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 { މުޙައްމަދު ވަޙީދުޢދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނިކޮށް   ބާތިލްކޮށްފައި  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ނައިފަރު  އެްގރިމެންޓް  ޖުވެނަލް  ނައިފަރު  މިއީ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

ދިރާސާކުރުަމށް  ދިރުން  ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ޖުވެނައިލްއަށް  ނައިފަރު  އެޖެންސީން  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެންަވޔަރަންމެންޓް 

ކޮށްދީފައި އައު  ހުއްދަ  މައްސަލަ ދޫކޮށްފައިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އެދި  ބައްލަވައިދެްއވުމަށް  މައްސަލަ  އެ  ވާތީ 

ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވަވާފައިވަ ސަބް ކޮމިޓީ. މި ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑައިަގންނަވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު هللا،  ޢަބްދުމެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ކުރެވިފަިއ މިވަނީ ކޮމިޓީެގ ުމޤައްރިރަކާިއ ނައިބު މުޤައްރިރެއް ހޮވުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން  

 މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއް ހޮވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ތާީއދުކުރުމަށް. 

 

 ސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙު

 އާދެ! އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅުްއވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު މުޤައްރިރަކަށް.  

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާެގ   އުނޫގފާރު  މުޤައްރިރަކަށް  ކޮމިޓީެގ  ކަމުަގިއވާނަމަ  ނުކުރަްއވާ  އިޢުތިރާޟް  މެންބަރެްއ  އިތުރު  އެހެންވީމާ، 

މުޙަ ޢަބްދުމެންބަރު  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނޮޅިވަރަމް  މުޤައްރިރަކަށް  ނައިބު  އަދި  ވަޙީދު  هللا އްމަދު 

 ހޮވިވަޑަިއެގންފި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖުވެނަލްެގ   ނައިފަރު  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  މި  އޮތީ  މި  ހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.   .`

 ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން  އެްގރީމެންޓް

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ކޮށްދީފައިވާތީ  ައއު  ހުއްދަ  ދިރާސާކުރުމުެގ  ދިރުން  ހިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ  ޖުވެނައިލަށް  ނައިފަރު 
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މިކަ މިކަމުަގއި  ދިރާސާކުރެއްވުން.  ނައިފަރު މައްސަލަ  ލިޔެކިއުންތައް،  ހުރި  ލިބިފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅިެގން  މާ 

މިކަމާއިެގން   އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށްފަހުަގއި  ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު  އިްއވާލުމަށް  ސިޓީ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކައުންސިލުން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަދައްކާނަން.  ޮގތުން  ބެހޭ  ޮގތަކާ  ޚުލާޞާކޮށް ކުރިއަށްދާނެ  ކަންކަން  ހުރި  ފަހު( 

ޚުލާސާކޮށްލަދެްއވުމަށް  ކުޑަކޮށް  އެހެންވީމާ،  ސިޓީތަކެއް.  ބައިވަރު  ސިޓީެއއްހެން.  ދިުގ  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިވަ ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެދި  ބަލައިދިނުން  މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  ެއއީ  އެންމެ  އިދާރާއިން.  ކައުންސިލްެގ  ނައިފަރު    24ނީ 

ލޭންޑް    2019ޖުލައި   ތަންތަނުން  ބައެއް  ބަލައިލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ޑޮކިޔުމެންޓްސްތަކަށް  ބައެއް  ދެން  ޭއެގ  ަގއި. 

ޑޮކިޔުމެންޓްސްތައް  ބައެއް  ހުރި  ެއއްޗެހި  ކޯޓުންނާއި  ކޮމިޝަނުންނާއި  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  އޮތޯރިޓީންނާއި  ސާރވޭ 

 2018ފެބްރުވަރީ    27ޑަކުޑަކޮށް ޚުލާޞާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ލޭންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓީން އަންަގވާފައިވަނީ  ކު

އެްއވެސް،   އޮތޯރިޓީން  ކަމުަގޔާއި  ނުވާނެ  ކޮށްެގން  ކަމެއް  އެްއވެސް  ުގޅޭ  ބިމާ  ޚިލާފަށް  އެންުގާމއި  އޮތޯރިޓީެގ  ަގއި 

ިއެގން ނުވާނެ ކަަމށް އޮތޯރިޓީެގ ހުއްދަ ނެތި ބިންތަކާ ުގޅޭޮގތުން. ދެން ހަމަ ކައުންސިލުން ެއްއވެސް އެންުގމެއް އަންގަ 

ޖެހިެގން   ނައިފަރު    2018އޭޕްރީލް    11އެާއއި  ލިޔުމުގައިވަނީ  އެ  އެބަޭވ.  ލިޔުމެއް  އޮތޯރިޓީެގ  އަނެްއކާ ވެސް  ަގއި 

ކަ  ުގޅޭޮގތުން  ބިންތަކާއި  ދޫކޮށްފަިއވާ  ޖަމްޢިއްޔާއަށް  ޖުވެނައިލް  ކައުންސިލަށް ކައުންސިލް  ތިޔަ  ޮގތެްއ،  އުންސިލުން 

އަންަގންދެން ހަވާލާ ދެވުނު ސިޓީަގއި ވިދާޅުވެފަިއވާ ބިންތަކާ ުގޅޭ ެއއްވެސް މުޢާމަލާތެްއ ނުކޮށް މަޑުޖައްސާލުމަށްވާނީ  

 ކޮށްފަިއާވ  އަންާގފަެއވެ. އެހެންވީމާ، ތިޔަ އިދާރާއިން ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފޮނުވާފަިއވާ ނަންބަރު ސިޓީަގިއ އެންުގމާ ޚިލާފަށް

ލޭންޑްސް ސާރވޭ  ހަމަ   އެބައިން  ވެސް  އަނެްއކާ  އެންުގމެއް  އެހެން  ފަހުން  އޭެގ  އަންާގފަ.  ކަމުަގއި  މުޢާމަލާތެއް 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް  ޔޫތު  އިކޯ  ާއިއ  ޖަމްޢިއްޔާ  ޖުވެނައިލް  ޅ.ނައިފަރު  އެންުގުމަގިއވަނީ  އެ  އެންުގމެއް.  އޮތޯރިޓީެގ 

ބިންތައް އެފަރާތުން ހައުސިންގ ދޫކޮށްފައިވާ  ޖަމްޢިއްޔާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެ  ކަުމެގ ޝަކުވާ  އުޅޭ   ވަކިކުރުމަށް 

އަންާގފައި   ުގޅޭޮގތުން  ކަނޑަެއޅުމާ  ކުލި  އެ  ދަންނަވަމެވެ.  ުގޅިެގން  ހުށަހެޅުމާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރައށް  އެންޑް 

ކަނޑައަޅާ ކުއްޔެއް  ނެތޭ  އިޢުލާންަގއި  ިއންނަނީ  އެންުގުމަގިއ  މި  ެވސް އިންނަނީ.  ކަނޑަނާޅާ  ކުލި  އެހެންީވމާ،  ފަ. 

ދެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އިންނަ ލިޔުމެއް އެއީ. ޭއެގ ފަހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ލިޔުމެއް އެބައޮތް.  

ށްެގން  އެ ލިޔުމުަގއި އިންނަނީ މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުަގއި ޝަކުވާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބިންތަްއ ދީފައިވަނީ އިޢުލާންކޮ

ދޫކޮށްފައިވަނީ   ބިންތައް  ވީނަމަެވސް  ކަމަށް  ޮގތަށް  ނުނަާގ  ކުްއޔެްއ  ެއްއވެސް  ދޫކޮށްފަިއވަނީ  ބިންތައް  ކަމަށާއި، 
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ބިންތަްއ  ނުލައި  ކުއްޔަކާއި  ެއއްވެސް  ކަމުަގިއވާތީ  ޮގތަށް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތެއް  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  އެތަންތަނުަގއި 

ބަންޑާރަ ދިރިއުޅުމަށް  ބިންތައް ދޫކުރުމަކީ  ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  ބޭނުންތަކަށް  އެހެނިހެން  ފިޔަަވއި  ޯގތި 

ގަވާއިދުެގ   ބެހޭ  ފާހަަގކުރެވެެއވެ.    3ދޫކުރުމާ  ކޮމިޝަނަށް  މި  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  އާިއ  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އަޅުއްަވއި ފިޔަވަޅު  މިނިސްޓްރީން  ތިޔަ  ެއކަންކަމާއިމެދު  ވީމާ،  ކޮމިޝަނަށް  އެހެންކަމުން،  މި  ދެްއުވމަށްފަހު 

ކޮމިޝަނުން.  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  ފޮނުވާފައި  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ހައުސިންގ  ކިޔާފައި  އެދެމޭ  އަންަގވައިދެއްވުން 

ަގިއ    2018ޖޫން    24ަގއި. ޭއެގ ފަހުން    2017ސެޕްޓެންބަރ    27ދެން އޭެގ ފަހުން ހަމަ ެއ ލިޔުމުަގިއ އިންނަނީ  

އެންޓި ވެސް  އޮތް ސިޓީަގިއވަނީ އަނެއްކާ  ފޮނުއްވާފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ހައުސިންގ  ހަމަ  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން   

ބިންތައް  ފަރާތުން  އެ  ބެލުމުން  ބެލި  ކޮމިޝަނުން  މި  ޮގތެއް  ކަންހިނާގފައިވާ  މައްސަލަިއަގިއ  ހަވާލާދީފައިވާ 

ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ވިޔަފާރީެގ އުސޫލުން މާލީ   ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެ ބިންތައް

މަންފާ ލިބޭ ޮގތަށް ކަމަށްވާތީ ވިޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް ެއޮގތަށް ބިންތައް ދޫކުރެވޭނީ ކުލި ނަާގ ޮގތަށް ކަމަށާިއ، ވީމާ ިމ  

ެއއްޮގތަށް  އެންުގމާ  އަންާގފަިއވާ  ސިޓީން  އެ  ސިޓީން،  ކީ  އަޅުަގނޑު  ދެންމެ  ސިޓީން  ނަންބަރު  ކޮމިޝަން 

މި ދަންނަވާލަނީ. ޢަ ފަހުެގ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ސިޓީ އަޅުަގނޑު  މަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެެވ. އެންމެ 

ަގއި ވަނީ    2017ސެޕްޓެންބަރ    27ަގއި.    2017ސެޕްޓެންބަރ    27މައްސަލަ ނިންމި ޮގތް އަންާގ އެންުގުމަގއި. ެއއީ  

ދޫކޮށްފަިއވަނީ   ބިންތައް  )ށ(  3އެ  މާއްދާެގ  ފާހަަގކުރެވޭތީ   ވަނަ  ކޮމިޝަނަށް  މި  ކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފު  އާިއ 

އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އެންުގމަށް  ކޮމިޝަނަށް  އެ  އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅު  އެކަންކަމަށް 

ނަންބަރު  ާގނޫނު  މައްސަލަ  މި  މައްސަލަ،  އެ  ދަންނަވައި  އޮތޯރިޓީަގއި  ަގވަރމެންޓް  ލޯކަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ކަމަށް ކޮރަ ހިންާގފަިއވާ  ައމަލެއް  ކޮރަޕްޝަންެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ  ހުއްޓުވުމާ  ޕްޝަން 

  1ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ    25ފާހަަގކުރެވިފައި ނުވާތީ ާގނޫނު ނަންބަރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ާގނޫނުެގ  

ެގ ކުށެއް އެކުލެިވެގންވާ މަްއސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މި  ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ފަދައިން މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން 

ކައުންސިލްެގ   ނައިފަރު  އެބަިއދޭ  ފަހުން  ޭއެގ  ދެން  ދެންނެވީެމވެ.  ވާހަކަ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލަ 

އިންނަ   އަންާގފައި  މަޑުކޮށްލުމަށް  އެންުގންތައް  ކައުންސިލްެގ  އެބައިދޭ  ކޯޓުން  ނައިފަރު  އަމުރެްއ.  އިދާރާއިން،  ކޯޓު 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ވެސް ލިޔުން ފޮނުވާފައި އެތަންތަން ހުސްކުރުމަށް ލިޔުން ފޮނުވާފައި އެބައިދޭ. ޭއެގ    2ދެން އެބައިދޭ އެ  

ދެން ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ  ެއއީ ބޭސިކަލީ  ލިޔުމުން ފަސްކުރާށޭ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އެބައިދޭ  އިތުރުން ކޯޓު އަމުރުަގއި 

 ކީ.  ހުރި ކަންތައްތަކަ

 



 2020ޖޫން  16                       ބައްދަލުވުންފުރަތަމަ ގެ  3ސަބް ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

 

 

4 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކޮށްލައްވަން.   މެންބަރުން  ައސްލު  ބޭނުން  ައޅުަގނޑު  ޮގތެއް  ކުރިއަށްދާނެ  މިކަމުަގއި  އެހެންވީާމ،  ޝުކުރިއްޔާ. 

ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ހިތަށްައރާ ސުވާލެއް ެއއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަ އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގިއ ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެން 

އިރާެގ ރަށްރަށުަގިއ ވެސް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދީފައި ހުންނަ ބިންތައް އަޅުަގނޑަށް އެނިގެގން ދީފަިއ ހުންނަނީ ދާ

ހަރަކާތްތެރި   ވަރަށް  ެއބަހުރޭ  ރަށްރަށުަގއި  ހަމަ  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަދި  އެއީ  ނޫން.  ކުއްޔަކަށެްއ  ހިލޭ. 

ތަރައްޤީއަށް   ރަށްރަށުެގ  ޖަމްޢިއްޔާތަްއ. ޖަމްޢިއްޔާތައް  ކުރާ  މަސައްކަތްތައް  ބޮޑެތި  މުހިންމު  ވަރަށް  މަސަްއކަތްކުރާ 

ދީފައި  ލަފާކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ޮގތުން  ާވިގވެރިވުމުެގ  މަސައްކަތްތަކަށް  އެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ  އެހެންވީމާ، 

ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހުންނަނީ. ދެން މިކަމުަގއި ާގނޫނީ ޮގތުން ކިހިނެއްތޯ އޮތީ ސާފުކޮށްލަން އެ  

ކިހިނެއްތޯ  ނިންމާފަ.  ކަންތަްއތަކެއް  މީަގއި  އެބައޮތް  ވެސް  މަރުޙަލާއިން  އަނެއްކާ ޝަރުޢީ  ކަމެއްހެން.  ކުރަންޖެހޭނެ 

 މެންބަރުންެގ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. 

 

 ވުން: ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެ 

ެއީއ   ނުދެވޭތޯ  ދެވޭތޯ  ހޯދަން  މަންފާ  މާލީ  މިސާލަކަށް  ވިޔަފާރިކުރަން  ޖަމާޢަތްތަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާ  ނުލައި  ކުއްޔަކާިއ 

އަޅުަގނޑު ވެސް އުފައްދާ ސުވާލެއް ާގނޫނީ ޮގތުން. ދެން އެކަމަކު އެންޓި ކޮރަޕްޝަންެގ ސިޓީން އެބައިދޭ ބުނެފަިއ  

 ނުދެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖިްއޔާ ެއއީ ކޮންޮގތަކުން ނިންމި ނިންމުމެއްތޯ ވެސް މާލީ މަންފާއެއް ހޯދަންޏާ ހިލޭ ބިން

ބަލާލަން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. މިސާލަކަށް މުޤައްރިރު ތި ދެންނެވީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ހިލޭ ދޫކޮށްފައި ހުންނަނީ  

ހޯދަންތޯ ނޫނިއްޔާ ސޯޝަލް މަސައްކަތެއް ކުރަންތޯ ބިންތައް. ެއއީ ސުވާލަކީ އެ ހިލޭ ދޫކޮށްފައި ހުންނަނީ މާލީ މަންފާ  

އެއީ ކަންނޭނެގ މޯރަލް ކުެއސްޝަނަކީ މިތާނަގއި. އަޅުަގނޑު އެދެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ާގނޫނުެގ އެކަން އިންޮގތެއް  

 ސާފުކޮށްލުން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު
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ޮގތަކަށް ބިން ދޫކޮށްފަ. މިސާލަކަށް ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންަގން ދީފައި ހުންނަ    2ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެބަހުރޭ  

އުސް އެްއޗެހި ހިންަގން. އެޮގތަށް ކުލި  ބިންތަކުން ހުރޭ ކުލި ނަާގ ތަންތަން. އަނެއްބައި ތަންތާ ހުންނަނީ ެގސްޓް ހަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ކްލަބް  ހުންނަނީ  އަޅައިދީފައި  ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް. ސަރުކާރުން  މާލޭެގ މިހުރި  މިސާލަކަށް  ނުނަާގ. 

ހުންނަނީ.  ސަރުކާރުންތާ  ހޯދަމުން.  މަންފާ  ހަމަ  ދަނީ  އެ  އޭެގން  ެއއްބަޔަކު  ިމސާލަކަށް  ހުންނައިރު  ހަވާލުކޮށްފަ. 

ކަމަކު މިސާލަކަށް ނައިފަރު ކަންތަކުަގއި ޖުވެނައިލަކީ ހަަމ އިޖުތިމާޢީ ކަމެއް ކުރާ ބަޔެްއތޯ. މިސާލަކަށް ފައިސާައކަށް  އެ

ނޫން ކަންނޭނެގ އެ ވެލާ ކަންތައް ެވސް ެއ މީހުން ކުރަމުން ދަނީކީ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެްއ ކުރާ.  

ކަންނޭނެގ ދޯ މިސާލަކަށް ރެސްޓޯރެންޓް ހިންާގ، ތެޔޮ ވިްއކާ ތަންތަން ހިންާގ އެކަހަލަ    އެކަހަލަ ބިންތަކަށް ތަފާތުވާނެ

ބިންތަކާއި މިޮގތަށް ދީފައި ހުންނަ ބިންތައް. އެކަަމކު މިސާލަކަށް ހަމަ އިނޭގތަނެއް މަްއޗަންޮގޅިަގއި އިންނާނެ ޓާރފް  

ބަށް ދީފައި. އެމީހުން އެބަ ނަާގ މަހެއްެގ ަމއްޗަށް  ކުލަބެއް އިންނައިރު ެއއް ކުލަ  2ދަނޑެއް. އެތަން އިންނަނީ ެއތާ  

ހާހެއްހާ ރުފިޔާ. ނަގާއިރު ޭއެގން ކުރާ އިޖުތިމާޢީ ކަމެއް ނީދޭ. އެކަމަކު މިސާލަކަށް ިމ    20ލައްކަ    1ާގތްަގނޑަކަށް  

ބަިއވެ ކަންތައްތަކުަގިއ  އިޖުތިމާޢީ  ޢާއްމުކޮށް  ހަމަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ  ކުލަބު  ހުންނަ  އެކަމަކު  ރަށްރަށުަގއި  ބަޔެްއ.  ރިާވ 

ބަލަންޖެހޭނެ  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  އެކަހަލަ  އެހެން  ކުރަމުންދަނީ.  މީެގން  ޚަރަދުތަކޭ  އިދާރީ  އެމީހުން  ބޮޑަށް  މާލޭެގ 

 ރަށްރަށާއި މާލެ އާއި އިންނަ ތަފާތަށް ވެސް ކަމެއް ބަލާއިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާނަށް އަ

 

 ސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާހަކަެއއް ދެއްތޯ މި ދެކެވެނީ.   2ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ  

ލިޔުންތަކުން  މި  ދެން  ދިނުމާ.  ބޭނުންކުރަން  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  ދިނުމާއި،  ޔޫސްކުރަން  ޕާރޕަސް  އިޖުތިމާޢީ  ބިން 

ޔުމާއި އަދި ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ ލިޔުންތަކުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ މި ސާފުވާ އެްއކަމަކީ ސްޕެޝަލީ އޭ.ސީ.ސީެގ ލި

ދޫކުރި   އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ިވޔަފާރިކަން.  ކުރަނީ  އެތާނަގއި  ެއކަމަކު  ކަން.  ޕާރޕަސްއަކަށް  އިޖުތިމާޢީ  ދޫކުރީ  ބިން 

އިޖުތިމާޢީ ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައި ޕާރޕަސްއަކަށް ނޫން ލޭން ޔޫސްކުރަނީކީެއއް. އެއީ މި މަްއސަލަ އުފެދުނު ހިސާބަކީ.  

އޮތް ތަނެއް ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުން ބޮޑު މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދަން މިމީހުން ބޭނުންކުރަނީ. ދެން އޭ.ސީ.ސީން މި އޮންނަނީ 

މިދެންނެވިހެންވީމަ   2 ޕްރޮބަބްލީ  މޯސްޓް  ދެން  ޓާރިމނޭޓްކުރަން.  ެއްގރިމެންޓްތައް  އަންާގފައި  މަތިން  ފަހަރެްއެގ 
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ކޮމިއުނިޓީ  ކަންނޭ ޕާރޕަސްއަކަށް  ސޯޝަލް  ޑިފަރެންޓް  އިޒް  ވިޔަފާރިކުރުން  ހޯދަިއެގން  ބިންތަކެއް  ހިލޭ  ބަޔަކު  ނެގ 

އަންާގފައި  އޮންނަނީ  ފުރަތަމަ  އޮތޯރިޓީން  ސާރޭވ  އެންޑް  ލޭންޑް  ދެން  ޔޫސްކުރުމާ.  ތަނެއް  ސާރވިސްއަށް 

އެްއ އޭ.ސީ.ސީެގ އެންުގމަށް ކޮމްޕްލައި ކުރަން އަންާގފަ.  އެން.ޖީ.އޯސްއަށް ދޭން. އެކަަމކު ފަހުން އެބައިން އެހެން ސިޓީ

ޮގތުން   ތަބާވުުމެގ  އޯޑަރަށް  ކޮމްޕްލަޔަންސް  އެ  ކައުންސިލުން  މިހެންވީމާ  މިކަން  މިވާޮގތަކީ  ދެން  މިހާރު  ދެން 

އްސަ މިއޮންނަނީ  އެްގރިމެންޓްތައް ޓާރމިނޭޓްކޮށްފައި ތަން ހަވާލުކުރަން އަންަގނީ. އެންީގމަ މި މީހުން ދަނީ ކޯޓަށް. ޮގ

ޮގތަކަށް ނިމެންދެން ކައުންސިލްެގ އެ ޓާރމިނޭޓްކުރަން އެންިގ އެންުގމަށް   ވަުގތީ އަމުރެއް ނެރެފައި މައްސަލަ ވަކި 

މައްސަލައެްއަގއި   އޮތް  ކޯޓުަގއި  ދެން ސުވާލަކީ  ކޯޓުަގއި.  އޮތީ  މި  މައްސަލަ  މިހާރު  ައސްލު  ނުކުރަން. ސޯ  އަމަލު 

ށް ެއއްޗެއް ބުނެވިދާނެތޯ ދެއްތޯ. ކޯޓުަގިއ ހިނަގމުންދާ މައްސަލައެްއވީމަ. ެއ ކޮންމެ ޮގތެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަ

ލިބިފަ.  އެބައޮތް  ވެސް  ނަންބަރެއް  ޤަޟިްއޔާ  ނެތިއެއް.  ެއއް  ޤަޟިއްޔާ  ނުނެރެވޭނެތާ  އަމުރެއް  ވަުގތީ  ވިޔަސް 

މި މަްއސަލަ ނިމިއްޖެތޯ ނޫނީ ސްޓޭޓަސްއަކީ    ެގ  2019އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން މިހާރު ކޯޓުން  

ދެން   މި    2ކޮބައިތޯ.  ކަންނޭނެގ  ރަނަގޅު  ެގންނަން  ބަލާލަން  ައޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަަމކަށް  ވަނަ 

ސާފުކޮށްލަން   މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  ދެން  ދޫކުރީ.  ކޮންކަމަކަށްތޯ  އަސްލު  އެްގރީމެންޓް.  އޮތް  ކޮށްފައި  މީހުންނާއިއެކު 

ވިޔަފާރިކުރަނީކަން އެބައިނޭގ. ދެން ވެލާ އާލާކުރާ ކޮންމެެވސް ވާހަކަ އާދޭ. އެކަމަކު އެްގޒެކްޓްލީ ކޮން ިވޔަފާރިއެްއތޯ  

އަސްލު   މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  ެއ  އެމީހުން  އެބައިނޭގ  ކިޔާލީމަ  ލިޔެކިއުންތައް  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  ދެން  ކުރަނީ. 

 ހޯދަިއެގން ނޫނީ ނުކުރެވޭ ޒާތުެގ މަސައްކަތެއްކަން. އެހެންވީމާ، އެ ޕާރމިޓްސް  ހޯދަންޖެހޭ ވަކި ކަހަލަ ޕާރމިޓްތަކެއް

ވެސް ނެތި ރެިގއުލޭޓްރީ ފްރޭމްވޯރކުން ބޭރުންކަން އެ ވިޔަފާރީެގ މަސައްކަތެއް، ކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ. އެކަމަކު  

ކަެމއް ކުރަނީކީއެއް.   ކްލިއަރެއއް ނުވި ކޮންކަމެއް  މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެން  އެހާ އަޅުަގނޑަކަށް  މި  އެހެންވީމާ، 

 ހޯދާލާފައި ކުރިއަށް ދިއުން ކިހިނެއްތޯވާނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް ކުރިއަށް  

ަގއި މި މައްސަލަ އޮތް ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަނަކުން މިކަން ކުރެިވެގން ނުވާނެ ެގންދެވޭނީ. މިހާރު ކޯޓު 

ކަމަށް   ކަމެއް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ކަމުގައިވާނަމަ.  ޝަރީޢަތެއް  ހިނަގމުންދާ  މައްސަލަ  ކޯޓަކުން  ކަންނޭނެގ 

ބަލަން   ކަންނޭނެގ،  އެބަޖެހޭ  އެދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  މިކަމުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ކޯޓުން  ކަންނޭނެގ  އެބަޖެހޭ 

އަދި   އަޅުަގނޑުމެން  ިއތުރަށް  ޭއެގ  ދެން  އާިއ  ނިންމައިފިތޯ  ޮގތަކަށް  ވަކި  އޮތީ.  ކިހިނެއްތޯ  ހާލަތު  ޝަރީޢަތުެގ 
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ހަމަ ކަމުަގިއވާނަމަ  ދިރާސާކުރަންޖެހިއްޖެ  ޤަބޫލުކުރަންމިކަމުަގއި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެްގރީމެންޓެއް     މި 

އެްގރީމެންޓާ   އެ  އަދި  ެއްގރީމެންޓާއި  އޮތް  ހެދިފައި  މެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  އަދި  ބޭނުންވާނެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކިހިނެއްތޯ  އޮތީ  ެއްގރީމެންޓުަގއި  ވާހަކަ  ޝަކުވާތަކުެގ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މި  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރެެވނީ  މި  އެްއޮގތަށްތޯ 

ނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އެދެން މީެގ ކޯޓު ސްޓޭޓަސް ބަލާލުމާއި އަދި  އޮޅުންފިލުވާލަންޖެހޭ

މީެގ ެއްގރީމެންޓު ހޯދުމުެގ ިއދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބިން ދޫކުރުުމަގިއ  

  ނުވަތަ... ޙިސާން. ެއއީ ައުގ ނަަގއިެގންތޯ؟ އޮންނަނީ ކޮން އުސޫލެއްތޯ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ދެއްތޯ   އޮތީ  މި  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިތާ  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީން  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުން  އޭެގ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ނިންމުމެއް ސްޓޭޓަސްއަށް  މައްސަލަިއެގ  މި  އޭ.ސީ.ސީން  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅު   މިކަން.  ބަލާލުން  ވެސް  އޮތްތޯ 

 ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންެމ  ެއއްކަލަ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮމިޓީ.  ލާމަރުކަޒީ  މިއީ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  މިހާރު އަޅުަގނޑު ވެސް 

މިތިބީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކަންނޭނެގ.  ބާރުވެރިކުރުން  ނިޒާމު  ކައުންސިލު  މަސައްކަތަކަށްވާންޖެހޭނީ  އިސް 

. ދީފައި ައނެއްކާ މިކަހަލަ ޮގތްޮގތަށް ލޭންޑް ސަރޭވ އޮތޯރިޓީ ާއއި  އިޙްތިޞާސްާއ ެއއްޗެހި ދޭން ނިންމައިެގން މިތިބީ

އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް އެްއކަލަ ކައުންސިލުެގ ބިމުެގ ކަންކަުމަގއި ބާރު ހިންޭގ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެީއ  

އިނދެގެ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ަގއިމު  އެކަމަކު  ކަންނޭނެގ.  ސުވާލެއް  ވެސް  ވެސް  އަބަދު  އަޅުަގނޑު  ން 

ފޭވަރކުރަނީ ކައުންސިލުތަކަށް އެ ނިޒާމަށް އަޅުަގނޑު ފޭަވރކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ވިސްނުމުަގިއ  

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ރަށެއްެގ އިޙްތިޞާސް ދީފައި އެ އިޙްތިޞާސްަގއި ހިމެނޭ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ޮގތުެގ 

ޔިތުންެގ ރުހުމާިއ އެކީަގއި ފާސްކުރުމަށްފަހު ެއ ޕްލޭނާއި ޚިލާފު ނުވާޮގތަށް ބިން ދީ ބިމުެގ މުޢާމަލާތް  ޕްލޭނެއް ރައް

ހިންުގމުެގ ހުރިހާ ބާރެްއ ކަުއންސިލަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އެހެންވީމާ، ިމ 

ދަލުވުަމކަށް ދާން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މިައދުެގ ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑު  ލިޔެކިއުން ހޯދާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ދެވަނަ ބައް

 ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

_______________________ 
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