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 ޢަލީ ނިޔާޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

، ޓީއަށް ހާޒިރުެވވަޑައިން ތިއްބެވީ ވަނަ ބައްދަލުވުމުން މި ފެށުނީ. މިވަުގތު ކޮމި  23ޓީެގ  ކޮމި މި އަހަރުެގ. `

ރާޝިދު، މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާ  ކޮމަންޑޫ  އިްއޒަތްަގއްދޫ  އަޙްެގ  މެންބަރު  މަދު ތެރި 

ދާއިރާެގ   ޒާހިރު، އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި  އަދި  ފަލާޙު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  މާފަންނު 

 މިއަދުގެ  ޓީެގ މުޤައްރިރު.ކޮމި، ޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި އަޅުަގނޑު ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްމު  މެންބަރު

  ނޫނަށް އިސްލާޙުެގނައުމުެގ ބިލުާގބެހޭ    ހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާދިވެ  20/ 98ނޫނު ނަންބަރު  ާގމި އޮތީ    ަގއިއެޖެންޑާ

ރިޕޯޓަށް ނިންމިޮގތުެގ  އަޅު ދިރާސާކޮށް  ނިންމުން.  ވާނީަގނޑުޮގތެއް  އެކަމާބެހޭ މެން  އެންމެހައި  މިހާރު 

ނިންމާފަާގ،  މަސައްކަތްތައް  ެގނެސް  ބަދަލުތައް  ހުރިހާ  ެގންނަންޖެހޭ  ކުޑަކުޑަ. ނޫނަށް  ލާ  މްއި  އެހެންނަމަވެސް، 

 އެއީ،  ފާސްކޮށްލާފައި ދެން އަޅުަގނޑު ރިޕޯޓަށް ދާނީ. ތަން  އެހެންވީމާ، އެ. ކުށެއް އެބައިނދޭ ނުވަތަ ޖުމުލައިެގ

ފަޅުރަށަކާ   ވަނަ.  10،  އަދަބު ހިމެނޭހެން  ރަށްރަށް  ހިފާފަިއވާ  ކުއްޔަށް  ައދި  ރަށްރަށާއި  ހިފާފައިވާ   ވަރުާވައށް 

ފަރާތަކާމެދު އެ، ނަމަ ެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިފިާގނޫނު ުގޅޭޮގތުން މި ާގނޫނުަގއި ނުަވތަ މި

ފަރާތަ ދޫކުރި  ކުްއޔަށް  ނުވަތަ  ވަރުާވއަށް  ރަށް  އިޚްތިޔާރު  ެއޅުމުެގ  ފިޔަަވޅުތައް  ކަމާބެހޭ    ށްއަންނަނިވި  ނުވަތަ 

ލިބިެގންެވއެވެ.  ނާދޭ އިދާރާތަކަށް  ބަދަލެއް  ެއްއޗަކަށް  ެއއްެވސް  ަގއި. މިއިން  )ހ(  ސެންޓެންސް   ހަމައެކަނި 

ލާނަން. ަވރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް  އިއަޅުަގނޑު ކިޔަ ނިމުމުަގއި )ހ( ާއއި )ށ( ެއއްޮގތްކުރުމަށް ެގނަިއ ބަދަލެއް. 

ނޫންވެސް ެއްއވެސް   ހިފާފާއި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ  ރަށާ ުގޅޭޮގތުން ެއ ރަށެއް ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުްއޔަށްދީފައިވާ ފަޅު

މިފަރާތަކު ަގަވއިދާމި    ާގނޫނު ނުވަތަ ން  ހަދާ  ދަށުން  ޢަމަލެއްކޮށްފި  ާގނޫނުެގ  ކުޑަ   ،ނަމަ ޚިލާފު  މައްސަލައިެގ 

ވަރުާވއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދީފަިއ    އެކު،  ނާކުރުމާ ރިމާމިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖު  1ިގނަވެެގން  ، ޔަތްކޮށްޢާބޮޑުމިނަށް ރި

ފިޔަވަޅު   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަށުން  މަތީގަ އި  ކުރީަގއި ެއޅުން.އެއްބަސްވުމުެގ  ރިޕީޓު އިން   އިނީ  ހަމަ   ކޮށްފަ.ބައި 

ޮއޑު ކޮންމެވެސްަވރަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ، ހުރޭ އެހެން އިނީމަކިޔުމުަގއި  ތަންކޮޅު  ހަމައެކަނި އެ  އެހެންވީމަ  .ޮގތެއް 

 ނަން.ެގންނާއަޅުަގނޑު    ެވއްޖެްއޔާ އެ ބަދަލު  ކަމަށް  ްއވާނުކުރަ ތިރާޒުއުތި ބޭފުޅުން އިމި  އެހެންވީމާ،   ބަދަލުކޮށްލީ.

ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ   އެހެންީވމާ، އެާއއެކު އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތަށް ފާސްވީ 

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޅާނަން ހަހުށަ  ރިޕޯޓު ބޭފުޅުންނަށް  ދެ ތި  ވޯޓު  ހުންނަ   މަށް.އްވުޮގތަކަށް  އާންމުކޮށް  މިއީ  ދެން 

އި އަޅުަގނޑު  ބަ މި.  ޓީން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުބިލަށް ކޮމި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ؟ކިޔަންވީތޯ ެއއްކޮށް ބައިބައި ދެއްތޯ.

ބިލާ ކިޔާ މި  ކޮ  ނަން.  މެމިުގޅޭޮގތުން  މަޝްންބަރުންޓީެގ  މެދުަގއި  ބައްދަލުކޮމި، ރާކުރުމަށްފަހުވަެގ  މުަގއި  ވުޓީެގ 
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ިއޞްލާޙުތައްބަރުން  ންމެ ބަެއއް  ެގނެސްފައިވާ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޚިޔާލުތަކަށް  އެ   ފާޅުކުރި    ތިރީަގއި 

އިޞްލާޙު.  ނީެއވެ.  ވަ ހުށަހަޅާ  ބިލަށް  މާއްދާ  2  ނަންބަރު  ބިލުކޮމިޓީން  ހުށަހަޅާފައިާވ    ވަނަ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ޮގތް. ާގ.  ންވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރު  2ނޫނުެގ  ާގ

ބަޔާންކޮށްފަިއވީ.  )ރ( އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި    މި  ކަންކަން  ދިނުމާބެހޭ  ވަރުވާައށް  ފަޅުރަށް  ނަމަވެސް، 

 ނޫނު ހުރަސްއަޅާ ާގވާލުަގއި ތަންފީޛުކުރުމަކީ މި  ހަނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ކައުންސިލެއްެގ  ާގ

ނޫނެވެ. ސަބަބު،   ނުވަ  ރަށްރަށް  ފަޅު ކަމެއް  މޮނިޓަރ  ވަރުވާއަށް  މަސައްކަތްތަކާއި  އިދާރީ  ދިނުމާބެހޭ  ކުްއޔަށް  ތަ 

ލިބިދިނުމަށެވެ.   އިޚްތިޔާރު  ކުރުުމެގ  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލު  މަސަްއކަތް  މާއްދާ   5ނޫނުެގ  ާގކުރުމުެގ  ވަނަ 

އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް  ޮގތް.  ާގ.  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ލިޔެދީނޫނު  ފަިއވާ  ވަރުާވއަށް 

ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފަިއާވ  . )ހ( -5ފަޅުރަށް ދެވަނަ ފަރާތަށް ލިޔެދިނުން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުން. 

ލިޔެދިނުާމއި ފަރާތަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  ުއޅޭ  ލިޔުއްަވއިެގން  ރަށެއް  އެ  ދިނުމާއި،  ފަޅުރަށެއް،  ،  ކުްއޔަށް 

ފަރާތަކަށް އެހެން  ޒިންމާ  މަނާކަމެކެވެ.  ހަ  ބެލެހެއްޓުމުެގ  އެހެން   .)ށ(ވާލުކުރުމަކީ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނަމަވެސް، ރަށެއް ލިޔުއްަވިއެގން އުޅޭ ފަރާތުން ރަށް ބެލެހެއްޓުމުެގ ބޭނުމުަގއި އެ ރަށެްއަގއި ެއ    ބަޔާންކޮށްފަިއވީ

މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓު  ފަރާތުެގ  ރަށް  ބައިތިއްބައިެގން  މީހުން  ސަބަބު،  ނޫާގމި    ންޮގތުަގިއ  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ނު 

ވާލު ނުކުރެވޭނެކަން ސާފުާވނެޮގތަށް ބަޔާންކުރުމާއި އަދި  ހަބެލެހެއްޓުމުެގ މާނައިެގ ތެރޭަގއި ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކަށް 

ބެލެހެއްޓިދާނެ ބައިތިއްބަިއެގން  ކޮމިޓީން   ކަމަށް  މުވަްއޒަފުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މާއްދާ  މި  ބަޔާންކުރުމުެގޮގތުން 

ނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ާގ.  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  6ނޫނުެގ  ގާ ބުނެވިދިޔަ  ވަނީ.  ފައިނިންމާ

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފަިއވާ ފަޅުރަށެއް، އެ ރަށެއް ލިޔުްއވަިއެގން  . )ހ( -6، ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ޮގތް

ފަރާތަކަށް   އެހެން  ފަރާތުން  ދިނުމާއި،  ލިޔެދިނުމާއިއުޅޭ  ފަރާތަކަށް ،  ކުްއޔަށް  އެހެން  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުމުެގ 

ނަަމެވސް، ރަށެްއ ލިޔުއްަވިއެގން   މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ.  ވާލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )ށ(ހަ

މުަވއް ފަރާތުެގ  އެ  ރަށެއްަގއި  އެ  ބޭނުމުަގއި  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ރަށް  ފަރާތުން  މީހުން   ޒަފުންއުޅޭ  ޮގތުަގއި 

ކަމާބެހޭ ުވޒާރާއިން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާެގ    -1ނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ާގބައިތިއްބައިެގން ރަށް ބެލެހެްއޓުމަށް މި  

ރަށް   -2އްދަކަށް ވަންނަ ވަނުން.  ޙަ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިެގން ފަޅުރަށަކަށް އަރާ އެރުާމއި، ފަޅުރަށެއްެގ ފަޅުެގ ސަރަ

ފަޅުރަށަކުއްޔަ ފަރާތުން  ދީފަިއވާ  އެރުމާއި،  ށް  އަރާ  ސަރަފަޅުރަށެއްެގ  ށް  ވަނުން.  ޙަފަޅުެގ  ވަންނަ    -3އްދަކަށް 

އަދާކުރަންޖެހޭ   ޚިދުމަތަކުން  އެރުމާއި،  ާގސަލާމަތީ  އަރާ  ފަޅުރަށަކަށް  ޮގތުން  އަދާކުރުމުެގ  ޒިންމާއެއް  ނޫނީ 

ސަރަ ފަޅުެގ  ވަނުން.  ޙަ ފަޅުރަށެއްެގ  ވަންނަ  ނުވަތަ   -4ްއދަކަށް  ޖެހިެގން  ހާލުަގއި  ނުވަތަ  ޯގސްެވެގން  މޫސުން 
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ވެސް   ނޫނުން  ޓަކައި ނުވަތަ އެ  އެްއަގއި މީހުންެގ ފުރާނަާއއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށްސާދިހާކަނޑުމަތީަގއި ދިމާވާ  

ސަރަހާކުއްލިނުރަްއކަލެްއެގ   ފަޅުެގ  ފަޅުރަށެްއެގ  އެރުާމއި،  އަރާ  ފަޅުރަށަކަށް  ވަނުން.ވަންށް  އްދަޙަލަތެްއަގއި    ނަ 

ކުއްޔަށްސަބަބު،   އަދި  އަރަވަރުާވއަށް  ނުލައި  އަަގކާ  ފަޅުރަށަކަށް  އުސޫލުތައް  އިދީފަިއވާ  ލުކޮށް  ސީތަފު  ފޭބޭނެ 

  7ނޫނުެގ  ާގ ވަނަ މާއްދާއިން  4ލުެގ  ބި.  ބަޔާންކުރުމުެގ ޮގތުން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފަ

މާއްދާ ހުށަހަޅާފައި ވަނަ  އިޞްލާޙު  އަށް  އިޞްލާޙުކުރުންާވ  ޮގތަށް  އޮތްއަންނަނިިވ  ބިލުަގިއ  ރުްއަގސް  ޮގތް،    . 

ނޫނުެގ  ާގމި    ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފަިއވާ ފަޅުރަށަކުން ރުއްަގސް ކަނޑަންވާނީ ނުަވތަ ނަަގންވާނީ  -7.  ކެނޑުމާއި ނެުގން

ތިމާވެށި އަދި  ޮގތުެގމަތިން،  ގަވާއިދުަގއިވާ  ހަދާ  ުގ ދަށުން  ޢަމަލުކުރެވޭ  ޙިމާޔަތްކުރުމާ  ަގވާއިދާާގޅޭޮގތުން    ނޫނާއި 

ޮގތްމަތިންނެވެ.    ޮގތުެގއެްއޮގތްވާ  ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކެނޑުމާއި  ފަ  ، ކޮމިޓީން  ރުއްަގސް  ރަށްރަށުން  ޅު 

އަނެއްތަނަށް    -7  :ނެުގން ތަނުން  ެއއް  ނުވަތަ  ނަަގންވާނީ  ނުވަތަ  ކަނޑަންވާނީ  ރުއްަގސް  ރަށްރަށުން  ފަޅު 

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާިއ އަދި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން އެކުލަވާލާފަިއވާ ކަމާބެހޭ  ާގވާނީ، ިމ  ެގންދަން

ސަބަބުާގ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދުތަކާ  އެކުލަވާލާފައިވާ    ، ނޫނާއި  ެއއްޮގތްވާ ާގމިހާރު  ަގާވއިދާ    ނޫނާއި 

ފަޅު  ޮގތުެގ ރުއްަގސް    މަތިން،  ެގންދިއުުމަގއި  ރަށްރަށުން  ައނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  އަދި  ނެުގން  ކެނޑުާމއި 

ބަޔާންކުރުމާއި އުސޫލު  މާއްދާ  ގާ ޔަތްކުރާނެ  އާރި ،  ޢަމަލުކުރާނެ  މި  ބަޔާންކުރުމުެގޮގތުން  ަގވާއިދު  ނޫނާއި 

ނިންމާފަ ވަނީ  ކޮމިޓީން  ކަމެއް  ތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަުގ.  އިޞްލާޙުކުރުމަށް    ތި.ފާހަަގކުރަްއވާ  ޖެއްޔާެވއްއެއްވެސް 

އަ ތިއެހެންނޫނީ  ބަލަނީ  މި  އޮތްކަމަށް.    ޅުަގނޑު  ރުހުން  މިކަމުަގއި  މިއަށް  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު  ަގނޑުކޮށް  ެއއީ، 

ނޫނު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ާގ  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  9ނޫނުެގ  ގާ ބުނެވިދިޔަ  ވޯޓަށް އަހާނީ.  

ނޫނުެގ ދަށުން  ާގނުވަތަ މި    ނޫނުާގމި  .  )ހ(  -9  ފަޅުރަށް ވަކިކުރުން.ވަރުާވއަށް ދީފައިވާ  ،  ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ޮގތް

ެއއްބަސްވުމާ  ލިޔެދިނުމުެގ  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށެއް  ނުވަތަ  ަގވާއިދާއި  ލިޔެދީފަިއާވ  އި،  ހަދާފައިވާ  ވަރުާވއަށް  ފަޅުރަށް 

 ކުރިން، އެ ރަށެއް ސަރުކާރުެގ  ފަރާތުން ޚިލާފު ނުވިނަމަވެސް، ފަޅުރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިާވ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ޖެހިއްޖެ ނަަގން  ފަރާތަށް    ބޭނުމަށް  ލިޔެދީފައިވާ  ވަރުވާއަށް  ފަޅުރަށް  ނޯޓިހެއް   30ނަމަ،  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

ރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރި   އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް، ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފަިއާވ ރަށް ވަކިކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު   ދިނުމަށްފަހު 

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދާއި ނުވަތަ ފަޅުރަށެްއ  ގާ ނުވަތަ މި    ގައިނޫނުާގމި    .  ލިބިެގންވެެއވެ. )ށ(ފަރާތަށް

ފަޅުރަށް ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތުން ޚިލާފުެވްއޖެ ހިނދެއްަގިއ، ެއކަމުެގ    ވަރުާވއަށް ލިޔެދިނުމުެގ ެއއްބަސްވުމާ

 ފަރާތުެގ ކިބައިން އެ ރަށް ވަކިކުރުމުެގ ިއޚްތިޔާރު، ރަށް ވަރުވާއަށް  ޅުރަށް ވަރުވާައށް ލިޔެދީފައިވާފަނޯޓިސް ދީ،  

ލިބިެގންެވެއެވ. ފަރާތަށް  ހިފާފައިވާ  .  )ނ(  ދޫކުރި  ވަރުާވއަށް  ފަޅުރަށެއް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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ވަކިކުރާ   ރަށެއް  އެ  ުގޅިހާފަރާތުން  ރަށާ  އެ  ފަރާތަށް  ހިފާފައިވާ  ވަރުވާއަށް  ބަދަލެއް  ލަތުގައި،  އެްއވެސް  ެގން 

ލަތުަގިއ ވަރުާވއަށް ހިފާފައިާވ  ހާރަށެްއ ަވކިކުރާ  މި މާއްދާެގ ދަށުން ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައިާވ ފަޅު.  )ރ(  ނުދެވޭނެއެެވ.

ރަށް ވަރުވާއަށް ދޫކުރި    ޓަކައި  ތަކެތި ެގންދިޔުމަށް  ނަމަ، އެ  ފަރާތުެގ އަމިއްލަ އުފުލޭ މުދަލެއް އެ ރަށެއްަގއި ހުރި

ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެްއ ދޭންވާނެއެެވ. މިޮގތުން ދޭ މުއްދަތު މި މާއްދާެގ )ހ( ައދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ    ފަރާތުން

ހިމަނަންވާ ަވކިކުރެވޭނެ  ،  ސަބަބުެއވެ.  ނެނޯޓިހުަގއި  ފަޅުރަށެއް  ލިޔެދީފައިވާ  އުސޫލުތައް ހާވަރުވާއަށް  ލަތްތަކާއި 

ބަޔާންކުރުމާއި ސީތަފު ބަ،  ލުކޮށް  ަވކިކުރުމުަގއި  މާއްދާ  ރަށް  މި  ޮގތުން  އުނިކުރުމުެގ  އޮންނައޮތުން  ދިނުން  ދަލު 

ކޮމިޓީން   އިޞްލާޙުކުރުން.  10ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    .ނިންމީއިޞްލާޙުކުރުމަށް  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ    ވަނަ 

ކުްއޔަށް ހިފާފައިާވ  ަވރުވާއަށް ހިފާފައިވާ ރަށްރަށާިއ އަދި    -10  ، ނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮިމޓީން ހުށަހަޅާ ޮގތްާގ

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ާގ  ނުވަތަ މި  އިނޫނާާގރަށްރަށް ހިމެނޭހެން، ފަޅުރަށަކާ ުގޅޭޮގތުން މި  

އެ  ހިންގައިފި ކުްއޔަށް    ނަމަ،  ނުވަތަ  ވަރުާވއަށް  ރަށް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުެގ  ފިޔަަވޅުތަްއ  އަންނަނިވި  ފަރާތަކާމެދު 

ދީފައިާވ ފަޅުރަށަކާ    ރުާވއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްވަ.  )ހ(   ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ދޫކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ 

ވެސް އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި   ނޫން  ފަރާތުން ނުވަތަ އެ  ދީފައިވާ  ރަށް ވަރުާވއަށް ނުވަތަ ކުްއޔަށް  ުގޅޭޮގތުން އެ

މިާގ ނުވަތަ  ޢަމަލެއްާގ  ނޫނާ  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  ކޮށްފިނޫނުެގ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ،  ނަމަ    މައްސަލަިއެގ 

ިގނަެވެގން   ޖު  -/1,000,000ރިޢާޔަތްކޮށް  ރުފިޔާއިން  މިލިއަން(  ކުރުމާރިމާ)އެއް  ނުވަތަ  ،  އެކު  ނާ  ވަރުވާއަށް 

ަވރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް  ދީފައިވާ އެއްބަސްވުުމެގ ދަށުން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ފިޔަވަޅު އެޅު  ކުއްޔަށް ުމެގ އިޚްތިޔާރު 

)ށ(ދޫ ލިބިެގންވެެއވެ.  އެްއވެސް  .  ކުރިފަރާތަށް  ުގޅޭޮގތުން  ފަޅުރަށަކާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ނުވަތަ  ވަރުވާއަށް 

މި   މިާގފަރާތަކުން  ނުވަތަ  ކޮށްފިާގ  ނޫނާ  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށުން  މައްސަލަިއެގ  ،  ނަމަ  ނޫނުެގ 

ޅުރަށަކާ ފަ.  . )ނ(ކުރުންނާރިމާ)އެއް މިލިއަން( ރުފިޔާއިން ޖު  -/1,000,000ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ިގނަވެެގން  

ނޫނަކާ ޚިލާފަށް ހިންިގ ޢަމަލަކީ  ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދާއި ނުވަތަ އެހެން  ާގ  ނުވަތަ މި  ނޫނުާގުގޅިެގން މި  

 މާއްދާެގ )ހ( ނުވަތަ  މަ، މިނަ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ުއންސުރެއް ެއކުލެިވެގންވާ ޢަމަލެއް  އީޒާތުން ޖިނާ އެ ޢަމަލުެގ

އިތުރުން ޢަމަލުކުރުމުެގ  ބަޔާންކުރާޮގތަށް  ަގއި  ތަ  ، )ށ(  ަމއްސަލަ  ތަޙުޤީޤުކޮށްޤު  ޤީޙުއެ  މެދުވެރިކޮށް  ،  އިދާރާތައް 

ޤާނޫނު   މި  ދަޢުވާކުރުމަށް  ޖިނާއީ  ުގޅިެގން  ކޮމިޓީން ،  ސަބަބު.  ރަހެއްނާޅަެއވެހުތަޙުޤީޤާ  މާއްދާ  މި  މިފަދައިން 

އޮތްާގއިޞްލާޙުކޮށްފަިއވަނީ،   މިހާރު  ރަށާ  ނޫނުަގއި  ދޫކުރާ  ވަރުާވއަށް  ކަމުަގއިވާތީ،    ހަމަެއކަނި  އަދަބު  ުގޅޭ 

ނޫނުެގ  ާގނުވަތަ މި  އި  ނޫނާގާ ުގޅޭޮގތުން މި    ށާރަށްރަވަރުާވއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުެގ އިތުރުން އެހެނިހެން ފަޅު

ހަ އެހެން  ދަށުން  ނުަވތަ  ގަވާއިދާއި  ފަރާތްތަކާާގދާ  ޚިލާފުވާ  ކަނޑައެޅުާމއިނޫނަކާ  އަދަބު  އެޅުުމެގ  ފިޔަަވޅު،  މެދު 
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ކަމުަގއި   މުހިންމުކަމެއް  ބަޔާންކުރުަމކީ  އެންޑް   މިނިސްޓްރީއުސޫލު  ރިސޯސަސް  ެމރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް 

ދެކެވަޑަިއަގންނަވާތީއެްގރިކަލްޗަރ  މާއް،  އިން  މި  އިޞްލާޙުމިފަދައިން  އެދާ  އެކޮށްދެްއވުމަށް  މިނިސްޓްރީން   ދި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(    11ނޫނުެގ  ާގވަނަ މާއްދާއިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    5ބިލުެގ    .އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާތީ

ިއޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް  އޮތްޮގތް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ރަށެއްެގ  )ށ(.  -11  :ބިލުަގއި  ޮގތުަގިއ    އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން، އިޤުާގދޭނީ، މި    ރަށްރަށް ކުއްޔަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅު ތިޞާދީ  ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

ތަންފީ މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒު ސިޔާސަތުތައް  މިނިސްޓްރީންނެވެ.ށް ވާލުކޮހަކުރުމުެގ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ފައިވާ  ކޮމިޓީން 

ޮގތް ދަނޑުވެރިކަުމަގނުވަ  އިމަސްވެރިކަމުގަ   .ހުށަހަޅާ  އިންޑަސްޓްރިއަލް    އި ތަ  ބޭނުމަކަށް  އެހެން  ސިނާޢީ  ނުވަތަ 

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން،  ާގދޭނީ، މި    ކުއްޔަށް  ށެއްރަށެއްެގ ޮގތުަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅުރަ

މިފަދައިން މި މާއްދާ    :ސަބަބު  ންނެވެ.ކުރާ މިނިސްޓްރީއަކުޒުތަންފީ  އެ ސިނާޢާތެއް ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމުެގ މެންޑޭޓު

ވުރެ ިގނަ  ތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާނެ އެްއ މިނިސްޓްރީއަށްކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވަނީ، ސަރުކާރުަގއި އިޤު

"އިޤު ހިމެނޭތީ،  ތަންފީމިނިސްޓްރީ  ސިޔާސަތުތަްއ  މަސްޫއލިއްޔަތު  ޒުތިޞާދީ  ވާލުކުރެވިފައިާވ  ހަކުރުމުެގ 

އޮޅުންނުފިލާތީ، އް  ލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވެނީ ކޮން މިނިސްޓްރީއަކަށް ކަމެއޫއެ މަސް   ،ކަމަށް ބުނުމުން  މިނިސްޓްރީން"

މަސް ެއކަުމެގ  މިނިސްޓްރީއަކުން  ބަލަހައްޓާ  ހިންާގ  ހަވާލުކުރެވޭޮގތަށް  އޫއެ ސިނާޢަތެއް  އިޞްލާޙު  ާގލިްއޔަތު  ނޫނު 

އަންނަނިވި ޮގތަށް   ވަނަ މާއްދާ  13ނޫނުެގ  ާގމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއިން އިޞްލާޙުކުރު  6ބިލުެގ    ކުރުމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޭ ރަށްރަށް   11ނޫނުެގ  ާގމި    -13  :ޮގތް  ބިލުަގއި މާްއދާ އޮތް.  އިޞްލާޙުކުރުން

)އެކާވީސް( އަހަރު   21ިގނަވެެގން މީލާދީ    ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގންށް  ދެވޭނީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަ  ކުއްޔަށް

އިންވެސްޓްމަންޓް  . ދުވަހަށެވެ ކުރާ  ފަށާިއރު  މިލި 10ނަމަެވސް  ބޮޑު  އަ)ދިހައެއް(  ޑޮލަރަށްވުރެ  ެއމެރިކާ  ން 

)ތިރީސްފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުެގ   35ނަމަ، އެ އިންވެސްޓްމަންޓުެގ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ިގނަވެެގން    ކަމުަގިއވާ

ޙުކުރުމަށް  ކޮމިޓީން އިޞްލާ  .ދިނުމުެގ ިއޚްތިޔާރު، ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލިބިެގންެވއެވެ މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޭ ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ، ކުްއޔަށް   11ނޫނުެގ  ާގމި  .  )ހ(  -13.  ހުށަހަޅާ ޮގތް

ރަށް ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން   ،  ނަމަވެސް  .)އެކާވީސް( އަހަރު ދުވަހަށެވެ 21މީލާދީ  ިގނަވެެގން  ހިފާ ފަރާތާ 

އިންވެސްޓްަމންޓް   ކުރާ  މިލި  10ފަށާއިރު  ކަމުަގިއވާއަ )ދިހައެއް(  ބޮޑު  ޑޮލަރަށްވުރެ  އެމެރިކާ  އެ    ން  ނަމަ، 

ިގނަެވެގން   ބަލައި،  ބޮޑުމިނަށް  ކުޑަ  މުއްދަތަށް  35އިންވެސްޓްމަންޓުެގ  ދުވަހުެގ  އަހަރު  )ތިރީސްފަހެއް( 

އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވެެއވެ  ކުއްޔަށްދިނުމުެގ  ކައުންސިލަށް  ނުވަތަ  އެހެން  މި    .ސަރުކާރަށް  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ކުރު    ބަޔާންކޮށްފަިއވީ މުއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  އެ  ހާލަތްތަކުަގިއ  އަންނަނިވި  ނަމަވެސް، 
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ނޫނު ާގ)ފަންސާސް( އަހަރަށް ވުރެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި    50މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ  

ނާޅައެވެ. ރަށެްއެގ    -1  ހުރަހެއް  ކުްއޔަށްދީފައިވާ  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މުއްދަތު މި  އެއްބަސްވުުމެގ  ކުލީެގ 

 50ލަ  ހިމެނޭ ޮގތަށް ޖުމުމުއްދަތު    ދޫކޮށްފައިވާއެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ރަށް ކުއްޔަށް،  ނަމަ  އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ

މުއްދަތަށް އަހަރުެގ  އިތުރުކުރު  )ފަންސާސް(  މުއްދަތު  ކުއްޔަށް  އެއްބަސްވުުމެގ  އިޚްތިޔާރު  ފަރާތަށް   ދޫކުރިމުެގ 

ކުއްޔަށް ރަށް  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ރަށުެގ  ިމޮގތުެގމަތިން  އެދެ  ހިފާ  ލިބިެގންެވއެވެ.  ކުްއޔަށް    ންވާނީފަރާތުން 

( 1މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ).  )ނ(  )ބާރަ( މަސް ދުވަހުެގ ކުރިންނެވެ.  12ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ މަދުވެެގން  

ނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  ާގތައް މި  ތު ނަންބަރުެގ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި އިޖުރާވަނަ

ފަޅު  :ސަބަބު  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވަނީ،  ކޮމިޓީން  މާއްދާ  މި  ކުްއޔަށް   ރަށްރަށް  މިފަދައިން 

ކަނޑައެޅުމާއި މުއްދަތު  ޒަމާނާއި    ،ދޫކުރެވޭ  އަދި  ބަޔާންކުރުމާއި،  އުސޫލު  ކުރެވޭނެ  އިތުރު  ލަތަށް  ހާމުއްދަތު 

މިހާރުެގ   ުމއްދަތު،  ާގރިޢާޔަތްކޮށް  ދިުގ  އެންމެ  ދެޭވ  ކުްއޔަށް  ފަޅުރަށް  އަހަރަށް   50އަހަރުން    35ނޫނުަގިއވާ 

ފަށާއިރު ބަދަލުކުރުމަށާ އަދި  ފަޅު   އި  ޮގތުަގއި  އިންވެސްޓްމެންޓްެގ  މިލިއަން   10ޑުވެރިކަމަށް  ދަނރަށްރަށަށް    ކުރާ 

ކުއްޔަށްދޭއިރު  ،  ވާތީ  ކަމަކަށް  ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ނާދިރު ފުރަތަމަ  އެ ރަށެއް  މިހާތަނަށް  އެްއވެސް ރަށެއް 

ކުއްޔަށް  35 އުނިކުރުމަށް  ،  ދީފައިނުވާތީ  އަހަރަށް  ބައި  މި  މެރިން   މިނިސްޓްރީާގނޫނުން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް 

)އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(    ެގންފައިވާތީ.އިން އެދިވަޑައިރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

ކުޑަ  13އަޅުަގނޑުމެން   މާއްދާަގއި  އޮތްވަނަ  ފާސްވެފައި  މިހާރު  އިސްލާޙެްއ  ކޮމިޓީން   ކުޑަ  ކުރިން  ޮގތް، 

  35  ،ތެރޭަގިއ މަޝްވަރާކުރެިވެގން މިހާރު މި ެގނެވުނު ބަދަލަކީެގ  ފާސްކުރިޮގތަށް ބަދަލެއް ެގނަުއމަށް އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ކުރީަގިއ،  ޮގތަށް  މަށް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އަހަރަށް ބަދަލުކުރު  50ތަން    އަހަރު އިން

ކުދި ބަދަލުތައް ކޮމިޓީން ވެސް ެގނައުމަށްފަހު. އެޮގތުން  އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ކުދި އަދި  މާއްދާ ބަދަލު މި ކުރަނީ.  

. ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  13ދަތު.  މުއް  ވޭރަށްރަށް ކުއްޔަށްދެފަޅު ،  އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން މި މާއްދާ  މިހާރު އޮންނަޮގތް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޭ ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ރަށް ހަވާލުކުރާ  11ނޫނުެގ  ާގމި  

މީލާދީ   ފެށިެގން  ދުވަހަށެވެ 21ތާރީޚުން  އަހަރު  އެހެން    .)އެކާވީސް(  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ    ބަޔާންކޮށްފައިވީ މި 

ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ   ުމއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާަގއި  ހާލަތްތަކުަގއި އެ  އަންނަނިވި    50ނަމަވެސް، 

  -1  ނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ާގކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި    ށް)ފަންސާސް( އަހަރަށް ވުރެ ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް ފަޅުރަ

ހުށަ ހިފަން  މުއްތަދަކީ  ކުއްޔަށް  ހުށަހަޅާ  ހިފަން  ކުއްޔަށް  ފަރާތުން  އަހަރަށްވުރެ   21ހަޅާ  ކުރު    )އެކާީވސް( 

ފަރާތަށް   ދޭ  ކުްއޔަށް  ދިނުމަކީ  ކުްއޔަށް  ުމއްދަތަށް  އެ  މުއްދަތަކަށްވުން.ަގމުއްދަތަކަށްވެފަިއ،    21  -2  ބޫލުކުރެޭވ 
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މުއްދަތަ  އަހަރުެގ  ކުލީެގކަ)އެކާވީސް(  ރަށެްއެގ  ދީފަިއވާ  ކުްއޔަށް  ހަމަވުމަށްފަހު  ށް  ކުރާ  ،  މުއްދަތު  ރަށުަގއި  އެ 

ބޭނުންވާ ފަރާތުން  ހިފާ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތު    މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެއްބަސްވުުމެގ  ދޫކޮށްފައިާވ  ކުއްޔަށް  ރަށް  ނަމަ، 

ލަ  މު )އެކާވީސް( އަހަރުެގ މުްއދަތު ހިމެނޭ ޮގތަށް ޖު  21ިއވާ  އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ރަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފަ

އިޚްތިޔާރު    50 އިތުރުކުރުމުެގ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުުމެގ  ދިނުމެުގ  ކުއްޔަށް  ރަށް  ުމއްދަތަށް  އަހަރުެގ  )ފަންސާސް( 

ހިފި ފަރާތުން   ކުއްޔަށް ދިން ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މިޮގތުެގމަތިން ރަށުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ރަށް ކުްއޔަށް

މި މާއްދާެގ   .)ނ(  )ބާރަ( މަސް ދުވަހުެގ ކުރިންނެވެ.  12ތު ހަމަވުމުެގ މަދުވެެގން  އެދޭނީ ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ މުްއދަ

ެގ   ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ ޝަރުޠުތަކާިއ އިޖުރ1ާ)ެގ    ހ())ށ(  މި  ( ވަނަ ނަންބަރުެގ  ނޫނުެގ ާގތުތައް 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ގަވާއިދުަގިއ  ހަދާ  އި  ދަށުން  އެހެންވީމާ،  ނުއުމިޮގތަށް،  މިީއ    ކަމަށް  ކުރައްވާތިރާޒު  ވަންޏާ 

ބަދަލު  ެގނައި  އެހެންވީމާ،    އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ރިޕޯޓަށްލާނަން  ނިންމުމެއްޮގތަށް  ނިންމި  ކޮމިޓީން  ކަމަށް 

ވަނަ   8ބިލުެގ  ދެން މިއޮތީ،    ދެން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ރިޕޯޓަށް ވަޑަިއަގންނަވާ

ބިލުަގިއ  .  ވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންއަންނަނި ަވނަ މާއްދާ  16ނޫނުެގ  ާގމާއްދާއިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

އޮތްޮގތަ ކޮށްފަިއާވ   11ނޫނުެގ  ާގމި    ،ކީ މާއްދާ  ރަށެއްަގއި  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވިްއކާލެވޭނީ ފަރާތަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ    އިންވެސްޓްމަންޓް،  ކުރަން  ރަށެްއަގއި  އެ 

މިނިސްޓްރީއަށް    އިންވެސްޓްމަންޓް ެގންދިަގކަމާބެހޭ  ފެންވަރަކަށް  އެއުބޫލުކުރެވޭ  ދިން   މަށްފަހު،  ކުްއޔަށް  ރަށެއް 

  ށުަގއި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ރަ.  )ށ(  .މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ 

  ރަށެްއ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ   ނަމަ، އެ  ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން ިވއްކާލައިފި( ހ)މި މާއްދާެގ  

މުއްދަތަށް  ެގ  ދެމެދު ކުރެވިފަިއވާ ެއްގރީމަންޓް، އިންވެސްޓްމަންޓު ަގންނަ ފަރާތަށް، އެްގރީމަންޓު  ނުވަތަ ކައުންސިލާ

ޮގތް.  ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެ  ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކޮމިޓީން  ކުއްޔަށް   11ނޫނުެގ  ާގ  މިވެ.  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރަށެއް   އިންވެސްޓްމެންޓް  ދީފައިވާ  ހިފާކޮށްފައިވާ  ފަރާތަކަށް    ފަރާތުންފައިވާ  ކުއްޔަށް    އެ   ވިްއކާލެވޭނީއެހެން 

ހުށަހަޅާފައިވާ   ކުރަން  ފެންވަރަކަށް ރަށެއްަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  ފަރާތަށް  ދޫކުރި  ކުއްޔަށް  ރަށް  އިންވެސްޓްމަންޓް 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.،  ެގންދިއުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  ފަރާތުެގ  ދިން  ކުއްޔަށް  ރަށެްއ  ކޮށްފައިާވ    އެ  ރަށުަގއި 

ކުއްޔަށް  ރަށެްއ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި  ނަމަ، އެ  ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ިވްއކާލައިފި( ހ)ޓްމަންޓް މި ާމއްދާެގ  އިންވެސް

ބާކީ އޮތް މުއްދަތު    އެްގރީމަންޓު  ަގންނަ ފަރާތަށް   ކުރެވިފައިވާ ެއްގރީމަންޓް، އިންވެސްޓްމަންޓްދޫކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު  

މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކައުންސިލަކީ   ދިން  އަދި ކުއްޔަށް)ށ( ަގއި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ    ،)ހ(  ބަދަލުކޮށްދޭންވާނެއެެވ.

ކުރުމުެގ  ބާރާތެއް ެއއްޮގތް އިހުރި  ، ކަމަށް ވާތީ ްއޔަށް ދިން ފަރާތްރަށެއް ކުއެ    ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތް ނުވަތަރަށް  
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ިމ  ޮގތް.    ބިލުަގއި މާއްދާ އޮތްން.  އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރު ވަނަ މާއްދާ  17ނުެގ  ނޫާގބުނެވިދިޔަ    .ޮގތުން

ރަށެއް ކުްއޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދީފައިާވ ރަށެއް އެ  11ނޫނުެގ  ާގ

އެ ދެވޭނީ،  ކަމެއް،    ކުއްޔަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރަން  ބަޔާންކުރާ  ާގމި  ރަށެއްަގއި  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުެގ 

ޮގތުެގ އެްއޮގތްވާ  ފެށުމަށްފަހު، އެަގ  މަތިން  މިންަގނޑުތަކާ  ފެންަވރަކަށް ކުރަން  ކުްއޔަށް ދިން    ބޫލުކުރެވޭ  ރަށެްއ 

ކައުންސިލު  ންމިނިސްޓްރީ އެނުވަތަ  ހޯދުމަ  ން  ލިޔުމަކުން  ހުށަހަޅާ ށްފަހުގައެހުއްދަ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކޮމިޓީން  ވެ. 

އެ 11ނޫނުެގ  ާގމި  :  ޮގތް ރަށެއް  ދީފައިވާ  ކުއްޔަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ހިފާ  ވަނަ  ކުްއޔަށް  ފަރާތުން ފައިވާ  ރަށެއް 

ދޭ ކުްއޔަށް  ފަރާތަކަށް  ކަމެްއ،    އެ  ންވާނީ،އެހެން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރަން  ދަށުން  ރަށެއްަގއި  ާގނޫނުެގ  ހަދާ މި 

ރަށެއް    އެ ކުރުމަށްފަހު،  ބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް  ަގ  ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ މިންަގނޑުތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގ ަމތިން

ދިން   ލިޔުމަކުންކުއްޔަށް  ހުއްދަ  ސަބަބުވެހޯދުމަށްފަހަުގއެ   ފަރާތުެގ  ނުވަތަ  ؛.  މިނިސްޓްރީ  ދިން  ކުްއޔަށް 

ފަރާ ދޫކުރާ  ކުްއޔަށް  ރަށް  ރަށެއް    ނުވަތަ ތްކައުންސިލަކީ  ދިންއެ   އަށް މާއްދާ  16 ކަމަށްވާތީ ފަރާތް  ކުްއޔަށް 

ެގ އަންނަނިިވ  ވަނަ މާއްދާ  20ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ  ެއއްޮގތް ކުރުން.  ބާރާތް  އިމާއްދާތަކުެގ    ެގާގނޫނު  ރިޢާޔަތްކޮށް

އިޞްލާޙުކުރުން.   ހުށަހަޅާ  ޓީންކޮމި ޮގތަށް  ާގނޫނަށް :ޮގތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކުރިން   މި  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން 

 ތަކަށް މުއްދަދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފަިއވާ ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  އްކޮށް ވަކި މުއެްގރީމަންޓު  މިނިސްޓްރީންކަމާބެހޭ  

ާގނޫނުެގ ދީފައިވާ   އެ  .އެވެނެނާންނާ  ބަދަލެއްސަބަބުން    މި  ކުއްޔަށް  އެްގރީމަންޓުގައި  އްދަތު މުރަށް    ވާ ބަލާނީ 

ބަދަލު  އައިސްފަިއވާތީ އަދި  ދަލު  ނަމަށް ބަެގ  ސްޓްރީމިނި  :ވެ. ސަބަބުފެށޭ ތާރިޚުންނެ  ތައްމުއްދަތުކުއްޔަށް ދީފަިއވާ  

ބެހޭ    އަންނަމުންދާނެތީ ނަން  ކަމާ  ޮގތުަގއި  ޮގތުންމިނިސްޓްރީެގ  މާއްދާއިން   10ބިލުެގ  . ބޭނުންކުރުމުެގ  ވަނަ 

ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން  )ށ(ވަނަ މާއްދާެގ    21-1  ާގނޫނު ނަންބަރުއިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ     . އަންނަނިވި 

ރަށްރަށުެގ ތެރެއިން ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީެއްއެގ  އިދާރީ ދާއިރާއެްއަގިއ ހިމެނޭ ފަޅު.  1-21  :ޮގތް އޮތް  ބިލުަގއި ާމއްދާ

ނުހިމެނޭ  ސާސް އިޚްތި ކައުންސިލަކާ    ރަށްރަށް  ފަޅުަގއި  ސިޓީއެްއެގ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުެގ    ވާލުކުރަންވާނީހަ ރަށެއް 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީެގ  ޮގތްކަމާބެހޭ  ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކޮމިޓީން  އިދާރީ  .  1-21  :. 

ިއ ނުހިމެނޭ ފަޅުރަށް، ރަށު  ގަ ސާސްތެރެއިން ރަށެއް ނުަވތަ ސިޓީއެްއެގ އިޚްތި  ރަށުެގރަށް  ހިމެނޭ ފަޅު  ެއއްަގއިދާއިރާ

ހުއްދަ   ވާލުކުރަންވާނީހަ  ށްކައުންސިލަ  ސިޓީ ނުވަތަ    ށްކައުންސިލަ މިނިސްޓްރީެގ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ 

ޮއޅުންއަރާތީ ރަށު   މި އިބާރާތް އޮތް ،  'ކަުއންސިލަކާ  ެއއްނުވަތަ ސިޓީ  ރަށެއް'؛ . ސަބަބުހޯދުމަށްފަހުގައެވެ  ޮގތުން 

ކައު  ންކައުންސިލު ނިންމުންބާރާތް އިޞްލާޙާކުރުމުެގ  އިމިޮގތަށް    ންސިލުނުވަތަ ސިޓީ  ާގނޫނު ނަންބަރު  :  ޮގތުން. 

ުގޅޭ  އުުމެގނަެގ  ޞްލާޙުށް އިާގނޫނަ ބެހޭރަށާރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅު   20/ 98   މެންބަރުންެގޓީެގ  ޮގތުން ކޮމި ބިލާ 
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ބައްދަލުވުުމަގިއ  ވަނަ    23 އަހަރުެގ  މިޓީެގ   ކޮމިބޭއްވި  ަގއި  2022ނޮވެމްބަރު    14 ، މެދުަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ކޮމި ދިރާސާކޮށް  ބިލު  އިން  ޓީމި  ެގނައި  ކޮމިޓީން،  ލާޙުޞްބިލަށް  ަވނީ  ފާސްކޮށްފައި  ބިލުަގއި   ހާޒިރުވެވަޑައި މި 

ރިޕޯޓު  ްއކޮށްއިޞްލާޙުތަކާއެ މި   އެހެންވީމާ، ؛މެންބަރުން މެންބަރުންނަށް ފާސްކުރުމާމެދު    މި   އިްއޒަތްތެރި 

ޮގތަކަށްނިވަޑައި ފެ އަޅުަގނޑު    ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮން.  ވޯޓުދެްއވަ ަގންނަާވ  ވޯޓިންގ  މިހާރުއެހެންވީމާ،    ކޮމިޓީެގ 

ފާސްކުރުމާ ބެހޭ ، ނޑުެމން ދިރާސާކުރި ޮގތަށް މި ރިޕޯޓުަގއި އަޅުަގ  ން.ވޯޓަށް އަހާނަ  އަޅުަގނޑު ލިބުމާއެކުކޯރަމް  

ފެނިވަޑަިއަގ  ިއއްޒަތްތެރިޮގތުން   ޮގތަކަށްންނަމެންބަރުންނަށް  އެދެން.  ވާ  ޓީަގިއ  ކޮމިއެހެންވީމާ،   ވޯޓުދެްއވުން 

ރިޕޯޓު ލަބިްއޔަތުންޣްއަ މެންބަރުންެގ ޑައިެގންނެވިބައިވެރިވެ ވޯޓުދެއްަވއިފި.   5.  ފާސްވެއްޖެ  މި  މެންބަރުން 

މިއެހެންވީމާ،   ނިުމނީމިކޮ މިހިސާބުން  މަސައްކަތް  ދެން  . ޓީެގ  ައވަސް    ،އޮތްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ   ވީހާވެސް 

ރިޕޯޓު  އްގެ މުއްދަތެ މި  މި  ތަޅު  ތެރޭަގއި  ފޮނުވާ   ެގހުމަޖިލީ ފާސްކުރުމަށް އިޞްލާޙުތައް   ެގނެވުނު ާގނޫނަށްމަށް 

 ކުރިއްޔާ. ބައްދަލުުވން ނިމުނީ. ޝު ހުށަހެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހިސާބުންތަޅުމަށް 
 

_______________ 


