓ .  ،10ބޭންކ ން 

ޮގތެްއ އޮތ  މިކަން    ،ރާއްޖެ ދ ނިޔޭަގއި ؛ރައ ސްއިްއޒަތްތެރި  .  20ނ ވަތަ % އްލ ކ ރަން.  ޙަހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ން ދެ 

ވަނަ    2އޮތް ރޭޓަކަށް ލިބޭނެ.  ދ ވަހ     އޮންނަހެން އެ  އް. އޭރ ން ދ ނިޔޭަގއިރޭޓެ  ން އެކްސްޗޭންޖ ތަކ  ފްލޯޓިޮގ  އެއް

ެއކްސްޗޭންޖ  ތަކ   ޮގ ރޭޓ ފިކްސްޑް  ޔޫ.އެން.  ތައް.  ރާއްޖެއަށް  އަދ ނިާއއި  މި  އެހެނިހެން  ވޯލްޑް    ިއ،އި.އެމް.އެފާޔޭެގ 

  85ރ ފިޔާ    12ނ . އަޅ ަގނޑ މެން  ޅެގ ރޭޓެއްަގއި މި ެގން  ންޖ އެކްސްޗޭ  ސްޑްފާދ ެގން ފިކްބޭންކާއި މި ތަންތަނ ން ލަ

 ޑޮލަރ   ށްޔަ ބަޔާފިރ   17  ތް ނަތ ކާއަކ ކ ރ މާ ނ ކ ޔާއަށް ޑޮލަރ  ބަދަލ ރ ފި  15އަށް އޮްއަވއި ހަމައަގ  ކިޔާފައި  ލާރި

އަނެއްކާ   އަރަިއެގންދިއ ން. ޓޫ  ވެސްމިއަދ   އަރާއްޖެއަށް  އިރިސްޓ ން  ބްލެކް ފިރ   18  ފެށ މާ  ތ ރ ވާންއިސް  ޔާއަށް 

 . ގ ..ެގ އަ ޮގތަކަށެއް ޑޮލަރ  ޓް ސަޕްލައި އިތ ރ ވެެގން ނޫންކެވ މާ، ޑޮލަރ ެގ މާ. އެހެން ގައި ލިބޭ މިހާރ ޓ މާކެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  މައްސަލައެއް. ޒާމ ނި ެގމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ! މާފަންނ  މެދ  ލައްވާ މަޑ ކޮށްމެންބަރ ތްތެރި އިްއޒަ

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ޝ އިބްރާހ މް ރަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަންނ  މެދ މާ

ން ނަ ބްލެކް މާކެޓ ޓަށް ލިބ ނ މާ އޭސޯއެނޭގ ެއއް ލައްކަ ޑޮލަރ  ރި  މިހާރ  މިއ  ވަރަށް ބޮޑ ވެއްޖެ މައްސަލަެއއް. އެބަ

 ަގިއ މި ކ ޑަެއއްނަހާ ހިނދެއް އޮންއެހެން  ކަން.ސާރަދެވޭން މ  ެގބޭކަން. އޭ ލިޔާ އެބަ  ހަތަރ  ލައްކަ ރ ފިށްލ މާ  މާރ ކޮ

ޖެހޭނ  އެމް.އެމް.އޭއަށް ނ ވަތަ ބޭންކަކަށް.  ޑޮލަރ  ޖަމާކ ރަން  ޓަށް ލިބޭ އެއް ލައްކަސޯރި  ،ސްރައ  އިއްޒަތްތެރި    ނ ވާނޭ

 ކަން ކ ރަންެވއްޖެ މިހާރ . އެކަމެއް. ދެން މި ވާހަކަ ހ އްޓާފައި މިއ  ބޮޑ ެވއްޖެ ؛ސް ރައ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

 އިބްރާހ މް ޝަރ ފް ވާހަކަފ ޅ ...  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ! މަރަދޫ ދާއިރާެގ . އާދެމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި އްޔާ  ޝ ކ ރި
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހ މް ޝަރ ފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކާރ ން  މާރ ކ ރަން ކަނޑައެޅިދާނެ. ސަރ   ށްތަކަކ  ބޭންރާއްޖެއިން މާރ ކ ރާ ހ ރިހާ ފައިސާދިވެހި  ޑ  ތެދ ފ ޅެއް.ބޮވަރަށް  

އެކަމަށް ތާއ ދ . ެއ    ހަކަެއއް. އަޅ ަގނޑ ވާ  ނަގޅ ށޭ. ރަންކަހާ ލާރިއެއް މާރ ކ ރާނ  ބޭރިހ   ތަކަށް އެންިގދާނެސޯޓ ރި

 ކިން ޑޮޓްބ   ،ބަންދ ކ ރާ ވާހަކައާއި   ގ ައޯގޑާެގ ބ ކިން  ،ައކ ކެވޭ ވާހަކަނޫން މި ދައްކަނ . މިތާނަގއި މި ދެ  ވާހަކަެއއް

މިކަމެއް ނ ހިނާގނެ. ބޭރ ެގ ކ ންފ ނިތަކ ން    އިން ވާހަކަމި ާވހަކަ  ، ރެވޭ ވާހަކަާއއިބޭނ ންނ ކ   ސިސްޓަމ   ކޮމްެގ ޕޮސް

ޓްރޭޑް  ،ންވެސްޓްކޮށްެގން އި މ ހ ންެގ  މާކެޓި  ،ނ ންކޮށްެގންބޭ  މާކްއެ  މ ހ ންެގ  ޓޫލްތަކާއެ  ތަކާއި  މެކޭނިޒަމ   އިން 

 ށްނަކަހިންޒަްމ މި ވިއްކަނ  ދިވެއަޅ ަގނޑ މެން ޓޫރި  ކެނ .އް ޓޫރިސްޓ ން މި ވި   އިޖޭގަ ރާއް  ރ މާތައް ބޭނ ންކ ސްޓަމ ސި

ބޭ  ރަޕ ޔޫނޫން.   މެއ ދަ  ރ ެގމ ހ ންނަށާއި  އޮންނާލަތްތަކ ެގ  ބާރ   ކ ންފ ނިތަކ ެގ  އެ  އެ  ނ ދ ަގިއ.  ރާއްޖެ .    މ ހ ން 

އަޅ ަގެގންނާނ  ޙަނ.  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ  ދަ  ،ޤ ޤަތެއްޑ މެން  ފައި  ށްލަތައ ދިވެހި  ދިވެހިސާއާ ދައްކަންޖެހޭ   އި ަގރާއްޖޭ އި 

 ކޮސްޓް. އެ ެގންނާނެ. ޕަރޭޝަނަލްވެސް އޮނޫންޒަފ ންެގ މ ސާރައާއި މިއި އަދި މ ވައްަގން ހިނާގ ޚަރަދާޓް ހިންސޯރި

ފަރަކ ނ ެގނެ މާސް  ބޭންނ ޖެހޭނެ.  މާރ ކ ރ ން  އެ  މާރ ކ ށްތަކަކ ރ ކ ރާނެ.  ވެސް،  އެހެންނަމަ  ރެވިދާނެ.ލާޒިމ ކ   ރ ން 

ާގސަރ  އެކަން  ތަންފ ކާރ ން  ވާހަކަޛ ނޫނ   އެ  ހިނދަކ   ސަރ ކާރ ން   ނ ކ ރެވޭހާ  ނެތް.  މާނައެއް   ދެއްކ މ ެގ 

މައްސަލަ   ރ ެގޑޮލަ ،އްސ މާ ިވއްކަން ހަަމޖެށްތ ންނަމިންވަރަކަށް ޑޮލަރ  ރައްޔި  ފަހ ަގއި ވެްއކެން އޮތްށްމަކ ރ ޛ ތަންފ 

ރައ ސް، ައޅ ަގނޑ މެން އިްއޒަތްތެރި  ފ ޅާކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް  އިޤ ތިޞާދ   ެގ  ޖޭރާއްވ މާ، ދިވެހި އްލ ވާނެ. އެހެންޙަ

ހޯ އިޤ ތިއެހެންވ މާ،   ؛ބޭނ ންވާދަން  މި  ރާއްޖޭެގ  ިއއްޔެ  ޓޫރިސްޓ ޞާދަށް  މި  މިއަދ   5000ން    18  ހ ރ   އައ ާމ 

ޑޮފިޔާއަރ  އަލަރ ށް  މިދިޔަ  ޓޫރި.  މަހަރ   ވި ދ ސްޓ ން  ވެވ މާ  މި  އްސަށް  އެރި.  ޑޮލަރ   އަޅ ަގނޑ މެން ސް  ޙަޤ ޤަތް 

ރިަގބޫލ ކ  އެހެންވ މާ،  ވާހަކަދައްކަޓ ލިޔަރަންޖެހޭނެ.  ެއްއޮގތަށް  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ށްއެޮގތަ  ސްޓާލިވިޝް    ިއެގން،އާ   

ބޭރ ެގބަންދ ވެ   ރިޒަމްޓޫ  ރާއްޖޭެގ ރާއްޖޭެގ  މާކެ،  ިއންޓަކޮ  ކޯޕަރޭޝަނާއި ނަޓްކ ރާ  ކޯޕަރޭޝަނާމެ   ،ލް  އަދި    ،އި ރިޓް 

ބަނޫންމި ބްވެސް  ރާއްޖޭރޭންޑ  ެއއް  މި  ވާހަކަދައްކަން  ަގތައް  ޮގތަކަށް  ބަންދ ކ ރެވޭ  ވިޔަފާރި  ކ ރާ  މ ހ ން  ެއ  ިއ 

ައޅ ަގ ރާޓޫ  މެންގެ ޑ ނފަށައިފިއްޔާ  އޭރ ން  ހ އްޓިދާނެ.  އޮންނާނ ރިޒަމް  ބެކް  އްޖޭަގއި  ކަހަލަ  އޮތް  ކް ޕެނޭޕާލ ަގއި 

ފަ ސްޓޫރިޒަމެއް.  ސް  ،ޓަރގެ ސް  ހ ޅ ހަތް  ޓޫރިޒަްމ  ާމކެޓަރ  އޮތ   ައޅ ަގނޑ މެން ޓްވިފަިއ  އިކޮނޮމ ައކަށް   

ފ ރ ޞަތ     ،ކިޔައިމަރ ހަބާ އެ  ފަރާތްތަކަށް  ހ ޅ ިވެގން.  އެ  އެބަޖެހޭ  ވ މާ،ފަހިކޮށް  ވިސްނަން  ދޭތެރޭ  ކަންކަާމ   ، އެ 

މާފަންނ  މެދ    ؟ ވާހަކަ އަޑ އަހަންދައްކާމ ހަކ     ެގންތޯކ އްވެ   ކ ރެވެނ ނަށް ކެތްނ ބައެއް ބޭފ ޅ ން  .ރައ ސްއިްއޒަތްތެރި  

 !ން ހ ންނަވާޞަތ ދެއްވައިެގނިންމާލަން ފ ރ ޑ ެގ ވާހަކަ ވެސް އަޅ ަގނ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިބްރާހ މް   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިމާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ    ދެ! އާމަޑ ކޮށްލައްވާ!    މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  މަރަދޫ ދާއިރާ

 ދ .ޝ ރަ

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހ މް ރަޝ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާފަންނ  މެދ 

މައްސަލައެއް ފ ސާިމއ     ށްވަރަ ؛ސްރައ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އޮތް  ފައިދާވާނ ކޮށް  އައިމާ  މާކެޓް  ބްލެކް   . 

  4  އި،ބާވަތެްއެގ ެއކްސްޕޯޓެއް. އެްއ ލައްކަ ޑޮލަރ  ަގނެފަ  ެގ ޚިދ މަތްތަކަކ  ވެސް ޓްސޯތަކަށް. ރިކ ރާ ފަރާތްއެކްސްޕޯޓ  

 .. ވަންޏާ. ކަމަށް ރ ކ ރ މާ ލިބޭޔާ މާލައްކަ ރ ފި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މާ ތިއ  ނިޒާ  ،އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް  އްސަލަ އެބަތި މަ  ށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ،މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ޔާ  އްރިޝ ކ 

ކަމަކަށް މައްސަލައެއް  ަގބޫލެއްށްކައަޅ ަގނޑަ  ބެހޭ  ދާއިރާެގ    .ނ ކ ރެވޭ    ވާހަކަފ ޅ     މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  މަރަދޫ 

 ކ ރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އިބްރާހ މް ޝަރ ފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ވާ އަޅ ަގނޑ ެގ  މި  ،ކ  ހަކައައާދެ!  ވިސްއަޅ ަގނޑ މެން  ދެތެރޭަގއި  ކިރ  ކަމާ  މަރަނާއިރ ަގއި  ެގރި  ވާހަކަ    އިލާފެލާ 

އަޅ ަގނޑ މެ  އެ  .ށޭހިނާގއްކަމާ  ދަނ  ޮގތަކަށް  ކިރ އެރޭނެ  ިގނަ  ފަލަކޮށްެގން  ކާންދ ެގން  ވާހަކަދަްއކަމާ ެގރިއަށް  ން 

. ެއ  އ ޅޭށޭ  ރަމާ ފ ޅާކ ށްތަޖ ބަށް ޑޮލަރ  ވަންނާނެ ޮގ  ެގ ރައްޔިތ ންެގރާއްޖޭ  ، ފ ޅާކޮށްެގ އިޤ ތިޞާދ އ ޅޭށޭ. ރާއްޖޭ

ހޯމަ ެގރިތައް  އިތ ރ   އަދި  ފަލަކޮށްެގން  ެގރި  ނ ލިބޭނެ.  ކިރެއް  މަރާލ މާ  ެގރި  އ ޅޭށޭ.    ރި ެގ  ދައިެގންޝްވަރާކ ރަމާ 

ފެލ މާހ ރެ ކިރ     ވެސް ކިރ   ކި  ެގން  ވާހަކަ    ރ ިގނަ  މި  އެހެންވ މާ،  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ެގވަމ ން  ދަންނަލިބޭނ .   

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ޓަކައިނަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށްލާއިނިންމަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ  ޝ ކ 
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 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 11

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި ؛ންމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!   މިހާރ   އެހެންވ މާ،    ައޅ ަގނޑ   ވޯޓަށް  މިއަދ ެގ  ންެގ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދަނ  

  ! ވާކޮށްލައްޅ ތައް ޗެކ ން ކާޑ ކޮމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    .ތް ދެ ވޯޓ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބައޮ  !އްވާކޮށްލަ ޗެކ   ކާޑ ކޮޅ 

ވޯޓ   ފ ރަތަމަ  މިއަދ ެގ  ވޯޓ އާދެ!  ފ ރަތަމަ  މިއަދ ެގ  ެއކެ،  އޭޝިއަން  އެ ޑަ.  އޮފް  ކިޔަ ޓިރޮނޯމ   ވަމ ންދާ ސްަގއި 

މައްސަލަތަކ ރިމަތި  ދަރިވަރ ންނަށް އެހޯ އްލެއް  ޙަ  ށްކަވެފަިއާވ  މައްސަލަ  ދިވަ އްދަަވއިދެްއވ މަށް  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ޑަިއެގން 

އިްއޒަތްތެރި  މެދ     ޖިލ ހ ން ފާސްކ ރ މާމަ  ތ ެގ ރިޕޯޓ ާއއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ ން ނިންމި ޮގއ މ  ތަރައްޤ ޤަ  ،ދިރާސާކޮށް

 ވޯޓ ދެްއވ ން ެއދެން. ޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް  ނިވަންނަށް ފެމެންބަރ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލ ހ ެގ ޖ 

 49    މެންބަރ ންެގ ައދަދ : ބިހާޒިރ ވެ ތި

 46    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދި

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    46     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

 24      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ެއކެއޭޝިއަ އެ ން  އޮފް  މައްސަލަތަކަށް  ވަރ ންނަށްދަރިކިޔަވަމ ންދާ    ަގއިސްޓިކްރޮނޯޑަމ   ކ ރިމަތިވެފަިއވާ  އްލެއް  ޙަ 

އިެގ ކޮމިޓ ން ނިންމި އާިއ ތަރިކަޤައ މ  ތަރައްޤ    ، ދިރާސާކޮށްށް އެދިވަޑަިއެގން ފޮނ ވާފަިއވާ މައްސަލަހޯއްދަވައިދެއްވ މަ

ރިޕޯޓ ޮގތ  ފާސްކ ރ މާ  ެގ  މެންބަރ ން މެދ     މަޖިލ ހ ން  ނަތ   އިއްޒަތްތެރި  ވޯޓ ެގ  ޖ މ ލަ ދެއްވި  މަޖިލ ހ ެގ  ޖާ. 

އަދަދ  އަދަދ . 87؛ މެންބަރ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  ވޯޓ ދެއްވި. 49؛ ހާޒިރ ވެ  ކަމަށް  މެންބަރ ންެގ   ފެންނަ 

މެންބަރ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ. 46؛ އަދަދ  ޮގތަކަށްސ މެއް.   ؛ންެގ އަދަދ އްވި  ވޯޓ ދޭންވަކި  ބޭ  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި  ނެތް.  މެންބަރަކ   އަދަދ . 46؛ ވޯޓ ދެްއވި  ބޭނ ންވާ  . 24؛ ފާސްވ ަމށް 

  ޖެ.ފާސްެވއް ޕޯޓ އެހެންވ މާ، މި ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދެ  !ދެއާ ވޯޓ .މިއަދ ެގ  އިްއޒަ  ވަނަ  ދާއިރާެގ  މެދ   ހ ށަހަޅ އްވާފައިތްތެމާފަންނ   ރަޝ ދ   އިބްރާހ މް  މެންބަރ     ،ވާ ރި 

ނަންބަރ    ާގނޫނ ސިފައިން)  2008/1ާގނޫނ   އިޞްލާޙ (އަށް ެގ  މަޖިލ   ބިލ   ބަލައިެގނައ މ ެގ  ދ  މެ  ަގތ މާހ ން 

 ދެއްވ ން އެދެން. ޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ  ފެނިވަ ރި މެންބަރ ންނަށްއިްއޒަތްތެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ތ ޖާ: ވޯޓ ެގ ނަ

 .މެންބަރ  އިބްރާހ މް ރަޝ ދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލ ހ ެގ ޖ 

 49    :މެންބަރ ންެގ ައދަދ ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 45    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00     އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    45     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  23       އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތ ޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިފަންމާ މެދ   މެންބަރ   ނ   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާރާެގ  ރަޝ ދ   ނަ  ، އިބްރާހ މް   1/ 2008  ންބަރ  ާގނޫނ  

ާގނޫނ ) އި (އަސިފައިންެގ  ބަލައިަގތ މާށް  މަޖިލ ހ ން  ބިލ   ެގނައ މ ެގ  އި  ޞްލާޙ   މެންބައްޒަމެދ   ދެއްވި ތްތެރި  ރ ން 

ފެންނަ ކަމަށް . 49؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ބިޒިރ ވެ ތިހާ. 87؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޖާ. މަޖިލ ހ ެގ ޖ މ ލަ  ެގ ނަތ ވޯޓ 

ނ ންނ ާވ   ބޭއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ. 45؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

. 23؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ   ފާސްވ މަށް. 45؛ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ މަށް  ކަ

ބި މި  ފާސްެވއްޖެ.  އެހެންވ މާ،  ބަލައިަގތ މަށް  މަޖިލ ހަށް  ފާސްވ މ ލ   ބިލ   މި  ދިރާސާކ ރ މަށް އާދެ!  ބިލ   މި  ން 

 .އްޖެކަމ ަގއި ދަންނަވަންވިމިޓ އަށް ފޮނ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮ  ސަލާމަތ 

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 9
 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ ަގނއާ މިހާރ   ކ ދެ!  ކ ރިން  ދާއިރާެގ  މަނަ،  ރިއަށްެގންދިޔަ ޑ މެން  ހާރޫން   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދޫ  އަޙްމަދ  

މަްއސަލަހ ށަހަޅ އްވާ ފަ ؛ފަިއވާ  މި  ކ ރިއަށްެގންދަން  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަ  މިގޮ ށަނ އެ  އަ.  މި ތ ން  މިހާރ   ޅ ަގނޑ  

 .ޢަބްދ ލްޙަކ މަށްޝަހ މް هللا ޢަބްދ  ެމންބަރ ޒަތްތެރި ިއއްތ މ  ދާއިރާެގ އަރ ވަނ  ކަނޑި މި  ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލްޙަކ މްމް ޢަބްދ ޝަހ هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ    ކަނޑިތ މ 

މި   ، ވާނަމަށްކަމަ  ނ ހިފެހެއްޓޭ  ނޑ މެންނަށްަގށް ވަންނަ ފައިސާ އަޅ  އާދެ! ޤައ މަރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އަޅ ަގނޑ އިޤ ތިޞާދ ޤައ މ ެގ   ނ ކ ރެވޭނެ  ެވސް  ރަނަގޅެއް  ނ ކ ރެވޭ.  ހަރ ދަ  ،މެންނަކަށް  ެވސް    ިއއްޒަތްތެރިނާެއއް 

ސާ  ވ ނ  ފައިކ ރެޗާޕ ނިެގން މި ދިޔައ  މި ރާއްޖޭަގއި އަލަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވޭތ ވެދިޔަ ތަނ ަގއި ފެ ؛ސްރައ 

އަށް ަވއްދަިއ  ެގ ؛ރައ ސް ިއްއޒަތްތެރި .ދިޔައ ފެނިެގން ނަށްމަންޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެން ގެއަށް ވެއްދި ޮގތ ން  މ ެގ ރ ރައްކާކ 

  ، ކ  އ ޅޭ ވާހަކައަ  ޑ  ދަންނަވަން މިއަޅ ަގނ  ،ރައ ސް  އިއްޒަތްތެރި  . އެހެންނަމަވެސް ފޮރ ވަިއެގން އ ޅ ނ  މަންޒަރ އެ

އަދި މި ރާއްޖޭެގ   ވެސް  އްޖޭެގ އިޤ ތިޞާދެ ބޭފ ޅ ން ޢަމަލ  ހިންަގވަިއެގން މި ރާއްވި  ބެ އްއެޮގތަށް ވެރިކަންކ ރަން ތި

ހެވެ ެވސް  ވާހަކަ  ،އް ރައްޔިތ ންނަކަށް  ނެތް  ިގނަ.  ރައ ސް  ިއއްޒަތްތެރި  ،ލާބައެއް  ިގނަ  ފަހަ  ވަރަށް  ވަރަށް  ރަށް 

ކަންބޮޑ ވާބޭފ ޅ ން   ެއއ ވަރަށް  ކަމެއް  ވަ  ،  ލިާގނޫނ ަގއި  ޮގތަކަށް  ތެރެއިޔެެގންކި  ަގާވއިދެއްެގ  ެގ  ލެއްސޫއ   ،ން  
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ކ ރަތެރެ ކަން  އެންއިން  ވަރަށް  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  އިްއޒަޖެހ ނ މާ،  ކަންބޮޑ ވޭ  ރައ ތްތެރި ބަ  މަވެސް،  ނައެހެންސް.   

ށް ފަހަރަ ތަކ ން ިގނައި ކަންކޮޅ ޖޭަގޮގތް މި ރާއް ވާ ކ ރ މާ  ކަން ދެއް ނެތި، ހަމައެއް ނެތިއިަގވާ  ،އި ނ ލިޔެ ަގނޫނެއް ާގ

އިްއޒަތްތެރި   ސަލަިއގައިެއ މައްއ ޅެނ   މި  ސް  ވެ  ނޭޅިެގން  ށްކަޔައޮތ . ޤައ މ  ހަމަ  ންނަން މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެ

ޤައ މ    އ  މި. އެންޖެހޭޔެެގން ވެސް ކަންކަން އެބަ ކ ރަށް ލި އަކ ރަ ސާފ ކޮށް އަކ ރ ންށް ވަރަން  އަޅ ަގނޑ މެސް.  އ ރަ

އެޅ ވ މަޔަހަމަ ޓަކަކަށް  ރައ ސްށް  އިްއޒަތްތެރި  ފައިދިވެހިރާއްޖޭ  .ިއ  އަޅ  ބަދ ވެއަ   ،ކ  ސާެގ    ގެ ަގނޑ މެން ސް 

ބަސް ެއއ   ދިވެހި ؛ސްޅ ަގނޑ މެންެގ ބައަ  ކަށް ވ ތ ވެ. ހަމަ އެޮގތަށްސަފަޚ ރ ވެރިވޭ ދިވެއް ތ ން  ޖޭެގ ރައްޔިހިރާއްދިވެ

  ފިޔާައށް ޑ މެންެގ ދިވެހި ރ ޅ ަގނޚ ރ ވެރިވާންޖެހޭ އަ ފަޑ މެންފަޚ ރ ވެރިވާ ބައެއް. ހަމަ ެއޮގތ ން އަޅ ަގނ  އަޅ ަގނޑ މެން

ޑ މެން ނ ަގޖެ އަޅ  ރާއްހޭ. މިއިސާއަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ފަޚ ރ ވެރިވާންޖެ ފަވެހި  އިސާއަށް ެވސް. ދިދިވެހި ފަ  ،ސްވެ

ެގ ޮގތ ަގއި މި ޤައ މ  ބައްޓަންކ ރަންވ    ޤައ މެއް ހިތާޙ ރ މަތްތެރިކޮށް ،ތިރާމ ކ ރާ ސާއަށް އިހ ފައިދިވެހި ވ  ކ ރަންއްޓަންބަ

 މި     އްސައިއަ   ބައްޓަންެވެގންމި ޤައ މ   މާނ އްސ ރެ  ޒަ،  ސް  ރައ އްޒަތްތެރި އެއާެއކ ަގއި އި ސް. ހަމައ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ެގން މި ންނަށް ފެނިނޑ މެ. އެހެން އަޅ ަގފޫޒ ން މި ރާއްޖެ ހިންަގންބަެއއްެގ ނ ކި  ވަ   ،އި ތ ގަ މަބަެއއްެގ އަތްއޮތ  ަވކި  

ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ިގނަ. ެއކަން އަޅ   ަގއި ތިބި މ ހ ން އިންތިހާއަށްނިކަމެތި ހާލ   އި މި ރާއްޖޭަގޤަތަކ   ޤ ޙަ  ،ދަނ 

 ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ންރ ވަަގއި ޖެހިެގން ދިޔަ ލ ން ހާނޑ މެންެގ ޒ ވާނ އަޅ ަގތެރޭަގއި    ގެ މިކ  ދިޔަ ޕެންޑެމި  ،ދިޔައ މި  

އަދާކ ވަޒ  ވަޒިފާ  ޅ ަގނޑ މެއަ ؛ރާ ފާ  ފަޚ ރ ވެރި  އަޅ ަގނޑ މެއަންެގ  ޖެހ ނ ވަރ   ހާލ ަގިއ  ޒ ވާނ ން  ން ދާކ ރާ 

އެއ އެ   !ހިނާގވިސްނަމާ އެހެން  ކ ްއވެތޯ  ހ ރިހާ    މި؟ ވ   ދ ވަހެއްއ މ ރ ން   ؛ދ ވަހ އޮތް  އަދާވ ހާ  ަވޒ ފާ    ކ ރަނ .  

އެހެއެ ލިބޭ  ބައްޓަން ންނަމަވެސް،  ދިރިއ ޅ ން  ރައްކާކޮށްެގން ތިކޮޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފޮރ ަވއިެގން  ނ ކ ރެވި 

އިން މި؛ ތްތެރި ރައ ސް . ިއއްޒަނ ކ ރެވޭއެއް  ޅ ަގނޑ މެންނަށްލާރި އަ  ރެވޭހާކ ދިރިއ ޅ މެްއ ބައްޓަން  މެންނަށްޑ ޅ ަގނ އަ

އްޖޭެގ އެހެންވ މާ، މި ރާ  . އި ހ ރި ކަންކަން ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސްފަގ ޅި  ދާސާޤ ތި އިވެސް މި ޤައ މ ެގ  ކޮންމެ ކަމަކ 

މިފަ ހި  އިސާ  އަފެހެއްރާއްޖޭަގއި  އަޅ  ޓި  ވެސް  ައގ ތައް  ޑޮލަރ ެގ  އ ނަށްނޑ މެންަގދި  ވަކި  ރާއްޖޭަގއި  މި  ލެްއެގ ސޫ 

ތެރެއި  ،ތެރެއިން ހަމައެްއެގ  އަަވކި  ހިޅ ަގނޑ ން  އެބަޖެހޭ.  މެންނަށް  އަ އެފެހެއްޓެން  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ޅ ަގނޑ  ކަން 

އިްއޒަތްތެރިަގބޫ ޮގތ ަގއި  މެންބަލ ކ ރާ  މި    މިަގރ   ހ ށަހަޅާފައި  މިތަނަށް  މަނަދޫ  ރާރ   އިްއޒަތްތެރި ދާ  ވަނ .  އިރާެގ 

 މި   .އ  ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްވަން. އަދި މިރ ދަންނަޝ ކ ބޭފ ޅާއަށް    ޑ  އެނޅ ަގތ  އަރާރ  ހ ށަހެޅ ަގމި  މެންބަރ   

 ބޫލ ކ ރާޑ  ަގނ ކަން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ައޅ ަގމި،  ވ މާއް. ެއހެންންވެފައިވާ ކަމެަވރަށް ބޭނ   ،ންމ ށް މ ހި ވަރަށްއ މަޤަ

ން ަގނޑ މެޮގތ ަގއި ައޅ   ެގރާރެއްަގއަދ   ެގން ވެސް އަދި މިވި ނޫނެްއަގއި ލިޔެ ާގސް އަދި  ޮގތ ން ވެ ނ ނޫޮގތ ަގއި ާގ

ިވޔަސްކ ރިބަހ ސް ވެސް ޔެިވެގންލި  ާގނޫނެްއގައި  ،ކަމ ަގއި  އަޢަށް  މިއަ    ސިފަ  އިޤ މަލ   ރާއްޖޭެގ  މި  ތިޞާދ  އިސް 
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  ، އ  އެ  ދިއ ންއަށް ވެެގންރ ވެރިވާ ފައިސާކ  މި ޤައ މ  ފަޚ އަ  ޤައ މ ެގ ފަިއސާ، މިވި ޅ ކަށް އެޔަންނަށް ހަމަމެޅ ަގނޑ އަ

 ތެރި ރައ ސް. ތްށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަބޮޑަ ތް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ން ބޭނ ންވާ ޮގނޑ މެއަޅ ަގ

 

 ދެްއކެވ ން: ވާހަކަރިޔާސަތ ން

 ދ  ޝިޔާމް.ރ  އަޙްމަެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާރ  ންބަރ . ނައިފަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ން:ޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ޙްމަދ  ޝިދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ  އިފަރ ނަ

ބޮޑަ އިްއޒަތްށް  ވަރަށް  ރައ ސްޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  ށްރަވަ  ޑ ނއަޅ ގަ   .ތެރި  ދާއިރާެގ މަނ  ،ބޮޑަށް  ދޫ 

ހ ށަހެޅ އްވ ތ . ވަރަށްރާރ  މި  ަގން މި  ހާރޫ  ޚް،ންބަރ  އަޅ ަގނޑ ެގ އައިްއޒަތްތެރި މެ  ރާރެއް.ަގހިންމ   މ   މަޖިލ ހަށް 

އަބަދ  ދިވެހިން މިއ   ދިވެހި  ވެސް  ވާހަކަ.  އިންވެސްޓ ރާއްޖެދައްކާ  ފަރާއަށް  މިތިބަ   ޑެތި ބޮ  ،ތައްތްކޮށްެގން 

ދާއިރާ   ،އިންވެސްޓަރ ން  ޓޫރިޒަމް  ޚާއްޞަކޮށް  އިގަ ަވކިން  ބޭފ ޅ ން ތިއްކ ރަްއވަިއެގން  ވެސްޓ ން އި  ބޭރ ެގ   ،ބެވި 

އިންމ ހ ން  އެ   އިންވެސްޓަރ ން  ނަފާެވސްޓ މަންޓ ން  ެގ  ެއއްކޮއާމްދަނ   ،ހޯދާ  ކަހަ ށް   ދިވެ  ޮގތަކަށް  އްޖެއިން ހިރާލަ 

ޑޮލަރ ެގ ވާހަކަ    ންނަށްހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެ ދެކެވޭ ވާވެސްއަބަދ   ހަކަ. މިއ   ވާތް ނެމެއްޓ ހަކަ. ހިފެހެއް ދާ ވާެގންބޭރަށް  

  ސ ބާތަކަށްމ   ވޭ ބޮޑ  ބަލާޑޮލަރ  އިރ .  ންނައޮ  އްސައައި   ށް ރައެމް.ޑ .ޕ ެގ ސަރ ކާ  ކެނ ވެސް ދެއްބަދ  ަގދައަށް އަ  އެންމެ

ރައްޔިވޭ  އެމް.ޑ ޕ  ސަރ ކާރ ގައި ޑޮ.  ނ ޖެހޭ  ތ ން  ނ ދެކެޑ ޅ ަގނއަކާރ ަގއި  .ޕ  ސަރ .ޑ މްއެ  ފަހަރެއްލަރަށް  ން. މެން 

ޑޮލަރެއް ފަކޮންމެ  ބަ  އިތ ަގހަެގ  ދައްކާފ ލ ހ ން  ެވސް  ވާހަކަ  ދެންމެނެހައްޓާ  އިްއޒަތް  .  މެންބަރަކ ތެމިތާނަގއި   ރި 

ެއކްސްޗޭންޖ   ،ވިދާޅ ވި   ވަމ ންދަްއކަވާހަކަފ ޅ  ާވހަކަފްލޯޓްކ ރ ރޭޓ     ޑޮލަރ  ރަނަގޅ ވާ  އަމާ  ދ ށ މ ންނޑ މެޅ ަގ.   ، 

ވެސް ޮއޭވ  . އަބަދ ވެސް ހ ންނަނ  މަތ  ބޭންޑ ަގއި ޖެހިފަޮގތް ވެސް. އަބަދ   ރޭޓް ފްލޯޓ ކ ރ މާ ވާ  ޖ ރ އެކްސްޗޭންޑޮލަ

 ޑޮލަރ ެގ އެކްސްޗޭންޖ ންމެ ފަހަރަކ   އަންނަ ކޮ  މަށް. އެމް.ޑ .ޕ  ވެރިކައްލެއް ނާދޭޙަދޭ.  ނާލެއް  އްޙަ މާކެޓެއް.  ބްލެކް  

ދަޫގ  ވާ އ ނ  އަށްމ ހާތ އާންމ  ރައްޔި  ، ސަބަބ ން ޙަޤ ޤަތ ަގއި ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތްތަކަށްބަދަލ ގެ ެގންނަ  ލަށް މި  ސޫއ 

ލާހ ރޭދަނ .  ބަލްެވެގންޑަ އެޖެންޑާ  ވާއެއ   ވާނެ  އްޝަނެވި  ެއއ   ޮގތް.  ތ   އިޤ ތިޞާދ ޮގ  ތ މާ  އެއ   ރަނަގޅ   ތް.   

ަވގ ތ  އ ފަލަކަށް  ؛ކަށްލަގ ތ  އ ފަވަ ތިކަމ ަގިއ  ކޮޅެްއެގ ދަހިވެޮގތް. ފައިސާ  މާ ވާޞައްވ ރެއް ނެތ ތަ  މި ދަންނަވަނ  

މ ހ ން.    ކާލަފާނެ މިއ މ  ވެސް ވިއް ޤަ  މ ހ ން. މި  ނެ މިފާ ވިްއކާތިކަމ ަގއި ޤައ މ  ވެސްެގ ދަހިވެޅެއް އިސާކޮކ ޑަ ފަ

ޑ މެންެގ  ނއަޅ ަގ  ،ކަންންެގ އަމާންނޑ މެމި ވިއްކަނ  އަޅ ަގ  ޑ މެންނަގޅ އަ  ،މި ދަންނަވަނ   އަޅ ަގނޑ  މިހެން  ރައ ސް

ރ ތިކަންމި   އަ  ،ޤައ މ ެގ  ދިވެހިންޅ ަގނޑ މެދެން  މިހިާގސަެގ  ން  ޚިދ މަތްރަ  ފަތ ަގއި    މެހެމާންދާރ    ދިނ މ ެގރ ތި 

ައޅ ަގނޑ މެން މި ިވއްކަނ . މި ކަން  މި ؛ގެ މ ރ އަދާކ  ކަމަށް    އްޗެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަދ ވާސް އެ އްވެ އިން އެ ކަން 
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އަޅ ަގވަން ޤައ   ،ނަކ ންމެނޑ ޏާ  ިއން  ،ކ މަމި  ބޭރ ެގ  ބަރޯސާންވެސްޓްމަމިއ   އޮޓްތަކަށް  މި ެވފައި  ޤައ މަކަށް    ންނަ 

ބަޤ ތިޞާއި  ޤައ މ ެގ  ޑ މެންެގނ ައޅ ަގވަނ .   މި  ރޯސާ ދ   މިތަނައޮންނަެވފައި  ާގތްަގނޑަކަށް  އަންނަ  ނ   ށް 

މިރިންނަފަތ ރ ވެ ފަތ ރ ވެރިންނަށް  އަމާ  ށް.  ނ ވާނެތަނަށް  މި  ،ތ މާނެ  ންކަމެއްތަނ ަގއި  ބޭނ މެއް  . އަންނާކަށް 

އިންވެސްޓ ރ ފަތ  މިތަނ ަގއި  އިން ؛ވެރިންނަށް  މިތަނަށް  ފަރާތްތަވެސްޓ މާފ ކ ރަްއވާތި!  މި ކ ރާ  ތަނ ަގއި   ކަށް 

  ޓަރ ންއިންވެސް ތިއްޔާ ނެ މެްއ މިތާނަގއިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ރަނަގޅ  ނިޒާހިން އިންވެސްޓަރ   ،ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅ  ޓ  ސްއިންވެ

ނ ވާނެއަންނާކަށް ބޭނ މެއް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަ  އެ  މިތަނ ަގއި  .  ކަމ ަގިއ  ނ ކ ރެވޭމާޔަތްހިްއ  މިތަނަކަވަންޏާ  ށް   

ބޭރ ން  އިންވެސްޓަ އިއަންނާކަށް  ނ ވާނެ.  ރައްޒަތްނ މެއް  މި  ޅ ަގނއަ؛ ސްއ ތެރި  އަޅ ޑ    ެގަގނޑ މެން ދަންނަވަނ  

ރަށް  ވަ  ންނާނެންނާނެ. ޕ .ޕ އެމްަގއި އޮއޮ  ނޑ މެންޅ ަގއަ  ، ޔަސްޕ  ވި ، އެމް.ޑ .ޑާދ  އެޖެންތިޞާޖެހޭ އިޤ ބަވިސްނ ން އެ

އިޤ ތިޞާ ހ ންއަޅ ަގނޑ   އެއް. ންޑާއެޖެ   ދ ރަނަގޅ   ވިސްނ މ ަގއި  ޔާ  ،ނާނެމެންެގ  އޭރ ަގއި   މ ންރައ ސް 

 ޓަކައި  ަގޅ ކ ރ މަށްނ ރަތަނ ަގއި ޑޮލަރ  ރިޒަރވް މި ، ވަރަށް ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ،އިަގންނަވާނެއެނިގވަޑަ 

ބެޑޮ ރަނަގ  ޓ މަށްހެއްލަރ   ވަރަށް  އަޅ ަގތަ މެކޭނިޒަމ ޅ   ޓަކައި  ގާއިމ ކޮށްފައިނކެއް  ހ ންނާނެ  އިނޭގތޯ.    ޑ މެން 

ރ  ޓަމިލި  ތަނ ަގއި  މި  ، ކެވ ނ  ވާހަކައަކ ތަނ ަގއި ދެ   ން. ިއއްޔެ މިމިސާލެްއ ނޫ ؛ށްކަލަމިސާ  ތަނ ަގއި   ! މިވާބައްލަ

ައކ   ތަނ ެގ ބޮޑ  އިންޑަސްޓްރ . މިވާ ތަނެކޭރޯސާނަށް ބަރ ވެރިން މިއ  ފަތ ނަކ ތަ  މި؟ ތޯކ ކޭ.  އަޅާ ވާހަކައެއް  ބޭސް

 ... ވާ ޮގތަކ  ކ ރ މާ މިދަމާ ގާއިމ އް މާއެ ސްރ  ބޭތަނ ަގއި މިލިޓަ ސްޓްރ އޭ. މިޓޫރިޒަމް އިންޑަ އ މި

 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 އް. ނިޒާމ  މައްސަލައެ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނ ދޫ ދާއިރާ ކ މަމަޑ އްކޮށްލައްވާ!  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމ 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމ ޙައްމަދ  ރާޢ  ރާެގ މެންބަރ  މަކ ނ ދޫ ދާއި

ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއް ރައ ސް.  ތެރިޔާ  ރ ތިކި  އަނަގިއެގތޯހާ  ދެ  ވާހަކަ.  ފާޅ ާވނޭ    ބ ނޭ. ވެރިން  ޒަމާނ ަގއި  ފަހ    

ބޭރ މި  ،އާރ .އެމް.ޖ  އޮތް  ވަތާ  އިންވެސްޓްމަންޓެއް ރ ަގ  ބޭފ ޅާ؟ ބައެއްތޯކޮން  ބޭރ ކ ރ   ދަ  ހ ންނާއެ  ރިކޯޑިން  ނެ.  ެގ 

މިއަދ  އަރާފަދެން  އަނެ  ހަަމ  މާދަމާއި  އަނގައިން.  އައް  އަނނެއް    ދެ  ބޭފ ޅ ން އަނަގއިން.  ެގންގ ޅޭ  ަގ 

 ން.  މަޖިލިސް ތެރެއިނާނެ މި ށް ރައްޔިތ ންނަށް ފެންޑ މެންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮޅ ަގނ އަ
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 :ވ ންދެްއކެ ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ! ވާެގންދަ ންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްތެރި މެްއޒަތްރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އި އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޝ ކ ރި

 

 ން:ޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ޙްމަދ  ޝިދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ  އިފަރ ނަ

.   ގާއިމ ކޮށްފަތައްން ހ ންނާނެ ވަރަށް ރަނަގޅ  މެކޭނިޒަމ މެ ސް. އަޅ ަގނޑ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައ ޝ ކ  ބޮޑަށް  ވަރަށް

ރައ ސް    ،ެގ ޒަޢާމަތ ަގއިނޑ މެންއަޅ ަގއ   . އެެގ ވާހަކަޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑެއް   ރިން ައޑ ައއްސަވާނެ ސޮވްއިންތެރެ އޭެގ

އެ ޒަޢާމަތ ަގއި  ބޭނ   މަނިކ ފާނ ޔާމ ންެގ  ޑޮލަރ   ޤައ މަދިވެހިރާއްޖެައކ   ވާކަންވާ  އެތ ވެށް  ރިޒަރްވ  ޑޮލަރ    ،  ެގ 

ނ ަވތަކ ރ ަގޅ ނރަ ޓަކައި  ބޭނ ންވާތ   މަށް  ޤައ މަށް  ދިވެހި  ފަންޑ ަގއި   ،ވެޑޮލަރ   އެ  މިހާރ   ހ ޅ ްއވި.    ފަންޑެއް 

ކ ރިންނޑަކަށްއަޅ ަގ މ ެގ  ނޭނޭގ  ވިމަސްކޮޅެ ،    ކ ރިން  ވިދާޅ ވ  ަގވަރ   ،ޅ ވި ދާއް  ދިވެހި   ނަރ   މިހާރ   ހ ރ    އޭަގއި 

ރަފ   ތަސައް  ނ  ކޮންމެވެސް ކަހަލަމި ދަންނަވަ.  ރ  ހ ކަމެއް ވެސް  ނޭނޭގ މިހާރ  ބޮލި ނޫންކށް  ފިޔާއޭ. ައޅ ަގނޑަރ 

ބަފަފ ދި ތިބި  މ އި  ދެއްެގޔަކ   އެބަޖެހޭ  ތިބެތެރޭަގއި  މ ސްތަޤ ންތޯ  ޤައ މ ެގ  މިއ   އަބަލ .  ވާހަކަ  މި   ޅ ަގނޑ މެންެގ 

ތ ން އަ  . ޖ .އެމް.އާރ ރ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ  ކަ އެ ވިދާޅ ވ  ހަވާެގ  ޖ .އެމް.އާރ    ރައ ސް. ދެންމެތެރިދައްކަނ  ިއްއޒަތް

ންކަން  ރާއްޖެއަށް މިނިވަވެހިމެއް. ދި ކަކަހަލަ    ންލިބ   ންކަ ރާއްޖެއަށް މިނިވަން ވެހިދިވ މަކ   ސަލާމަތް   ޕޯޓްރެއއަވެހި  ދި

ކާލ ން. ޤައ މ ެގ  އްމަ ޤައ މ  ވި ރ ެގ ބޭނ މ ަގއި ބަޔަކ  ހަލަމިލިއަން ޑޮ   70ލަކ   ެގ ޑ ރ .އެމް.އާޖ .  ބ ން ކަހަލަ ކަމެއްލި

  25  އ އެ   ،ކ ހަވާލ ކ ރ މަ  ބަޔަކ   އާރާޖ .އެމް.ވަންކަން ވިއްކާލ ން  ން ވިއްކާލ ން ކަހަލަ ކަމެއް. ޤައ މ ެގ މިނިމިނިވަންކަ

ރް  .އެމް.އާޖ   ،އަކ އ ޅޭ ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން މި؛ އ ސް ށް ވިޔަސް. އިްއޒަތްތެރި ރައަހަރަ  25ޔަސް.  އަހަރަށް ވި

ންނާނެ އޮދާ  ލަރ ެގ ފައިމިލިައން ޑޮ  80ތަށް  ވެހި ދައ ލަދި  ސް ރ  އެކަނި ވެއަތ ލި އަހަ  އާރ . ޖ .އެމް ؛އަތ ލި އަހަރ 

   ...ޑ މެންއަޅ ަގނއަހަރަށް ދ ެގން  25ދެން  !އްލަވާބަރ  ބަންިއއްޒަތްތެރި މެ ވެފަ.

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 .ެގ ނިޒާމ ންބަރ ތެރި މެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްނ ދޫއާދެ! މަކ 

 

 )ނިޒާމ  މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމ ޙައްމަދ  ރާޢ  ރާެގ މެންބަރ  މަކ ނ ދޫ ދާއި

  ން. އެއްވ  ެގއްލ   ދައ ލަތަށް  ،ވ  ެގއްލ ން  ޖެއަށްރާއް  އި ޭއެގ ބަދަލ ގަ ެގއް.   ދޮޑަެއޅިެގންކަނ؛  ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި

 އިން އްޖެ ތަނ ން ރާއްޖެއަށް ގެއްލ ންވ . ރާޑ މި ދައްކަނ . ބޮފަޅިން ވާހަކަ  އި އަނެއް  ބާްއވާފަވާހަކަިއެގ އެއްފަޅި   ؛ފަޅި
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ނ . އެކަމަކ  ޭއެގ  ދައްކަ  . އެއް ވާހަކަެއްއ މިއް ދިމާވ ތަންކަ   ޖެހ ނ . ހަމަ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ސަބަބ ން އެެގ ބަދަލ  ދޭންއޭ

 އިެގން. ސް ފަޅި ނަގަ ޯގ

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ދެއްވާ! ންމަވާލަވާހަކަފ ޅ  ނި ެގ މެންބަރ ެގ އިްއޒަތްތެރިދާއިރާއިފަރ  ނައާދެ! ންބަރ . ތެރި މެޔާ ިއއްޒަތްރިއްޝ ކ 

 

 ން:ޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ޙްމަދ  ޝިދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ  އިފަރ ނަ

ރާނެ ކ އިންވެސްޓ    ޤައ މަށްިމ    ، ނ ންނަވަނޑ މެން މި ދަސް. ައޅ ަގ ރައ ްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރި   ޑަށްބޮ  އާދެ! ވަރަށް

ޖެހޭ.   އެބަ ދޭންގ ންކަން ވެސްެގ ޔަކަމ  ންނާނެތެރިކަމާއެކ  ިމތަނ ަގއި އޮރައްކާ  ސްޓްމަންޓް އިންވެމ ހ ންެގ  އެ  ،މ ހ ން

ނަކަށް ތަ . މިންނަނ  ދ ފަޤައ މަކަށް މި އޮ  އެހެން  ބޭރ ގެ އަވައްޓެރި  މ ޝ ރ ކަންމާލ     ،މާލ  އިންޓެލިޖެންސް ތަނ ެގ  މި

އިންވެ އެހެން  ނޫން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޤައ މ ެގ  ައޔަކަސްޓްަމންއެ  އިްއޒަތްތެ ޓެއް  އަނ ދޭ  ރައ ސް.    މެންޑ ނޅ ަގރި 

ކ ޑަކޮބޭނ މެ ނ ނޭ  ތިބޭކ ރ    ށްއް  އަވެލާފައި  އިޤ ތިޑ މެނޅ ަގކަށް.  ބޭނ ން  ޮގތ ން  ފ ން  ޞާދ   ތިބޭ ދިނިކަން  ފައި 

ޔަގ ނ ން ވެސް ދެކެން  ޑ   ނޅ ގަ ބޭނ ން. އަ  ޅ ަގނޑ މެންތެދ ވަން އަތ ން  ޅަށް ދިވެހި ރައްޔިއިސްކޮވާން. ހަމަބަޔަކަށް  

ަގނޑ މެންެގ ބޮލ ަގިއ  އަޅ    ދެކެން ބޭނ ން.ދ ވާ ތަން  ޅަށް ތެން ހަމައިސްކޮތ ދ  ޮގޞާމި ދިވެހި ޤައ މ  ިއޤ ތި  ،ބޭނ ން

ބަެއްއވެސް  އަޅާފައިއަތް ައޅ ަގނ ވާބޭްއވިެގން  ޔަކަށް  ބަންދ ކ ރަ  ންެގޑ މެނނެ.  ބަޔަކ     ންރިޒ ޤ   އެްއވެސް 

  ، ނ މި ދަންނަވަ،  ނގޭ ނަށް އެންއަޅ ަގޑ މެއ ސް.  ޑ މެން ނ ދޭނަން ިއއްޒަތްތެރި ރައެއް ައޅ ަގނމަސައްކަތްކ ރ މ ެގ ޖާގަ 

ދަތަކ ރާ މި  ޤައ މ   ، ވަނ ންނަރ ކޮށް  އިންމި  މާލ   ބައެއްސްޓެލިޖެންެގ  އެހެން  އަތް   ދިެގ  ޤައ މ  މައްޗަށް  މި  ނ މަކ  

 ސް.  ތެރި ރައ އް އެއ  އިްއޒަތްނަ ޓިކެޓެންފައި އޮދ ތިކ ރ މަށް އަޅ ވެ

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ނިޒާމ  މައްސަލަ.  ެގ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރިމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ  އާދެ! 

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމ 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަމ ޙައްމަދ  ރާޢ  ރާެގ މެންބަރ  މަކ ނ ދޫ ދާއި

ރައ ސްްއޒަތްތެރިއި ހަމަދިވެހިނ ތެދ ވެވޭނެ  ؛   ލައިެގބޮޑ ސިންާގ  ށް.  ކައިސްކޮޅަންނަށް  ބޮލަށް  ހާ  ހ ރިން  ބ ރިޖެއް 

ދެން ހަމަ މިތާ    !ކާލަބަލަރަަގޅަށް ދައް  ކަ. އެވާހަވާފަަގއި އަޅ އެއްދަންތ ރަ  ،އްންޏެއ  ބޮޑ  ދަރަބ . އެތި  ދިވެހިން މި
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ބާނަ އަޑ   ކަރ ން  އިހ ރެފަ ކިތަންމެ  ބ ންޏަރަށްާގފަިއ  ޝިޔާމަކަށްޙަ  ސް   ނ ކ ރެވޭނެ.  ބަދަލެއް  ވެސް  ޤ ޤަތެއް   

ހަމަ ހަމަށް  މަޔާއިސްކޮޅަކަށް. ޝިނ ތެދ ވެވޭނެ  ތެދ މިއަދ   އޮއިސްކޮޅަށް  ޖަލ ަގއި  ޔާމ ންެގ  ހ ރ   ހަމަ ތ މަ.  ވެވިފައި 

 ޖެއްސ ވ . ކ ޑަކަކޫ އިމެފަކ ނި

 

 ދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާހަކަރި

ދައްކަވާލ ން ކަފ ޅ ޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ތި ވާހަރ ފ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ންބަރ ރި މެތެިއއްޒަތް  ޝ ކ ރިއްޔާ

 ! ލަްއވާއިންމަވައާދެ! ނި؟ ތޯވަޑަިއަގތ ނިމިށް ހ ވަނ  ވަރަށް ރަނަގޅ ހެން. އާދެ! ޅ ަގނޑައަ

 

 ން:ޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ޙްމަދ  ޝިއަ ދާއިރާެގ މެންބަރ   އިފަރ ނަ

ދެކ ޝ  ރައ ސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވިރިއްޔާ  އެ  މ ަގައސް  ދާޅ ވ ންމެ  މިދައްކަ  އިލ   ޤައ މ   މި  ާވހަކަ.  އޮތް    ންޖެހޭ 

އެބަޖެހޭ ނަަގން. މެން  ޑ އަޅ ަގނ  ،ތ ންދިވެހި ރައްޔިން  ދަލ ކ ރަންޖެހޭ. މި ހާލ ބަތ ން ދިވެހި ޤައ މ   މި ހާލަ  ،ންހާލަތ 

ޔާރަ ދޫކޮށްލައ ސް  މިހާމ ން  މިހާރަށް  ންވ .  ރަދޫކޮރ ން  އިްއޒަތްތެރި  މިހާ ؛ސްއ ށްލަންވ .  ޤައ މ   މި މި  އޮތް   ރ  

ވެސްއަނ ޮގތަކ ން  ހ ރިހާ  އަނ ؛ދަވަޅ ން  މިއޮތް  ޤައ މ   ސަލާމަތްވާނ މި  ޤައ މ   މި  ޔާމ ން   ސްރައ   ދަވަޅ ން 

  ރައ ސް.  އިްއޒަތްތެރި  ލައިެގންދޫކޮށް

 

 ވ ން:ދެްއކެ ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ... ނިޒާމ  ؛ރ  މެންބައިްއޒަތްތެރި

 

 މައްސަލަ(  )ނިޒާމ 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމ ޙައްމަދ  ރާޢ  ރާެގ މެންބަރ  މަކ ނ ދޫ ދާއި

ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރި ރަ އްޔާ  ހ ރިބައްލަ  އ ސް.  ވާހަކަ ކެހިވެ   ާވ  ދަްއކަންއ ޅޭ  ނ  ވެ  ރިކަން.  ސާފެއް    ސ ދާ  ވޭ.ސް 

ވާހަކަ ކަށްބ ނާ ދަްއކާ  ޮގތާއި  އޮތް  ހިތ ަގއި  މިހިރ ދި  ކާއަނ ކެރޭ.  ނ ވޭ.  ހ ރި  މަކަރ   ންެގވެރި  މި  މަލެއް  ވެރިކަން 

ޓ ން  މްެގ ެއކްޓިވިސް ޕ .ޕ އެ  ދޫކޮށްލާށޯ ޔާމިން  ފާޑަކަށް ހ ރެފައި   ސިއްރ ން  ވަރަށް  ށޯ!ދޫކޮށްލާރ . ސިދާ ޔާމ ން  ވަންމި

 ... ކ ރަންެވެގންއ ފާ

 

 ދެްއކެވ ން:ވާހަކަ ރިޔާސަތ ން
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ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ،  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   .ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ބިލެ  .ޝ ކ ރިްއޔާ    ތްދޫ ދާއިރާެގ 

 . މައްސަލަމެންބަރ  ނިޒާމ 

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމ 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވ އަޙްމަދ  ޙަލ މް ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ފާހަަގކޮށްއަޅ ަގ ހ ށަހެޅިފައި    ލަންނޑ   ނޫއ ޅ ނ   އެއްޗަކަށެއް  ނޫ  ،ންއޮތް  ދަނ .  ރަމ ންކ ބަހ ސްން  މައްސަލައަކަށް 

ނޫ   މ ންޔާ ވާހަކައެއް  ކަންނޭދ ކޮށްލާ  މަނަދޫ  ނން  ހ ތްތެރި  އިއްޒަ ެގ  މިށަހަމެންބަރ   އޮތ   ޅާފައި  މާ ތަނަށް  ދެން   .  

 . ގ  ނެމަ ނިޒާމ ޅ ަގނޑ  ހައަ  ބޮޑަކަށް އެ ވާހަކަ ދަްއކާތ 

 

 ދެްއކެވ ން:ސަތ ން ވާހަކަޔާރި

ިއްއޒަތްތެރި ފާހަަގކ ރެްއވި   އާދެ!  ތި  ނ ކ ތާމެންބަރ   ބަލައިަގ  މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އިނގ ރައިދޫ  ނެފިން. 

 ދ . އަޙްމަޙަސަން

 

 :  ވާހަކަދެއްކެވ ންއަޙްމަދ  ޙަސަން ެގ މެންބަރ  ދޫ ދާއިރާއިނގ ރައި

ަގނޑ  ެވސް ރާރަށް އަޅ ަގއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތް  ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ސް. މަނައްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަޝ ކ ރި

ރާއްޖޭގަ އ ތާ މި  ދައްއް  އެތަ  އިދ ކ ރަން.  ވަންދެން  ވާހައަހަރެްއ  އަޅ ަގނކައެއް ކާ  މިއ .  ަގ  ެވސް  ިމ   ،ރަންބޫލ ކ ޑ  

ބިނާެވެގން އިޤ ތިޞާދ   ޓޫރާއްޖޭެގ  މަވަނ   ބިން  އްޗަށް.ރިޒަްމެގ  ބޭނ ންކޮދައ ލަތ ެގ  ިވޔަފާރި  އެ  ނ .  ކ ރަށްެގން 

ަގާވއި ޤ ޤަހޭ ޙަބޫލ ކ ރަންޖެނޑ މެން ަގަގޅ އަ   އިފަރ ދަނ . ނަެގންރަމ ން  ވެސް ކ   ންކައެްއޮގތަށް އެ   ދާތެއް. ާގނޫނާއި 

މެ ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަދާއިރާެގ  މިއަދ   ވިދާކަފ ޅ ންބަރ   އެ  ެގ  ،ވ ޅ ދައްކަވަމ ން  ހެއޭ. ޖެދޭން  ރެންޓ އިންވެސްޓްަމންޓްެގ 

ވާހަ އެރަނަގޅ   ިމދިޔަ  ކައެއް  އެއ .  ދ ެގރެންޓ   ސަރ ކާރ ން  އެއ   ހާމަކޮށްދ   ޔެއަށްނި  އޮތ .  ހ ރިހާ ފައި  ބޭރ ެގ 

 ރިއެއް ނ ވަންނަބަށް ލާޖ މ ހާެގ    ކޮށްފައި އޮތ . އެިގ ބާޠިލ ނަށް ނޭ ންރިެއ ވެޓްރެކްޓް  ހ ރި ކޮން   ހަދާފައި  ފަރާތްތަކާ

ވަންޏާކަމަ އޮކޮށްބާޠިލ   ށް  ބަދަފައި  އޭެގ  އިންެވސްޓަރ ން  ތ .  ބޭރ ެގ  އެތަންލަށް   ށް ޓްރޭޝަނައާބިމިތާ  ދ ނިޔޭެގ 

ތި ބ ވެއ  މި ރާއްޖޭެގ ލޮޔަދިެގން   ކ ރިމަތިވެ ޗެއްކާއި ދައްމަށް އެބަދޭ. އޭެގ ހ ރިހާ ެގއްލ މައްސަލަ ހ ށަހަޅައިެގން ކ ރިއަ 

އިންވެސްޓްަމންޓަށްރައްޔި ެގރެންޓ ތ ންނަށް.  ޮގ  އޭ ވާ  އޮރެއްަގއިތަށް  ސަ  ކަންކަން ލ އިރ ކާރ ން  ންނަ  ފަސޭހަކަމާއެކ  

ކ   އިތ ބާރާ އިޤ ތިޞާ  މާރެވ ނ އެކ ަގއި  ވެރާއްޖޭެގ  އިންވެސްޓްސް ދ   ރާއްޖޭެގ  އަދި  އިތ ރ ވެ   މަންޓް  .  ެގންދާނެވެސް 

ރ  ވެސް  ރިއިއް ދޫކ ށްތަހޭ. ރަދާނަށް ެގންނަން އެބަޖެނ ހަަގނޑ މެންކަންކ ރި ޮގތް އަޅ   ަގއި މަވެސް، އެ ދ ވަހ  ންނައެހެ
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  ދިހަ އަތ ން    ެގމ ހާ  މެން އަޑ އަހަން، އެންމެ ރަށެއް. އެޑ ަގނ ވާހަކަ އަޅ   ރި ހ  ދޫކޮށްފައިށްމ ހ ންނަ  60އެއް ރަށް  

ތޯ  ެގން ނަަގއިިމލިއަން ޑޮލަރ  ެއާގރަމ ހާ އަތ ން އަނެއް ، ރ ލަމިލިއަން ޑޮ ފަސްމ ހާ އަތ ން  ނެއްއަ، ރ ލަމިލިއަން ޑޮ

އޭރ ެގ   ؛ތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  އްވަރިމަޑ    ،ޚް ޑ ެގ އަޅ ަގނއަ  އިނ   މި؟ އ ފެއްދެނ ބާރ   ެގ އިތ އިންވެސްޓަރ ން 

މިނިސްޓަރަޑި އެފެންސް  މިށް  ހި  ނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ސާނާގފަކަންކަން  ަވރަށް  ޮގތް  ހ ރި  އެކައި  އެ ފ ކޮށް.    މަކ  

އެހެންެވެގން  ދައްކާ ވާހަކަ.    ނޑ މެން ކައިރ ަގޅ ނޭގނެ އަންނަށް އެ ނޑ މެއަޅ ަގ  .ކ ޔައެ  ނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ  ބޭފ ޅާ ކ ރާ

ދަން މި  ނ ޅ ަގއަ  ،އެހެންނަމަެވސް  .ނަވަނ މި  ެއްއޗަކ ދަޑ މެން  ޓޫ  ، ންނަވާ  ރާއްޖޭެގ  ވެފަިއ  ރޯސާބަށް  މަރިޒަމ ޅި 

ރަށް ބޮޑ   ކ ރަނ  ވަ ހާ އެމ  ކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ށްެގން ވިޔަފާރިނ ންކޮބިން ބޭތ ެގ އިރ ަގއި މި ރާއްޖޭެގ ދައ ލަނަންއޮ

  ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓ  ކ ރާއިރ  އެ ލަރ ެގ އިންވެސްޓ  މިލިއަން ޑޮ  200  ،މިލިއަން  ސަތޭކަ  .އިންވެސްޓްމަންޓެއް

މ ހާއަށް ެއ    އެ  ،ޑ މެން. އެހެންނަމަވެސްނޅ ަގއަޖެހޭ  ރަންދޭންޖެހޭ. އެކަން ކ ާގނޫނ ން ލިބި  ޔަތާއި ރައްކާތެރިކަންމާހި

ލިބެނ ފަ އެ  ރ ތި  މިއަދ ެގ  އިސާ  އެންމެ  ަވސ ލަތ ެގ  ގ ދ ރަތ   އޮތް   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލިބިފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެހެންވެއްޖެ ބޭނ ންކޮށްެގން.  ވަންޏާ  ރަށްތައް  ސެންޓްރަލް    ،ކަމަށް  ރާއްޖޭެގ  މި  ޕަސެންޓެްއ  ވެސް  ކޮންމެ  ޭއެގ 

ބެހެ ނޫނިއްޔާޮގތަކަށް އްޓޭނޭ  ބޭންކ ަގއި  ބަހައްޓައިެގން  ދ ވަހަ،  ރާއްޖޭަގ  މި  ވެސް  ބެހޭ    ޑޮލަރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިކ  

ކަމަކަވޭކ ރެ އްލ ޙަ  މައްސަލަ ރައ ސްނެ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށް  ދަންނަވަނ    ؛ށް  މި  މިހެން  އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެ ޤައ މ ތަކ ަގިއ  އެހެން  ބަލަދ ނިޔޭެގ  އެބަ  އިރ ަގއިލިއިން  އިހަށް؛ ހ ރިހަމަ  މިތަނ ން  ދ ވައަޅ ަގނޑ މެން  ހ  

ހަމަ އޭެގ   .ހާސް ޑޮލަރ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ލައްކަ ފަންސާސް  ކަމަށް ވަންޏާ ދެ  ކ ރާެވސްޓ އިން .  ފާސްކ ރިން ާގނޫނެއް

ކަނި ތަނަށް ހަމައެ  ަގއި މި ރިސޯޓ  ހިންާގިއރ މިލިއަން  400،  މިލިއަން  300އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނ .    ކަމެއް ނޫންތޯ

ޑޮލަރ  ވަންނަ  ވިސްނޭއަޅ    ،ކޮޅަކ މި  ބ އްދިއަށް  ފަސް    ަގނޑ މެންެގ  ދޭ  ކޮށްލަން  ޑައިވިންގ  ވަންނަނ   މި  ޮގތ ަގއި 

ހަތް ޑޮލަރ .   ކޮށްލައިފިްއޔާ  އްސަރފެދެ ޑޮލަރ . ވިންޑް  ޔާ އަށް ވަދެ ފެންފ ޅިއެއް ބޭނ ންކޮށްލައިފިއް ޑޮލަރ . މ ހަކ  ބާ

ރޫމް ވިްއކަިއެގން އަދި ކާންދޭ ލާރި.  ށާއި،  ށަޑޭޝަނައަކ  އެކޮމައާމްދަނ   ެގރިޒަމ މަިއަގނޑ  ޓޫ ؛އިން ލިބޭ އެްއޗަކ ންމި

ލާރިއެއް ހ ރިހާ  ވެސް   ؛މި  ބޭނ ންކޮށްެގން   ،ރަންބޫލ ކ ަގައޅ ަގނޑ މެން  އެޖެންޓ ން  ޓްރެވަލް  ބޭރ ެގ 

ހ އިސްތިހާރ  އެކޮށްެގން  ކ ރަނ .  މި  ކަމެއް  ހި  ،ހެންނަމަވެސްރިހާ  ޕަސެންޓެްއ  ރިސޯޓ   ވެސް  ކޮންމެ  އޭެގ  ންާގފައި 

ކ ރެިވެގން އެ މ ހާ ހިމާޔަތް  ޮގތެއްެގ އިންތިޒާމ  ާގނޫނ  ޮގތ ން ދ ެގ މި ރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކ ަގއި ބެހެއްޓޭނެ  މިއަ

ހަމަ މ އްދަތ   މ ހާއަށްބޭނ ން  އެ  ކ ރެވ ނ   ވ މާ  އެކަން  ޮގތަށް  ހ ވަނ ެގންދެވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ދަތިކަން ޑޮލަރ ެގ    މާ 

އެހެންޙަ ފޮއްލ ވާނ .  މި  މިތަނަށް  ރިސޯޓ  ނޫނ   ހަ  ނ ވަނ   ހަ  ބަންދ ކޮށްފައި  މަރާމާތ   މަހ ން  ފޮނ ވާ މަހ ން  ކ ރަން 

ްއވައިފިއްޔާ  ވަގ ތ ކޮޅެއް ދެ ؛ރި ރައ ސް ްއޒަތްތެކޮޅ . އިކޮޅަކާިއ، އެ ރިސޯޓ ެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށް ދޭންޖެހޭ މ ސާރަލާރި

ލާރިކޮޅާކޮޅާިއ އަދި ތެޔޮ . މ ސާރަވަރަށް ރަނަގޅ   މި އަންނަނ   މި  އަޅާ  ކަމަކ .  ތަނަށް  ިމ    ، ދެން އަނެއް  މިއަދ ެގ 
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ޤައ މަށް    ،އް ވެސްޤ ތިޞާދެޤައ މެްއެގ އި   ެއއްހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކެއް ނޭޅި  އިއޭ ކިޔާފަހާލަތ ން ބަޔަކ  ކަމެއް ކ ރ ތ  

މި ދެންނެވ ސް އަޅ ަގނޑ މެންނަވަންނަ ޑޮލަރެއް ވެ   މިއަދ  ވެސް ބައިވަރ    ،ކަށް ހިފެހެއްޓިެގންނެއް ނ ދާނެ. މިހެން 

ފޮނ ވަފަނަރަ  ،ވަރަކަށްދިހަ.  ޖައްސާއްސަލަމ ހ ން އެބަ މަ ެގންނައިރަށް އެބަ  މިލިއަން ޑޮލަރ   ެގ  ޔޫރަޕ ލާ.  އިވަރަކަށް 

.  ހ ރިހާ ޑޮކިއ މަންޓާ  ،ިއނޭގތޯ  ލާއިއެބަ ފޮނ ވަ ރޭަގއި  އެްއެގ ތެތާފ ރާ ހަލާރިކޮޅ  ވެސް އަނބ   އިލާ. ނ ވަބޭންކ ތަކ ން ފޮ

އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ސަރ ކާރ   ،ކ ރަންޖެހޭނެބޫލ  ަގމެން  ރަނަގޅ   ލޯންޑްރި މ ެގ  މަނ   މަސައްކަތެއް ންތަކ ން  އެތައް  އަށް 

ާގނޫނ ތަކަށް    މިއަދ   ،މާަގއި ެވސް ެއކަން އެނބ ރިފައި އޮތ ތެރޭއަދި ރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކ ެގ  ،  މާރ ކޮށްފައި ހ 

ބާތް ޢ ޤޫދެން ރަނަގޅަށް ކ ރާ މ ހާއަށް ެއ    ،ރ މާކ ކ ރާ މ ހާ ކަންކަން  ،އ ޅެނ . އެހެންނަމަވެސް  ނެސްެގން މިެގބަދަލ 

މިކަން އޮެވެގރިއައިސްެގނެއް ނ ވާނެ ިއއްޒަތްތެ ވެސް ނ ވާނެ. ޤައ މ ެގ    ެއއްނެއް ޤައ ެމއް ތަރައްޤ  ރައ ސް. މިހެން 

 އ ސޫލެްއެގ  ، ހަރ ދަނާރެއް ވެސް ނ ހިފެހެއްޓޭނެ. އެހެންވ މާޑޮލަ  އިނ ވާނެ. ޤައ މ ަގއް ވެސް ހަރ ދަނާއެއްދެއިޤ ތިޞާ

  ވ ޒާރާތަކާ އި  ލ ކޮށްފަ އްޙަކަންކަން    ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ މިައޅ   ދ  ބިނާކ ރާ ކަމަށް ވަންޏާމަތިން މި ރާއްޖޭެގ އިޤ ތިޞާ 

ކ ރެވޭނެވާހަކަ މިކަން  އެހެންދަްއކަިއެގން  ހޯދަން.  ޮގތެއް  ނިކަމެނޫނިއްޔާ  އަބަދ   މ ހާ    ޑޮލަރެއް ރ ފި  19ތި  ޔާއަށް 

ބޭސް ވިސްނާވަޑަިއަގފަރ ާވއަަގނެެގން  ހާލަތ   ހ ންނާނެ  މ ހާ  އެ  ދެން  ދާިއރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ     ާމ،އެހެންވ   !ންނަވާށް 

އޭެގތެރޭަގއި އެބަ ތިބޭ ތި ވިދާޅ ވާ   .ްގރޫޕާ  ވަޓްސްއަޕް  ްގރޫޕާއި . ވައިބަރ  ހ ރިހަދާފައި އެބަރޫޕ   ޑޮލަރ  ވިްއކަން ްގ

ދ ނިޔޭ އަނެއްކާ  ބޭފ ޅ ން.  ޤައ މަކަހ ރިހާ  އެހެން  އަ ެގ  ދާއިރ ަގއިށް  އި  ޅ ަގނޑ މެން  ެވެގން  ޖެންސ ރމަފ ރަންވެެގން 

  ށޭ ންފިހާރައަކަށް ޮގްއސަ ފަސްޑޮލަރ ން ފ ރަ ؛ޑޮލަރ މިސާލަކަށް އަތ ަގއި އޮންނަ ފަސް    ،ށް ބ ންޏަސްއެްއޗެއް ަގންނަ

ފަިއ  ޔަވަޅ ތަްއ އެޅިހަރ ދަނާ ފި  އިނ ަގނެވޭ އެްއވެސް އެްއޗެއް. ިމއ  ދ ނިޔޭަގ  ދަނ  ބ ނ މާ މާރ ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާ  މި

އިޤ ތިޞާ ޤައ މ ތައް  އެ  ހ ރ   ދ ހ ރ މަ  އަޅ ަގނޑ މެން  .އެ  ފިހާރަ  ނަށްއެކަމަކ   ކަންމަތ   މިތާ  ދިޔަސް ހެޔޮ  އަކަށް 

އެ އ ޅެނ   ަމނ  އެކްސްޗޭޖ ަގއި    މި މާލޭގައި  ޑޮލަރ  މާރ ކ ރެވޭ. މިއަދ   ޔަސްޔަތަނަނަށް ދި  ޑޮލަރ  މާރ ކ ރެވޭ. އެ އޮތް

މ ހ  މ  ބޭރ   ބައްލަވަޅިން  ލައްކަ  !ލަްއވާއިން.  ދެ  ރާއްޖޭަގއި  ބޭރ މި  މަސައްކަތްެއއްހާ  ކާ  ،ވެކ ރާތ  މ ހ ން  ޑެްއ  ވިސާ 

ލަރ  ނަަގން. މިއ  ކޮން  ޑޮ ، ރ  ފޮނ ވަންމް ދޮށ ަގއި ޑޮލަ.ޓ .އެަގޑިއިރ  އެ ތިބެނ  އޭ  24  އިއެ މ ހާ ލާރި ނަާގފަ އިދ ފަ

ަގވާއިދެއް   ،އ ސޫލެއްތޯ  ނޭނ ؟ތޯކޮން  މިއަޅ ަގނޑަކަށް  މިކަން  ޮގތްެގ  ހިނާގ  މިކަން  މިއ   ޮގތެއް.  ހިނާގ  . ހެން 

ހ އްދަޙަ ވެސް.  ދ ވަހަކ   ނ ވޭ  އެދ ނ މާއްލެއް  ހ އްދަ  އަކަށް  ހ   .ދެނ އެ  އެ  އެތާ  ބަންާގޅ ދޭއިރ ަގއި  މ ހާ.  ންނަނ  

މިކިޔަންނ ނަން ޤައ ެމއްެގެވެގން  އެްއވެސް  ޤައ މ ަގއި    ،އެހެންނަމަވެސް  .ތާނަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ހަރ ދަނާ  ތެރިކަމާންވިސްނ  އެކަން  ވަންޏާ  ކ ރާއެކ ަގއި  ަގވާއިދ ތަކަހެދި  ކަމަށް  ާގނޫނ ތަކާއި  ހ ންނަ  ށް ފައި 

އަބަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ނޫނިއްޔާ އަބަދ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އެހެން  ކ ރަން އެބަޖެހޭބޯލަނބައިެގން ެއ އިމްޕްލިމެންޓ 

ބޭނ ވާހަކަ ކޮބައިތޯމަދެްއކ މ ެގ  ސިފަ   ؟ކ   ތަރައްޤ ޤައ މެއްެގ  ޤައ މެްއެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޖަްއސާފައި  ޤައ މެްއެގ  ާއއި 
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ރަން ތިބޭ މ ހ ންެގ ކ ފ ޛ ާގނޫނ ތައް ތަން  ތަނ ން ފާސްކ ރާއިޤ ތިޞާދާއި އެ މ ހ ންެގ ފ ދ ންތެރިކަން ގާއިމ ކ ރެވޭނ  މި

މައް އިޚ ލާޞްތެރިކަމ  އެހެންެގ  މިކަމެއް  ޔާނޫނިއްޗަށް.  ކިހިނެ  ކ ރަނ އްނ ވާނެ.  މިކަން  ރައ ސް  އިްއޒަތްތެރި   ؟ތޯ 

މި އޮތ  ފްރ ކޮށްނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެސް އެަގނޑ މެންނަށްއަޅ    ، މަވެސް. އެހެންނަންކ ރ ކަން ވިޔަފާރި ޤައ މ ަގިއ 

ާގއިމ ކ ރެިވެގން ހަމަތަކެްއެގ  ރާއްޖެ  އ ސޫލ ތަކާއި  މި  ޮގތަކަށް    އަށްޑޮލަރ   ނޫނިއްޔާ ހ ރެމަލ   ޢަވަންނާނެ    ެގން 

ހި  ަމއްސަލަ  ނ  އެއްއަޅ ަގނޑަކަށް  ޑޮލަރ ެގ  ިމ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އްާވނެހެނެއްލ ޙަ ވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްިވ   .

 އިްއޒަތްތެރި ރައ ސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

 . ޝ ދ ރަ ދ މ ޙައްމަ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ިއރާެގދާ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ްއކެވ ން: ވާހަކަދެ  ޝ ދ ރަ ދ މ ޙައްމަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅ 

ރާރަށް  ަގމި    ހެޅިހާރޫން ހ ށަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   އާދެ، ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. އާދެ، މަނަދޫ  

ހަމަ ވަންނަހާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ،ޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކ ރަންއަ   !ދ ކ ރަން. އާދެއަށް ތާއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރިހަމަ

ިގނަ    އެއްފައިސާ  ހ ރިހާ މި ދަނ   ބޭރ ެގހަމަ  ފަހަރަށް  އެނބ ރި  ތަންތަނަށް.  އެކައ ންޓ ތަކަ  ރާއްޖޭެގ  ހަމަ އެ  ށާއި، 

ފިޔަވަިއ  ޖަސްތައް  ޗާ  ޓަރ ެގކަނި ކޮއެހަމަ  ންހިންާގ ފަރާތްތަކ   ތައްރާއްޖޭެގ ރިސޯޓ ތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ސަރވިސް

ސަރވިސް ހ ރިހާ  ހަމައެކަނިތަކަކ ން  އެހެނިހެން  ހިފެހެއްޓޭ ޑޮލަރ    ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިކޮޅެއް  އިްއޒަތްތެރި    ނ ވަ  ވަރ  

މި ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަންަގ  އި،ހ ށަހެޅ މ ަގހ ށަހެޅި  ރައ ސް.  އިތ ރަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް   ރާރަށް  ހަމަ 

ތަކަށް  ހާރ  ވާންވ  ެއކްސްޗޭންޖ ސްލ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިބޭރ ެގ ކަރަންސ ސް އަ  ،ެގ ފައިސާބޭރ ،  ބޭނ ންވޭބަ  އެބޮޑަށް  

ޮގތް  ،އިބޭނ ންކޮށްފަހަމަ   ބޭނ ންކ ރެވޭ  ހަމަެއކަނި  ރާްއޖޭަގއި  ކަރަންސ   ލޯކަލް  ެވެގން ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދާންވ   އެއ  

ނ ކ ރެވެންވ . ކޮންެމ  ވެސް މާރ   ވެހިރާއްޖޭަގއި ޑޮލަރ  ކަންމަތ  ފިހާރައިންއެކަނި ދިޮގތަކ  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް. ހަމަ

ބައެ ބަޔަކ  އެ  ިވޔަސް  އައިކަމ ަގިއ  އެކްސްޗޭންސ ކަރަންްއެގ    ހަމަ  ކަރަންސ  ޗޭންޖ ކޮށް  ންޖ ސް  ދިވެހި  ެގން 

ވެސްދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދެްއަގއި  ހ ރިހާ  އިްއޒަތްތެރި   ވ މަކ   ޮގތް  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ރ ެގ  ޑޮލަ  އެއ   ،އ ސްރަ   

ެއ   ؛އްޒަތްތެރި ރައ ސްދާނެ ޮގތަކ . އިކޮންޓްރޯލ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެންމެ ފ ރިހަމައަށް އެކަން ނިމިެގން

އިން ނަާގ ފައިސާ ރާއްޖެ  ކ ން ކޮޓަރިތަކަށްހޮޓާތަ  ރިސޯޓ ތަކާއި  ނާހެން ދިވެހިރާއްޖޭެގއޭރ ން ޑޮލަރ  މި ބ   ކ ންދ ވަހަ

ެއކަ ކެނޑިެގންއ ބޭރ ެގ  އ ސޫލ   ޖަމާާވ  ބޭންކ ތަ   ،މިތާނގައި  މާޔައިދިންޓ ތަކަށް  ފައިސާ  އެ  ކ ަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އިއްޒަތްހ ން ރައ ސް.  ނާނެ  ފައިސާތަކ ގައިއޭރ ތެރި  ހ ންނަ  ބޭންކ ތަކ ަގއި  އެ  މާކެޓ ަގއި ޑޮލަރ     ން  ބްލެކް  ވަކިން 
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ސަރވިސްތަކަށް  އެހެނިހެން އިތ ރ     ،ޮގތަކ   އ ސް. މިހާރ  މި ވާެގއްލިެގންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަ   ވިްއކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

ވަންނަ ހ ރިހާ ފައިސާއަކ    .ފަހަރަށް ވަންނާނ  ޝްެގ ޮގތ ަގއި ިގނަ  ކޭއ   އިސާ އެަވންނަ ފަ  ރިސޯޓ ތަކަށް  ،ޑޮލަރ ތަކަށް

ެއއްޗެހި އެ  ބަޔަކ   ވަކި  ތިބޭ  ކޮންޓްރޯލް  ،ރިސޯޓ ތަކ ަގއި  ޑޮލަރ   މަހަމަ  ވަރަށް  މިކ ރ މ ަގއި  ބަޔަކ   ހެން  ދ  

  ، ފޮރ ވަިއެގން ެގންގ ޅ މާއި   ހަމަ    ޮގތ ގައިކ ރ މ ެގކޮންޓްރޯލްވަރަށް މަދ  ބަޔަކ  އެ އެްއޗެހި ހަމަ  ހަމަ    ،ވިދާޅ ިވޔަސް

ވެ ކަންތައްތައް  ހަމައެ  ފާހަަގކ ރެވޭ   ސް  މިހާރ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭފ ޅ ން  މި   އެ  އެްއކޮށް  ހަމަ  މާކެޓް  ޑޮލަރ  

ރައ ސްކ ރަނ   ޑޮމިނޭޓ  އެހެންވ މާއިްއޒަތްތެރި  ކަރަން.  ފޮރިން  އަސްލ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެކްސްޗޭންޖ ،  ކ ރެވޭނެ  ސ  

ހާ ެއއ  މިތާ ކ ރަންވ  ކަމަކ  އަންނަ  ،ތްތެރި ރައ ސްއިްއޒަ!  އާދެ.  ގާއިމ ކ ރެވިފައި ހ ރ   އް މިތާނގައިރަނަގޅ  ނިޒާމެ

ރިހާ ތާކ ން ވެސް ހ ރިހާ ވ ޒާރާތަކ ން ވެސް އަދި ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރެވިެގން ހ ރިހާ ޑޮލަރެއް މިތާނަގއި އެކްސްޗޭންޖ ހ 

ްއޔާ ެވއްޖެ  އެއް ކަމަށްކޮންމެ ކަރަންސ   ،ވިއްޔާ ޑޮލަރ    ޑޮލަރ  ކަމަށް ؛ ފައިސާރސް އެ ޑޮލަރަކ  ދިވެހިވެސް ޑޮލަ

ެއކްސްޗޭން  ވެސް ބޭނ ންޖ އެއ   އޭތި  ކަ  ކ ރެވޭކ ރެވިެގން  އިއްޒަތްތެރިެގންވެަމށް  ޭއރ ން  ރައ ސްދާންވ .    ،

އ . އެއ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ކަމަކ .  އްލ ވެެގން ދިޔަޙައަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް  

ން ރާއްޖޭެގ މ ޅިދިވެހި  ލޯކަލް ކަރަންސ   ،ސް ޗޭންޖ ކޮށްެގން ދިވެހި ރާރ ެގ ތެރެއަށް ހަމަ ެއކަނި ބޭރ ެގ ކަރަންސ ަގ  މި

ޮގތެ މަރ ބޭނ ންކ ރެވޭނެ  މި ކޮމިޓ   ހަމަ  ލާޙައް  ޮގތެއްަގއި  ބެލ ން  މަޝްވަރާކ ރެިވެގން އެކަން ކ ރެވޭނެ  ހަމަ    ،ވޭތޯ 

ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ވެެގން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި    ، ރަށް އިތ ރ ކޮށްލަންރާަގއެކަނި އަޅ ަގނޑ  މި  

 ތަށް.ފ ރ ޞަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ފްޝަރ  އާދަމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ . ރ ބަ މެން ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ފްޝަރ  އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރ 

ރައ ސް އިްއޒަތްތެރި  ކ ރެވޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަ.  ލިބޭ  ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކ ން  ބަެއއް  ބޮޑ     އިސާެގ 

ކަންބޮޑ ވ މަފައިނޭ ދާތ ވެ  ފައިސާ  ބޭރަށް  ނ ވަތަ  މަދ ވާތ   ވަނ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ންސް ސިސްޓަމަށް  މި  ރާރަކ   ަގށް 

ރާރަށް އަޅ ަގނޑ  ަގމި    .ރާރެއްަގދި ބޭނ ންތެރި  އައަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ހަމަ މި ވަގ ތަށް ވެސް ވަރަށް މ ހިންމ   

އި ވެ ދަންނަވަން  ވާހަކަ  ތާއ ދ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   އްޒަތްތެސް  ފަށާއިރ   ދައްކަން  ވާހަކަތަްއ  މި  ރައ ސް.  ހަނދާނަން ރި 

މަހ   ހިއްސާގ ެގ  ރާދި  ،އާދޭ ކ ރަްއވާ އެންމެ އިސް  ދިރާގ ަގއި މަސަްއކަތް  ،ޖަނަކ ިވއްކާލަން އ ޅ ނ އިރ ަގއި ރާއްޖޭެގ 

ެގންދަވާފަ ބޭފ ޅަކ   ދެ  ވިދާޅ ވި ދިވެހި  އެބަހ އް  މަނިކ ފާނ ތިމަން  ،އި  ހިްއސާ ޝައ ޤ ވެރިކަން  ތި  ޓޭ 
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އެހެންނަމަވެސް ނިމިެގން  ،ބައްލަަވއިަގންނަވަން.  ހިއްސާ  ދިޔައިރ  ކަން  ފަރާތަކަށް  ބޭރ ެގ  ލެވ ނ .  އިވިްއކަަގއި 

މިއަދ  ޮގތ ން  މިއަދ   ،ނަތ ޖާއެއްެގ  މ އާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޚިދ މަތ ޞަެވސް  އެންމެ  ލާތ   ދާއިރާަގިއ ފ ަގއި  ޅާ 

އެމަސައްކަތް އަދި  ބަކ ރާ  ިގނަ  ދިރާގ ންމެ  ބޭނ ންކ ރާ  ޕަސެންޓެއް ޔަކ   ބޮޑ   ވިޔަފާރ ެގ  ދިރާގ ެގ  ނ ވަތަ  ފައިދާ    ެގ 

ބޭރަށް   ފަިއސާ  އެ  ބަދަލ ވެ،  ޮގއްސަ. މި  ދާޑޮލަރަށް  މި އޮތ   ހަމަޖެހިެގން  މި ނެގ   ަމްއސަލަ އަޅ ަގނޑ   ޮގތަށް   

މި ެވެގންކަންކަ  މިޮގތަށް  ރާއްޖޭަގއިން  ފައިސާ  ސަބަބ ން  ފަ ޚާ   ، މާއިހ ރ ނ   ދިއ މ ެގ  ބޭރ ެގ  އިސާ  އްޞަކޮށް 

ޮގތަށް ބޭ ލޭ ދެމެމ ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަށިަގނޑ ން  ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް.  ދާ  ރަށް ދާކަން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލ މަށްޓަކައި 

ފަންސާހަކަށް ކ ރިން  ދ ވަސްތަކެއް  މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިންޅަދޮފަސް  ،ރާއްޖޭަގއި  އަހަރ   ރާއްޖޭަގިއ    ،ހަކަށް 

  ،މަދ . އެހެންނަމަވެސް  ނޭގ ބަޔަކ  ެވސްމި ރާއްޖޭަގއި އޮންނަނ  މަދ  ރަށްތަކެއްކަން އެ  މ ެގ ކ ރިންށ ފެ  ރިޒަމ ޓޫ

ޓޫމިއަދ    މިހާ  ރިޒަމ ރާއްޖޭަގއި  އިންވެސްޓ   ހިސާބަށްފެށިެގން  އެބަ  ރާއްޖޭަގއި  ބިލިއަނ ން  ކ ރޭ.  ައއިއިރ ަގިއ 

އަޅ ަގނޑ   ،އެހެންނަމަވެސް ތެރޭަގއިޭއެގތެރެއިން  ފައިސާކޮޅަކަށް  ރާއްޖޭ  ،މެންެގ  މަދ   ދައ ރ ވަނ   އިޤ ތިޞާދ ަގއި  ެގ 

ައޅ ަގނޑ  ެއއްމެވ މާ  ދަްއކަނ .މެން  މި  ވާހަކަ  މި  ކަންބޮޑ ެވެގން  އެބަ ދަ  ން  އަޅ ަގނޑ މެން    ްއކާިއރ ަގިއ 

ަގވާއިދ ތައް    ނޫނ ތަކާއިާގ  ،ރ ދަނާ ނިޒާމ ތަކެއް ރޭވިެގން ރަނަގޅ  ހަވެސް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިއަދ   ،ރަންޖެހޭބޫލ ކ ަގ

ތަރ ތ ބ  މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް  ވާނަމަކަމަ  ކ ރެިވއްޖެކ ރެިވެގން  އަޅ ަގނ ށް  ދެކޭޮގތ ަގއި   ައޅ ަގނޑ ޓޫ  ،ޑ   މެން ރިޒަމް 

ރ މ ަގއި  ބެހޭ ވިޔަފާރި ވެސް ކ   އާޝިއާަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ފައިސާއޭވެފައި ޮއތް ޮގތަށް  ހޫރ މަޝްރާއްޖޭަގއި  

ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަށް    ތްބަބެްއ އޮޅ  ހަބެއްެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ނެހެދެންވ  އެްއވެސް ސައޭޝިާއެގ އެންމެ ރަނަގ

އިންވެސްޓ   ދާއިރ ގައިވެެގންފ ޅާ  މިހާ  ޒަމް ރިޓޫޚާއްޞަކޮށް  .  ނޭނ ފެ މ ހ ން  ރާއްޖެއިން  ރ ެގ  ބޭ  ،ބިއިރ ތިކ ރާނެ 

ކ  ލިބިެގންދާނެ ކަަމކަށް ކ ރާނެ ިގނަ ބަޔައިންވެސްޓ ދ ނިޔެއިން ެވސް މިކަން ައޅ ަގނޑ  ހިތ ން ބަލަިއަގންނާނެ އަދި  

ސިސް ފައިނޭންސް  ތެރޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަރ ދަނާ  ، ޓަމްވާނެ  ބާރ ެވރިކ ރެވި  ޮގތ ން  ާގނޫނ   ކ ރެިވެގން ނިޒާމ  

މަސައްކަތްތަ ކ ރެވިއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަ.  އްޔާކެއް  ވެސް  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ފަދަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ެއއް  މިއަދ  

ޒ ވާން ހ ރި  ޔަންޤައ މ ތަކ ަގއި  ނ ވަތަ  މަ  ންއިމާޖި  ްގ  ބޮޑ   އެންެމ  ދިމާވާ  ަގދ މ    ،އްސަލައަކ އިކޮނޮމ ސްތަކ ަގއި 

ފައި ވިޔަފާރ ަގިއ  ތެރެއިން  ހ ރި ސިސްޓަމެއްެގ  ރޭވިފައި  މ ދައ ރ ވ ސާ  ޮގތަކަށް  ެއްއޮގތަކަށް  ޢާމ ެގ  މަލާތްތައް ވެސް 

މަސައްކަތް  އޭެގހިންަގން  ބޮޑެތި    ކ ރ ން.  ނިޒާމ ގެ ސަބަބ ން  ފައިސާެގ  އެބަ  ޮގންޖެހ ންތަކެއް  މިއަދ   ހ ރި. ތެރޭަގިއ 

 ބޭރ ެގ އެކްސްޕަރޓ ން ހޯދައިެގން ނަމަވެސް  ،ބެހޭ ފަންނ ެގ މ ހ ން  މިކަމާ  ،ިވސްނާފައި  އިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދ ރާލަ

ދިރާސާ ބޭންކިކ ރ ރަނަގޅަށް  ރާއްޖޭެގ  ސިސްޓަމާއިމަށްފަހ ަގއި  ޮގންޖެހ ންތަްއ ފައިނޭ  ،ންގ  ހ ރި  ނިޒާމ ަގއި  ންސް 

ދިރާސާ ަމސައްކަތްކ ރ މަރަނަގޅަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ސޮފްޓް  ކ ރަންވ   ށްފަހ ަގއި 

އަ އިންފްރާ ރާއްސްޓްރަކްޗަރ  ފައިނޭޅ ަގނޑ މެން  ރިވައިސްކޮށް  ގ ޅޭ  އާންސްޖޭަގއި  އަލ ން    ، ދިރާސާކޮށް  ،ޮގތ ން 
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ޒަމާނ ކ ރިއަރާޮގތ ން  ެގ  ޖ ޓެކްނޮލޮ   އިކ ރ މަށްފަހ ަގމ ރާޖާ ޮއތް  އަޅ ަގނޑ ފަިއ  މަސައްކަތްަގިއ  ޮގތަށް  މެން  ކ ރަންވ  

އިޤ ތިޞާޤައ މ  މިއަށް ެގ  ފ   ދ   ބިނާކ ރެވ ރެން  ޮގތެްއަގއި  އަދި   އ ފެއްދ ންތެރި  ،ކ ރެިވެގންބައްޓަން  ،ވިެގން ޅާ 

ިއއްޒަތްތެރި  ެގންދަން  ޭވނެ ޮގތަކަށް މަސަްއކަތްތައް ކ ރިއަށްދެމެހެްއޓެނެވި ޮގތަކަށް މިކަން ކ ރެ   ،ކްރިއޭޓިވް ޮގތެްއަގއި 

ޓެކްނޮލޮ މިއަދ   ޒަމާނ ަގިއ  ކ ރިއަޖ ެގ  ރައ ސް.  އ ފަ ރާފައިވާ  އެކައ ންޓެްއ  މިއަދަބޭންކ ެގ  ދ ނިޔޭެގ  އްދާކަން  ކ  

ބޭންކަށް ހާޒިރ ވާކަށެްއ.  ޖެހޭ  ހެން ނ  ޔާ ކޮންމެރަކ  އެ ކ ންފ ނ ެގ ވެރިކޮންމެ ފަހަ  ގައިތަރައްޤ ވެފައި ހ ރި ޤައ މ ތަކ  

ބޭންކ ދ  އެބަޅ ަގނޑ މެން މިއައަ މޯލް  ޖެހޭ  ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަށް ވެސް  އޮފް   ވ ރެ ށްމިހާރައި  ށްފަ ޒްކޮއިޑިޖިޓަޑިވްސްެގ 

މި ދާއިރާއެްއަގއި  ކ ރިއަށް  ފ ޅާ  ޮގތަކަށް  ކ ރެވޭނެ  މަސައްކަތް ކަންކަން  ރައ ސްއިއްޒަތްތެ.  ކ ރަންެގންދަން   ؛ރި 

އަދި މ ެގ ސަބަބ ން   ކަމާއިއްސާސް ޚަމ ެގ  އެއ  މިކަ.  ްއޔާ އަދިޅެއް ދެްއވިރަށް ރަނަގޅ  ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޑަށް ވައަޅ ަގނ 

އިޤ ތިޞާދައަޅ ަގ ބޮޑެތި  ނޑ މެން  މިއަދ   އައިސް  ހ ނަރ ކަމެއް  ބޮޑެތި  ކ ރިމަތިެވެގށް   ، ދާއިރ ންޮގންޖެހ ންތަކެއް 

ކަންބޮޑ ވ މާ ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   މިއަދ   ބޭނ އެކ ަގ  ޚާއްޞަކޮށް  ފާހަަގކޮށްލަން  އައި  ،ންއި  ދަތިކަމާޑޮލަރަށް  އެކ ަގއި     

މިއ  ރާއްޖޭެގ  .  ންކަދާރާއްޖޭަގއި ހ ރި ފައިސާ ވެސް މާ ބޮޑަށް ފ ރޮޅިެގން  ށްފްޝޯ ބޭންކ ތަކައޮ  ،ފާހަަގ މި ކ ރެވެނ 

ށްޓަކައި ވެސް  މަަގތ އި  އެ ަމއްސަލަިއން އަރަެއއ   .އިޤ ތިޞާދަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑ  މައްސަލަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް

ބެހޭ ސޮފްޓް   އާފައިސާ  ،ކ ރި ފަދަިއންއިޝާރާތްއެއ  ކ ރިން ައޅ ަގނޑ   .  ށް މ ހިންމ  މަސައްކަތެއްކ ރަން އޮތ  ވަރަ

ްއޔާރ ކ ރަންޖެހޭ ާގނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް ބޭންކިންގ  ޮގތ ން ތަ  ގ ޅޭ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނ ވަތަ މިކަމާ

ޮގތެއްެގ މަްއޗަށް ތައްޔާރ ކޮށްކ ރެނާރެއިން ފައިނޭންސް ރަނަގޅަށް ހަރ ދަނިޒާމ ެގ ތެ އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި   ،ެގންވޭނެ 

ހަރ ދަނާ  ނިޒާމ   މަސައްކަތްފައިނޭންސް  ރަްއޔިތ ންނަށްކ ރ މަށް  ބޭނ ންވޭ  އެކަމަށްޓަކައި  ކ ރާ  ންވެސްޓ އި  ،ކ ރ ން. 

ބޭންކިންގ ސިސްޓަމ  އިތ މ ހ ންނަށް  މައްޗަށް  އ ތަކ ެގ  އިތ ބާރ   މި  އ ފެއްދ ން.  ބޮޑަށް  ބާރ   އެންމެ  ފެއްދ މަށްޓަކައި 

ާގނޫނަކ  ބޭނ  އެއް  ރައްކާތެރިކަމާ   ،ންވާ  ނ ވަތަ  ާގނޫނ   ބޭންކ ތަކަށް  އި  ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައިތ ބާރ     އިޕްރައިވެސ  

ާގނޫނެ ބޭނ ންވާ  ާގނޫނ ތައް ކޮންމެހެން  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   ާގނޫ ؛ްއ.  ެގނެވިޕްރަިއވެސ   ކަމަށް    އްޖެނ  

  ަގއި ރާއްޖޭަގއި ހ ރި ބޭންކ ތަކަށް އިތ ބާރ ކޮށްފައި ފްޝޯ ބޭންކ ތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކ ރ މ ެގ ބަދަލ ކޮށް އޮޚާއްޞަ  ،ވާނަމަ

ބޭންކ ތަކ   ފައިސާ  ހަމަބޭން  .ބެހެއްޓޭނެ  ގައިއެ  ވާންޖެހެނ   މި  ިމއަދ   ތެރެ ކ ތައް  ނިޒާމ ެގ  އ ސޫލ ެގ    ،އިންއެކަނި 

ަގިއ ވާން މި ޖެހެނ  އަޅ ަގނޑ   މަނާކ ރާ އެްއޗަކަށް ވ މ ެގ ބަދަލ   ،އް ބަންދ ކ ރާއ  ހ ރިހާ ކަމެނ ތައް އެޮގތ ން ާގނޫ

ޮގތ ަގއި  ތެރެއ   ،ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ ސޫލެއްެގ  ފ އިން  އިތ ރަށް  ިވޔަފާރި  ތެރެއިން  ާގނޫނ ތަކ ެގ  އެ  ޅާކ ރ މަށް  މެންނަށް 

ފަހިކޮށް ިގނަފ ރ ޞަތ   ބޭންކ ތަކަށް  ކަމަކަށް.  ޖަމާދޭ  ފަިއސާ  ފަރާތްތަކަށް    އިންރަކ ރާ  މަންޓެއް  ޓްވެސްނަގޅ  

ޖަމާކ ރެވޭ އެކައ ންޓ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އެ އެކައ ންޓ ތަކަށް    ،ނ ވަތަ ިގނަ ފަިއސާ ދައ ރ ވާ   ކ ރެވ ނ މާ

  ށް އަޅ ަގނޑ މެން ފައިނޭންސް ބޭނެ ޮގތަކަލިތައް  ޔަތްނާއި  ، ވްސް ލިބޭނެސެންޓިއިންވައްދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް    ފައިސާ
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ފަރ މާކ ރެވި މ ރާޖާެގން  ނިޒާމ   ކ ރެވޭމިކަން   ވިެގންކ ރެއަލ ން  ފެނި  ދ ވަހެއް  ނޫނ ނެ  ތްތެރި  ިއއްޒަ  ވިއްޔާ  ެގން 

ިވއްޖެ ކ ރެރ ދަނާހަޒާމ   ސް ނިޭވނެ. މި ރާއްޖޭަގއި ފައިނޭންކަށް ނ ެގންދެ ކަށް ކ ރިއަ ަގނޑ ެމންނަކަމެއް އަޅ  މި ،  އ ސްރަ

އޭޝިއް ވެއްޖެ  ކަމަށް ރާއްޖެއަކ އާޔާ  ބައްރ ަގއި  ިމ  ރަނަގޅަ  ހަމަ  ހެދޭ  ށް  ހަބަކަށް  އެކަން ފައިނޭންސް  ތަނެއް.  ނެ 

  ބެހޭއިނޭންސާކްޗަރ ފަ ރަޓްފްޓް އިންފްރާސްސޮ  ،ނެވި ފަދައިންދެންވެސް އަޅ ަގނޑ  މި  ކ ރިންހަމަ  މަށް ޓަކަިއ  ކ ރ 

މ ރާޖާކޮ އިތ ރަށް  އ ސޫލ ތަކާއި   ،ށްފައިޮގތ ން  ސްޓް ަގާވއިދ   ، ރަނަގޅ   އަދި  އެކ ލަވަރެޓެތަކާއި  ެގން ލެވި އިޖ ތައް 

ތަކ ަގއި ހ ރި ފައިސާ ރިސޯޓ  ؛ވަންނަންޖެހޭރާއްޖެއަށް  ،  ޖޭަގއި އްތ ަގއި ރާއްޔާ ައޅ ަގނޑ   ދެކޭޮގކ ރެވިއްޖެ މަސައްކަތް

ރިނ ވަތަ ެވެގންޖޭރާއްފައިސާ    ވަންނަންޖެހޭސޯޓ ތަކަށް    ޮގތަކަށް  ދައ ރ ވާނެ  ިވޔަފާރ ަގއި  ކަމަެގ  އަދާނެ  ޅ ަގނޑ   ށް 

އިްއޒަތް ރައ ސް ދެކެނ .  އެ ؛ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަމަށް  ދިރާސާމި  ކ ރަން.  ބަޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮށްެގން 

 ތަނ ަގއި އަށް އޮތްދ  ކ ރިތިޞާޔާ ރާއްޖޭެގ އިޤ ރެްއވިއް ވާނ  އިރާދަކ ަގނޑ  ދަންނަޅ އަ  ްއޔާވެއްޖެކ ރެިވއްޖެ ކަމަށް  

ވ  މާރެމިހާރަށް  ރަނަގޅ   ން  ޝ    .ނޭެގންދާވެ ބޮޑ ތަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓަކަިއ  ކަމަށް  ދެއްވި   ކ ރިްއޔާފ ރ ޞަތ  

   ްއޒަތްތެރި ރައ ސް.އި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .ޙަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ ތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލ މް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ؛ށް ތާއ ދ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައ ސްރާރަަގހެޅިފައި އޮތް  ޅ ަގނޑ  ެވސް މި ހ ށަ. އަކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްޝ 

ޮގތެ  އިދެންމެަގ މަްއގަ މަިއަގނޑ   ދެއްކެ  ޑ ްއވަރ އި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ވާދާއިރާެގ  އަޅ  ވި  ވެސް  ހަކަފ ޅަށް  ަގނޑ  

މ ރަންތާއ ދ ކ  ވަރަށް  ވާ.  ދައް ހިންމ   އެހެންކަހަކަފ ޅެއް  ބައެއް    ،ނަމަވެސްަވއިފި.  ދެކެވ ނ   މިތާ  ކ ރ ަގއި  މ ެގ 

ބަލާއިރ ވާ އިްއޒަތް  ،ހަކަތަކަށް  ދާއިރާެގ  މެނައިފަރ   އަޅ ވާހަކަތަކަށްކި  ދެއް  ންބަރ ތެރި  ެއއްޗެއް    ވެސް  ަގނޑ  

އިއްޒަތް  ދަންނަވާލަން ރައ ސްތެރިބޭނ ން.  މާ ؛  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ލ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތެރެއަށް  ނިޒާމ ެގ  ޑޮލި  ލަރ   ބޭ 

  އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑ  ެގއްލ ެމއް ކަމަށް ވެސް އްޖެ ރާއެއ     އެބަހ ރި.  އިބަބ  އޭަގނަ ސަވަރަށް ގި   ،ކ ސަބަބަ  ނަންނ ވަ

ފައިސާއިން އެ ޤައ މެްއެގ  އެ ޤައ މެއްެގ    ،އޮންނަނ   ެވސް މި  ތާނގައިޔޭެގ އެހެން ތަންދ ނި   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.

ވިޔަފާރި ތެރޭގައި ސިލޯއަޅ ަގނޑ   ން.ކ ރ   ޑޮލަރ   ށް  ނަމެން  ިމ ފާރިޔަވި  ޮގސް  ކޮށްެގންމާރ ދިޔަސް  އެކަމަކ   ކ ރަނ . 

އެކަން އެއްގަ ނޫނެ ާގ  ،ރާއްޖޭަގއި  އެކަމ ގައިއޮތްން  ހެއި  ވިޔަސް  ނ ޛ ފ ންތަ    ރިސޯވެެގނެއް  މ ގެއިތ ރަށް  އަދި  ޓ  ދޭ. 

ރިސޯޓ  ނޫނ   މެނޭޖަރ ންއޯނަރ ން  ޖެނެރަލް  ެއއްހިސާ  ނާެގ  ޑޮލަރ   މި  ވެސް  ިވއްކ މ ެގ  ށް  ތެރެއަމާލެ  ،ކޮށްބ ން 
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ވަމަޤް އެބަ ޞަދ   ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެންރަށް  މިއ   މާކެޓ ަގިއ    ލަރ ޑޮެގ  އޮވޭ.  އެންމެ  ބްލެކް  ެއއް  އ ޅެންޖެހޭ  ބޮޑ  

ނާންނަ ވާހަކަ މިހާރ  ވަރަށް ބާރަށް އެބަ    ިއންވެސްޓަރ ންށް  ެގ ޤައ މައަޅ ަގނޑ މެން ؛ތެރި ރައ ސްބަބ . އިްއޒަތްސަ

ށް އިންވެސްޓަރ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މަ ؛ތެރި ރައ ސް. ިއއްޒަތްޚާއްޞަކޮށް ވާދަވެރިން  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ދައްކާ

ކަމ ެގ  އެ ވެރި  ،ދ ވެ ވަނަ އަހަރ  އެމް.ޑ .ޕ  ވ ޖޫ  2008އަޅ ަގނޑ މެން    ، ދިމާވި އެންމެ ބޮޑ  އެއް ސަބަބަކ   ންނާންނަ

ޕާޓް ޕްރައިވެޓް  ބައިވަރ   ވަރަށް  ތެރެއިންނަރޝިޕް ތެރޭަގއި  އ ފެދިކޮންނަ  ިގ  ެގ  ިގނަ    ،ޓްރެކްޓަކެއް  ވަރަށް 

ކޮށްެގން ިމ ތަކެްއެގ ފަިއސާ އިންެވސްޓ ކ ން އެހެން ފަރާތްއަނެތް ފައިސާ ރެވ ނ .  ރާއްޖޭަގއި ކ މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހި

މަ ވެސް  ލ ކ ރ މަށްފަހ  އެންމެ ފ ރަތަން ފެށ ނ . އެހެންނަމަވެސް، ބަޣާާވތަކ ން ވެރިކަން ބަދަަގއި ކަންކަން ކ ރަރާއްޖޭ

ށް އަންނަން ތިބި ވަރަށް އަބަބ ން ދިވެހިރާއްޖެތައް އ ވާލ ން. އޭެގ ސައެ މ ހިންމ  ކޮންޓްރެކްޓް  ،ކަމަކ   ކ ރަން ފެށި

އިސް ދިޔައ .  ނަޓަރ ން  އެ ސަބަބާހ ރެ އިންވެސް ؛ޒަތްތެރި ރައ ސް. އިއް ފިނެަގ ބޮޑަށް ބިރ ން ވަރަށްރ ިގނަ އިންެވސްޓަ

ން ެގ ބިލ . ފާސްކޮށްފައި އެ ބިލ ެގ ތެރެއިޒްޝެ   ،ފާސްކ ރ އް  ެގބެން ބިލެތި ލާމިތާނަގއި ހޭ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނ 

ވަރަށް ބޮޑ     އިއަރ ވަ އެ ބިލ  ފާސްކ ރެވ ނ  ރޭ ހަވާ  އި،ށް ބަލައަށް އަންނާނެ ކަމަ ރާއްޖެިގނަ އިންވެސްޓަރ ންރަށް  ވަ

ޝޯ  ބާްއވަމިއ ޒިކް  އެހެންޅ ކ ރިފާއ ފާ  އިއެއް  ިމ  އިްއޒަ  ނަމަވެސް .  އިންެވސްޓަރެއް  ެއއްވެސް  ރައ ސް،  ތްތެރި 

އެރާއްޖެއަ ނަތެރެއަކ ން  ޝެޒްެގ  ކަށް  ސަނަ  .އިނެއް  ބޭރ   ،ބަބަކ އި  ފަރާތ ން  ފޮރިންގ އެކ ަގއި    މ ހ ންނާެއއް 

ރޫއިންވެސްޓަރ ން ކޮންތައް  އިރަރެކްޓ ޓްޅަމ ން  އަނެމ ންދިތަްއ  އަންނައްޔައ .  މ ހ ންނަށް  އެ  ޮގކޮޅ ން   ވ މަން 

ރައ ސްތްތެއިްއޒަ އިއްޒަތް  ރި  ރައ ސް ނާންނާނެ.  ފ ރަތަ ؛ތެރި  ރާއްޖޭަގއި  އަޅ މި  އިޤ ަގނމަ  ކ  ތިޞާދަ ޑ މެންެގ 

އިޤ  އެނގ ކިހާވަރެްއެގ  އެމް.ޑ .ތިޞާދެއްކަން  ވެސް  ވެނ   އަޅ ަގނޑ ޕ ެގ  ޓެކްސްމެންރިކަމ ަގއި  ނިޒާމެއް    މި ެގ 

ެވސްމައިމ ކ ރ ގާ ރާއްޖޭަގއި   ގާއިމ ކ ރ މަށް  ނިޒާމ   ެއ  އަޅ  .  މަސައްކަތެ ަގ  އެތައް  ޖެހ ނ   ކ ރަންނޑ މެން  . އް 

ފަ ވާދަވެރި  ނ ކަށް އެްއޮގތަ  ކަށްރާތްތަކައަޅ ަގނޑ މެންނާ  ަގބޫލެއް  ކަމަކަށް ނަަގިއެގންޓެކްސް  ،ކ ރެވ ނ ވެސް  .  ވާނެ 

ރައ ސްއިްއޒަ އޭ ؛ތްތެރި  ބޭނ މަކަށް  އެސިޔާސ   ވާހަކަބޭ  ރ ވެސް  އެްއޮގތަކަށް ޔައ ދިދައްކަމ ންފ ޅ ން  ވެސް  . 

 ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައ ސްެގން ނ ވާނެކަން.ނަަގއި   ،ޖެހޭނެ ެއއްޗެއް ނޫން ކަމަށްަގންކ  ނަޓ .ޖ .އެސް.ޓ އަ   ާއއިއެސް.ޓ ޖ .

މަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނގ ނ  .ޖ .އެސް.ޓ  ތަޢާރ ފ ކ ރ ޓ   .ޓ  ތަޢާރ ފ ކ ރ މާނޑ ެމން ޖ .އެސްޅ ަގއަ ހެންނަމަވެސް،  އެ

އި ބިތިޞާދަ ޤ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެ  ޑޮލައަލިކ   އިޤ ނެއްހާ  އޭެގކ ރިތިޞާދެއްކަންރ ެގ  ލިބޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ކ ންއަ . 

ދަނ  އެ    ަގނޑ މެން މިވެސް އަޅ  އަނެއްކާ  ؛ޒަތްތެރި ރައ ސްއިއް   .ެގ. މިހެން މިކަން އޮތ ޗެއް ނޭނ  ދާ ެއއްއެްއޗެއް 

ބޭ  ަގއި މި ރާއްޖެއަށް ލިމާލ  ނިޒާމ ެގ ތެރޭއްޖޭެގ  މި ރާ  .މ ން ށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކ ރަެގ ކަމެއް ކ ރ މަޒާތ އެ   ؛ފާޑ ެގ

ހިފެޑޮލަރ  ކަންހެއްޓޭނެ    ކ ރަމަަގށް  ިއއްޒަތްތެރިކަން  މިއ   ރައ ސްން.  ަގބޫައޅ   ،  ޑޮލަރ ެގ  ޮގ  ލ ކ ރާަގނޑ   ތ ަގއި 

ނޫނިއްހަމަ ދޫކޮށްލަިއެގން  ކަޅ     ޔާއަަގށް  ފޮހެބާޒާޑޮލަރ ެގ  ަގބޫލ ނ ލެއެއްރ   އަޅ ަގނޑ   ދ ނިޔޭެގ    ކ ރާވޭނެ.  ޮގތ ަގއި 
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ދ ވެސް ޑޮލަރަކ  ދިރޭ އެއްޗެްއ. ހެނދ ނ   އެއް ނޯވޭ. އަބަފެހެއްޓިފަރަކަށް ޑޮލަރ  ހިއެްއވަ  ސްވެ  ގައިތަކެއްމ ހ ރިހާ ޤައ 

ހ ންނަނ . ހަވ ރ   ނޫން  ވަރަކަށް  މާދަވަރަކަ  ހ ރިމިއަދ     ހ ންނަ  ނޫން  އެކަމަކ     ން ށް  ރާއްޖޭަގހ ންނަނ .  އި  މި 

ބޭމިއޮ ވަކި  ކަނޑައަޅަ ންޑެންނަނ   ަގބޫލ   .ދޫކޮށްލާފަ  އިއް  ޮގތ އަޅ ަގނޑ   ނ ހިގަ ކ ރާ  ޑޮލަރ   ދޫފަހައްޓާއި  ން  ކޮށްލަ 

ޒާތ  އެ އޭެގ  ދޫކޮށްލ މާބަޖެހޭ  ދ ވަސް  ަގއި.  އަރާނެ  ދ ވަހ  އެއްބައި  ދ ވަސް.  މައްޗަށް  ދަށްވާނެ.  އަނެއްބައި  ދ ވަހ  

ދެކޭޮގ ދޫކޮއަޅ ަގނޑ   އެހެން  ކަމަށް  ތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންށްލެވިއްޖެ  ޑޮލަރ ަވންޏާ  ރަނަގޅަށް  މާ  ައގ   ނަށް  ެގ 

އިއްޒަތްއެބައަޅ ަގނޑަށް    ތަން  ތިރިވިެގންދާ ރައ ސްފެނޭ.  ބަހ ސްގައި ؛ތެރި  މި  ދެން  ެވސް  އިތ އަޅ ަގނޑ   ރ   

އަޅ ަގނޑަށް ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް   . ވަރަށް ލަސްވެސް ވެއްޖެ. ެއހެންވ މާ،ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނެތިން

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  .ލާނަންއިނިންމަ ންމ ރ  ދަންނަވަބޮޑަށް ޝ ކ 
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