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 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ` ސަރުކާރު މަސްއޫލި

ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަށް   ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ  ތިއްބެވި ހުރިހާ 

ފްލެޓުތަކު  ޖުރުދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތްގެ  ބައެއް  ސަރުކާރުން  މަމަނާ  ހައުސިޢާތަކަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފްކޮށްދީފައިވާތީ  ންގ 

ބައްދަލުވުން  ކޯޕަރޭޝަނާ ބާއްވާ  ކޮމިޓީބައްދަލުކުރުމަށް  މި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް    ،  ހައުސިންގ  ބައްދަލުވުމެއް. 

ސުހައިލް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްފާޟިލް މި ކޯޕަރޭޝަނުން މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ. އަލްފާޟިލް   އަޙްމަދު އާތިފް، ޑެޕިއުޓީ  މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ. އަލްފާޟިލް  އެއީ  އަޙްމަދު 

ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ. އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝިއުނީ، ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއަރޒް. އަދި މި    ،އަޙްމަދު ޝާމް

ލާނަން. މި ކޮމިޓީގައި މިވަގުތު  ވާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިވެވަޑައިގަންނަކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި

މި   ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދޫ  ނާއި ހާރޫ އަޙްމަދު މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މަނަދޫ ތިއްބެވީ    ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

  މާއި ނަސީ އަޙްމަދު މީކާއިލް  މެންބަރު ތެރި  އިއްޒަތް ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅު  އިދާ ރަޝީ އަޙްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  

 ފުވައްމުލަކު   އާއި   ޢަލީ  އާދަމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު މާފަންނު  ފާއި ޝަރީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަޑުއްވަރި

މި    ، ވަޑައިގެން މިވަގުތު އެބަ ތިއްބެވި. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު

ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި ވަޑައިގެންފައްޓަނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިތަނަށް  ދެންމެ އެ    ،އެކު އަދި މިވަގުތު 

ދާއިރާގެ  ވަޑައިގެންނެވީ   ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި  ދިއްދޫ  ޖަލްސާގައި    ވަޙީދުهللا މެންބަރު  މި  ވެސް 

އަޅުގަނޑު   އެޗް.ޑީ.ސީ    ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން 

ސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  ވެ  ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރުއިއްތަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫމިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް.  

ދަންނަ  ކޮމިޓީއާ ދަންނަވާލި  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހުޅުމާލެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.  ވާލުމަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެ ބޭފުޅުން  ކޯޕަރޭޝަންގެ  އަޅުގަނޑު  ންނާޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވަޑައިގެންދެއްވީތީ.  މި  ބައްދަލުކޮށްލަން  މިއަދު   

ކުރިއަށް ހުޅުމާލޭގައި  ކޮމިޓީގައި  މި  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  މަސައްކަތަކީ  ގެންދާ 

ފްލެޓްތަ ދީފައިވާދެވިފައިވާ  ޖުރުކާއި  ބިންތަކުގެ  ވާހަކަ   ނަގަމުންގެންދާ  ފައިސާ  ގޮތުގައި  ބޮޑު    މަނާގެ  ވަރަށް  އާއި 

ބޭފުޅުންގެ   އެ  ތިޖުރުމަނާއެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީމަ.  ވިދާޅުވެފައި  ވާހަކަ  އަރާ  ފޮނުވާފައި   އަށް  ބޭފުޅުން 

ހާސް    9ލައްކަ    3މިލިއަން    45ގެ ވާހަކަ. އެއީ  ރުމަނާޖުފަރާތެއްގެ    840އޮތް ލިސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި އެބަވޭ  

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި    ، ކުރީ ސަރުކާރުގައިއީ އެ ބޭބޭފުޅުން ދައްކަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދެން މި  ލާރި   10ރުފިޔާ    926

މި    އެބަވޭ  ބޭބޭފުޅުންނަށް  މަޖުރުމަނާބައެއް  ކޮށްދީފަ  ފް ޢާތައް  އެހެންވީމާވެސް  ކީއްވެގެންތޯ .  މިހާރު  ޢާފް  މަ  ، 

މާ، އެކަމާ  ނީ މި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބަ ސިޓީތަކާއި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާ. އެހެންވީނުކޮށްދެ

މަޢު  އޮޅުން  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ ލޫމާތު  ހުރީ   ފިލުވާލައި  ނިންމުންތައް  އެޗް.ޑީ.ސީގައި  ބަލައި ބެހޭގޮތުން  ކިހިނެއްތޯ  ލާ   



  

އިއްޒަތް ތިއަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންފުޅުވާތީ  ސުވާލުކޮށްލަން  ބައެއް  މެންބަރުން   ބޭފުޅުންނާ  ތެރި 

އެހެންވީ އެޗްމާބައްދަލުކުރީ.  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންފުޅުވެލާ   .ޑީ.ސީއާ،  ބޭބޭފުޅުންގެ  ކުރަން  ކަމަށްވަންޏާ    ސުވާލެއް 

 .ވަޙީދުهللا ދުމެންބަރު ޢަބްއިއްޒަތްތެރި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މު ލިޔެކިއުއްރިރު. އަޤަޝުކުރިއްޔާ  ގިނަ  ވަރަށް  ކަމާ ގުޅިގެން  މި  ސުވާލަކީ  މި  ބަދަ ޅުގަނޑުގެ  ލުކުރެވިފައި  ންތައް 

އުޅޭ ކަމެއްތޯއީ، މިމިހުރީ. އެހެންވީމާ ހިނގައިގެން  މި ކުރިން  ؟ .ޑީ.ސީގެ ވިސްނުމަކީކޮބައިތޯ މި އެޗް؟  ކިހިނެތް 

ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްވީމަ. މިހާރު  .އެމް.އެސް ފޮނުވައި މިހެން  ފްކޮށްދީ އިޢުލާކުރެވި، އެސްޢާމަ  ބޯޑުން ނިންމައިގެން 

 ؟ މިކަމުގައި ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ... ކުރިއަށް ގެންދަވަން ދަންނަވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިން

އްރިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފާހަގަކޮށްލައިފި  ޝޫއަކީ އަޅުގަނޑު މި މުޤަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ތި ވިދާޅުވާ އި  އާދެ!

  ޖުރުމަނާ ގެން އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް  އޭގެ ފެށުން އައިއްސަ އޮތްގޮތް. އެގްރިމެންޓްތައް ކުރެވި 

ކޮން ހަމަ  ހުރީ  ގޮއްސަ  ފުރަތަމަ  ދެން  ހަމަ  އިންޓްރެސްޓް    ޕައުންޑްނަގަމުން  އިނގޭތޯ.  ގޮތަށް  ހުންނަ 

އެބަހުރި    ،އެހެންނަމަވެސް ހިސާބަކުން  ކޮންވަކި  އިސްލާމިކް  ޕައުންޑް އެ  ގޮތަށް  ނުނަގާ    ކަށް މޮޑަލަ  އިންޓްރެސްޓް 

ދެވިފައިއިންޓްރެސްޓް ފުރުޞަތު  ގޮތަށް  ނެގޭ  ފަރާތްތައް      ހުރިހާ  ދަށުން  އޭގެ  ދެން  ބަދަލުކުރަން.  އެގްރިމެންޓް 

ނުކުރޭ ބަދަލެއް  އެހެންވީމާއެގްރިމެންޓް  ކޮން.  އަދިވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ނުކުރާ  އަރަމުންދޭ.   ޕައުންޑް،  އިންޓްރެސްޓް 

ވަންޏާ ކަ  އެހެން އަވަހަށް    ނުދައްކާ ފައިސާއެއް   މަށް  ބޮޑުވަމުންދޭ އިނގޭތޯ. ދެން މި ތި    ޖުރުމަނާއޮތިއްޔާ ވަރަށް 

މަ ކަންތައް ޢާވިދާޅުވާ  މި    ފްކޮށްދިނުމުގެ  ދުވަހެއްވެފައި އޮތްގޮތަކީ  ވަރު  ދެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިލެކްޝަންގެ ދެ 

އެ   އޮންނަނީ  ނިންމާފައި  ނިންމުމެއް  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  ބޯޑުގައި  ގޮތްތަކެއް  ތަޖުރުމަނާކުރިން  ލުއި  ކަށް 

ގޮތާއި ޚިލާފަށް އޭރު ސީ.އޯއަކަށް ހުންނެވި    ހަދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވި އެ ބޭފުޅުން އޭރު ބޯޑުން ނިންމި

އަކު  ޑީ.ސީކަމަށް ވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އެއްވެސް ސިޓީއެއްގެ ރިކޯޑެއް އެޗް. ބޭފުޅަކު ސިޓީތައް ފޮނުވާލާފައި ހުރި 

ނެތް.   އެޗް.ޑީނުވެސް  އެނގޭކަށް ވާހަކައަކީ  ރިކޯޑަކުން  ނުދަނީކީ.ސީގެ  ދިޔައީކީ  ކަމެއް ސިޓީ  ކާކަށް  ވެސް.     ނެތް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެ ސިޓީ ލިބެނީ އެ ލިބިފައި ހުރި ފަރާތްތަކުން ދެއްކީމަ އިނގޭތޯ. ދެން ބޯޑުން ނިންމާފައި  



  

ލުއި  ތަކަށް ބަހާލައިގެން އެ  ތުގޮތުގައި ހުރި ފައިސާ މުއްދަ  ގެޖުރުމަނާ  ކި ހުރި ފަރާތްތަކާއިއޮތީ އޭރު ފައިސާ ނުދެއް

ސިޓީތައް ފޮނުވާފައި އޮތީ އެ    ،ވާނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަން ބޯޑުން ނިންމާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްގޮތަކަށް އެކަން 

ފެށިގެން   ބާޠިލްވީ ޖުރުމަނާދުވަހުން  ނުޖެހޭނެ   ޖުރުމަނާ ކަމަށް.    ތައް  ދައްކަން  އި  ދެން  ދެން  ކަމަށް  ނގޭތޯ. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއަ ފުރަތަމަ    ޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނުނީމަ  އިޝޫ  މި  އެންޓިހަވާލުވެގެން  -ފޮނުވީ 

ކޮމިޝަނަށް ޢަ  ކޮރަޕްޝަން  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިޝޫ  ދެން  މި  އިނގޭތޯ.  ލަފައަކަށް  ގޮތެއް  މަލުކުރާނެ 

މަގުފަހިވާ ކޮރަޕްޝަނަށް  މީގައި  ހުރީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވިފައި  ކަންތައް  ފޮނުވީ.    ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޯޑުގެ ނިންމުމާ   އެ ބޭފުޅުން  ފޮނުވީމަ ވިދާޅުވީ  އޮތީ.    ވެސް  އެހެންވީމާ، ސީދާ މިއަށް  ޚިލާފަށޭ ސިޓީ ގޮއްސަ އެ 

އެހެންނަމަވެސްޢަ ނުޖެހޭނެއޭ. ދެން  ފޮނުވާފައި  ،މަލުކުރާކަށް  އެ ސިޓީ  މައްސަލައެއްގެ ގޮތުން  ހުރި ފަރާތުގެ    ވަކި 

ކަންތައް    މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވާފައި އޮތީ. ދެން އަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ 

ބޯޑުން ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި  މިކަހަލަ އިޝޫ  އަޅުގަނޑުމެން  ރައީސް އޮފީހުގެ  އަދި  ވީމަ  އެއްވެސް ލަފާ ދެއްވީ 

އޮޕީ ހޯދަން  ނިއަނެ ވެސް  ފޮނުވީމަ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނއް  އޮފީހަށް  ރައީސް  އޮޕީނިއަން    ޑުމެން  އޮފީހުން  ރައީސް 

އެންޓި ބޯޑުގެ-ދެއްވީ  އޮތްގޮތަށް  ދެއްވާފައި  ލަފާ  މި  ކޮމިޝަނުން  ލަފައާ  ކޮރަޕްޝަން  ކުރިއަށް    ވެސް  އެއްކޮށް 

އް ވަރކް  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މޮޑަލެހާރު  އޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން މި  ގެންދަން. އެހިސާބުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި

މިހާތަނަށް   ފަރާތްތަކަށް  މި  ދެން  އޮތީ.  އެއީ  ޖުރުމަނާކުރެވިފައި  ފްރީޒްކޮށްފައި  ފައިސާ  ދައްކަންހުރި  ގޮތުގައި  ގެ 

އެންމެ ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ދައްކަން ހުރި ފައިސާ ދެން އޮތްތަނުގައި    ،އެންމެ ފަހު

 ...އަދަދު ފްވާގޮތަށް އިނގޭތޯ. އެ މިހާރު އޮތްޢާއޮތް އަދަދު މަ ޖުރުމަނާރާބަރަށް ދައްކަމުން ދަންޏާ އެ ބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ތި ދެއްކެވި ވާހަކަ. ޓް ކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ އަދި އެއްފަހަރު ރިޕީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭ

ވަރ  އާދެ! މި  މިހާރު  މޮޑަލައަޅުގަނޑުމެން  މިހާތަނަށް  ކްކުރާ  އެ  ޖުރުމަނާކީ  އަދަދު،  ހުރި  އަރާފައި  ގޮތުގައި  ގެ 

ފްރީޒްކޮށްލަން   އަރާފައި  ފަރާތްތަކަށް  ދާނީ  ހުރި  ޕޭމަންޓް  އެ  އިނދެފައި  އިނގޭތޯ.  އަދަދު  ފަހު    އެ  އެންމެ 

،  އަހަރުން އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ  25ނަނީ  ތަންތަން މި ހުން  ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި. މި މި

މި    25 ގޮތަށޭ  ޕޭމަންޓެއްގެ  އިންނަ  ފަހުން  އެންމެ  މިއަދުން    ޖުރުމަނާއަހަރުވެގެން  އެކަމަކު  އިންނާނީ.  އަދަދު 

ފްވާނެއޭ އިނގޭތޯ.  ޢާމަ  ޖުރުމަނާދެން އޮތް ބައި ބަރާބަރަށް ދައްކަމުން ދަންޏާ އެ    ،ފެށިގެން ބަރާބަރަށް ދައްކަމުންދާ

އެ   މިހާރު  ނުޖެހޭނެއޭއެއީ  ދައްކާކަށް  ފަ  ޖުރުމަނާ  ބައިންދާފައިއެންމެ  އެ  ޕޭމަންޓަކަށް  ފެށިގެން    ހު  މިއަދުން 



  

ދަންޏާ   ދައްކަމުން  އެހެންވީޢާމަ  ޖުރުމަނާބަރާބަރަށް  އިނގޭތޯ.  މިހާރު  ،  މާފްވީއޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް 

ނުކުރަން.   ކޮމިއުނިކޭޓެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ވާހަކައަކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އޮންނާނީ.  ޕްލޭންކޮށްފައި 

 ވަނީ. ން ނިންމާފައިގަނޑުމެން މިހާރު މެނޭޖްމަންޓުއެގޮތަށް އަޅު ،އެހެންނަމަވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަޙީދު.  هللا ންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނިމޭނެތޯ ކިހާތާކު  މޮޑަލް  މަސައްކަތްކުރާ  ތި  ފަރާތުން    ޖުރުމަނާދެން  ؟ މިހާރު  ހުންނަ  ގޭގެ    ޖުރުމަނާދައްކަން 

މި   ޖުރުމަނާ ވެރިފަރާތުން   ދައްކަން  ދީފަ  މި  ކުއްޔަށް  ގެތައް  ދެން  ކުލީގެ ޖެހެނީ.  އުޅެނީ  ގޮތުގައި  އި  އެހެން    އެ 

، އެ ކުލި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ

ދަ ހޯދުމުގައި  އެހެންވީމާޚިދުމަތް  ދިމާވޭ.  އެބަ  ގޮތެއް ނިންމިދާނެތޯތިތަކެއް  އެއްވެސް ވަރަކަށް  އެކަމާމެދު  އެއީ   ،. 

އެ އޯނަރަށް ކުލި ބަރާބަރަށް ދައްކާ ގޭގައި    ،އޯނަރު މި އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ލާރި ނުދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް  އެއީ ގޭގެ 

އެހެންވީ ފަރާތުން.  އެހެންނަމަވެސްމާދިރިއުޅޭ  ސަބަބުން    ،،  އެބަދޭއޭގެ  ބުރޫއަރައިގެން  ޚިދުމަތްތައް  .  ލިބެންވާ 

އެއްކަލައެހެންވީމާ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތަކުލީފު،  އޭގެ  ފަރާތަށް  އެ  ކަންނޭ   ކަމެއް  ކަހަލަ  އެއީ.  ނުޖެހޭ  ނގެ 

 ؟ ތޯގައި ދެކެނީ ކިހިނެއް، އެކަމު އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ގެންގުޅެ  އާދެ! މި  ގޮތަށް  ކޮންޓްރޯލެއްގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  އަދި  ޖުރުމަނާނީ  ނަމަވެސް  ގޮތުން  ގެ 

އިނގޭތޯ.   ބަލަން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތެއް  އޮވެއްޖިއްޔާ  ނުދައްކާ  ފައިސާއެއް  ވެސް  ގޮތުން  ކުލީގެ 

ދެނީ.  އައުޓްސްޓޭންޑިންގއެއީ   އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް  ކްލިއަރ ކުރީމަ  މި  ،އެހެންނަމަވެސްދެން  އެއް  ގެންނަ   މި 

ފްރީޒް  އެއްކޮށް  ބަދަލާ އަދަދު  އެ  ނުހިފަހައްޓާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޚިދުމަތެއް  ހެދިއެއް  އެއާ  އިތުރަކަށް  ދެނެއް  ކުރީމަ 

އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ހިސާބު.  އެ  ފްރީޒްވެފައި،  އިންނާނީ  އައުޓްސްޓޭންޑިންގއެއް  ހުރިހާ  އެ  ދަންނަވާހެން    ން  މި 

 ، އެބައި އެއަށްފަހު ދެން އެއަކަށް އަނެކައްޗެއް ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ.  . އެހެންވީމާމަންޓެއްގެ ގޮތުގައިއެންމެ ފަހު ޕޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޖާބިރު.  هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތި  އާދެ! އެބަހުރި  ތަޖުރިބާ  ވަރަށް  ދެން  ކޯއް ވި  އަޅުގަނޑުގެ  ހައުސިންގ  ހުންނަ  ދާޅުވާ  ހުޅުމާލޭގައި  އެއީ  ޗެއްތޯ 

ތި  ކިޔައިގެން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ހުންނާނެ  އުޅޭ   އެޗް.ޑީ.ސީ،  ހަނދުމަފުޅު  މަނިކުފާނު  ގެ  ނކަންނޭ  ތަން. 

އެހެން  އަބަދު ދައްކަންޖެހޭކަން.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  މިކަހަލަ  ކުންފުނިވީމާވެސް  އެޗް.ޑީ.ސީ  ކިތައް،  މީހުން    ން 

ކޮށްފިންތޯބެން ފުނޑާލާފައި ؟ކޮރަޕްޓް  ވިޔަފާރިތޯ  ދާންޖެހިއްޖެތޯކިތައް  ދޫކޮށް  ގެދޮރު  މީހުން  ކިތައް  ތޯ  އެއީ؟ ، 

މެ ބަލާލަމާ ހިނގާ މުޙައްމަދުމަނިކުފާނު  ކަމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭ  ދީފައި    ބާގިރަށް  ނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން 

ގޮ ވީ  އެސެޓަށް  ބޭންކަހުރި  އޭނާ  ގަންނަންފޭރިށް  ތް.  ނުދީގެން.  ފުރުޞަތެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  މަނިކުފާނު  ޖެހުނީ   

ޅޭ  އު ކުރަމުން ކުރަމުން ގޮސް މި ވެގެން މި   ޖުރުމަނާން މި .ސީ، އެޗް.ޑީށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑަ

މައްސަލަ.  ގޮތަކީ އުޅޭ  ދީގެން  ހަދާފައި  ކުންފުންޏެއް  ސިޓީއެއް  ބޮޑު  ކަހަލަ  މިއަދަށް    މާލެ  މިއަދުން  އަޅުގަނޑު 

ބޭނުން މަޖިލީހުގައި ހަމަ މި ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް އެޗް.ޑީ.ސީ އުވާލަން. އެއީ  ތެރި ކުންފުންޏެއް  އެދެން ރައްޔިތުންގެ 

އެއި ގޮތުގައި  ނޫން. އެއީ  އައްޑާއެއްގެ  ކުރާ  ކަންކަން  ސިޔާސީ  ގޮތަކަށް  ބޭނުންވާހާ  ސަރުކާރަކުން  އޮންނަ  ރެއްގައި 

ތިބީ ބަލަން.    ން ކަންތައް ކުރިގޮތް އަޅުގަނޑުމެން މިއެޗް.ޑީ.ސީޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި  هللا  އެއްޗެއް. ޢަބްދުއޮޕަރޭޓްވާ 

އިބްރާހީ ވެރިކަމަށް  ރައީސް  އަޅުގަނޑުމެން  ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު  ނުކުތްމް  ހަމަ  ހޮވަންވެގެން  އޮތީ  އެޗް.ޑީ.ސީ  އިރު 

ހަމަ އައްޑާއެއް   ހާލުގައި. އެއީ  މަނިކުފާނު  މާހުޅުމާލޭގައި އިން. އެހެންވީވަރަށް ސަކަރާތް  ، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ 

ހިންގަންޖެހޭނެ  ހަދައިގެން  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  އެޗް.ޑީ.ސީ  މަނިކުފާނު    ޤަބޫލުކުރަންތޯއޭ  ފުރަތަމަ  ކަމަށް. 

ކިޔަނީ ތި ވިދާޅުވާ    މި  އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނީމަތާ އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެޗް.ޑީ.ސީ؟ ޤަބޫލުކުރަންތޯ

، މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދެއްވަންވީ އެ ކުންފުންޏަކީ ވުޖޫދުގައި  އެހެންވީމާމަނިކުފާނު ތި އެމް.ޑީކަން ކުރައްވާ ކުންފުނި.  

ފައިދާ ކުންފުންޏެއްތޯ  ހިންގަންޖެހޭ  ކުންފުނި  ؟ ހުރި  އެ  މަންފާއެއް  ލާބައަކާއި  ލިބުނު  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮބައިތޯ 

 އޮވެގެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހަ

ވިދާޅުވި   އާދެ! އޮޕީނިއަނަތި  ކަންތަކުގެ  ހައިސިއްޔަތުން    މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  އަމިއްލަ  ކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

ކަންނޭއޮޕީނިއަނަކަށް ނުވާނެ  ސަ ނވެގެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެއްތޯ.  ޑިސައިޑްކުރެއްވުން  ގެ  އެކަން  ރުކާރުން 

އެޗްނކަންނޭ އަނެއް  އޮންނާނީ  ތަރައްޤީކޮށް  .ޑީ.ސީއަކީ  ގެ  ހުޅުމާލެ  އެ އޮތީ  އުފެދިފައި  އެޗް.ޑީ.ސީ  ހުޅުމާލޭގައި މި 

  މަށް ކަ  އެގޮތަށް ބާއްވަން ބޭނުން ،  ހެންވީމާކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެ  ހުޅުމާލޭގައި އެކިއެކި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މި



  

އަ ކޮންމެހެން  އޭގައި  ދެއްތޯ.  ނަންގަވާނީ  ޑިސިޝަން  އެ  ސަރުކާރުން  އޮޕީނިއަނެ ވަންޏާ  ޕަރސަނަލް    އް ޅުގަނޑުގެ 

 ... ދެއްވުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު  މި  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީ  މަނިކުފާނާ  ބަލާ  މިންވަރު  މި  ންއަދާކުރާ  ސުވާލު  މި  އަޅުގަނޑު   

މި ކުރަނީ.   ނުވެގެން  ތަރައްޤީ  ހުޅުމާލެ  ސަބަބުންނޭ  އެޗް.ޑީ.ސީގެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އުޅެނީ.    މިތަނުން 

   ...މަނިކުފާނަކީއިއްޒަތްތެރި ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ނުވެގެން މި ބިއުރޯކްރޮޓިކްވެގެންނޭ އެޗް.ޑީ.ސީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައަކަށް  އި މި  މިއަދުގެ  ވަޑައިގެން  ސުވާލަށް  މި  ހަމަ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

މި  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ބައެއް މީހު  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރިއުޅޭ  ފްލެޓްތަކާއި އޮތީ ހުޅުމާލޭގައި  ދީފައިވާ  ބިންތަކުގެ    ންނަށް 

 ބެހޭ... ޖުރުމަނާއާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖާބިރު هللا ބްދުޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ.ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ ކުރައްވާ. އެކަމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެކަމާ އެބަހު  އަޅުގަނޑު  ގެ  ނިކުންނަންޖެހިފައިރިތޯ ބެހޭގޮތުން... ކިތައް  މީހުން  ގޭ   .މިވަގުތު  އޭ  ކަރަންޓު  ކިތައް  ގެ 

މި  ޖުރުމަނާމި    ކަނޑާލިންތޯ އަޅުގަނޑުގެ  ބޭނުންވާނެތާ.  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެއީ  މައްސަލައިގައި.  ގެ 

މެނޭޖުއަ  ޖުރުމަނާސުވާލަކީ   ސިޓީއެއް  އެއީ  އެޗް.ޑީ.ސީން  ސިޓީއެއް  ދަރަޖައިގަ ކުންފުންޏެއްގެ    ،ކުރަންރުވައި  އި 

ކުންފުނި    މެނޭޖުކުރަންވީމަ ލައިބިލިޓީ  ލިމިޓެޑް  މިހާރު  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ދަތިތަކުގެ  އަންނަ 

ގަވަ ސަރުކާރު  ހިންގުމާއި،  ކުންފުނި  ޕަބްލިކް  ހިންގުމާއި ނަންސް ރހިންގުމާއި،  ކުންފުނިތައް  ހިނގާ  އަދި     

 ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި   ވާހަކައަކީ އެއީ  އެޗް.ޑީ.ސީގެއެޗް.ޑީ.ސީގެ، 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .... އެބަ ޖާބިރަށް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަންهللا އަޅުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަހަނީ   މި  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިންނޭ  ވާހަކަ  ހިސާބަށް  ޖުރުމަނާ  ،ކޮބައިތޯއޭ  ނާޖުރުމައެ  މިހާ  ކިހާވަރެއްތޯއޭ  އަށް 

ޖެހެނީ މަ  ،ދައްކަން  ދައްކަން  ކިހިނެއްކިހާވަރެއްތޯއޭ  އުޅުއްވަނީ.  ތި  ތެރޭގައި  ޢާފްކުރަން  ދުވަސްތަކުގެ  މިދިޔަ  ތޯ 

 މިކަން މެނޭޖްކުރައްވާފައިވަނީ. އެއީތާ މި ކުރާ ސުވާލަކީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީ.އެފް.އޯ ދެއްވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ ބިމެއް    ނޑުމެންނަށް މި ކޮންމެ ފަރާތަކާފިގަރސްތައް  ވެސް 

ގްރިމެންޓުގައި އެބަހުރޭ  ހަވާލުކުރިޔަސް އަދި ބިމެއް ވިއްކިޔަސް އެގްރިމެންޓެއް ކުރެވިގެން މި ކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. އެ

މި ދަންނަވާ ފައިސާ   ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުންފުނި ސަސްޓެއިން ކުރަންޏާ އެ 

ކުރެވޭނީ.   ސަސްޓެއިން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިގެން  ގެންދިޔައީ  ބަރާބަރަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާތަނަށް 

ރުގެ އެއްވެސް ބުރައެއް  ވެސް ހަމަ އެޗް.ޑީ.ސީގެ ބަޖެޓުން ފޯރުކޮށްދެމުން ސަރުކާ   މަތްތައް ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ނޯންނާނެ ޚިދުމަތް  މުނިސިޕަލް  އެ  ހުޅުމާލޭގެ  ސަސްޓެއިހެންވީމާވެސް.  އެޗް.ޑީ.ސީ    ވުމަށް ން ، 

ބެން ހުންނަ ލާރި ދުވަހަށް ލިބުން އިނގޭތޯ.  ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވޭ އެ އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން އެ ލި

ނުލިބުނީމަ   ދުވަހަށް  ކަރަންޓު    ޖުރުމަނާއެ  ތަނެއްގެ  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާތަނަކަށް  ދެން  އަރަނީ.  މި 

ހުއްދައަށް    ،ކަނޑާލާ މިސާލަކަށް  ލާން  ކަރަންޓު  އެކަމަކު  ނޯންނާނެ.  ކަނޑާލާފައެއް  ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑުމެން 

 އައުޓްސްޓޭންޑިންގްއެއް އޮވެޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކަރަންޓު ހިފަހައްޓަން. ހުއްދަ ހިފަހައްޓަން. އެކަމަކު  އެދޭއިރުގައި

 ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްކޮށް ހުރި ތަނެއްގެ ކަރަންޓު ކަނޑައެއް ނުލަން އަޅުގަނޑުމެންނެއް އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދީދީ.މުޙައްމަދުން ރު ޙުސައިއިއްޒަތްތެރި މެންބަ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

މުޤައްރިރު.   އިއްޒަތްތެރި  މެނޭޖްމަންޓުންއާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅުވި  ދެންމެ  ސުވާލަކީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުގެ   

ގެ. ދެން އެ މޮޑެލް  ޖުރުމަނާމުގެ ކަންތައްތަކަށް،  ކުރުމަޢާފު  މި  ކަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް،ނިންމާފައޭ އޮތީ މޮޑެލަ



  

ކުރަ ގަނޑުގެ އަނެއް ސުވާލަކީ  ޅުލް. ދެން އަޑެތި ވިދާޅުވި މޮދެންމެ  ވައިފިތޯ މިހާރު  އް މިހާރު އޮތީ ބޯޑުން އެޕްރޫވް 

ސަބަ  ޖުރުމަނާ ކުންފުންބުމަޢާފުކުރުމުގެ  އެ  ލިބިގެން  ގެއްލުންތަކެއް  މާލީ  ބޮޑު  ފުދޭވަރެއްގެ  ކަމަށް  ނެންދާޏަށް   

ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު އަދަދެއް. ދެން އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް މަޢާފުކުރުން އެއީ     ރުފިޔާއަކީމިލިއަން  45އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.  

ދެކެވަޑައިގަންނަވާތޯ ކަމަށް  ގޮތް  ރަނގަޅު  ކުރުމު  ؟އޭއެންމެ  މިހެން  ޕްރެކްޓިސް  ހަމަ  ކުންފުންޏަށް  އެ    ގެ އަދި 

މީގެ އޮ  ސަބަބުން  ދެން  ދުވަސްތަކު ފަހުން  ވެސް  ތް  ކަމެއް. އެހެން  އެކަށީގެ  އެރުވުމަކީތައް  ޖުރުމަނާހަމަ  ގައި  ންވާ 

އް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  ތަކަންތައް ޖުރުމަނާ ވެސް ތި ބޭފުޅުން އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  އެކަން ވާހިނދު ދެން ހަމަ އަބަދު

  ންތިޚާބެއް، ނޫނީ އިންތިޚާބަކާ ރިޔާސީ އިންމެ  ކޮއަހަރަކުން    3ށް ކޮންމެ  ކަޕްރޮސީޖަރއެއް ގެންފުޅުއްވާނީތޯ މިސާލަ

ކަންތައް  ގުޅިގެން މަޢާފުކުރުމުގެ  ގެން  ތައް މި  ގޮތަށް  ހުރީތޯއެ  ވިސްނުންފުޅެއް  އެންމެ    ހަމަނޫނިއްޔާ    ދިއުމަށް 

ނިންމާލާނީތޯ ކޮށްފައި  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެ؟ ފަހަރަކު  ފަރާތުން ން  އެއީ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު    ވެސް 

ބޭނުންވާނެ    ންއަޅުގަނޑުމެ ބައެއް    2023ވެސް  ބޮޑު  އަނެއްކާ  ހަމަ  ކުރިމަތިލާއިރު  އިންތިޚާބަށް  އަށް 

ކޮށްދެއްވާނީތޯ  އެދެން.  ދޭންއިމަޢާފުކޮށްލަ އެކަން  ގޮތަށް  އެ  އަޅުކި؟ އެހެންވީމާ،  ނޫނީ  އެކަންތައް.  ގަނޑު ހިނެއްތޯ 

ގޮތުގައި  މިހާރު  ދެކޭ  ކޮރަޕްޝަ  ވެއްޖިއްޔާ  އޮތީ މި  އެޕްރޫމި  ބޯޑުން  ހިންގާފަ. އެއީ  ޢަމަލެއް  ނުކުރާ ކަމެއް  ވްނުގެ 

 ބެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުން ކުންފުނިން މީގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ސަބަ، ނޑުމެންކުރީމަ އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

އަޅުގަނޑު އޮތީ  ނިންމާފައި  ބޯޑުން  ވެސް  ކުރިން  އިނގޭތޯ،އާދެ!  މޮޑެލަކަށް  ކަހަލަ  މިދާ  މިހާރު  ން  ޑު ބޯ  މެން 

ރު  ހާއި އޮތީ ހަމަ މަޢާފުކޮށްދީފަ. މިގައި އޮތީ. އޮއްވާ އޭރުގެ ސީ.އޯއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ފޮނުވި ސިޓީތަކު ފަނިންމާ

ބޯ ވެސް  އޭރުން  ގޮތަކީ  ހަދާ  މި  ގޮތައަޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ނިންމާފައި  ވެސް  އަދަދަށް  ޑުން  އޮތް  މިހާރު  ކީ 

 ތަނުގައި ބަރާބަރަށް  ތް ގެ ގޮތުގައި ބައިންދަން. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެން އޮކޮށްފައި އެއީ އެންމެފަހު ޕޭމަންޓުފްރީޒް

އެ   މިހާރު    ކޮށްދޭންމަޢާފު  ޖުރުމަނާދައްކަންޏާ  ދެން  ފަ  ޖުރުމަނާއިނގޭތޯ.  ބައެއް  މިހާ އަސްލުގައި    ރާތްތަކަށް 

ގޮއްސަ ކޮމްޕައު  މި  ބޮޑުވެގެން  އެ  ސަބަބަކީ  ގޮތުގައި  އޮތް  އިންޓްރެސްޓްގެ  އިންޓްޖުރުމަނާންޑް  ސްޓް  ރެއަށް 

ފު   .ންދާތީމުނަގަ އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މޮޑެލަ ޞަރުއެހެންވީމާ،  އިސްލާމިކް  އޮތޭ  އެބަ  އެގްރިމަންޓްތައް  ތު  ކަށް 

ބޮޑުވެގެންއެހެން    ،ބޮޑު  ރުމަނާޖު އޭރަށް    އިނގޭތޯ.  ބަދަލުކުރުމުގެ  އެހެންވީމާ،    ކުއްލިއަށް  ނުދޭ.  އަރައިގެނެއް 

ފަރާތްތަ އިނގޭތޯ،  ތިބެދާނެ  މީހުން  މުސްތަޤުބަލުގައި  ބަލަނީ  މިސާލަކަށް    1ތިބެދާނެ    އްއަޅުގަނޑުމެން  މަހު 

އެހެން ނުދެއްކިދާނެ.  ލާރި  މޮޑެލުދަތިވެގެން  އޮންނަ  ކުރީގައި  ވަރަށް ވީމާ،  ވާގޮތަކީ    ޖުރުމަނާ އެ  އަވަހަށް    ން 

މޮޑެލަމުބޮޑުވަ އިސްލާމިކް  މިހާރު  އެހެންދޭ.  ދަންޏާ  ބޮޑުވަށް  އަދި  މުންނެއްން  އެހެންވީމާ،  މަހު    1ނުދާނެ. 



  

ބުރައެއް   ނުދައްކާލެވުނަސް  މާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޮޑެއް  އެ  މަހު  އަނެއް  ދައްކާލާކަށެއް    ޖުރުމަނާނުވާނެ  އެއްކޮށް 

 ކީ.މި ގެންދާ މޮޑެލަ  ންޅުގަނޑުމެއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

އަޅުގަނޑު ނުއަދި  ޖަވާބެއް  ސުވާލަށް  އަނެއް  ދެކެވަޑައިގަންދެގެ  ކަމަށް  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  މިއީ  ؟ ނަވާތޯއްވާ. 

އެމް.ޑީގެ   ކުހަކުންފުނީގެ  މިއީ.  އިސިއްޔަތުން  ގެއްލުމެއް  މާލީ  ގޮތުން  ދެކޭ  މާލީ، އަޅުގަނޑު  ބޮޑު  އެހާ  ންފުންޏަށް 

 ؟ށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތޯ އެ ގޮތަރުއެހެންވީމާ، އެހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭއި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

އަދަދަކީ  އަދަދެއް އާދެ! މި  އެހެންނަމަވެސް  އިނގޭތޯ.   ބޮޑު  ގިނަ ފަރާތްތަކަ   ،ދެން  ހައުސިންގ،  މީގެ  ކީ ސޯޝަލް 

ފަރާތްތަކުގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ،     ތިބިއްވާފައިސޯޝަލް ގެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބިލަ   ވާހަކައަކީ

އެ  ހޯދަން  އެއްޗަކަށްނުވާނެ ހާ މިއީކީ  ފަސޭހަ  ކޯ  ންޑުމެއަޅުގަނ  އިނގޭތޯ.     ކޯޓަށް.  ދާންޖެހޭނީ  ދިޔައީމަ  ޓަދެން  ށް 

ކުރެވޭ  ހެންވީމާ، ކޮމްޕެނީއަށް އެ ބެއަރށް ގިނަ ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓްސް އަންނާނެ އިނގޭތޯ. އެވެސް ހަމަ މީގެ ވަރަ

ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހެން. އެހެންނަމަވެސް، މީގައިކަމަ   މެން އަޅުގަނޑު  ދެން   ށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ 

ދުވަސްބަލަންޖެ ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  އަންނަހޭނީ  ފްރިކުއެންޓްކޮށް  ނޫނީ  ނުވުން. އެހެންވީމާ،  ކަ  ދުވަސްކޮޅުން  މަކަށް 

ހަމަ  އިވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ   ބަލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ވަރުގަދަކޮށްގެން  އެއްޗެހި  ކޮންޓްރޯލްސް  ންޓަރނަލް 

ހަމަ    .އެސްއެސް.އެމް ހަދާންކޮށްދީޕޭމަމެދުވެރިކޮށް  ވެސް  އެބަ  ، ންޓް  ބޭފުޅުން  ވެސް ކުރަން. ބައެއް  ކަންތައް  މި 

ޑޭޓަށް ނުދެއްކުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން   އެ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ވެސް  މިސްކޮށްލެވިފައި  ޑޭޓް  ހުރޭ ހަމަ އަނެއްހެން 

އިމްޕްލިމަ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކަންތައްތައް  މި  ފޮނުވާ،  އެހެންވީމާކުރަންންޓްރިމައިންޑަރ  ކަހަލަ  ، .  އެ 

ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަން  ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްވެސް ބޮޑަށް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ބަރާބަރަށް    ގޮތްގޮތުން ވީހާ

 އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފަހު ސުވާލު އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު



  

މި ކޮންސެޕްޓަށް  ކޮމިއުނިކޭޓްއިސްލާމިކް  ކިހާވަރަކަށް  ފަރާތްތަކަ؟ ކުރެވިފައިވާނެތޯހާރު  މިހާރު  ހުރިހާ  ށް 

ހެދިއެން އެގްރިމަންޓް  ގޮތަށް  އެ  ކަމަށްދާގިފައިވާނެތޯ  ލޭންޑްލޯޑުންނަށްހާމި؟ ނެ  މަޢުލޫމާތު،  މި    ބަރާބަރަށް   ރު 

އި ހަމަ  ނޫނިއްޔާމު  ންނާނީދެވިފައިތޯ  އަނެއްހެން  ން  ގޮތުގައިތޯއަދިވެސް  ކަމެއްގެ  އިންނަ  އެކަން    އިންޓަރނަލީ 

 ؟އިންނަނީ ކިހިނެއްތޯ

 

 : ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޢު އެ  ދެން  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ހުންނާނީ  ދެވިފައި  އޭގެލޫމާތު  އަދަދެއްގެ  ދަށު  ހަމަ  ގިނަ  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ން 

ކުއިސްލާމިކަ ވެސް  ބަދަލު  އެބަ  ބަދަލުކުރަން    އަދި  ރޭ.ށް  ވެސް  ރިކުއެސްޓްތައް  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ވެސް  މިހާރު 

އެ އެދިފަ.   ރިޕީޓްވެދާނެތޯ  މަޢު  އެހެންވީމާ،  މި  ކުރެއްވި ސުވާލެއް،  ކުރިން  ދެން  ހުންނާނީ.  ދެވިފައި  ހަމަ  ލޫމާތު 

މި ޕޮލިސީގައި  މީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެއްތޯ. ދެން   އެއްފަހަރު    އީ މި ފާސްކުރަނީ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސްވެސް 

ކަމެކޭ. މި   ގެންގޮސް  ޖުރުކޮށްދޭ  އެ  އެންމެފަހު  މަނާ  ވެސް  އަނެއްކާ  އެއްފަހަރޭ. ދެން  މަޢާފުކޮށްދޭނީ  ޕޭމަންޓުގައި 

މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ ހާލަތެއް  ކަހަލަ  އެ  ތެރޭގައި  އެއަށް  މުއްދަތުގެ  ދެން  ހާލަތަށާއި  ކުރީގެ  ރުޖޫޢަވާނެއޭ  އަލުން  މުން 

 .  ންޖެހޭނީ އެހެން ގޮތަކަށޭޙައްލެއް ހޯދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ބޭފުޅު ހުރިހާ  ދެއްވި  ވަޑައިގެން  ތިމަރުޙަބާ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެބަ    ން.  ވިދާޅުވަމުން  ތަކުރާރުކޮށް  ބޭފުޅުން 

ފޮނުވާފަ  މަޢާފުކޮށްދޭން  އެ  ނިންމުމާގެންދަވާ  ބޯޑުގެ  ސިޓީއަކީ  ތި    އިވާ  ދެން  ސިޓީއެކޭ.  ފޮނުވާފައިވާ  ޚިލާފަށް 

މި   ލިޔުމެއް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ކަން   12ބޭފުޅުން  އޮވޭ  އެބަ  ލިޔުމުގައި  އެ  ގޮތުގެ  ޑިސެމްބަރުގައި.  ހިނގާދިޔަ   

ސެޕްޓެމްބަރު    19. އޭގައި އެބަ ބުނޭ ބޯޑުން މި ކަހަލަ ނިންމުމެއް ނިންމި ވާހަކަ. އެންމެ ފުރަތަމަ  ކިޔާފަ  ތަފްޞީލު

ކަމުގައި    2018 މި  އޮތީ. ދެން  މި  ކަންނޭނގެ ސިޓީ  އޮތް ގޮތަކަށް ނޫން  ނިންމާފައި  ބޯޑުން  ގައި. ދެން މީގައި 

އިހުމާލު ފަރާތުން  ބޭފުޅުންނާވި ކުންފުނީގެ  އެ  ތިބޭނެ.  ބަޔަކު  އެއްވެސް      ބޭފުޅުން  ތި  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭގައި 

ކުރައްވައިފިންތޯ މިހާތަނަށް  ހިންގާ  ؟ ކަމެއް  ގޮތަށް  މި  ހަމަ  ދައުލަތުން  ފާހަގަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

ކުންފުން ކަންތައްތަކެއް  ހުރިހާ  ވެސް  ދެޏެއްގައި  ދިޔައީމަ  މީހާ  ން  ހިންގާލާފައި  ވަޒީފާއިން  ސަލާމައެ  ތްވީ، ނިމުނީ 

އެހެނެއް ހިސާބުން.  އެހެންވީވަކިވާ  އޮންނަންވީ.  ކަންނޭނގެ  ތިނޫން  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގޮތަށް  އެ  ބޭފުޅުން    މާ، 



  

  އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ  ކިޔާފައި  ބުންޔާމީންއޭ އެކަނި  އޭރުގައި ހުރި  މިކަމުގައި ހަމައެކަނިއެއީ  ؟ ތޯންކުރައްވައިފި

މި    ވެސް.  ސް އެކީގައި ފޮނުވި ވާހަކަ ވެ  ބަހަކާމި ލިޔުންތަކުގައި އެބަ ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ންމޭނެހެނެއް.  ނި

ދިމާ ކަންނޭނގެ އެ ހުރިހާ  ޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  ގުޅުވެންމީ  އްގައި  ދަތި  ބޭނުމަށް  މުވައްޒަފުން  . އެ ސިޔާސީ  ތިބޭ  ށުގައި 

ދެން ދެވަނަ  ؟  އެ ގޮތުން ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ ތި ބޭފުޅުން އަޅުއްވާފައި ހުރީކުރުން އެބަ ޖެހޭ ހުއްޓުވެން. ދެންބޭނުން

ދެން   ވެސް.  ކުރިން  ވެސް  އުސޫލުތަކެއް  ބަހާލަދޭ  ފައިން  އޮވޭ  އެބަ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އޮތީ،  އަޅުގަނޑު  ސުވާލަކަށް 

  މަނާ މިސާލަކަށް ޖުރު އެދިފައި  ތަކުން އެބަ ހުރި މިހާރު ވެސް އެތްއަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފަރާ

އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފުރުޞަތު ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާފައެއް ނެތް.    2އަހަރަށް ނޫނީ    1

ތު ދީފައި ނުވާ  ޞަ ވެސް ފޮނުއްވާފައި އެ ފުރުހިވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި ސިޓީ އެއްޗެ 

ފުރުޞަތު ނުދެ.  ށްކަމަ އެ  ތިއެއީ ކީއްވެގެންތޯ  މި ބަލަނީ    އްވަނީ. ދެން  އުސޫލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންގެ 

ދެވޭ ހާލަތްތަކެއް. މި    ފްހުޅުމާލެ ރެޒިޑެންޝަލް ލޯނު ކަސްޓަމަރސް. އޭގައި އެބަ ހުރި އެ ރިލީރިލީފް ފޯ  ފައިން  

ހަމަ   ވެސް  ނެތީތޯ  ފެތޭ  ހާލަތްތަކަށް  ބޭފުޅު  ހުރިހާއެ  ބޭފުޅަކު  އެ  މިސާލަކަށް  ތެރޭގައި.  މި  އެންމެންގެ  ންނަށް 

ނެތިއްޔާ މި ރިލީފް ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށް    ޗެހި އެނގިފައި އެއް

ހޯދައިދޭންމި    ކުރައްވަންތޯ  އެބަމަސައްކަތް   ލުއި  މި  މަރައްޔިތުންނަށް  މި  ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ  ލޫމާތު  ޢު. 

ންތައް ބަލާލިމަ މި އިނގެނީ  ލިޔެކިއު. މި އީނެތް ކަންތައްތަކެއް މި އެނގިފައި ވެސް   މެންނަށްށްދޭން. އަޅުގަނޑުފޯރުކޮ

ކުރެއްވި  ވަނަ ސުވާލަކީ އެމް.ޑީ ވެސް ފާހަގަ  3ހުރިކަން މިކަން ކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް. ދެން އަޅުގަނޑުގެ    އެބަ

ހައު ސޯޝަލް  މިއީ  ދޭއިރުގައިފަދައިން  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  އެއްބަސްބުމާ  ސިންގ.  ހުރިހާ    އިޢުލާނުކުރުމާއި 

މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ    ދިނުމުގެ ށް  ޔަންނަނީ އެ ލިބޭ މީހާގެ ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް. ދެން ކުއްއެއްޗެއްގައި ވެސް މި ހު

ރި  ކުވެސް ފާހަގަ   ވަޙީދު هللا ޢަބްދުބަރު  އިއްޒަތްތެރި މެންތްތަކުން ފާހަގަކުރާ މައްސަލައެއް. ދެން ކުރީގައި ވެސް  ފަރާ

ހުއްޓާ    ދައްކާބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާ  ތުން އެ ފްލެޓް ލިބުނު މީހާއަށްކުއްޔަށް ހިފި ފަރާ  ފަދައިން ކުއްޔަށް ދީފައި

އެޗް.ޑީ.ސީ ފަރާތުން  ހުއްޓާލަނީއެ  މި  ނުދެއްކީމަ  އެއަށް  ވިސްނުންފުޅުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  މިސާލަކަށް  .  ހުރިތޯ  ބަ 

އަށް މި ލިބެންޖެހޭ ލާރި ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތުން ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް. އެ ވެރިފަރާތަކަށް  ޗް.ޑީ.ސީއެ

ކުރަނީ.   މި  ތަޙައްމަލު  އުނދަގުލެއް  ހުރިހާ  އޭގެ  މީހާ  އުޅޭ  ކުއްޔަށް  ދިނީމަ  ލާރި  ވެރިފަރާތަށް  ނުވޭ.  ކަމެއް  މި 

ތެރެއަ އެގްރިމަންޓް  އެ  އެއްބަސްވެފައިއެހެންވެއްޖިއްޔާ  ނުފެތޭ.  ވެސް  އެއްބަސްވުމަކާ ކަށް  އެއްވެސް  އޮތް     

ކަމެއް  އެއްގޮތަކަށް ވެސް   މީނުދޭ. އެހެންމި  ޙައްލުކުރުމުގައި  ވެއްޖިއްޔާ  ލިބޭ މީހާ، އެ    ކަށް އެ ފްލެޓް މިސާލަތި 

އެއްވެސް މީހާ ކުއްޔަށްދީފަ  ނެތް.  ޒިންމާއެއް  ގެ  ތިބީ.ހަމަ  އެކަމަށް    އި  ވެއްޖިއްޔާ  ވަރަކަށް  އެހެން  އެއްވެސް 

 ވިސްނުންފުޅެއް އެބަ އޮތްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ން  ފުރަތަމަ ކޮން އެކްޝަނެއްތޯ ނެގުނީ މި ކަންތަކުގައި. ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން އަޅުގަނޑުމެ އާދެ!  

ކަމުގައި   މި  އެއްކަމަކީ  ކަމަކަށް.  ދެ  ފޮނުވިން  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގައި  އޭ.ސީ.ސީއަށް.  ފޮނުވީ  މައްސަލަ  މި 

ގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އެ  ވާތީ. އެކަމުގައި އަޅުއެއީ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަކަށްކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ލަފައެއް.  

ޚިލާފުބޭފުޅު ނިންމުމާ  ބޯޑުގެ  ލަފާދެއްވީ  ޢަމަލުވީ ނިންމުމެއް  ން  ސިޓީއަށް  މި  ދެން  މަ  ނުޖެހޭނެއޭ.  ކުރާކަށް 

ކައަޅުގަ މި  އެދުނީ  މީހަކުނޑުމެން  ފަރާތްތަކެއް، މުގައި  ބަލަ  ވާހަކައަކީ  އެކަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އިދޭށޭ.  ބައިވެރިވާ 

ބަލަމުންގެންދާ ވާހަކަ އިނގޭތޯ ޖަވާބުދެއްވާފައި އެބަ އޮތް އެކަން  ވެސް އެ ބޭފުޅުން    ން . އެއީ އަޅުގަނޑުމެ އެއަށް 

ފޮނުވާފައި   ބުންޔާމީން  އިންނާނީ  ކޮށްފައި  އެހެން  ސިޓީއެއްއިން  މެންޝަން  އަދިވެސް  ދެން  ބުންޔާމީނާއި  ވީމަ 

ވާބުދެއްވާފައި  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމެއް ބަލައިދޭށޭ. އެކަމަށް އެބަ އޮތް އެ ބޭފުޅުން ޖަ  ސްޓާފެއް މީގެ

މެން  ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުންޑިންގ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީމަ ޕޭމަނާ ނުވަތަ އައުޓް ސްޓޭޖުރުގައި  ކުރުމުއިނގޭތޯ. ދެން ޕޭ

ފުރުޞަތު އޮވޭ    އެބަ  ގައި ވެސް އުސޫލުތަކެއް ހުންނާނެ އިނގޭތޯ ނިންމާފަ. މިހާރު އެގްރިމަންޓު   ނީ، ގެންގުޅޭގެންގުޅެ

ބައިން ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުޅެންޏާ  ދައްޗެއް  ކަމެއްގައި  މިސާލަކަށް  މެޑިކަލް  މިސާލަކަށް  އަންގައިގެން،   

ބައި ކުރަންޖެހުނީދުޚަރަ ކުރިން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެހެން  ލުއިގޮތްތައް    ން.  އެ  އަންގައިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

.  އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލާށޭ   1ބޭނުމީ  ތިމަންނަ  ހަދައިދީފައި ހުންނާނެ. ދެން އިންޑިވިޖުއަލް ކޭސަސްގައި މިސާލަކަށް  

މުކޮށްފައި ހުންނަ އުސޫލުތައް  އެޗް.ޑީ.ސީން ޢާއްހުންނާނެ  އެކަމަކު އޭގައި ވެސް  .  ނުހަދަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެނެއް

މިސާލަކަށް   ދެއްކޭ  ނޫނީ  މަނާ  ޖުރުހުންނާނެ  އަނެއްބައި  ދައްކާފައި  ޕަސެންޓެއް  ކޮންމެވެސް  ބައެއްގެ  އޮތް  ބާކީ 

ދެއްކޭ   ތެރޭގައި  އެމުއްދަތެއްގެ  ގޮތް.  ބޭފުގޮތް  ބައެއް  އެޕްރޯޗްހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރާއިރުގައި  ޅުން 

އިނގޭތޯ. ދެން ބައެއް ކަހަލަ އިންޓަރނަލް    އަރާފައި ހުންނަ އަދަދު ބޮޑުކަމުން އެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެ ނުކުރެވޭ 

ޚިދުމަތަކަ ކޮންމެވެސް  ދަންނަވާހެން  މި  ފަހަރަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ހުރީމަ  އެދޭއިރުގައި    ށްކޮންޓްރޯލްސް 

ދޭ އިނގޭތޯ. އެއީ އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް  ލައިކޮށް ގއެއް އޮވެއްޖިއްޔާ އޭތި ކްރލިއަރއައުޓްސްޓެންޑިން

މައްސަލަ   މި  އަޅުގަނޑުމެނިކުއޮތީމަ  ގޮތަށް    ންންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  އެ  ލުއިކޮށްދޭ  ޖުރުހުންނާނެ  އެރީމަ  މަނާ 

ކޭސްއުސޫލުތަކެއް ހުންނާނެ.   ކޮންމެހެން  އެއްޗެއް   އެއީ  ހުންނަ  ކޮށްފައި  އަނެކެތި    ބައި ކޭސްއެއް ނޫން. ޖެނަރަލީ 

ކުރާ    އިނގޭތޯ. ކުރަނީ  މި  އެގްރިމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  ކަންތަކަކީ  ރެންޓަލް  ދެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ނޯވެ  ކަށްޕާޓީއަކާއި  އެއްޗެއް  ލިޔުމެއް  އޮފިޝަލް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ދިން  އެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން   

ވިދާޅުވާއިނގޭތޯ.   ތި  ޤަބޫލު  މަހަ  މައްސަލައިގައި   ދެން  ވެސް  ދިމާވާ  އެއީ  ކުރަން  އަޅުގަނޑު  ގިނައިން  ވަރަށް 

ޙަޤީއެ މައްސަލައެއް.   ކުއްޔަށް  ޤަކަމަކު  ވެސް  އުޅެނީ  އެ  އެތާ  ފަރާތުން  އެ  މީހާ  އެ  ނެތް  އުޅެން  ތުގައި  ހުއްދަ 

އިނގޭ މައްސަތަނެއްގައި  ބައިވަރު  ދިމާވާ  ސަބަބުން  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ހުރޭ.  ލަތޯ.  އެބަ  އެއްޗެހި  ތައް  އެ 



  

އެ އުޅެނީ،  އެ  އޭނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނުހުރޭ  ގޮތެއް  ކޮން    ތާނގައި  ފޯމަލައިޒްކުރެވޭނެ  އުޅެނީ  އެ 

ވި  އެގްރިމަންޓް   ނާންއަޅުގަނޑުމެ  ނާ މި ކުރެވެނީޖުރުމައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އިނގޭތޯ.  ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ 

އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން    ރި ކަމަށް ވަންޏާ އުޅޭ ފަރާތަކާ އެ ތާނގައި ކުއްޔަށް ދީފައި ހު   އި ފަރާތް. ދެން އެ ފަރާތާ

 ކުރެވޭނީ.  ދެން އޮންނަ ރައިޓެއް ޕްރޮޓެކްޓްދެއްތޯ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

އަ ބޭނުން  އަދި  ފާހަގަކޮށްލަން  މީގައި  އެއްކަލަ  މެ އެއްކައަދި  ޅުގަނޑު  އެބައިން.  ގައި    2018ސެޕްޓެމްބަރ    19އް 

މި އިންނަނީ ޖުމްލަ ނުދެއްކިވާ    ލިޔެފައި  ގައި ތި ބޭފުޅުން ނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް މި ލިޔުމުގައިގބޭއްވި ބޯޑު މީޓިން

ޚަލާސްކުރެ  ދައްކާ  އެއްކޮށް  އޭގައްއަދަދު  ހިމެނޭ  ވުމުން  އެޗް.ޑީ.ސީގެ ޖުރުއި  މަޢާފުކުރުމުން  ފައިސާ    މަނާއަށްވާ 

ށްދެއްވާފައިވާނެތޯ މިހާތަނަށް. މިއީ  ތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަޢާފުކޮދެން މި ގޮނިންމުނެވެ.    ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން

އެހެންނަމަވެސް ނިންމެވުމަކީ.  ބޯޑުގެ  ހަ  ،ކަންނޭނގެ  ސިޓީގައި  އެ  ފޮނުވިއިރުގައި  ސިޓީ  ތަންކޮޅު  އެ  މި  މައެކަނި 

ނެތް ހުރި ކަމަކީ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ މި    ހިނގާފައި   ޚިލާފަށް  ކާ ކަންނޭނގެ މި ބޯޑުގެ ނިންމުމަކަން  ބަޔާންކޮށްފައި 

  ؟އެއްވެސް ލުޔެއް ދެއްވާފައިވާނެތޯ  މަޢާފުކޮށްދެއްވާފައި،  ތާނަށްލހާގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި

 

 : ރޭޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުންހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަ 

.   ދެއްތޯކުރެއްވީމައޭ މަޢާފުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަނީޚަލާސްއެއްކޮށް ދައްކާ  ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ނުދެއްކެވިވާ އަދަދު  

މިއަދާ މިހާރު  މާނައަކީ  ނުމިސާލަކަށް  ށް  ހަމައަ  އޭގެ  ވޭތުއަޅުގަނޑަށް  އޮތީ  ކުލި   1ވެދިޔަ  ދެއްކި    އަހަރުދުވަހުގެ 

އަހަރު    7އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަދި ލޯނުގެ އެބަ އޮތޭ    މުންއިންސްޓޯލްމަންޓް. ނުދެއްކި އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ

އަޅުގަނޑު ވެއްޖިއްޔާ  އެހެން  އަދަދު    މެންމިސާލަކަށް.  އިންސްޓޯލްމަންޓަށްވާ  އަދަދު  ބަހާލަދޭނަމޭ.    ށްއަހަރަ  7އެ 

ރު އެއީ އެއްކަލަ  އަހަރު ނިމޭއި  7 އެ އިތުރުވަނީ. ދެން  ދުމައްޗަށް އެ އަދަ   މިހާރު ދައްކަން އޮތް އަދަދުގެބަހާދިނީމަ

ނިމޭނީ   ދައްކާ  އަދަދު  އޭތި    7ނުދެއްކިވާ  އެއްފަހަރާ  ފަހުން  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ފަހުންތާ  އަހަރު 

 މަޢާފުކޮށްލަދޭނީ. އެއީ އޭގެ މާނައަކީ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މް.މުޙައްމަދު ނާޡި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދަނގެތި ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދަނގެތި



  

މަރުޙަބާ ބޭފުޅުންނަށް  ކޮންސަރއިނގޭތޯ  އެޗް.ޑީ.ސީ  ދެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  ނެ.  އަޅުގަނޑު  މީގައި  އް 

ބޯޑުން މި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމުގައި ކުލި މަޢާފުކުރުމުގެ ވާހަކަ. ދެން    އްކަމަކީބޭނުން. ދެން އެ މިހާރު ކުރީގެ 

. ދެން  ންމި ދެކެވު  މުގެ ވާހަކަ ރުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކުލި މަޢާފުކު އްހެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުއަނެ  އަޅުގަނޑަށް

މި ނިންމާފައި  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  ބޯޑުން  ވަންޏާ    އެޗް.ޑީ.ސީގެ  ކަމަށް  މަޢާފުވާ  ބަލާއިރުގައި  ގޮތަށް  އޮންނަ 

ބަލާލިއިރު    ގާތްގަނޑަކަށް ލިޔުންތައް  މި  އަޅުގަނޑު  އެޗް.ޑީ.ސީރުފިޔާ  މިލިއަން    45މިހާރު  އަށް  ގާތްގަނޑަކަށް 

މަށް ވަންޏާ  ން މި ދަނީ. އެޗް.ޑީ.ސީ އެއީ ކުންފުންޏެއް. ކުންފުންޏަކަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ މަންފާ ނުލިބޭ ކަގެގެއްލުންވެ 

  ، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ . އެހެންވީމާ، މިހާރުގެދިމާލަށް  މާފުންޏެއް ދާނީ ބަނގުރޫޓުވުކުންފުންޏެއް ނުއެއް ހިންގޭނެ. ކުން

  ތީ މަނާ ފައިސާއެއް މީހަކު ދައްކަންޖެހޭޖުރުމިހާރުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް  

އެ  ގޮތަށްތޯއޭ.  ކަމަޢާފުވާ  ކުރާ  ގޮތަށް  ޕްރެކްޓިސްއެއް  ދުވަހަށް  މަ  ދުވަހުން  ފައިސާ  މީހަކު  އެއްވެސް  ވަންޏާ  ށް 

ބޭނު ލާރި ލިބުނު ދުވަހަކުން ދައްކާ ގޮތަށް  އެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  މަނާ  ޖުރުވާނެ.  އެއްނު  މެއް ދައްކާކަށެއް  އެ މީހާ 

އެ   ކުރިއަށް ދަމާލައިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ،ޖުރުބާއްވައިގެން  ނޫނީ    ސްނުން މިހާރު ހުރީ މި ގޮތަށްތޯ ބޯޑުގެ ވި  މަނާ 

އޮތް    ބޯޑުން އޮނިންމާފައި  ކުރިއަށް  ކަމުގައި  މި  ކޮންގޮތަކަށްތޯ  ތަނުގައި    ތް ނިންމުމަކީ  އެ  އެއީ  ތަނުގައި. 

ގިނަ  އިންވެ  ފުދޭވަރެއްގެ  މީހާ   އުޅޭ.  ސްޓްކޮށްގެން މީހުން  ދައްކާ  ފައިސާ  ރަނގަޅަށް  ފައިސާ    އެހެންވީމާ،  އާއި 

އެހެން    ދެ މީހުންގެ ތަފާތެއް ހުންނަންޖެހޭ.  އާސަލާމަތްވާ މީހާ  ލާމަނާ ތެރެއިން ޖުރުމި    ކީކަމާއެކާ މަކަރުވެރިނުދައް

، މި  އެހެންވީމާ  ކުރަނީ.ނޫނީ ކުންފުންޏެއް އޭގެ ގޮތުގައި މާލީ ވަރުގަދަކަމެއްގައި ނުހިންގޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ށްކަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ދެން އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ.  ން ދެއްވުންކަމަށް ހަމައެކަނި ކޮމެންޓެއް ތި ބޭފުޅު

އިސްލާމިކް   ނިންމަވާއިރުގައިވަޑައިގަންނަވަ  ކަށްމޮޑެލަތި  ވެސް    ން  މިހާރަށް  އެބަ    އެމިހާރުން  އަވަސްކުރަން 

މީޖެ އެ  ވެސް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނޫން  އެހެން  ފައިސާ  ޖުރުހުންގެ  ހިވަޑައިގަންނަވާ.  މަނާގެ 

އެ މީހާގެ ފައިސާ ދައްކާ    ތް ނިންމުމަކީއޮނިންމާފައި    ން މިހާރު ކުރައަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލު  ދެންއިތުރުވަމުންދާނީ.  

އެ  ޚަލާސް ދެން  މަޢާފުކޮށްދެއްވާ.  ޖުރުކުރީމަ  ފައިސާ  ކަންނޭނގެއިންޓެންސިވެ ދެއްވާ  ދެން  އެއީ  މަނާގެ    އެއީ   .އް 

އެކަން ނުއެއްވާނެ. އެ މީހުންނަށް އެ    ، އެހެނެއް ނޫންކު . އެކަމަކުން، އެ ފައިސާ އަވަހަށް ދެއްއެ ލާރި  މިސާލަކަށް

ނު  ފައިސާއެއް  ނުއެއްގޮތަށް  ދައްކާނެ.  ދެއްތޯ  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެއްކޭނެ  ނުބެލެވޭ.  އިންސެންޓިވަކަށް  އެއީ 

ބަދަލުގައި އޭގެ  އެހެންވީމާ،  މިއަދަކު.  ނުކުރެވޭ  އެ    ޤަބޫލެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވަޑައިގަންނަވާ  މޮޑެލަކަށް  އިސްލާމިކް 

މަސައްކަތްކުރާ   މި  މޮޑަލަކީ،  މި  ނޫންތޯ  ނުވާގޮތަށް  އިތުރު  ނުވާނެ.  އިތުރެއް  ދެން  އަދަދު  ލަމްޕްސަމް  އޮންނަ 

ކަމަށްވަންޏާ    މޮޑެލަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. އެހެންނޫން

ދައްކަންޖެހޭނެ.   ވެސް ނުކުމެ އަނެއްކާ އަލުން  ދެއްތޯ. އަނެއްކާ  ފަހުން ނުކުންނާނެ  މި މައްސަލަ  ވެސް  އަނެއްކާ 

މިވާހަކަ   އެހެންވީމާ،  ނިންމާފަ.  ބޭފުޅުން  ތި  ގޮތަކަށް  އޮތީ  މި  މިހާރު  ހަމަ  ހުށަހެޅުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ، 



  

އަޅުގަނޑަ އަނެއްހެން  ކުރިއެރުމެއް  އިތުރަށް  މާބޮޑު  އަރާނެ  ދައްކައިގެނެއް  އިތުރަށް  މިވާހަކަ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  ށް 

އޮތް ކަމަކަށެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކޮމެންޓެއް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ފުރަތަމަ ކޮމެންޓަކީ އެއީ ތި  

ވެސް  ވީހާ  ބޭފުޅުން  ތި  މިކަމުގައި  ބަޔަކީ  ދެވަނަ  އޭގައި،  އަލުން  ބޭފުޅުން  މީތި  މޮޑެލަށް  އިސްލާމިކް  އަވަހަކަށް   

ހެއްދެވުމަކީ   ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ޑެޑްލައިނެއް  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  އެއްގޮތަކަށް  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ނިންމާފައި 

ތަނުގަ އޮތް  ކުރިއަށް  ދެން  ޓަކައި.  ދިމާވިޔަނުދިނުމަށް  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ފިއުޗަރއަށް  ކަމެކޭ  މުހިންމު  އި  ވަރަށް 

އެގްރީމެންޓް ކުރެވޭއިރުގައި ވެސް ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވާނީ މި ބިން ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް މި  

ތި   އިޢުލާންކުރެވޭއިރުގައި  ބިން  އެ  ކަމަށްވަންޏާ  އެހެންވެއްޖެ  އޮތީ.  މި  އިޢުލާންކުރައްވާފައި  ވިއްކުމަށް  ބިން  އޮތީ 

އެބައޮތްތޯ   ވިސްނުންފުޅު  ފޭސްގައި  ބޭފުޅުން  ސެކަންޑް  އެތި  އަންނަ  ބަލަން. ދެން  ވާނީ  މިގޮތަށްތޯ  ޖުރުމަނާ  ހަމަ 

މިއަށްވުރެން އިތުރު   އޮންނާނީ  އޮންނަންޖެހޭ ދެއްތޯ. ޖުރުމަނާ ވެއްޖިއްޔާ  ކްލޯސް  ވެސް ހަމަ މި  ބިން ވިއްކަވާއިރު 

ކަމެ ނެތް  ނިމުމެއް  ވެސް  ދުވަހަކު  އެހެންވީމާ،  މޮޑެލަށް.  އިސްލާމިކް  ނެތް  ނުވާގޮތަށް  ނިމުމެއް  ދައްކަނީ.  މި  އް 

ލިބެންޖެހޭ   ދައުލަތަށް  ނިންމަން. އެހެންނޫނުއްޔާ  އެބަޖެހޭ އަސްލުގައި  އެއްގޮތަކަށް  ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް 

މިކަމުގައި ދެން ނިންމަވާފައި   ފާހަގަކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  އާމްދަނީއެއް ގެއްލިގެންދާކަން އަޅުގަނޑު މި  ވަރަށް ވޮޑު 

 ގޮތެއް އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   އޮތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ވޭ ނޫނީ  ވޭވްކޮށްލަން  އަސްލުގައި  ފައިން  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  ވެސް  އާދެ!  ކުރިން  ނޫނޭ  ވްކޮށްލަނީކީއެއް 

ދެންނެވިން. ދެން ހަޤީޤަތުގައި އެގޮތަށް މި ޑިޒިޝަން ނަގަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބުރަވެވުނު ސަބަބަކީ ކޮންމެ  

ގޮތެއްވިޔަސް ލެޓަރއެއް ގޮއްސަ އެބައޮތް. ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އެ އިމްޕްރެޝަން ލިބިފައި އޮތީ މި މަޢާފުވީކަމަށް  

ވެސް  އިނ އަނެއްކާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށްވުމަކީ  އެއްޗެއް  ދައްކަންޖެހޭ  އެއީ  އަނެއްކާ  އޮއްވާ  އެހެން  ގޭތޯ. 

ބޭފުޅުންގެ   ގިނަ  ވަރަށް  އެއީ  ކަންނޭނގެ.  އިމްޕެކްޓަކަށްވާނެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ބަލާއިރުގައި  ސޯޝަލީ  އަނެއްހެން 

އި  މަޢާފުވީއޭ  މި  މިހިސާބުން  އޮތީ  ވެފައި  ބޯޑުގެ  އަނެކައްޗަކަށް  އެއީ  މިދަންނަވާހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނގޭތީ. 

ނިންމުމާ ޚިލާފަށް އޮތް އެއްޗެއްވީމަ އެއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭތީ އެގޮތަށް ބޮޑަށް މިހެދީ.  

ވެސް ހަ ހަމަ ދެން އޮތް ތަނުގައި  މަ ޖުރުމަނާ  ދެން ފިއުޗަރގައި މިކަން ނުވާނެ ގޮތެއް ދެން ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް 

މުއްދަތުގެ   އޮތް  ބާކީ  އެގްރީމެންޓުގައި  އެ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  އެލަވްކުރަން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަރާނެ.  ވެސް 

ޖުމްލަ   ތެރޭގައި  ޕީރިއަޑް  އެ  ލަސްވިޔަސް  ޕޭމަންޓެއް  މިސާލަކަށް  އަދަދަކަށް  ވަކި  ޕޭމަންޓް    12ތެރޭގައި 

ނުދެ ޓައިމަށް  އެލަވްކުރާނަމޭ  އެކްޓިވް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދަދު  އިން  ފްރީޒްކޮސްފައި  އެއްކަލަ  މިދެންނެވީ  އްކުނަސް. 

އެކަމަކު   ޑޭ    12ނުކުރާނޭ.  ދަ  އޮފް  އެންޑް  އެއްކަލަ  ނުދެއްކިއްޖިއްޔާ  ޓައިމަށް  ވާހަކަ  އަރާ  ޖުރުމަނާ  ފަހަރަށް 



  

އަނެކަތި  އަޅުގަ އޭތި  މަހަކުން  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން އެންމެ  ދައްކަންޖެހޭނޭ  ލާރި  އެ  ބުނާނަމޭ  ނޑުމެން 

ނޫން.   ވެސް  ތެރޭގައި    12ވަނީކީ  މުއްދަތުގެ  މި  އަނެކަތި    12ފަހަރު  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަރު ވެއްޖިއްޔާމުން 

 ކުރާނީ ވެސް.  

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޡިންބަރު މުޙައްމަދުދަނގެތި ދާއިރާގެ މެ

މިހާރު ސުހެއިލް ދެންމެ ތި ކިޔައިދެއްވިއިރު ވެސް ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ވާހަކައެއް ދެއްތޯ. މިސާލަކަށް އެހެންވީމާ،  

މި   ކިހާވަރަކަށްހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އުޅޭ  ގަނެގެން  މި  އަސްލުގައި  މިކަން  މީގައި  މިހާރު  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ހުން ހިއްސާކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމަތު  ގުޅޭ  ވާހަކަތަކާ  ދެއްކެވި  ތި  ދެންމެ  މީހުންނަށް  ޖުރުމަނާ  ނޫނީ  ނާނީ 

ވަރަކަށް   ޕަބްލިކްކޮށް. ކުންފުނިން އެއްވެސް  އެބައިނގެންޖެހޭ  ކިހާވަރަކަށްތޯ ހުރީ. ދެން އާންމުންނަށް ވެސް މިކަން 

ހާރު ގަނެގެން މި މައްސަލަޖެހޭ މީހުންނަށް ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ  މަޢުލޫމާތު އާންމުންނާ ހިއްސާކުރައްވައިފިންތޯ ނޫނީ މި

 ގޮތްތަކަށް ކިހާވަރަކަށް އެ މީހުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ސާފުކޮށް ދެއްވާފައިތޯވާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

އަދި  މިއީ  ނުފަށަން.  އާދެ!  އިމްޕްލިމެންޓްކުރާކަށް  އަދި  އިނގޭތޯ.  ގޮތް  އޮތް  ޕްލޭންކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން   

ވެސް   ސެޝަންސް  އިންފޮމޭޝަންސް  އިޢުލާންކޮށްލައިގެން  އާންމުކޮށް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެހެންވީމާ، 

ދި މަޢުލޫމާތު  މި  އިންވައިޓްކޮށްގެން  މީހުންނަށް  ބާއްވާނަން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ނުމަށް 

 އިމްޕްލިމެންޓްކުރާނީ ހަމަ ފުދޭވަރަށް އިންފޮމޭޝަންސް ދީފައި އިމްޕްލިމެންޓް ކުރަން ފަށާނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެތޯ ތި ބޭފުޅުން ތި މަސައްކަތް ފައްޓަން

 

 :  ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުންހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ

އިޢުލާނެއް   ނިންމާފަ. ދެން  ގޮތް  އޮތީ  މި  މިހާރު  ބޯޑުން  ކުރާނީ. ދެން  އިޢުލާނެއް  ފުރަތަމައިނުން  އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫން ދެތިން މަހުގެ    ކޮށްފައި އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން އިޢުލާނެއް ކޮށްފައި ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް

މުއްދަތެއް ދޭނަން މީގެ ރަޖިސްޓަރވާން ވެސް. ރަޖިސްޓަރވާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން އައު ޝެޑިއުލްތައް ހަދާފައި  

އެ ބޭފުޅުންނާއެކު އެޑެންޑަމެއްގައި ސޮއި ކުރާނީ. ދެން ކުރިން ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް  

އަސްލު އެއްކޮށް  އިތުރުކޮށްލާނަން.  ޖުރުމަނާ  ވުސްނުމަކީ  ނިންމުމުގެ  ވެސް  ނިންމެވިއިރު  ބޯޑުގެ  އަޅުގަނޑުމެން   



  

އިން   ދައްކަން  މި  ވެސް  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  މި  މީގެ  ނޫން.  ދޫކޮށްލުމެއް  އެއްކޮށް  އޭތި  މަޢާފުކޮށްލާފައި 

ފަރުމާކުރެ  މީތި  ވިސްނުމުގައި  އެ  ދިއުން.  ދައްކަމުން  ބަރާބަރަށް  މި  އިންސްޓޯލްމެންޓް  ޖުރުމަނާ  އޮތީ.  މި  ވިފައި 

މަޢާފުވަނީ ވެސް އެންމެ ފަހު ޕޭމަންޓުގައި. އޭގެ މާނައަކީ ބާރެއް އެޅިގެން އެބަދެއޭ ބަރާބަރަށް އިންސްޓޯލްމެންޓްތައް  

ޕޭމަންޓެއް. އެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ލުއެއް   12ދައްކަމުންދާން. ދެން އެމް.ޑީ ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި މިސާލަކަށް 

ޖެހިޖެހިގެން  ދިނު ފަހުން  އެސްޓަބްލިޝްކުރުމުގެ  މީތި  ޖެހިޖެހިގެން  މިސާލަކަށް  ގޮތުން  މިސާލަކަށް    3މުގެ  މަހު 

ޖެހިޖެހިގެން   ދެން  ޖުރުމަނާއަށް.  އޮތް  ކުރީގައި  ރުޖޫއަވާނޭ  ނުދައްކަންޏާމުން  ނުދައްކަފާނެ.    3ބަރާބަރަށް  މަހު 

ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  މި  ޖެހިޖެ  12އެކަމަކު  ކަމަށް  ފަހަރަށް  އޮވެއްޖެ  ދިމާވެފައި  އެހެން  އެކަން  ނޫނަސް  ހިގެން 

ވެއްޖިއްޔާމުން ދެން އަނެއްކާ ވެސް ރުޖޫއަވާނޭ ކުރީގެ ހާލަތަށް. ތިލަކޮށް ދަންނަވަންޏާ އެއީ އަސްލު މި ދަންނަވާ.  

ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ ހަމަ  ވެސް  ތަޢާރުފުކުރިތާ  އަޅުގަނޑުމެން  މޮޑެލް  އިސްލާމިކް  އަސްލު  އަދި  ހަމަ  ދެން  އެއަށް   .

 ވަރަށް ބައިވަރު ބޭފުޅުން ބަދަލު ވެސް ވެފައިވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު. 

 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުން ކުރީމަ، ދެން އަޅުގަނޑުގެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުގަނޑު ގިނަ ސުވާލުތައް މިހާރު އެހެން  ގެ 

ސުވާލު.   އެއް  ލިބެންވާ    45އެބައޮތް  އެބައޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދައްކާއިރު  ޖުރުމަނާގެ    150މިލިއަން 

މި މިވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ސޯޓޭޖް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއުޅެނީ  ގާތްގަނޑަކަށް  ވާހަކަ  ޖުރުމަނާ  މިލިއަނުގެ  ހާރު 

ފަހުން   މި  އެދެނީ  މި  އަރާއިރު އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކަށް  އެބައޮތް    700މިހާހިސާބަށް  ފްލެޓެއް އަނެއްކާ ދޫކޮށްފައި 

އެޗް.ޑީ.ސީން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އިން ގޮތުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއެއް ނޫން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން  

ނޑު އެނގެން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ފްލެޓުގެ ކަންތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މަޢުލޫމާތެއް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލު.  ؟ މި ފްލެޓްތައް މިހާރު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ އެޗް.ޑީ.ސީންތޯ. ޕޭމަންޓް ހަދަނީ ކިހިނެއްތޯ

މިފަ ސުވާލެއް.  ކުއްޖެއްގެ  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑުގެ  އޮތީ  މި  ހަދާފައި  ދެން  އަމިއްލައަށް  އެޗް.ޑީ.ސީން  ހަރު 

އޭނަގެ   ނުލިބުނީ. ރަޖިސްޓްރީނުކުރެވުނީ  ފްލެޓް  އޭނައަށް  ލިބިފައި  ފްލެޓް  ވެސް  ފްލެޓްގައި  ދެއްވި  މުވައްޒަފުންނަށް 

ގޮތުގައި   އަޅުގަނޑު    35އާމްދަނީގެ  އެނގޭނެ.  އަމްދަނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެޗް.ޑީ.ސީ  ދެން  ކަމަށް.  ނުލިބޭތީ 

ބައްލަވާފައިތޯއޭ   ބޭފުޅުން  ތި  މިވަރަށް  ވެސް  މިކަންކަމުގައި  އަރާއިރުގައި  ޖުރުމަނާއެއް  ބޮޑު  މިހާ  ސުވާލަކީ 

ނުލިބިގެން އޭނައަށް ފްލެޓް ނުލިބިއޭ މި އޮތީ. އެކަމުން މި ކުރިން ފްލެޓު ލިބިފައި    35ދޫކޮށްލައްވަނީ. މިސާލަކަށް  



  

އަރައޭ   އެބަ  ސަބަބުން  މީހުންގެ  މިއީ  މިލި  150ހުރި  ނުލިބި.  މިހާރު  ޔުނިޓެއްގެ    840އަން  ހައުސިންގ  މީހުން 

ދެއްތޯ.   ތަންކޮޅެއް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް  ފްލެޓްތައް ދިރާސާކުރެވުނީ. ސުވާލު  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ފަހުގެ 

؟  ހަވާލުނުކޮށް އެބައިންތޯފްލެޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްތޯ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަދި 700މިހާރު 

އަޅުގަނޑު މި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެއެއް ސާފުކޮށްލަން  

 ބޭނުންވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ހުޅުމާލޭގައި    704އާދެ!   ފްލެޓްތަކެއް.  ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ  އެއީ  ފްލެޓް 

އެލޮކޭޓްކޮށް   ފަރާތްތަކަށް  މި  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ  ވެސް  ގެންދެވީ  ޕްރޮޖެކްޓް  ވިޔަސް  ޢިމާރާތްކުރިކަމުގައި 

މިނި ހައުސިންގ  ވެސް  ގެންދަނީ  ބަލަހައްޓަމުން  ކަންތައް  އޭގެ  މެއިންޓަނަންސް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ސްޓްރީން 

އަޅުގަނޑުމެން   ފްލެޓް،  ސްޓާފް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ނެތް  އަތަކުއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެއް  އަނެއްހެން 

ޢިމާރާތްކުރި   ޓަރގެޓްކޮށްގެން  އެއީ    6ސްޓާފުންނަށް  ޢިމާރާތެއް  އަޅުގަނޑުމެން   12ބުރި  ފަހުން  ވަރަށް  ފްލެޓް. 

އެ އެޗް.ޑީ.ސީ  ސްޓާފުންނަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް  އެއީ  ދެން  ކުރީ.  މި  ދެން    800ލޮކޭޓް  ތެރޭގައި  ސްޓާފުން 

ސްޓާފުންނަށް މި ހޮވުނީ    12އަށްވުރެ ގިނައިން. ދެން އޭގެ ތެރެއިން    500ލޯކަލްސް އިން ވެސް އުޅޭނެ ކަންނޭނގެ  

ކް ފައިނޭންސިންގއަށޭ ދާނީ އިނގޭތޯ. އިނގޭތޯ. ދެން އޭގައި ވެސް ހަމަ ކަނޑައަޅާފައި އިން ޝަރުޠެއް އެއީ ބޭން

އެހެންވީމާ، ބޭންކުން ރިކުއަރވާ ރިކުއާމެންޓެއް އެއީ އިނގޭތޯ. އާމްދަނީ ވަކި އަދަދަކަށް ލިބުން. ދެން ހަމަ އެހެން  

ޕޫލްކޮށްގެން   މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި  ބޭންކުން އެލަވް ކުރޭ ޕޫލް ކުރަން ވެސް. ފެމިލީ  ޕްރޮޖެކްޓެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް 

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭންކުން ސްކްރީނިންގއަށް ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް  އެ

 ބޭންކުން ލޯނު ދެއްވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން އެކަން ވެސް ގޮއްސަ އޮންނާނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދެއްވާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކޭ    840މި  

މިގޮތަށް ސްކްރީންކުރެވޭ ނިޒާމެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ފްލެޓަށް އެބަ ލަން އެބަ.  

މީގައި ހުންނަނީ. މި ލޯކަލް ހައުސިންގ ދޭއިރުގައި އެކަހަލަ އެއްވެސް    އޭގައި އެބަހުރޭ ޝަރުޠުތައް. ކިހާވަރަކަށްތޯ 

 ކަމެއް އޮތްތޯ. މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް ނުދެއްކި އޮންނާތީ އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު އުފެދެނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު



  

 ؟ ފްލެޓަށްތޯ 704ރެއްވި  ތި ރިފަރ ކު

 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ފްލެޓްތައް ދެއްވިއިރުގައި، މިއީ މިހާރު ކުރިން ދެއްވާފައި ހުރި ތަންތަން ރޯ ހައުސް އާއި ފްލެޓާއި ހައުސިންގ  

.ސީން މި މިންގަނޑަށް ބައްލަވަންތޯއޭ ފައިސާ ހުރީ  ޔުނިޓާތާ މި އުޅެނީ. މިކަންކަން ކުރައްވާއިރުގައި ވެސް އެޗް.ޑީ

ރޯ   ހުރެގެންތޯ  ފައިސާއެއް  ކިހާވަރެއްގެ  ލިބެނީ.  ޔުނިޓެއް  ހައުސިންގ  ހުރެގެންތޯ  ކިހާވަރެއް  ކިހާވަރަކަށްތޯ. 

ބޭފުޅުން   ތިބޭ  ރޯ ހައުސް ނަގާފައި  ނިލިބިގެން،  މިދަންނަވަނީ ރޯ ހައުސް  އަޅުގަނޑު  ލިބެނީ. އެހެން  ހައުސްއެއް 

 ސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އެބައޮތް މީގައި ނުދައްކާ. އެހެންވީމާ. ވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

އެހެންވީމާ،   ފައިނޭންސިގއަށް.  ޔޫސަރ  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި  އެޗް.ޑީ.ސީން  ވެސް  ހައުސްއަކީ  ރޯ  އާދެ! 

ހައުސްތަކުގައި   ރޯ  ހެދި  މި  ކޮމަރޝަލީ  ފަހުން  މި  ނިއިންނާނެ  ލާރިއެއް  ނުލިބޭ  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ޙަޤީޤަތުގައި 

އެ   ދޫކުރީ.  ދަށުން  ކްރައިޓީރިއާގެ  ސޯޝަލް  ހަމަ  ހައުސްތައް  ރޯ  ހެދި  ބުރުގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިނގޭތޯ. 

އިނގޭ އަނެކެއްޗެއްސެއް  ފައިނޭންޝަލް  ނުބަލާނެ  ކޮށްދެނީ  އެއްޗެހީގައި  ފައިނޭންސް  މި  އެއްޗިއްސަށް  އެ  ތޯ. 

އެޗް.ޑީ.ސީން ދިގު މުއްދަތަށް މި ފައިނޭންސް ކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާ، އެޗް.ޑީ.ސީއަށް އަންނަންޖެހޭ ލާރި މި ހުންނަނީ. 

ލޯނެއް  ކޮމަރޝަލީ ޑިވެލޮޕްކުރާ އެއްޗެއްސަކީ ފްލެޓެއް ނޫނީ ރޯހައުސްއެއް ނަގާ ފަރާތަކުން ބޭންކަށް ގޮސްގެން ނަގާ 

އެ   އެއްފަހަރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭންކުން  ބިހާލްފްގައި  ފަރާތުގެ  އެ  ފަރާތްތަކުން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

ދައްކައިދޭނެ. ދެން އެ ފަރާތްތަކުން މި ޖެހެނީ ބޭންކަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ސޯޝަލް  

ބޭންކަ އެއްޗަކީ  އެއްވެސް  މި ހައުސިންގގެ  އެޗް.ޑީ.ސީން  މުއްދަތަށް  ދިގު  އެއްޗެހި  މި  ނޫން.  އެއްޗެއް  ވަންނަ  ށް 

 ފައިނޭންސް ކޮށްދެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޯޑުން   ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އިނގޭތޯ.  އެބައޮތޭ  ސުވާލެއް  ދެތިން  އަޅުގަނޑުގެ 

  840ސްޓަމަށް ދާން. އެ ނިންމާފައިތޯއޭ އޮތީ. އަނެއް ސުވާލަކީ މި  ނިންމަވައިފިންތޯއޭ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ސި

ދައްކަނީ.   މި  ވާހަކަ  އުޅޭ  ޖުރުމަނާވެގެން  އުޅޭ    45ކަސްޓަމަރުން  ޖުރުމަނާއެއް  ރުފިޔާއެއް  ކޮންމެވެސް  މިލިއަން 

ކުރަންތޯ ބިން ގަނެފައި  އެއީ ކޮންގޮތަކަށް ކީއް؟ ވާހަކަ. މީގެ ތެރޭގައި ބިން ގަނެފައި ތިބި ކިތައް މީހުން އެބަތިބިތޯ

ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހުޅުމާލޭގައި ބިން ގަނެފައި ތިބި މީހުން ބީޗް ސައިޑުން އެތާ ހޮޓާ އަޅައިގެން އެ  



  

ތިބި   ގަނެފައި  ބިން  ކުރަން  އެކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތަން  މަސައްކަތްކުރާ 

އަޅު ދެން  ބޭބޭފުޅުންތޯއޭ  އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެއެއް  އުޅެނީ.  މި  މަޢާފުކޮށްދޭން  ޖުރުމަނާ  ގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މި ކޮމިޓީން އަޅގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް މި ވާހަކަދައްކަން މިޖެހޭ ސަބަބަކީ ހުޅުމާލޭގެ އެތައް  

އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކޮޅަށް  ރައްޔިތުންނެއް  ވާހަކަ  ބައިވަރު  ޖުރުމަނާ  މި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  މި  ފޮނުވާ.  ސިޓީ  ބަ 

ތި   ނިންމެވުމާއި  ނިންމެވި  ބޯޑުން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ޖަވާބެއް  ދޭނެ  އަޅުގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މަޢާފުކޮށްދޭށޭ. 

އެހެންވީމާ ދޭއިރުގައި.  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑުމެން  ބެނުންވޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލެޓަރއަކުން  މި  ބޭފުޅުންގެ   ،

އަޅުގަނޑުގެ   އެއީ  ފަހިކޮށްދެވިދާނެތޯ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ތި  ކިހިނެއްތޯ  މިކަން  ސުވާލުތަކަށާއި 

 ސުވާލަކީ.  

 

 : ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ފާސްކޮށްފައި  ބޯޑުން  މޮޑެލް  ވެސް  އިސްލާމިކް  ކުރިން  ހަމަ  އިމްޕްލިމެންޓްކޮށްގެން  އަޅުގނޑުމެން  އެއީ  މިހާރު   

ކުރިއަށް ގެންދާ މޮޑަލެއް. ދެން އެ މޮޑަލްގެ ކުރު ތަފްސީލެއް ދެންޏާމުން މިވާގޮތަކި މިހާތަނަށް މިސާލަކަށް މިއަދާ  

އްކި އޮތް އަދަދާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމައަށް އިސްލާމިކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާއިރު އަރާފައި އޮތް ޖުރުމަނާ އާއި ނުދެ

އަލުން   ދަށުން އިންޓަރރެސްޓް ނުލައި  ކޮންސެޕްޓެއްގެ  އިސްލާމިކް  ބަޔަށް ބަހާލާފައި  އޮތް  މި ހަދާ ގޮތަކީ ކުރިއަށް 

މަހު ވެސް ނުދައްކައިފިއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު    1މި ރީޝެޑިއުލްކޮށްލަ ދެނީ. ކޮށްލަދީފައި ދެން މިސާލަކަށް  

ކޮންމެ ދުވާލަކަށް. އެކަމަކު އެއެއް ނާރާނެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީމަ އަރާނީ   0.05 ވެއްޖިއްޔާމުން މި އަރަނީ %ކުރީގައި 

އަރާ   އިންސްޓޯލްމަންޓަކަށް ދެން  ދެން އަންނަ  އަނެއްކާ ވެސް  އެ ނިމުނީ. ދެން  ޕަސެންޓެއް. އެހިސާބުން  އެންމެ 

މި   މޮޑެލް  އިސްލާމިކް  އެގޮތަށް  އަރާނީ.  ހަމަ  ޕަސެންޓެއް  ވެސް  މިހާރު  އެޕްރޫވްވެގެން  އެއީ  ދެން  އޮންނަނީ. 

އޮކްޓޯބަރ   އޮތީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތިކޮޅުގައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  މޮޑަލެއް.  ކުރަމުންދާ  ޕްރެކްޓިސް 

އަޅުގަނޑުމެން   ލިސްޓެއް ކަންނޭނގެ. ދެން  އޮތް  އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައި  ލިސްޓް  ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް    31މަހުގައި 

އޭ، ބީ، ސީ. އޭގެ ތެރެއިން ޕްލޮޓް )އޭ(ގެ   ހިއްކާފައި އެބަހުރި ޕްލޮޓް    6ނަގާލިއިރު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބިން 

  146ފަރާތެއް އެބައޮތް ފައިސާ ނުދެއްކި. ދެން އެއީ ކޯޓުގައި އުޅޭ މައްސަލައެއް. ދެން ޕްލޮޓް )ބީ(ގެ ގާތްގަނޑަކަށް  

ކަސްޓަމަރެއްގެ މައްސަލަ. ޕްލޮޓް )ސީ(ގައި    43އިރު އޭގެ ތެރެއިން މި އުޅެނީ  ޖުމްލަ ކަސްޓަމަރުން އެބަތިބި. ތިބި

 ފަރާތެއް.   20ފަރާތެއްގެ ތެރެއިން  48މި އުޅެނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ބިން ގަނެފައި ހުރި ފަރާތްތައްތޯ



  

 

   : ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު

 ބިން ގަނެފައި ހުރި ފަރާތްތައް. އޭ، ބީ، ސީ. އާދެ!  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުގެ ދެން ތި ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ތި ބޭފުޅުން ބިން ގަނެފައި ހުރި މީސްމީހުންނަށް ވަކި  

ގ ޔުނިޓުގައި ގަނެފައި ތިބީ މީހުންނަށް މިސާލަކަށް އުޅެން ނަގާފައި  ގޮތެއްތޯއޭ ހަދަނީ ނޫނީއްޔާ ސޯޝަލް ހައުސިން 

ބިން   މިނާލަނީ. އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާ ސަބަބަކީ  ބޭފުޅުން  ތިބި މީހުން އެ މީހުންނާ އެއް ހަމައެއްގައިތޯއޭ ތި 

ބޭބޭފު ތިބި  ރިސޯސަސްތަކާއި  ފުދޭވަރެއްގެ  ތަނަވަސްކަމާއި  ފުދޭވަރެއްގެ  ތިބޭނީ  އެ  ގަނެފައި  އެހެންވީމާ،  ޅުން. 

ކަމަކަށްތޯއޭ ވާނީ.   މީހުންނާއި މި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓުގައި ތިބި މީހުންނާ އެއްވަރުކުރުން އެއީ ކޮން ކަހަލަ 

ޓޯޓަލް   މި އޮންނަނީ  މަޢުލޫމަތުގައި  އޮތް  ފޮނުވާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކަށް ވެދާނެތޯއޭ. ތި ބޭފުޅުން  ރަނގަޅު 

މ840ީ އެހެންވީމާ،  ތިބި  .  ގަނެފައި  ބިން  ގެންގުޅުއްވަންތޯ  އެބަ  ވިސްނުމެއް  އިތުރު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ތެރޭގައި  ގެ 

 މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު

ޢަމަލުކުރާގޮތް   ފަރާތްތަކަށް  ހުރި  ގަނެފައި  ބިން  ޕީރިއަޑްގެ  އާދެ!  އޮންނަ  އެ  ބިމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަފާތުވާނެ. 

ކުރަން. ވަކިކޮށްފައި   ބިން ވަކި ވެސް  އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ އެރީމަ  ވަކި އަދަދަކަށް  ލާރި ނުދައްކާ ނޫނީ  ތެރޭގައި 

  ޝާމް ންމެ  ތަން ހަވާލުކުރަން އެންގީމަ ހަވާލުނުކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓަށް ވެސް ދަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެ

އެކަމަކު   ކަންތައްތައް.  ހުރި  ކޯޓުގައި  އޯލްރެޑީ  ވެސް  މިހާރު  އެއްޗެއްސަކީ  ބައެއް  މީގެ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ 

އެ   ވަކިކޮށް  ތަން  ނުދަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އެކްސްޓްރީމަކަށް  އެ  ކަންތަކުގައި  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  ފްލެޓް، 

މާ، އެގޮތަށް ތަފާތުވާނެ ބިން އޯންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި  އެކްސްޓްރީމަކަށް ނުދަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

 ސޯޝަލް ހައުސިންގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި އާދަމް ޝަރީފް. 

  

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ގެ ރަސްމީ  ގެ ޓީމް. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އެޗް.ޑީ.ސީބާ އެޗް.ޑީ.ސީމަރުޙަރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި

ދެން އެއީ ރަސްމީ ސިޓީތަކެއް  ؟ ބޭފުޅުންނަށް ގޮސްގެން އުޅެނީ  ތޯ ނޫނީ ރަސްމީ ސިޓީތަކެއްތޯ އެ އިލެޓަރ ހެޑެއްގަ 

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ    ފްވީއޭ. ތިޢާމަނާ މަޖުރުވެސް ހީކުރާނީ  އި  ބޭފުޅުން ހަމަ އަސްލުގަ  މަށްވަންޏާ އެ ކަ

  ލެޓަރތަކެއް ނޫނީ މި   ބޭފުޅުން އަތުންތޯ ނޫނިއްޔާ މި ވެސް އެ  އްކާ އަދަދުތައް ނެގެން ޖެހޭނީ އަނެ  މަނާގެ މިޖުރު މި

  އަނެއްކާ ގެ އެމް.ޑީ އަދި ޓީމް ޤަބޫލުކުރަންތޯ ހަމަ  .ސީއޮތް އެޗް.ޑީ  މިހާރު މި؟ ފޮނުވި ފަރާތްތަކުންތޯމި  ސިޓީތަކެއް  

ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ ކިރިޔާ ކުލި ދައްކާލައިގެން    މިސާކަކަށް އެ؟ ބަދަލު ނެގެންޖެހޭނީ  އަތުންތޯ މި  ބޭފުޅުން  ވެސް އެ

ނޫނީ   ފަރާތްތައްކޮޓަރި  1އަދި  އުޅޭ  މިހެން  ކުއްޔަށްދީގެން  ފަރާތަކަށް  އެހެން  އިތުރަށް  އަދި  ކަމަށް    ވަރު 

  ހިންގި ބަޔަކު އަތުންތޯ މި   މިކަމެއް މި މާ،ސުރެ އަޑު އިވެމުންދަނީ. އެހެންވީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ޒަމާނުއް

  ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކީ ކިހާދުވަހެއް ފަހުންތޯ ތި ؟ ބޭފުޅުން އަތުންތޯ  ވެސް ހަމަ އެ   ނީ ނޫނިއްޔާ އަނެއްކާ ނެގެންޖެހެ

ކައަކީ ރަސްމީ ސިޓީތަކެއް ފްލެޓްތައް  ވާހަ؟ ހަމައަށް ގޮސްފިކަން  ބޭފުޅުންނާ  ސިޓީތަކެއް އެ  ބޭފުޅުންނަށް އެނގުނީ މި

ފަހުންތޯ މުއްދަތެއް  ކިހާ  އެނގުނީ  ގޮސްފިކަން  ފަރާތްތަކަށް  ދެވަނަ    ވީމާ، އެހެން؟ ބޭނުންކުރާ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ 

 ސުވާލަކީ. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކުހައުސި

އުޅެނީ. ދެން   ކަންނޭނގޭ ގޮސްގެން މި  ކާއައި އެސް.އެމް.އެސްވާ ސިޓީތައް، ދެން ސިޓީއަކާވިދާޅު ކަން ތި  މިހާރު މި 

މިއުޅެނީ  އިމީގަ ކަންނޭނގޭ  ދެ މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގަވަ  .މައިގަނޑު  ނަންސް އިޝޫއެއް  ރއެއްކަމކީ 

މި  އެއީ  ފަހަރު    ކަންނޭނގޭ.  ބައެއް  ވެސް  ތި މީގައި  ލޯޔާސްގެ  އެޗް.ޑީ.ސީހެން ވިދާޅުވި   ހަމަ  ލެޓަރހެޑްގަ     އި ގެ 

އެސް.އެ  އިއޮވެފަ ޑެލިވަމް.އެސްއަދި  މެސެޖު  އެރ އަކުން  ކޮމިއުނިކޭ  ވާއިރު  އޮފިޝަލް  ހަމަ  ފަރާތަށް  އް.  ޝަނެލިބޭ 

ބަލަން މިކަން  ތަފްޞީލުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާދުވަހު  އެހެންވިޔަސް  މި  ކަންނޭނގޭ  ނުނެގި   ވެސް    އެކްޝަނެއް 

މި އެއީ  ވެސް  ނިއޮތީ.  ބޯޑުގެ  އެބައެނގޭ  ބަލާއިރު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަމިއްލަ   ންމުމާ    ޚިލާފަށް 

މި   އްޔަތަކުން ޙައިސި ދީފަ   ކަމަށް  މި  ނެތް އި  ބެލެވެނީ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޑެލިވަރ  ބާރެއް  އޮތީ.    މި   އި ކޮށްފަސިޓީ 

އޭރުގެ މެނޭޖުމަންޓަށް ވެސް   އި އެކީގަ  ލިބުމާ  ވީމަ އެއީ ހަމަ މެސެޖުމްޕޭންއިރުމެސެޖު ފޮނުވީ އެއީ ކެ އެ  ހެންވީމާ،އެ

އެނގިފަ އެކަން  ވެސް  ޕަބްލިކަށް  މުޅި  ވެސް  އަޅުގަނޑަ  އިއާންމުންނަށް  އެނގުމަކަށް  އެކަން  ކަށް  އޮންނާނީ. 

އޭ  ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވިޔަސް  ނެގިހެން.  ދުވަސްތަކެއް  އޮފީހަށާއި  .ސީ.ސީމާގިނަ  ރައީސް  އަށާއި 

ތަފްޞީލް މީގަ މިކަންކަމުގެ  މިދިޔައީ.    އިކޮށް  މިވަގުތު  ކަންނޭނގޭ  ދިރާސާކުރުމުގައި  ނެގުމުގައި  އެކްޝަނެއް  ނަގާ 

ޕޮލިސީއަށް ހަމަ    ކަންނޭނގޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެ  ދެން އިސްލާމައިޒޭޝަންގެ ވާހަކަ ދެ ތިން ފަހަރަކު ދެކެވިއްޖެ

އޭގެ  މި ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  ހުރި  ކުރިން  މި  ،ސްވެ  ކުރިން  ޕޯޓުފޯލިއޯގައި  ފޮނުވުމުގެ  އައީ    މެސެޖު  ވެސް 



  

ދީފައި  .ޢަމަލުކުރަމުން ލުއިތަކެއް  އެއާއިއެކީ  އެ  ދެން  މި  މި   ގައިއެބަހުރި.  ލިބުމާއިއެކީ  އެއްކޮށް    މެސެޖު  ފައިސާ 

   އެ ވިދާޅުވާހެން  ކަމަކީ ތި   އަނެއް  .ކަންތައް  ލިބޭ ގެއްލުން އެއީ އެއް  ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން އެ  ،ކުރާނީތޯޚަލާޞް

ޝަލް  ކޮންޓްރޮވަރ  އެ  މާ،ކަމަށް. އެހެންވީ  އޮތް  ފުކޮށްދީފައިޢާން ރަސްމީކޮށް މަފަރާތުން އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ އެޗް.ޑީ.ސީ

ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް    އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ   މާނިންމު  އެއްގޮތަކަށް ބަލައިފިއްޔާ ވަރަށް ސާފު، ބޯޑުން އެ

އެއްކޮށް   ކޮންމެހެނެއް  ވާހަކައެއްޢާމަމިހާރު  އެންކަރޭޖްކުރާ  ގޮތަކަށް  އެ  ނޫން  ފުކުރާ  ލުއި    .ބުނަނީ  ކަންނޭނގޭ 

އުސޫލު ކަންނޭނގޭ    އްކާ ކަމަށްވާނަމަ އެ ންޖެހޭ ފައިސާއިން ބަރާބަރަށް ދަގޮތްތަކެއް ދިނުމަށްފަހު އެންމެފަހުން ދައްކަ

ކޮންކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ކުރެވުނީ ދެކެވިއްޖެ    އޮންނަ އޮތުމުގައި  އިބަލަނީ. ދެން މުޅި ޕޯޓްފޯލިއޯއިން މިހެން ދީފަމި  

އެ  މީގަ  ކަންނޭނގޭ  ޙަޤީޤަތުގައި  ސޯޝަލް    އި ވާހަކަ.  ސްކީމްތަކުހައުސިންގމި  ޕްރޮޖެކްޓް  ގެ  އެޗް.ޑީ.ސީ  ގައި 

އެއޯނަރ ޙައިސިއްޔަތުން  ހިންގާނީ  އެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  .ހައުސިންގ  ފަރާތްތައް  އުސޫލަކުން    ލިބޭ  އޮންނަ 

  ފައިސާ   އި ހަދަނީ. ދެން މީގަ  ން މިރީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްއްތަ ޓީރިއާސަތުގެ ތެރެއިން އޭގެ ކްރައިސިޔާ   ންގހައުސި

ކަލެ  މި ލިބޭ،  ދެއްކުން   ފައިސާ  މިކްޓްޕޯޓްފޯލިއޯގެ  މިހާ  ކުރުން  ހަވާލުކުރެވިފައޮ  ލަތުގައި  އެޗް.ޑީ.ސީއާ  .  ތީ 

ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޫނީ  ދަނީ ބޭ  ލޯނުތައް މި  އެ  ކަމަށްވާނަމަ  ވިއްކާލާ  ގެއި  އެހެންވިޔަސް އެންޑް ޔޫޒާގެ ގޮތަށް

  އިންނަ އެ   ލަތުގައި ވެއްޖިއްޔާ އެހާ  އަދި އެ  .އަށް ވިއްކި ފްލެޓްތައް އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީޓާއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ މިސާލަކަށް ޓާ

މިވަނީ    ކަމަކަށް ކަން ޗެލެންޖިންގ    އަށް މި .ޑީ.ސީޙަޤީޤަތުގައި އެޗް  . ނަގަނީ  އޮންނަ އުސޫލުތަކަކުން މި   ބޭންކަކު އެ 

ސަރުކާރެއްގަހި  100%  ސަރުކާރު  ކޮންމެ  ކުންފުންޏަކަށްވެފައި  ބޯހި   އި އްސާވާ  މުހިންމު  ޔާވަހިވެސް  އެންމެ  ކަމަކީ 

ހާއެ އޮންނަ  ވެފައި  ކަމަށް  އަސާސީ  މިއް  އެ ކަން  ތިން  ލަތުގައި  ވެސް  އައު  ކުންފުނި  ތައް    އި އެކީގަމާ  ތެރެއަށް 

ކުރާ އުސޫލެއް ފޮލޯއެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެއްވެސް މެނޭޖުމަންޓަކަށް ނެތް ކުރެވިފައެއް.  ރިކަވަރީއަށް ބަލާއިރު ބެންކަކުން  

އެ    ވިދާޅުވާހެން ސޯޝަލް ހައުސިންގައި މުޅިން  ދެން އަނެއްކަމަކީ މާލީ ނިޒާމުގައި އެބަހުރި ބައެއް ދަތިތައް. އެއީ ތި 

އެ ސިދާ  މި  އުޅެނީ  މީހާތޯ  ބައެއް  ޙައްޤުވާ  އެއީ  އެބަ  ވަގުތު.  މިތަނަށް   މީހުން   ބުނޭ 

އެޗް.ޑީ.ސީ  25000/- އެބަ  ދައްކަމޭ  ޕޭ  .އަށްކުލި  އޮންނަނީ.  ދައްކަންޖެހޭ  ނުދައްކާ  އެހެންކަމަށްވާއިރު  މަންޓް 

އެއެމް.އެމް.އޭ ބިއުރޯގައި  އިންފޮމޭޝަން  ކްރެޑިޓް  ރަޖިސްޓަރ  ގެ  މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން  އިންފޮމޭޝަން  ކުރުމުގެ 

ޗޭސްއެއް  ވެސް އެހެން ހަޔާރ ޕަރ  ގެ ޕޭމަންޓް ނުދައްކާ ފަރާތަށްބުނާ އެޗް.ޑީ.ސީ  މި   މަ ހަ  ކުރަން. އެހެންވީމާ،   އެބަ

ލޯނު އެބަ  އެހެން ބޭންކުތަކުން  ޙަޤީޤަވެ   ނޫނީ  ނަގާ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ޖުމްލަ މި ސް  ފައިސާ  ތުގައި    އަކީ ތި ނުލިބޭ 

މި ހިކަލެކްޓް  ވިދާޅުވާހެން  ޕްރޮޖެކްޓް  ހައުސިންގ  އެހެން  ޖެކުރާނަމަ  އެހެންވީމާ،ންގަން  ފައިސާ.  މިކަމުގައި    ހޭނެ 

އެހެން   ގިނަ  އެހެންވީމާ،ވަރަށް  ގުޅިފަ.  އެބަހުރި  ދޭ    ކަންތައްތަކެއް  މި  އެއްފަހަރު  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑުމެން 

މި މަ  އެގްރިމެންޓެއްގައި  އެބަ  އިތުރުން  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  އުސޫލުން  ލޯނު  އޮންނަ  ހުރި  މިހެން  ސައްކަތްކުރަން 

މާ  ނިޒާމުޕޯޓްފޯލިއޯ  ލުމުގެ އެގްރިމެންޓުގެ މަސައްކަތް  ލީ  ބިއުރޯއަށް  އިންފޮމޭޝަން  ވައްދަން. ކްރެޑިޓް  ގެ ތެރެއަށް 



  

އެބަ އޭގަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިކުރަން.  މީހުންނަށް  އި  ދައްކާ  އެބަޖެ  ފައިސާ  އިންސެންޓިވެވެސް  އޮންނަންހޭ    އެ   .އް 

އް ޙަޤީޤަތުގައި  . އެހެންވީމާ، ހަމަ ބޭންކެއްގެ ފަންކްޝަނެގޮތެއް އޮންނަން  މަޢުލޫމާތު އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ފެންނާނެ

މި  މި އެހެންވީމާ،  ޕޯޓްޕޯލިއޯގައި  މި  އިއެއާއިއެކީގަ   އޮތީ.  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ހާމަކުރުން    އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު 

  ލްކޮށް ތަފްޞީލްކޮށް މި ޑީޓެއި  އޮތް މި   އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނަގާފައި މި   އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ކަންކަން   ކިހިނެއްތޯ އެ 

ލުއި  ޕޮލިސީގައި މި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ޢާއްހުރި  ނަގާ ޑިސިޝަން އަޅުގަނޑުމެން އަންގާނަން.    މި  އިމުކޮށްފަތައް 

ތި އޮތް   ދެން  ކޮންސާނަކަށް  ވެސް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ހަމަ  ލިޔުމަކުން  އަޅުގަނޑުމެން    ވިދާޅުވާހެން  ކަންތައް 

 ލިޔުމަކުން އަންގާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އެއް ސުވާލުގެ ފުރުޞަތު އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދަމް ޝަރީފް  ބަރުމަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެން

އެ ލިބުމަށްފަހު  ލެޓަރހެޑެއް  ރަސްމީ  ހަމަ  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ސުވާލަކީ  އެ   އަޅުގަނޑުގެ  ދައްކަންޖެހޭނެހޭ    ފައިސާ 

ލެޓަރހެޑެއް؟ ބޭފުޅާ އެޢާފުއޭނައަށް ފައިސާ މަ  އި ގަރަސްމީ  އަލުން އެ   ކުރުމަށްފަހު    ލާރި ދައްކަންޖެހޭނެހޭ   ބޭފުޅާ 

 އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިން

މުގައި  ގެ ލަފާ އެކަނުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އޭ.ސީ.ސީހަޑިސިޝަން ނަގަން ފަސޭ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެ   އާދެ!

އިނގޭތޯ. އޭ.ސީ.ސީ ބައްލަވާފަހޯދީ  ޑޮކިއުމެންޓްސްތަކެއް  ހަމަ ހުރިހާ  ދެ  އެ   އި ން  ބޯޑުގެ  ބޭފުޅުން  އެއީ  ލަފާ  އްވި 

 ކަމަށް އިނގޭތޯ.   ވާތީ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެޑިސިޝަނާ ޚިލާފަށް އޮތް ސިޓީއަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މެދު ފުވައްމުލަކު  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ފުރުޞަތުގެ  އިއްޒަތްތެ  ދެވަނަ  ޙުސައިން  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ރި 

ސުވާލުތައް    . އެހެންވީމާ،ވެސް އެބަޖެހޭ  ނިންމާލަން  އިގަ   3:15އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދުދީދީ

 ން އިނގޭތޯ.  ކުރުކޮށްލަދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދާއިރާ  ފުވައްމުލަކު މެދު 



  

އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ބިން   ޝުކުރިއްޔާ  ވިދާޅުވި  ދެންމެ  ސުވާލަކީ  ފުރަތަމަ  މީހުންނާއި،    އަޅުގަނޑުގެ  ގަނެފައިވާ 

ކުރެއްވި  މުޤައްރިރު  އޭރުގައި  ނުވި  ސާފެއް  މާބޮޑަށް  ބިންއަޅުގަނޑަށް  ޖަވާބުދެއްވިއިރު.  ސުވާލަށް  ގަނެފައިވާ     

ގ މީހުންނާ  ވެސް ސޯޝަލް ހައުސިން   ގަނެފައިވާ މީހުންނަށް  މީހުންނަށް މީގެ ތެރެއިން ފައިން ރިލީފް ލިބޭނެތޯ ބިން

މީގެ  މީހުންނަށް  އެ  އެއްހަމައެއްގައި ރިލީފް  އިންސާފު  ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެތޯ.  ވެސް  އި  ކަމުގަ   ލިބެންޏާމުން އެއީ 

މީހުން    ކަމެއް. އެ  އުޅޭ  މީހުން ކޮށްގެން   އެއީ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ނޫނިއްޔާމުން ލާރި ތިބި؟ ދެކެވަޑައިގަންނަވާތޯ

ކަމެއް ޢާމަ  ޖުރުމަނާއެއީ   ދެކޭގޮތުގައި  ކަމަކަށް    އޮތް   ފުވާންޖެހޭ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑެއް 

ހައުސިން  ފުވާކަށް ޢާމަ  ޖުރުމަނާނަށް  ންއެމީހު ހަމައެއްގައި އެ   ގއާނުޖެހޭނެ. ސޯޝަލް  ފުރުޞަތު    އެއް  މީހުންނަށް 

އެއީ   މިއީ.  ގެއްލުމެއް  ދެކޭގޮތުން  އަޅުގަނޑު  މިހާބޮޑު،  ބަލާއިރު  ޙަޤީޤަތަށް  ކުންފުންޏަށް  އެއީ    ޖުރުމަނާ އޮތުމަކީ 

ގަނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ދެން ދެވަނަ  ކަމަށް އަޅު އެގޮތަށް ވެގެންވާނެ އެކަން  . އެހެންވީމާ،ފުކުރުމަކީ ގެއްލުމެއްޢާމަ

މިހާ ވިދާޅުވެއްޖެ  ސުވާލަކީ،  ދެންމެ  އިންޓްރެސްޓް  ޕޭމަ  12ރު  އޮޓަމެޓިކުން  ދެން  ވެއްޖިއްޔާމުން  ޑިފޯލްޓް  ންޓް 

 ބަރާބަރަށް  ސިސްޓަމް  ގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ވާހަކަ. މިހާރު އެ  މީހާ ޕޭކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް  ޗާޖުކުރެވޭނެ ވާހަކަ އެ

ޕްލޭސްގައިއި އިން  ދުވަހެއްގައި  ނީ  ފަހުން  އަނެއްކާ  ނޫނީ  އެ  5ތޯ  ފަހުން  ކަސްޓަމާއަށް    އަހަރު  މައްސަލަޖެހިދާނެ 

ކުރީގައި   ނޫނީ    12އެއީ  ހަމަވެފައޭ  ހަމަވެފައޭ    11މަސް  ކިޔާފައި  މަސް  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްތަކެއް  އިނީ  މިކަހަލަ 

ނޫނީ މިކޮޅުން   އި  އުފުލަންޖެހިދާނެ. އެއީ މިކޮޅުން ސިޓީއެއް ދީފައައިސްގެން އެ ކަސްޓަމާ އަނެއްކާ އެތައް ތަކްލީފެއް

ނަގާފައި   މި  5ޕޭމަންޓްތައް  އަނެއްކާ  ފަހުން  ހާއަހަރު  ބަދަލުވެއްޖެ  ވެރިކަން  އެކަހަލަ  ސާލަކަށް  ވެސް  ލަތެއްގައި 

  ތި   ރކުރަން. އެހެންވީމާ،އެ ހުރިހާ އިންޓްރެސްޓެއް ބެއަ   ކަމެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ ވެސް އަނެއްކާ އެ ކަސްޓަމާ ޖެހިދާނެ

ޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް  އެއްވެސް ކަހަލަ އިން؟ ތޯއިނީ ހަމަ އިން ޕްލޭސްގައިބޭފުޅުން ބަރާބަރަށް ފޯމަލްކޮށް ސިސްޓަމް  

ގޮތަކަށް ނިންމަވާ    ނިންމަވާ  ނޫނިއްޔާމުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫނީ މެނޭޖުމަންޓުން އެ ؟ އެއް އުޅޭނެތޯފެއިލިއަރ 

 ؟ކިހިނެއްތޯ މިހާރު އިނީ؟ ށް އެގޮތަށް ނިންމަވާނީތޯމަސް ހަމަނުވާކަމަ 12ކަމަށް ނޫނީ  ހަމަވީ  މަސް 12ބަޔަކަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިން

ޖަވާބުދޭނަން  އާދެ! ސުވާލަށް  ފަހު  މިހާރު  .އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެޑެންޑަމެއޮ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގްރީމެންޓަށް  އް  ތް 

ގޮތް.    އެޑެންޑަމްގައި ބަޔާންކޮށްދޭނެ އެކަން ހިނގާނެއެ    އިކުރާނަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،ސޮ

ދައްކާލާފަ  އެހެންވީމާ، ކުލި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައެއް  އިއެއީކީ  އެ   ގޮތަކަށް  އޮންނަ  ލިޔުމުން  އޮންނާނީ.    ނޫން 

 ން އަޅުގަނޑުމެން ދެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެ އުސޫލު އިނގޭތޯ.  ބާއްވާނަ

 

 : ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން



  

މިހާރު އިތުރުން  އޭގެ  މި  ދެން  ބަލަހައްޓަމުން  ޕޯޓްޕޯލިއޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ހަމަ  މެން  ދަނީ 

ތެރެއިންޓަރ ސިސްޓަމެއްގެ  އެހެންވީމާ،ނަލް  ހިމެނޭ    އެ  އިން.  ލޯނުގައި  ވަކިވަކި  ހަމަ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމްގެ 

މިހާރު  މަޢުލޫމާތުތައް  އެކަހަލަ  ލިބެމުންދާނެ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ   ،ވެސް  ދެން  ގޮތަށް    ވިދާޅުވި   ބެލެމުންދާނެ. 

އަންނަ ހުރިހާ ޑީޓެއިލްސް އެއްވެސް މިހާރު ލިބެމުންދާނެ. ދެން   އެޑެންޑަމްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ދެން އޭގެ ފަހުން

ތެރޭގައި އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިކުއެސްޓް އައިސްފައި އިންގޮތުން    އޮތް ލިސްޓު  ފޮނުވިފައި މި  އަޅުގަނޑުމެން މި

ޖުމްލަ    މި އިންސްޓޯލްމަންޓުއިންނަނީ  ގޮތުގަޔާއި  ސްޓޭންޑިންގެޖުރުމަނާގެ  އައުޓް  ގޮތުގައާއި  އޮގ   އަދަދު  ގައި  ތް 

  ވެސް އެ   ބޭފުޅުންނަށް އެމް.ޑީ ކުރިންވެސް. ދެން އެ    ބައި   ގުޅޭ  ހިމެނޭ ލޭންޑާ  އެބަ  އިއޭގަ  ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ،

ބޭފުޅުން ހަމަ ނުދައްކައިފިއްޔާ ދެން ހަމަ    ނޫން. އެ  ގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާނީ ހަމަ އެއް މިންގަނޑަކުންނެއް  ވިދާޅުވި

 އޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ކުރިއަށް.   އެއްބަސްވުމުގައި 

 

   ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

  އި އަޅުގަނޑު އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ހަމަ ހިތުތެރޭގަ

މި އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން.  އަހާލާން  ސުވާލެއް  މީހުންނަށް    އުޅޭ  ބަޔަކު  ސޯޝަލް  ދައްކަނީ  ދިރިއުޅެންވެގެން 

ދީފައި  ބައެއް  ހައުސިންގ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވާހަކަދައްކަމުން  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ތަންތަން    ހުރި 

ދީފަ ކުއްޔަށް  ކުލި   އި އެބަހުއްޓޭ  ތި  އި ނަގާފަ  އެތަނުން  ނުދައްކާ.  ލާރި  ދައްކަންޖެހޭ  އަލުން    ދައުލަތަށް  ބޭފުޅުން 

އެގްރީމެ ނޫނީ  އެއްޗެއްގައަނބުރާ  ތި  އިންޓެއް  އަޅާއިރުގައި  ބައްލަވާނަންތޯ  ސޮއި  އެބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން    އޭ 

ބުނާ    މިހެން މި؟ ބޭފުޅުންތޯ އެތާ ދިރިއުޅެނީ  އެ؟ ހުރީ  ކަންކަން ކޮށްފައި  އާއި ކިހިނެއްތޯ އެ  ކުއްޔަށްދީފައި ހުރިތޯ

މަ އަޅުގަނޑުމެން  މިޢާސަބަބަކީ  ވެސް  އަދި ލަސްކޮށްލަން  ބައިވަރު  ދެ  ފުކޮށްދޭން  ނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް 

އެހެންވީމާ،ފައިސާތަކެ އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ  ލިބެ  އްގެ  ދައުލަތަށް  އެބައޮވޭ  ޒިންމާ  ވެސް  ންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެހެންވީމާ، މަ  އެއްޗެއްވީމަ.  ޕްރެސީޑެންޓެއް  ކަމަށް  ކުރަމުންދާޢާފުމިގޮތަށް  މިއީ  މިކަމުގެ  ގޮތުގައި    ވަންޏާ 

ޢަމަލު އެޅިކަނޑަ މިގޮތަށް  މީހުން  އެހެންވީމާ،  ކުރަން ގެން  އިނގޭތޯ.  ވެސް    ފަށައިފާނެ  ވިޔަނުދޭންވެގެން  އެކަން 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. އަދި ހަމަ އޭގެ އިތުރުން މިކަހަލަ ސޯޝަލް ހައުސިންގ  

ދިމާވެފައި  ހުރިމާ އެ  ދީފައި ދަތިތަ  ބޭފުޅުންނަށް  ވެސް ފައިސާ    ޙަޤީޤަތުގައި  ،ނުދެއްކި  ކުގެ ސަބަބުން ފައިސާހުރި 

ތިބި އެހެންވީމާ، ވެ  ބަޔަކު  ނުދެއްކި  އިނގޭތޯ.  ތިބެދާނެ  މި  އެއީ   ސް  ހީވަނީ  އެޅުމުގެ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސޮއި 

ތި  އެޅުމުގެ ކުރީގައި  ސޮއި  އަނބުރާ  ބައްލަވާލަންޖެހޭ އެ   ކުރީގައި، އެގްރީމެންޓެއްގައި އަލުން  އްޗެއްހެން.  ބޭފުޅުން 

ތަން ދޫކޮށްފައި ގޮސް އިންޑިއާގައި    މީހުންނަށް، މާލޭގައި ފްލެޓް ދިނީމަ އެ   އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ފްލެޓް ދެނީ އެ 

.  ކަންކަން ކޮށްފައި އޮންނަނީކީ  އުސޫލުން ބޭނުންކުރާކަށް ނޫން އެ  އެ  ވެސް އެބައުޅެޔޭ. އެހެންވީމާ،  ދިރިއުޅޭ މީހުން



  

ތި  އެހެންވީމާ، ބައްލަވާނަންތޯއޭބޭފުޅު  އެއީ  ކުރިން  އެޅުމުގެ  ސޮއި  އަލުން  ޖާވަބުދެއްވާނީ    މި؟ ން  ސުވާލަށް 

އެއްކޮށްލާފަ ސުވާލަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  މެންބަރަކު  ދެ  އެހެން  އަދި  ޖަވާބުދިނިއްޔާ    އިއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް 

 ން.  އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ވެސް   ން ފޮނުވާފައި އޮންނަ ސިޓީއެއް. ދެން ގާނޫނީ ބޭފުޅަކު އޮންނަނީ އެޗް.ޑީ.ސީ  ލަކީ، މިހާރު މިއަޅުގަނޑުގެ ސުވާ 

ހިތަށްއި ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިންނެވީމަ  މިކަމުގައި މިސާލަކަށް  ނަ  އަރަނީ  ހުޅުމާލޭ  ދެން  ބޭފުޅާ    އެ  44/1/03ންބަރު 

މި މިސިޓީއާ  ބޭފުޅާ  ކޯޓަށް ގޮސްފިއްޔާ ކޯޓުން  ރަސްމީކޮށް  ؟ އި ކިހިނެއް ނިމޭނެބާއޭމައްސަލައިގަ  އެކު  ހަމަ  މިއީ 

އެއްޗެ ނަންބަރާއި  ޖަހާފައެޗް.ޑީ.ސީގެ  ރަސްމީ  އިހި  ހާ  ހަމަ  ނިމޭ  އެގޮތަށް  މިއީ.  ގޮސްދާނެއޭލެޓަރއެއް    . ލަތަކަށް 

ންޑޭޝަނަކަށް  ބޭފުޅުން ހަމަ ބޯޑުން ރެކޮމަ މެންނަކަށް ނޭނގޭނެ ނިންމާކަށް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ތި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު

މި  މި ޢަމަލުނުކުރުން.    އޮންނަނީ  ގޮތަށް ސިޓީއަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ހަމަ  ބަދަލުގައި  ؟ ވެދާނެބާއޭއެއީ  އޭގެ 

މި އިހުމާލު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައެއްގެ  މިއީ  ގަސްދުވެ  ރެއިހުމާލަށްވު   ފެންނަނީ  ބަޔަކު  ހަމަ  ބޮޑަށް  ގައި  ސް 

ޢަމަލެއި  ހިންގާފަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޮތް  ހުރި  އޭރުގައި  މިއީ.  މިއް  މި   ބޭފުޅުންނާ  އަކާއި   ގުޅިގެން. 

ކުންފުންޏަށް  ލިޔެކިއު ދޫކޮށްލައިގެން  ނިންމާފައި  ބޯޑުން  ހަމަ  އޮތްވާ  މިކަން  އެގޮތަށް  އެގޮތަށް.  ސާފުވަނީ  ންތަކުން 

ދޫކޮށްލެވިދާނެބާއޭގެއްލުމިހާބޮޑު   ލިބެން  މި  މެއް  މިދެންނެވިހެން  ސުވާލަކީ. އެއީ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  އޮތީ    އެއީ 

  . އެއްއޮތީ އެސް.އެމް.އެސް  ން މިވާ ހަމަ އެސް.އެމް.އެސް ޕޯޓަލުކުރައްފުޅުން ރަސްމީކޮށް ކޮމިއުނިކޭޓްބޭ  ސިޓީއެއް، ތި

ކުން ހަމަ  މިއީ.  ހަމަ ރަސްމީ ލިޔުންތަކެއް  ބޯޑު ފުމިއީ  މީގެ ނީގެ  ނިންމުންތަކެއް މިއީ  ޒާތުގައި    ގެ  މީގެ  ޒާތުގައި. 

  އެހެންވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ތި   . ސޮއިކުރައްވާފައި އޭރުގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރ  އި މީތި ބެލޭނީ. މީގަ  އެގޮތަށް ލީގަލީ 

ރެކޮމަ ޖަހާލާފަބޭފުޅުން  ޢަމަލުނުކުރާނީސިޓީ   މި  އި ންޑޭޝަނަކަށް  ތިމަންނަމެން  ދެން  ދޯއަށް  ން  ފައި  އި ނުކޮށްފަ؟ އޭ 

 ؟ހަމަ ނިންމާލަން  މިހާ ފަސޭހަކަމެއްތޯއޭ މިއީ ގެންގޮސް އެންމެ ފަހަތު ޕޭމަންޓަށް ލާނީއޭ.

 

   ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

 ވަޙީދު.هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭފުޅުންގެ   ގުޅޭގޮތުން ހަމަ ތި   ޓީއަށް އައިސްފައި އޮތް ސިޓީއާކޮމި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ލިބިއްޖެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ހިނގާފައި އޮތްގޮތާއި ކަމަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ    ކަމަށް. ދެން ކަން  ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅު 



  

ޅުން ކިޔައިދީފި. ދެން އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ސުވާލަކީ، މިހާރު ހަމަ  ބޭފު  ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ތި  ގޮތް

ބޭފުޅުންނަށް އެގްރިމެންޓްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި   މިހާރު ތި  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އަސާސީ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި 

މި ދިމާވަމުން  މައްސަލަ މިހާރު  ހަމަ  މިކަން ކުޑަކުރުމަށް ބޭފުޅުންނަ  ކޮބައިތޯ ތި  ؟ދޭތޯވެސް    ށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ 

ކުލިދެއްކުމުގައި އަދިވެސް ހަމަ    ، ގުޅިގެން މިހާރު ކުލިދެއްކުމުގައި ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯސިޓީއާ    ދެން އެ؟ ޓަކައި

ދެން އޭގެ  މި އާއި  ފައިނޭންޝަ   މައްސަލަ އެބައުޅޭތޯ  ކޮންކަހަލަ  ފުންޏަށް  ކުން  ވަގުތު ލް އިމްޕެކްޓެއްތޯ މިސަބަބުން 

އަޅުއްވަމުންދާ ފިޔަވަޅު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޭ.ސީ.ސީ އާއި    ބޭފުޅުން ތި  ދެން ތި ؟ އޮތީ  ދިމާވެފައި

 ހުރިހާ ތަނަކުން ކިޔައިދެވިއްޖެހެން.   މި

 

   ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  ވައިކަރަދޫ  ފުރުޞަތު  ފަހު  އެންމެ  ހަމަ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ޒިޔާދަށް  ޙުސައިން  މެންބަރު  ރި 

 އަރުވަން އިނގޭތޯ.  

 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހާދަ   މުޤައްރިރު.  އިންތިޚާޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ސުވާލެއްކޮށްލަން.  ހެޔޮފުޅޭ.  އަންނާތީ  ކައިރިވަމުން  ބެއް 

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް އެއްކޮށް ސާފުކޮށްފަ  ފްރަންޓް   މިދޭތެރެއިން  ހަމަ  ގިނަ  އިވެސް  ވަރަށް  ވަރަށް ބައިވަރު    ،އެކަމުން 

ހަމަގައިމު ފައިދާތަކެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ބޮޑު  ވެގެން ފަ  ،ވެސް  ކައިރިން    ސޭހަތަކެއް  ފިހާރަތަކު  އެހެން  ހަމަ  ދިޔަ. 

ވަރު ފި   ހިނގާލެވޭ  އަނެއްކާ  މިހާރު  މަޑުމަޑުން  އެހެންނަމަވެސް،  ވީ.  ބޮޑުވަމުން  ވެސް  އަސްކަނި  ހާރަތަކުގައި 

ހުއްދަވީތޯ އަނެއްކާ  މިކަން  ސުވާލަކީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  އަންނާތީ  ނުކުންނަމުން  ވެސް ؟ އެބައިބައި    އިންތިޚާބު 

ސުވާލުގެ އަނެއްބައި    ސުވާލު ހަމަ. އެ   އެއް   ،އަހާލީ. ދެވަނަ ސުވާލަކީ  ސުވާލު މި   އެއްކޮށް މި  ކައިރީގައި އޮތީމައާ

ފެނޭ.   ވެސް އެބަ   ދެން އެ ؟ ކަމަކީތޯ  ވީމަ، ގޭގޭގައި ކުކުޅު ހާ ގެންގުޅުން ހުއްދައަޅުގަނޑު ދިރިއުޅޭ ރަށް މިއީ. ހަމަ

ކަނޑައަޅައިފިތޯ މިގޮތަށް  ބުޅާތޯ  ކިތައް  ގެންގުޅެވޭނީ  ގޭގައި  ގެންގުޅޭ  ؟ ނޫނީ  އެބަ  ގޭގައި  ކުރިމަތީ  އަޅުގަނޑު 

 ؟ގަވާއިދުތަކެއް އިއް ހުރޭތޯ ކަނޑައެޅިފަފަންސަވީހަކަށް ބުޅާ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އުސޫލުތަކެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސުވާލެއް ކުރެވިފައި އެބައިން. އެހެންވީމާ، އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް.  4އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިން



  

ބިންފުރަ ދޭއިރު  ރިލީފް  ދޭނެތޯ  ތަމަ  ފަރާތްތަކަށް  ހުރި  އެ  ގަނެފައި  މިހާރުގެ  ކިހިނެއްތޯ  ހާލަތު    އާއި  މީހުންގެ 

 ންތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑުގެ...ބަލާލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދީފައި ހުއްޓާ އެމީހުން ހައުސިންގ ޔުނިޓު  ދީފައި ތިބި  އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިހާރު ސޯޝަލް   ކުއްޔަށް 

 ؟މީހުން ތި ބޭފުޅުން ރިލީފް ދޭއިރުގައި ކުއްޔަށްތޯ ދީފައި ހުރީ ބަލާނަންތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިން

. އެއީ ހަމަ  ހެދުމުގެ މަޝްވަރާވަނީ ކުރެވިފަ  ލު ސާރވޭއެއް ދަންނަވަނީ. މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަފްސީ  ވާހަކަ މި   އެ

ކަންކަން ކޮށްފަ.    ކުރިން ތި ދެންނެވިހެން އެކިފަރާތްތަކުން އެބަހުރި އެ ޝަކުވާ އައިއްސަ އެބަހުއްޓޭ ކުއްޔަށްދީ މި

އޭގެއެހެންކަމަށް ދެން  އެކީގައި.  ގެންދާނަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން    ވާނަމަ 

ލިސުވާލުކު  ރަސްމީ  ކަންނޭނގެ  އޮތް ރައްވައިފި  ދީފައި  އަޅުގަނޑަށް  ޔުމެއް  އޭގައި  އަނެކައްޗަކީ.  އޭގެ  ކޮބައިތޯ  އިރު 

ނިންމު އޭ.ސީ.ސީގެ  އެމުހީވަނި  މި  ގައި  ދީފައި  ނިންމުމާ  ބޭފުޅުން  ބޯޑުގެ  އެ  އޮތީ  އޮތީ.  ކަންކޮށް  ޚިލާފަށޭ  ފައި 

ޢަ އެއަކަށް  ޢަމަލުކުރާކަށް،  އެ  މަލުއެހެންކަމަށްވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ނުޖެހޭނޭ.  ކުރާކަށް 

 ޑައިރެކްޝަން އަންނަންދެން އަޅުގަނޑުމެން މި މަޑުކުރީ.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކުހައުސި

ނަގަން ވިސްނާފައި އޮތީ މިކަމުގައި. ދެން    ދެން ކުރައްވައިފި ކަންނޭނގެ ކޮންކަހަލަ ސްޓެޕްސްތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން

  30ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމުން  ކުރީއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރިމައިންޑަރސް ފޮނުވަމުންދަން. އެއްބަސްވުމުގައި އޮންނަ 

.  ބިފަ އެބައޮވޭ ކުންފުންޏަށް ލިފައިސާ ނުދައްކައިފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ތަން ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް  ދުވަސްތެރޭ މި

އެކިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވާތީ އެބަ ހަމަ ފުރުޞަތު ދެން.    ، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހާލަތު ދިމާވާތީ

އޭގެ  3 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދޭ. ދެން  އެއަށްފަހު ވެސް ހަމަ  ފޮނުވަން. އަދި  ވެސް  އިތުރަށް    ރިމައިންޑަރ 

ކު  ،އަޅުގަނޑުމެން އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިކުއެސްޓުކުރީމަ  ހުއްދައަކަށް  އެ  މިސާލަކަށް  ކަމަކީ  އޮންނަ  ރެވެން 

އެ ހޯލްޑުކުރުން.  އަނެއްކާ   ހުއްދައެއް  އޭގެ  ހިސާބުން  ދެން  ލިބިގެންދޭ.  ޕޭމަންޓުތަކެއް  އިތުރަށް    ވެސް 

ސްޓެ ނަގާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  އެމް.ޑީ  ކްރެޑިޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕަކީ 

މި  މަސައްކަތްތައް.  ލުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ބިއުރޯއަށް  މާނައަކީ   ކުރެވިގެން   ކަން   އިންފޮމޭޝަން  އޭގެ    ދިޔައިމާ 

ނަގަންދިޔަ ސައިކަލެއް  އެއްމިސާލަކަށް  ނަގަންދިޔަސް  ސް  ސައިކަލެއް  އޯނަރ  ނަގަން  ނޫނީ  ކަލަ  ލޯނެއް  އެހެން 



  

   ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން ކްރެޑިޓުން ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތްތްތަކަށް. ލިބޭއިރު މި  ބޭނެ އެ ފަރާޔަސް މި މަޢުލޫމާތު ލިދި

މަޖުބޫރުވީ    އެ ނުލިބޭނެ.  ވެސް  ލޯނު  އެއްކަލަ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ  ފެއިލުވާނެ.    ، ލޯނުމި  ބޭފުޅަކު 

 ގަނޑުމެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާ ދައްކަން. އެހެންވީމާ، އެއީ މިހާރު މިވަގުތަށް އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދުހައުސިން

ކުރެއްވި   ކޮމަމެންޝަން  ނާދޭ  މި  ބަދަލެއް  ގަވާއިދަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  ރޝަލް ސްޕޭސްގެ 

ވާހަކައަކީ   މަގުމައިނގޭތޯ.  ޖާގަ  ހަދާކަށް.އިތުރު  އެހެން  އެލައުކޮށް  ނަގާފައި    ތިން  މެނޭޖުމަންޓުން  ކުރިން  ދެން 

އިންނަ ވޯކްވޭއެއް  އެއްކަލަ  ވޯކްވޭއަށް  މި  އިނދޭ  އެބަ  އަނެކައްޗެއް  ފޫޓުގެ    އިންނަ  ދެ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ތަނެއްގައި 

އެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ.  ބަހައްޓަން  އެއްޗެހި  ފިހާރައިގައި  އިންޕްލިމެންޓުކުރަމުން  ޖާގައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ހެންވީމާ، 

ދަން. ދެން ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އިތުރުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއަށް    އެބަ

ބުޅަލުގެ ވާހަކަ މެންޝަންކުރެއްވި ބުޅާ،  އިނގޭތޯ. ދެން  އަޅާނަން  ވެސް ފިޔަވަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެން   އަނެއް . 

މިހާރު   އާލާވުމުގައި  އެބައުޅޭ އިނގޭތޯ. ދެން މި  ވަރަށް  ޕަބްލިކް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވެސް ހަމަ ނިއުސަންސަކަށްވާ 

ގޮތުން ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ތުނިކޮތަޅަކަށް    ދިމާވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުނި އުކާލުމުގެ ނިޒާމު މިއިންނަ  މި

އެބަ ހަދާ. އެހެންވީމާ،  އެ ކައި  ހައްޓަނީ އިނގޭތޯ. ބެހެއްޓީމާ ބުޅާ އެބަ ހަލާކުކޮށްލައިގެން  އަޅާފައި އެއްޗެހި މި ބަ

ގޮތުން. ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ  މިހާރު  އެބަހުރި  ގޮތްތަކެއް  ކަހަލަ  އެންކަރޭޖުވާ  އެކަމަށް  ބޮޑުވެ  ދެން    އާބާދީ 

އަކަށް ލާފައި އެ  ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކޮންޓެއިނަރ   ވެސް ރިކުއެސްޓުކުރޭ  ހެން ވެމްކޯ، ވެމްކޯއިން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއް

ހަމަ ފަރާތްތަކުން  ވަރަށްގިނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަހައްޓަން.  ބަހައްޓާފައެއްޗެހި  އެގޮތަށް  އެބަހުރޭ  ދެން     .

އަޅުގަނ ލެވަލުގައި  އެޗް.ޑީ.ސީ  އިނީޝިއޭޓެއް އަޅުގަނޑުމެން  މިދޭތެރެއިން  ސަރުކާރުގެ    ޑުމެން  ހަމަ  ނެގިން  ވެސް 

އަކަށް ރިކުއެސްޓުކުރިން އެ ބުޅާ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް  ރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މީޓިންގބެހޭ ދާއި  ކަމާ

ހަނދާންވަނީ އެޗް.ޕީ.އޭހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދެއްވީ  ޅުގަނޑު 

އުޅުއްވާނަމޭ.    އެ އެކަމުގައި  އޭގެބޭފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް،  މިދޭތެރެއިން    ދެން  ނުވޭ.  ޚަބަރެއް  އަދި  ފަހުން 

ކޮންޓެކް  ބުޅަލުގެ  ބައްޔެއް  އިންފެކްޝަނެއް ކޮންމެވެސް  މީހުންނަށް  އެ ޓުވާ  އަޅުގަނޑުމެން    ވާތީ  ދުވަސްކޮޅު 

ން އެކަން ކުރައްވާނެ  ބޭފުޅުން އިސްނަގައިގެ  އެއް ބާއްވަން. އެކަމަކު އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެ ންގއެރޭންޖުކުރިން މީޓި

 ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

މި   އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބަކަށް  އެޗް.ޑީ.ސީގެ  އިންތިޒާރުކުރާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް    ވަރަށް 

ނިން ކަންކަން  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ތި  ޖަވާބުދޭންޖެހޭތީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފޮނުވާފައި  އޮސިޓީ  ކޮންކަހަލަ  މާފައި  ތްގޮތަށް 

ޝަކުވާ  ބޭފުޅުން    ހުރީމަ އެ  ޓީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ގޮއްސައްތޯ ދޭން ނިންމާފައި އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިލުޔެ

އެ   އައިއްސަ ނިންމުމާ  ހުރީ  ބޯޑުގެ  އެ   ސިޓީއަކީ  ކަމަށް.  ސިޓީއެއް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  މަޢުލޫމާތު    ޚިލާފަށް  ހުރިހާ 

ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަސްމީކޮށް  ލެޓަރހެޑުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އެދެން  ބޮޑަށް   

އެއަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި ތި ބޭފުޅުންނަށް    .ފޮނުވާލަދިނިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން  ޖަވާބުދޭނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންދެއްވީތީ.  

 މިހިސާބުން މި ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 




