
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  24  ޮކމިޓީގެ  ލ މަރުކަޒީ 

 

2022 ނޮވެންބަރު 22  

 

 

 

 

   (6އ  އިމ ރ ތް )ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 

 

45:11 :ގަޑިނު ށުފެ  

 ލިސް މަޖި  ގެންތުޔިއްރަ ަވނަ  19



 2022 ނޮވެންބަރު 22                          ވަނަ ބައްދަލުވުން   24ކޮމިޓީގެ   ލާމަރުކަޒީ

 

 

1 

 

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިއްބެވީ  24ކޮމިޓީެގ  `.   ހާޒިރުެވވަޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  މިވަުގތު  ފެށުނީ.  އެ  މިހާރު  ބައްދަލުވުން  ،  ވަނަ 

ންޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކޮމަ

ިއއްޒަތްތެރި    ޝިދު،ރާ ދާއިރާެގ  ުއތުރު  މައްޗަންޮގޅި  ޒާހިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ގައްދޫ 

ޅުމާލެ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަދި އަޅުަގނޑު ހު

ނިޔާޒް ޢަލީ  މެންބަރު  މު،  ދާއިރާެގ  ކުރީ އާދެ!  އްރިރު.  ޤަކޮމިޓީެގ  މިއޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ    އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރިޕޯޓަށް ފާސްކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ   ،ދުވަހު  އިނދޭ.  މަރުޙަލާ  ެއްއ  އަދި  ކުރީަގއި  ެގންދިއުމުެގ  ތަޅުމަށް 

ފަހަރު  ޅުވާ އެްއޗެްއ، ބަެއއް ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ބައެއްވިދާމި  ލަރ ޖެނެރަލްެގ ލަފާ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅާ ކައުންސެ

އިރުޝާދު  އިރުޝާދު ކަންކަމުަގއި  ބައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޮގތުން  އެހެންވީމާ،    ދެްއވާ.  އެބަހުރި.  ދެްއވާފައި 

ބަްއލަވާފައި  އިރުޝާދުތަކާ އެ  އެޮގތަށް   ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ައޅުަގނޑު  ؛ދޭތެރޭަގިއ  ދެން 

އިދާރީ ބައެއް  އަނެއްހެން    ބައެއް ކަންކަން ހުރީ.  ރަނަގޅު؛ ޓްބަލާލައިފިން ސެކްރެޓޭރިއޭމީތި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  

. ލަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ރަނަގޅުކޮށްލާފައި ައލުން މުޅި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ައހާ  .މައްސަލަތަކާ

އަޅުަގނޑުމެން ފަޅު ،  ޮއތީ  މިހާރު އެއް ކަމަކަށް މި  !ދިމާތަކަށް ވަޑަިއަގންނަވާ ހުރި    ދަލު ެގނެްއސަބަ  އެހެންވީމާ،

ކުރިން   ދިނުން  ވަރުާވއަށް  އޮތީ.ރަށްރަށް  ލިޔެފައި  ލަފާދެއްވަނީއެހެންވީމާ،    އަޅުަގނޑުމެން  ޖެނެރަލް   ކައުންސެލް 

ދެން ރީނދޫ   ؟އޮތްތޯ  ވެސް މައްސަލައެއް އެބައޭެގ އެއް   ރަނަގޅު ކަމަށް.އެހެން ޖެހުން    ،' ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުން'

ެއހެންވީމާ، މިއަށް ެއއްވެސް     ބައި.ނައޯކޭ. ދެވަ  (ކޮޅަކަށްފަހުވަުގތު ؟ )ކުލަިއަގއި އެ އިނީ ކޯއްޗެއްތޯ ހައިލައިޓްކޮށްފަ

  !ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ވަޑައިަގންނަވާ  މި ބަލަނީ.  ނުކުރަްއަވންޏާ މި ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ޒުތިރާއުބޭފުޅަކު އި 

އެްއވެސް  ަގިއ،  ވަނަ މާްއދާެގ )ހ(    5ިމސާލަކަށް މިއޮތީ،    ،ރަށް   ކުދިކުދި ކަންތައް. އެ  ކަލަ ެއއްއޭަގއި ވެސް ހުރީ

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  އުޅޭ  ލިޔުްއަވއިެގން  ރަށެއް  އެ  ރަށެއް  ފަޅު  ލިޔެދީފައިވާ  ވަރުާވއަށް  ފަރާތަކަށް 

.  ބެލެހެއްޓުމާ  'އެ ރަށް' އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލު،  ،  ޔަށް ދިނުާމއިކުއް،  ލިޔެދިނުމާއި

ްއވާ ބޭފުޅަކު  ކުރަ ޒުތިރާއުެއއިނީ ހަމައެކަނި މި މާއްދާއަށް ެގނެއްސަ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް އި   'އެ ރަށް 'އެހެންވީމާ،  

ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަނީ )ށ( އަށް. ިމ  ކުރަްއވާފައި  ަގޅުލާެގ ކުށެއް އެ ރަނއިމް  ހަމަ  އެ ؟އެބައިންނެވިތޯ

ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  އުޅޭ  ،  މާއްދާެގ  ލިޔުއްަވިއެގން  ރަށެއް  ފަޅު  ލިޔެދީފައިވާ  ވަރުާވއަށް 

ނޑުމެން ޖަހާފައި ހުރީ  ، ައޅުަގ'ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައި 'އެެވސް އެބަހުރި  ،  ފަރާތުން އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުމެުގ ބޭނުމުގައި
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ދީފައި' ؟ކުރީަގއި  ކީކޭތޯ ހުރީ   'ވަރުާވއަށް  ޖަހާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގ   ؟ދެއްތޯ  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  އެހެންވީމާ، 

އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުުމެގ    ިމައށް.  ކަމަށް. އެހެންވީާމ، އެބަިއ އޭނދީ ެގނެއްސަ  'ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައި' ،  ރަނަގޅު ޮގތަކީ

ޒަފުންެގ ޮގތުަގއި މީހުން އެ ރަށުަގއި ބައިތިއްބައިެގން އެ ރަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  ެގ މުަވއް ބޭނުމުަގއި އެ ފަރާތު 

ޯއކޭ އެހެންވީމާ،  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ާގނޫނު  ރަނަގޅުކޮށްލާފައި   ؟ނޫންތޯމި  ކޮންސެޕްޓަކަށް    އިނޭގތޯ.ހުރީ  ްގރެމަރ 

ވަނަ މާއްދާ    7  ބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެން)  ެގނެއްސަެއއް ނެތް.  އެްއވެސް ވަރަކަށް ބަދަލު

ވަނަ މާއްދާ އާންމު ބަޔަށް މި ެގންދަނީ. އަސްލުަގއި މީަގއި ކައުންސެލް   7 ؟ދެއްތޯ  ނީމު ބަޔަށް ެގންދައެްއކޮށް އާން

؟ އެހެންނޫންތޯ  ،ށޭބަހައްޓާނު. މީެގ އެހެން ބައިބައި  ބެހޭ ބާބޭ  ޖެނެރަލްެގ ލަފާފުޅަކީ، މި ބާބަކީ ވަރުާވއަށް ދިނުމާ

ބަ ؟އެއީތޯ ބާބެއް،  ެއޕްލައިވާންޖެހޭ  ެވސް  ބަޔަށް  ހުރީމަދެ  މީަގއި  މާއްދާތައް  ބަިއ    ެއްއ  މި  ބަޔަށް  އާންމު 

އެހެންނޫންތޯ  7  ،ެގންދިއުމަށް މާްއދާ  މެން) ؟ވަނަ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(އޮފް  އާދެ!    ބަރުން 

މި   ބަޔަށް  އާންމު  ނެތެއްނޫންތޯ  މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑުެމން  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  މައްސަލަެއއް 

ވަނަ މާއްދާަގިއ    9ންދިއުމަށް ޓަކައި. ދެން މިއޮތީ  ެއކަމަކު އާންމު ބަޔަށް ެގ،  . މިަވުގތު އުނިކުރަނީެމއްދިޔައުެގން

ވެސް ހަމަ ްގރެމަރތައް ރަނަގޅުކޮށްފަިއ  އެ  ،. ފަޅު ރަށްރަށް'ރުންވަކިކު  ރަށްވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅު ރަށް'  ވެސް

 ދަށުން  ވަރުާވއަށް ލިޔުއްަވިއެގން އުޅޭ ފަރާތުން މި ާގނޫނުަގއި ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ  ރަށްހުސް. ފަޅު ރަށް  ހެރީއެ

ަގާވއިދަކާ  ފަޅު  އިހަދާ  ެއ  ލިޔެދިނުމާނުވަތަ  ވަރުާވއަށް  ެއއްބަސްވުމާ  ރަށެއް  ެއ  ،  ނުވިނަމަވެސް  ޚިލާފު  އިުގޅޭ 

، ނަމަ  ޖެއްުމއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން އެ ރަށެއް ސަރުކާރުެގ ބޭނުމަށް ނަަގންޖެހި  ލިޔެދީފައިވާރަށެއް ވަރުާވއަށް  ފަޅު

ބުނެވިދިޔަ ެއއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް    ދުވަހުެގ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހު  30  ށްރަށް ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތައެ ފަޅު

ރަށް ލިޔެދީފަިއވާ  މިނިސްޓް  ވަރުާވއަށް  އިޚްތިޔާރު  ނުވަތަ  ވަކިކުރުުމެގ  ރަށެްއެގ  އެ  ނުވަތަ    އެްއެގސިޓީ އެ  ރީއަށް 

އިތުރުކުރަްއވާ ކޯްއޗެއްތޯ  ިމއޮތީ  އަށް  )ށ(  ދެން  ލިބިެގންެވއެވެ.  ވަރުާވއަށް  ފަޅު ؟ފަކައުންސިލަށް  ރަށެއް 

އެ    ލިޔެދިނުމަށް، ލިޔުްއވަިއެގން އުޅޭ ފަރާތުން މި ާގނޫނުަގއި ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދަކާއި ނުވަތަ

ލިޔެދިނުމާ ވަރުާވއަށް  ރަށެއް  ޚި   ފަޅު  ެއއްބަސްވުމާ  ރަށެއް   ފުވެއްޖެލާުގޅޭ  އެ  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު  ހިނދެއްަގއި 

ރަށެއްެގ   އެ  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުެގ  ރަށް  އެ  ކިބައިން  ފަރާތުެގ  ލިޔެދީފަިއވާ  ވަރުާވއަށް 

އެ   ލި  އެްއެގސިޓީ ނުވަތަ  ރަނަގޅުކުރަްއވާފަކަުއންސިލަށް  އެހެރީ  ްގރެމަރ  ހަމަ  ވެސް    އިބިެގންވެެއވެ.  މީަގއި 

އިނޭގތޯ. ހަމަ )ށ( ަގއި ެވސް. )ނ( ަގއި ވެސް. މި ާމއްދާެގ )ހ( އާިއ )ށ( ެގ ދަށުން ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފަިއާވ  

ެއއީ ކޮން    ،ލަތުަގއި ހާކިކުރާ  ފަޅު ރަށެއް ވަރުާވއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތް، ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތް ފަރާތުން ވަ 

އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް    ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް  ބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެން)ވާހަކަެއއް.  
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ރަށު ކައުންސިލު ޖެހުމުެގ ބަދަލުަގިއ ފަހަރެްއަގިއ ހަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ،  ވަކިން ސިޓީ.  މި ެގނައީށް  އިބާރާތަ

އުންސިލު ެއޮގތަށް ިމ ޖެހީ. އެހެންވެ އެޮގތަށް މި ވެސް ހަވާލުކުރުމަށް ވެސް ިމ ާގނޫނު ހުރަސްނާޅާތީ ހަމަެއކަނި ކަ 

ނެތެއްނޫންތޯ މައްސަލައެއް  ެގނައީ.  މި  ބަދަލު  ވަޑަިއަގންނަވަންވީނޫންތޯ ؟މާއްދާތަކަށް  ދެން  އަނެްއ    އެހެންވީމާ، 

 އެހެން  އެހެން ހުރި ހުރިހާ ތަނެއް ދެން އަލުން މިލްހާ ޗެކްކޮށްލައްވާ އިނޭގތޯ. ސީ.ޖޭެގ ލަފާދެއްވާފައި ހުރިބަޔަށް.  

ވެސް ހަމަ ޖުމުލަކޮށް އެބައިަގއި ވެސް އޮތީ. މިވެސް ހަމަ އުނިކޮށްފައި އާންމު ބަޔަށް މި  ދިމާއަކަށް ވަޑައިަގންނަވާ!

ދެއްތޯ އެހެންވީމާ، މައްސަލައެއް ނެ ؟ެގންދާ ބައެއް  ެއޮގތަށް.  ހަމަ  ބަިއވެސް.  މިއޮތީ،  ؟ތެއްނޫންތޯއަދަބުެގ  ދެން 

އެއްތޯ.   )ށ(  މާއްދާެއއްެގ  ކޮން  މިއޮތީ  11.  11އެއީ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ނުވަތަ  ވަނަ  މަސްވެރިކަމުަގއި   

ފަޅު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ޮގތުަގއި  ރަށެްއެގ  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ބޭނުމަކަށް  އެހެން  ސިނާޢީ  ނުވަތަ  ދަނޑުވެރިކަުމަގއި 

ރަށްރަށް ކުއްޔަށްދޭނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ ވާ ޮގތުެގމަތިން އެ ސިނާޢަތެއް ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމުެގ  

ނެތެއްނޫންތޯމަސްއޫލިއްޔަ މައްސަލަެއއް  އާދެ!  މިނިސްޓްރީންނެވެ.  ހަވާލުކޮށްފައިާވ  ކޮން   ؟ތު  މިއޮތީ  ދެން  މިހާރު 

 13މިހާރު ދެން މިއޮތީ، މި    ބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެން)ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަ ) ؟މާއްދާއެއްތޯ

އޮތް މި ާގނޫނުެގ    ވަނަ މާއްދާެގ ވެސް އެބަހުރި ހަމަ އެޮގތަށް ބައެއް ްގރެމަރ ރަނަގޅުކުރަްއވާފަ. މިސާލަކަށް އެބަ

ރަ  11 ކުއްޔަށްދޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ފަރާތާވަނަ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށްދެވޭނީ  ރަށްށްރަށް  ތާރީޚުން      ހަވާލުކުރާ 

ދެން މިއޮތީ ހަމަ އެޮގތަށް، މި އި އެބައިން.  އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ. އެބައި ިއތުރުކޮށްލާފަ  21  ފެށިެގން މީލާދީ

ވީނަަމވެސް ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  އަކުހާއަންނަނިވި  ،  މާއްދާެގ  ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ލަތްތަކުަގއި  ރުަގއި 

  އޮތީ. އި އެއިނޭގތޯ. ރިފަރެންސް ރަނަގޅުކުރައްވާފަ   އިތުރުކުރަްއވާފައި ެއވަނީ  'ައކުރު'،  'އެ އަކުރުަގއި '   މުއްދަތަށްވުރެ

ިމ    'ކަށްދިނުމަ'  ރަށް ކުއްޔަށްރަށްދިުގ މުއްދަތަކަށް ފަޅު    ށްވުރެއަހަރަ  50ކުރު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ    މުއްދަތަށްވުރެ

ހަމަ ްގރެމަރ. ރަށް ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ފަރާތުން އެ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފަން    ާގނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ެއވެސް

މުއްދަތަކީ   ވެފައި  އަހަރަށްވުރެ  21ހުށަހަޅާ  ުމއްދަތަކަށް  ކުއްޔަށް،  ކުރު  މުއްދަތުަގއި  ކަމާބެހޭ   ެއ  ދިނުމަކީ 

ވާނަމަ ކަމަކަށް  ަގބޫލުކުރެވޭ  މިނި،  މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުެގ  ދެން  އެކަން  ލިބިެގންެވއެވެ.  ސްޓްރީައށް 

އަހަރުެގ މުއްދަތަށް،    21  . ، ހަމަ އޭަގއި ވެސް ހުރީ ބައިވަރު އެކަހަލަ، އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން އެކަަމކ2ުމިއޮތީ  

، ދީފައިވާ ރަށެއް ކުލީެގ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު  އަހަރުެގ ުމއްދަތަށް ކުއްޔަށް  21  ތާ.ރެކޯޑަށް ޓަކައި ކިޔާލަންޖެހޭނެ

ށެްއަގިއ ހިންާގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ެއ ރަށް ކުްއޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެެގން އެ ރަށް  އެ ރަ

ހުށަހަޅާ    ކުޔަށް އެދި  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ކުއްޔަށްހާދޫކޮށްފައިވާ  ރަށް  އެ  ެގ  އަހަރު   21ދީފައިވާ    ލަތުަގއި 

ޖުމުލަ   ޮގތަށް  ހިމެނޭ  މުއްދަ  50މުއްދަތު  ކުއްޔަށްއަހަރުެގ  ރަށް  އެ  މިނިސްޓްރީއަށް    ތަށް  އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުެގ 
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އެ ރަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު    ،ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި އެޮގތުެގ މަތިން ކުލީެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭނަމަ

ހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ކަމަށް އެދި އެ ރަށް ކުއްޔަށްހިފާފަިއވާ ފަރާތުން ކަމާބެ  މަސް ދުވަސް ކުރިން އެ  12ހަމަވުމުެގ  

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން    2މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ  .  ދެން މިއޮތީ )ނ( ؟ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ަމއްސަލަެއއް ނެތެއްނޫންތޯ

ތު ޝަރުތުތަކާއި އިޖުރާ ؟ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށެއްެގ ކުލީެގ މުއްދަތު އިތުކުރުމާއި، ުގޅާ އޭނދީ ޖަހާފަ. ުގޅޭ ދެއްތޯ 

ދަށުން ާގނޫނުެގ  ބަޔާންކުރަންވާނެެއެވ.    މި  ގަވާއިދުަގއި  މެން)ފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްހަދާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  ބަރުން އޮފް 

ތަކުެގ ާމއްދާއަށް ދާއިރުަގއި ބައެްއ  ތްތި މާއްދާ ވަރުަގދަކޮށްފައި ބޭންދުން ރަނަގޅު. ެއއީ އިޖުރާ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން   ބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއުވން(އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގިއ މެން).  ތާކަންކަން ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެ

ކުްއޔަށް ރަށެއް  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ބަދަލުކޮށްލީ،  މި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ހިފަން    )ނ(  ކިބަިއަގއި  ފަރާތުެގ  އެދޭ 

ގަވާއިދުަގިއ  އި  ހިފަ  ކުްއޔަށްޝަރުތުތަކާއި   ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އިޖުރާތު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ހެދުމުަގއި 

ވަނަ   11ކޮށްފަ. މި ާގނޫނުެގ  ޅުވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް މިއިނީ ހަމަ އިމްލާ ކުށެއް ރަނަގ  16ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  

ކޮށްފައިާވ   ރަށެއްަގއި  ކުްއޔަށްދީފައިވާ  ދަށުން  ތަންކޮޅު 'ހިފާފައިވާކުއްޔަށް 'އިންވެސްޓްމަންޓް  މާއްދާެގ  އެ   ،

ހުށަހަޅާފައިާވ  އެ  އިތުރުކޮށްފައި   ކުރަން  ރަށެްއަގއި  އެ  ވިްއކާލެވޭނީ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނޫން  ފަރާތެއް  އިނީ. 

ދިން މިނިސްޓްރީ ޔަށްއް ބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރެްއަގިއ ެގންދިއުމަށްފަހުއެވެ. ކުަގއިންވެސްޓްމަންޓް ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން  

ހުއްދަ ކައުންސިލުެގ  ހޯދުމަށްފަހު  ނުވަތަ  )ހ( އެވެލިޔުމަކުން  މާއްދާެގ  މި  އިންވެސްޓްމަންޓު  ކޮށްފަިއ  ރަށުަގިއ   .  

ވިްއކާލަިއފިނަމަ ޮގތުެގމަތީން  ނުވަތަ  ،  ަގިއވާ  މިނިސްޓްރީއާއި  ކަމާބެހޭ  ފަރާތާއި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް  ރަށެއް  އެ 

އިން  އެްގރީމަންޓް  ކުރެވިފައިވާ  ދެމެދު  ފަރާތަކައުންސިލާ  ަގންނަ  މުއްދަތަށް   ށްވެސްޓްމަންޓް  އެްގރީމަންޓުެގ 

މައްސަލައެއް އިމްލާ   17ދެން    އްނޫންތޯ.ނެތެ  ބަދަލުކޮށްދެވޭނެެއވެ.  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ށެއް ކުއްޔަށް  ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ކުޔަށް ދީފަިއވާ ރަށެއް އެ ރަ  11ިމިއނީ. މި ާގނޫނުެގ  އި  ކުށެއް ރަނަގޅުކޮށްލާފަ

ފަރާތަކަށް،   އެހެން  ފަރާތުން  ފަރާތަކަށް   އިނީ'  ހިފާ'އަނެއްކާވެސް.  '  ހިފާފައިވާ 'ހިފާފައިވާ  އެހެން  އިނީ.  ކުރިން 

ބަޔާންކުރާ   ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ކަެމއް  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ކުރަން  ރަށެްއަގއި  ެއ  ދެވޭނީ  ކުއްޔަށް 

ޮގ  މިންަގނޑުތަކާ ފެށުމަށްފަހުެއްއޮގތްވާ  ކުރަން  ފެންަވރަކަށް  ަގބޫލުކުރެވޭ  ދިން  ،  ތުެގމަތީން  ކުއްޔަށް  ރަށެއް  އެ 

މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ވަޑަިއަގންނަވާ. ދެން 

ރަ  14މިއޮތީ،   ކުށެއް  އިމްލާ  ހަމައެކަނި  ވެސް  މާއްދާަގިއ  މައްސަލަެއއްވަނަ  ނެތެއްނޫންތޯ   ނަގޅުކުރަްއވާފަ. 

ކަނުކިޔަސް.   ރަށު  ބަދަލުކޮށްލާ.  ތަންތަން  ކައުންސިލުތައް.  ތި  ބަދަލުަގއި  ކައުންސިލު  ސިޓީ  ނުވަތަ  އުންސިލު 

މި ާމއްދާެގ )ށ(    ބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން(އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެން) ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއޭ، ދެއްތޯ.  
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ކުރި ބަދަލުކޮށްލީ  މި  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  ކައުންސިލު'ން  ރަށު  ކައުންސލުތަކާއި  ބަދަލުަގއި' ސިޓީ    ެގ 

ހަވާލުކުރުން މި ާގނޫނު ހުރަހެއްނާޅަ އެހެންވީމަ.    އެކަނި. ެއއީ ފަހަރެއްަގއި މީަގއި އަތޮޅު ކައުންސިލަކާ  'ކައުންސިލު'

ކު  މި  !ަވޑަިއަގންނަވާ  ކުރިއަށް  ،ން ވަޑައިެގ އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔަށް  އާންމު  ބަިއ  އޮތީ  އުނިކުރި  މާއްދާތައް  ރިން 

ފަޅު  ފަޅު ؟ދެއްތޯކޮށް  އާެއއްެގނެއްސަ  ފޭބުން.  އަރާ  ރުއްރަށްރަށަށް  އާދެރަށްރަށުން  ކެނޑުން.  ޓޫރިޒަމް    !ަގސް 

އޮތީ. ާގނޫނާ    ރަށްރަށުެގ މަްއޗަށް މި ާގނޫނު ނުހިނުގން. އަދަބު ބައި ެވސް ެގނެއްސަ މި  ބޭނުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ފަޅު

މި ާގނޫނުަގއި އެހެން  .  )ހ(  -21-5ރީފްރޭސްކޮށްފައި އަދަބު ބައި އަޅުަގނޑު ކިޔާލަދޭނަން.  ،  ކަށްޚިލާފުވާ ފަރާތްތަ

މެދު  ާގނޫނާއި ނުވަތަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމި  ހިނދަކު  ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ 

މިންވަރު ޚިލާފުވާ  އުސޫލުތަކާ  އްކޮށްެއއާއެ ،  ާގނޫނާ  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ެއއްޮގތަށް    މި 

ެއއީތޯއަން ލިބިެގންވެެއވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚްތިޔާނު  ފިޔަވަޅުެއޅުމުެގ  ޮގތުެގމަތީން  ރެކޯޑުަގއި  )؟ ނަނިވި  ދަ  އޮފް 

އެހެން މާއްދާތަކަށް  ؟ ދެއްތޯ ބަދަލުެގނެއްސައެއް  ތްއާދެ! ދެން ހުރި ބައިބަޔަކަށް ނެ  ބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެން

ނަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލުތަކާއެްއކޮށް ނޑުމެ، ެއ ނިމުނީ އަޅުަގއާދެ! އެހެންވީމާ ؟ ނެތް ދެއްތޯ ބަދަލު ެގނެއްސަެއއް

އެދެން.   ވޯޓުދެްއވުން  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ފާސްކުރުމަށް  އަލުން  އާދެ!    )ވޯޓުދެްއވުން(ރިޕޯޓު 

ވޯޓުަގއި   ފާސްވީ.  ރިޕޯޓު  މި  ިއއްތިފާޤުން  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެިވ  ބޭފުޅުން   6ހާޒިރުެވވަޑައިެގން 

ތިބީ  ބައިވެރިެވވަޑައި  ކޮމެޓީަގއި  ވަުގތު  މި  ނިމުނީ.   7ެގންނެވި.  ބައްދަލުވުން  ކޮމެޓީ  މިހިސާބުން  ބޭފުޅުން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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