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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި    59އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީގެ   ޤައުމީ ތަރައްޤީ

ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

މެން އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި  ދާއިރާގެ  މެންބަރު،  ތުލުސްދޫ  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ  ބަރު، 

ދިއުމުގެ   މަސައްކަތަށް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  ދާއިރާގެ  ބާރަށު  އަޅުގަނޑު  އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ކަންބޮ ހުރި  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ގުޅިގެން  ބިލަކާ  ނިންމާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  ކޮމިޓީއާ  ކުރިން  ޑުވުން 

ޓަކައި ގޯތިގެދޮރު    އްލެއް ހޯދިފަ. އެއީ ދިރިއުޅުމަށްޙަނުރަސްމީކޮށް ހިއްސާކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަނީ  

ޑި  ކުއްޔަށް ދިނުމާ ދުވަހުގެ  ބެހޭ ބިލުގައި ސެކިއުރިޓީ  އިން އެއް މަސް  ބެހޭގޮތުން އިން މާއްދާގައި މިހާރު  ޕޮސިޓާ 

ހުރިހާ  ގެ  ޑިޕޮސިޓު ކަމަށް  ނާޅާ  ހުރަހެއް  ނެގުމަކަށް  ޑެޕޮސިޓް  ސެކިއުރިޓީ  ދުވަހުގެ  މަސް  ދެ  ގިނަވެގެން  ވާހަކަ 

ދެ   ގިނަވަގެން  ކަން  އެ  އެގޮތަށް  އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާތީ  ތާއީދުކުރައްވާ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

ކަމުގައި   ކޮމިޓީން ނިންމެވި  ދުވަހަށް ހެދުމަށް  މި  މަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  ކަނޑައަޅަން. ދެން  އަޅުގަނޑު 

އޮތީ ދެ ބައްދަލުވުމެއް. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަކީ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ދެވަނަ  

ހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ޖަހާއިރަށް ދަންނަވާލެވިފައި އަޅުގަނޑުމެން މި  11ބައްދަލުވުމުކަށް މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން  

އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން. އެ ގޮތުން މިއަދު މި ބައްދަލުވަނީ  

އުރީދޫ   11އަޅުގަނޑުމެންނާ   ބައްދަލުވުމުގައި  އޮންނަ  ބޭފުޅުންނާ.   ޖަހާއިރު  އާރް.އޯ.އެލްގެ  އަދި  ދިރާގު  އާއި 

ބިލު  އެހެންވީމާ، އިމާރާތުގެ  އެއްމެދު  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  ބިލު މި  އެ  އިއްޔެ  .  ގެ 

ވަނީ   މި  ނިންމާލެވިފައި  ނިޔަލަށް.    9އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބާބުގެ  މިއަދު    10ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބާބުން  ވަނަ 

މާއްދާ ބާބު.  ބެހޭ  އުފެއްދުމާ  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖުމަންޓް  އެއީ  ކޯޕަރޭޝަން މެނޭޖު،  106  ފަށަންވީ.  .  މަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަނަމެނޭޖު ލިބިގަތުމުގެ  މަންޓް  ދަޢުވާ  ދަޢުވާކުރުމާއި،  ނަމުގައި  އަމިއްލަ  ވަކި    ހައިޞިއްޔަތުކީ  ލިބިފައިވާ، 

އޮންނަ   )ށ(  ޝަޚްޞެކެވެ  ނޫނީގާސިއްކައެއް  ކޯޕަރޭޝަމެނޭޖު.  އެންމެ    ނެއް މަންޓް  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ  ގޮތުގައި 

  ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ   ނެއް މަންޓް ކޯޕަރޭޝަތަކަށެވެ. އަދި އެފަދަ ތަނެއްގެ މެނޭޖުއިމާރާޔުނިޓު ހިމެނޭ    4މަދުވެގެން  

ހިމެނޭ އިމާރާތުގައި  މަދުވެގެން    4  އެ  ތެރެއިން  ވެރިފަރާ  2ޔުނިޓުގެ  ފަރާތް  ދެ  ތަފާތު    ތަކީޔުނިޓުގެ 

)ނ(  ކަމުގައިވާނަމައެވެ އެއްމެ  10.  ހުންނަ  ޔުނިޓު  މަދު  އެ  ޔުނިޓަށްވުރެ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އިމާރާތްތައް  ދު 

  އިމާރާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި މެނޭޖުމަންޓް އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ކުރީގައި )ށ( 
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  އަށް ބަދަލުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލާއެކު   6،  2އަށް ބަދަލުކޮށްފައި އަދި    10،  4ގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ  

ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.   ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ  )ހ(، )ށ(، )ނ( ގެ  106

މަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްޞަދުތައް. މެނޭޖު ،107

ދިވެހި )ހ(  ވަނީއެވެ.  ބިނާކުރަން  އެ  ނުވަތަ  ބިނާކުރާ  އެއްމެދު  ގަރާއްޖޭގައި  އިމާރާތްތައް  މާރާތެއްގެ  އިސްދުކުރާ 

މި   ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން،  ނިސްބަތްވާ  ގާގޮތުގައި  އިމާރާތްތައް  އެ  ބަޔާންކުރާގޮތަށް  ސްކީމް    ސްޓްރާޓާނޫނުގައި 

ބެލެހެއްޓުމެނޭޖު )ށ(ކޮށް  ނުވަ  ސްޓްރާޓާ  ން.  އިމާރާތް  ނިސްބަތްވާ  ހިމެނޭ  ސްކީމް  އިމާރާތްތަކުގައި  ންމު  އާތަ 

މަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް  ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާއި، މެނޭޖުގާމި    އި ނާނޫގާތަންތަން މި  

މަރާމާ މާއި،  ބެލެހެއްޓު  ހިންގާ ކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ޙައްލުކުރުންތުދުވަހުން  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  )ނ(  ކުރުމާއި،   .

މަންފާއަށް  ޓާސްޓްރާ ވެރިފަރާތްތަކުގެ  ޔުނިޓުތަކުގެ  ހިމެނޭ  ބަޔާންކުރާ ގާމި  ، ޓަކައި  ސްކީމްގައި    ށް ގޮތަ  ނޫނުގައި 

އްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ޙަކޮށް، މިލްކުވެރިންގެ  އިމުގާހުރިހާ މިލްކުވެރިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުތައް  

ކަމަސައްކަތްތައްކުރުން  އިއެންމެހަ )ރ(  މުއްދަތުގެ.  ބަޔާންކުރާގާމި  ތެރޭގައި    ނަޑައެޅިފައިވާ  ގޮތަށް    ނޫނުގައި 

މިލްކުވެރިންނާ  ސްޓްރާޓާ ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ޚިޔާ   ސްކީމްގައި  ދިމާވާ  ލުބައްދަލުކުރުމާއި  ބަލައިގަނެ  ޝަކުވާތައް  ތަކާއި 

.  ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުންމައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމާއި މިލްކުވެރިންގެ މެދުގައި ގުޅުން  

ދެންނެވިގޮތަށް   )ހ(107މި  )ރ(   ގެ  ފެށިގެން  ތާއީދާއެކު    އިން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  އަށް 

ކައުންސިލު  ފާސްވެއްޖެ ކޯޕަރޭޝަންގެ  މެނޭޖުމަންޓް  ކަނޑައަޅަން.  ކަންމެނޭޖު.  ކަމުގައި  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ކަން  މަންޓް 

އެ ގާމި    އިހިންގުމާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޯޕަރޭޝަނު   ނޫނުގައި  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ން  ކޯޕަރޭޝަންގެ 

މެނޭޖު ޤަރާރަކުން  އާންމު  ކޯޕަ ފާސްކުރާ  ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެރޭޝަން  މަންޓް  މެކައުންސިލު  )ނ(  މަންޓް  ނޭޖު. 

މަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ  ންމު ބައްދަލުވުމުން އެ މެނޭޖުއާކޯޕަރޭޝަންގެ    މަންޓް މެނޭޖުއެކު  ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ

ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ  ލުގެ ކައުންސި އަދި ސެކްރެޓަރީއެއް  ޢަމަލު ފަށާތާ  ރައީސާއި ޚަޒާންދާރު  . )ރ( މި ގާނޫނަށް 

ރަޖިސްޓްރީ  90 ވިޔަފާރި  ގަވާއިދެއް  ހިންގާ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މެނޭޖުމަންޓް  ތެރޭގައި  ކަންކަން  ދުވަހުގެ  ބެހޭ  ކުރުމާ 

ޢަމަލު ފަށާތާ   ގާނޫނަށް  ވުޒާރާއިން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. )ހ( މި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    90ބަލައްހައްޓާ ސަރުކާރުގެ 

ކަންކަން   ބެހޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ  ވިޔަފާރި  ގަވާއިދެއް  ގުޅޭ  ހިންގުމާ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި  ކޯޕަރޭޝަން  މެނޭޖުމަންޓް 

ސަރުކާ  ދެންނެވިގޮތަށް  ބަލައްހައްޓާ  މި  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  ވުޒާރާއިން  )ހ(  108ރުގެ  މާއްދާގެ  އިން    ވަނަ 

  109ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.    އަށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ   ފެށިގެން )ރ(

ނަނިވި  ންންމު ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ އައާތަމަ  މަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުރަމެނޭޖު  -109ފުރަތަމަ އާންމު ބައްދަލުވުން.  
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)ހ(  ގޮތުގެމަތިންނެވެ މަދުވެގެން  މެނޭޖު.  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ކޯޕަރޭޝަން  ހުގެ  ދުވަ  60މަންޓް 

ބައެއް ކަމަށްވާތީވެ    109.  ތެރޭގައި  ވަހުގެމަސްދު  2ނުވަތަ    ތެރޭގައި  ހިމެނެންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާ އެއީ ގަވާއިދުގައި 

ނިންމަވާފައިވާތީ  ގަ ކޮމިޓީން  ގޮތަށް  ހިމަނާ  ބައި  އެ  މާއްދާ.    110ވާއިދުގައި  ގެ  ޑިވަލޮޕްމަންޓު  ސްޓޭޖުވަނަ 

މެންބަރުންމެނޭޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ  )ހ(  މަންޓް  ހުށަހަޅާ  ޑިވަލޮޕްމަންޓު  ސްޓޭޖު .  އެކުލަވާލުމަށް  ދަށުން    ސްޓްރާޓާ ގެ 

ތުގެ  އިމާރާގައި ހިމެނޭ  އެ ސްކީމު  ޑިވެލޮޕަރާއި މަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން،  ސްކީމް ނިސްބަތްވާ މެނޭޖު

ފަރާތްތަކަ  ޔުނިޓުތައް ގަންނަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މެންބަރުންގެ  ގަނެވިއްކުމުގެ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މެނޭޖުމަންޓް  ކީ 

ގޮތުން   އެ  ބެލެވޭނެއެވެ.  ކޮންމެ   ސްޓްރާޓާ ގޮތުގައި  ހިމެނޭ  މެނޭޖުމަންޓް    ސްކީމްގައި  ވެރިފަރާތަކީ  ޔުނިޓެއްގެ 

އެ  ނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ މެނޭޖުގާ  )ށ( މި   ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންބަރެކެވެ.  މަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު 

ޑިވެލޮޕައި ޔުނިޓުތައް  އެއިން  ރ  މާރާތުގެ  ދާނެއެވެ.  އިތުރުވަމުން  މެންބަރުން  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މިންވަރަކުން  ވިއްކާ 

ފަށާނީ، އޭނާ ގަންނަ ޔުނިޓު ގަތުމުގެ ގޮތުން،     ފަރާތެއްކޮންމެ ބެލެވެން  މެންބަރެއް ކަމުގައި  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ވެސް 

  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި . )ނ( ގުޅޭ ގަނެވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އޭނާ ސޮއިކުރާ ހިނދުން ފެށިގެންނެވެ އެ ޔުނިޓާ 

ގޮތުގެމަތީން   އެއްވާ  ގަނެވިއްކުމުގެ  ހިޔުނިޓާގުޅޭ  ސޮއިކުރާ  އިމާރާތުގެދުން  ނބަސްވުމުގައި    ތައް ޔުނިޓު  ފެށިގެން 

ފަރާތް ފަރާތުން  ގަންނަ  ޔުނިޓު ގަންނަ  އެ  މެންބަރުންނަށްވާއިރު  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މެނޭޖުމަންޓް  ގައި  މުވުއެއްބަސްތައް 

އެއްބަސްވުން   ނުދައްކައިގެން،  އަގު  ޖުމްލަ  ޔުނިޓުގެ  މެނޭޖުބަޔާންކުރާގޮތަށް،  ހިސާބުން  މަންޓް ބާޠިލްކުރާ 

ވަކިވީއެވެ އޭނާ  މަދުވެގެން،  . )ރ(  ކޯޕަރޭޝަނުން  މުއްދަތު އިމާރާއެންމެ  ލައިބިލިޓީ  ޑިފެކްޓް  ކަނޑައަޅާފައިވާ    ތަށް 

  110ގޮތަށް    . މި ދެންނެވިހުންނާނެއެވެޑިވެލޮޕަރ ދެމި  ގޮތުގައިނިމެންދެން މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މެންބަރެއްގެ  

އަށް ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްކުރައްވައިފި    އިން ފެށިގެން )ރ(   އްދާގެ )ހ(ވަނަ މާ

މާއްދާ   ކަނޑައަޅަން.  )ހ(  މެނޭޖު  އި ޑިވަލޮޕަރާ  .111ކަމުގައި  ގުޅުން.  ހުރި  ކޯޕަރޭޝަނާ  އިނީޝިއަލް  މަންޓް 

މެނޭޖު ބެލެހެއްޓުމާއިޕީރިއަޑްގައި  ކޯޕަރޭޝަން  ހިމެނޭ    ސްޓްރާޓާ ،މަންޓް  ންމު  އާތުގެ ޔުނިޓުތަކާއި  އިމާރާޕްލޭންގައި 

ޑިވެލޮޕަ  އިޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކީމާގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ހިންގަ  ސްޓްރާޓާ، ތަންތަނާއި . )ރ(  ވެރއެ ބަލަހައްޓާނީ 

އުފެދުމާއެކު،  މެނޭޖު ކޯޕަރޭޝަން  ކޯޕަރޭޝަނަ  ސްޓްރާޓާ މަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް  ހިމެނޭ  ލިބިގެންވާ  ސްކީމެއްގައި  ކަށް 

ހައި ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  ކޯޕަރޭޝަނަށް  ތަކާއިއްޔަތުޞި ކަމަށް  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް،  ބާރުތަކާއި   ،

ފަރާތްތަށް ހިމެނޭ  ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  އެ  އަދި  އެ  ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ބާރުތަކާއި  ،  ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ފެށިގެން )ރ(  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  111ވާނެއެވެ. މި ދެންނެވިގޮތަށް  ކުރަންޒުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީ އަށް    އިން 

އާންމު   ވަނަ މާއްދާ. ފުރަތަމަ  112ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.    ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ
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އެޖެންޑާ.   ވަނަ މާއްދާ    10އެއްޗެއް ކަމަށްވާތީ    ވަނަ މާއްދާއަކީ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކާ ބެހޭ  112ބައްދަލުވުމުގެ 

ބިމުގެ    .113ވަނަ މާއްދާ ވެސް ގަވާއިދަށް ލާ ގޮތަށް އުނިކުރުން.    112ގޮތަށް    އުނިކުރި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް 

ޑިވެ  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  ލިޔެކިއުންތައްލޮޕައަސްލު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ސްކީމް    ސްޓްރާޓާ   -113.  ރގެ 

އެއް ފުރަތަމަ  އިމާރާމެދު  ނިސްބަތްވާ  ބޭއްވުމުގެ  އާތާގުޅޭ  ބައްދަލުވުން  އަންނަނިވި    48ންމު  ކުރިން  ގަޑިއިރު 

މެނޭޖު ޑިވެލޮޕަރ  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  ބިމުގެ  ކޯޕަރޭޝަލިޔެކިއުންތައް  )ހ(  ވާލުކުރަންވާނެއެވެހަ  ނާމަންޓް   .

ހުރިހާ އި  ފާސްކޮށްފައިވާ އިމާރާތާގުޅޭ  ކުރެހުންތަކާއި،  ކޮޕީއެދަ ހުއް  މާރާތުގެ  )ށ(  އްގެ  ޕްލޭނަށް    ސްޓްރާޓާ . 

ކޮޕީ ހުއްދައިގެ  )ނ(  ދޫކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ.  ބޭނުންކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ    އިމާރާތް  ދިރިއުޅުމަށް/ވިޔަފާރިކުރުމަށް  އާއި 

.  ކޮޕީ   ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ. )ބ(  ކޮމަން ޕްރޮޕަޓީގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ކުރެހުންތައް. )ރ(  ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ

އެކުލައި)ޅ(   ފޮޅާސާފުކުރުމަށް  މަރާމާތާއި  ޝެޑިއުލްއިވަ މާރާތުގެ  ޕޮލިސީގެ  އި. )ކ(  ލާ  އިންޝުއަރެންސް  މާރާތުގެ 

އަދި   ޑިޕްރިސިއޭޝަން ޝެޑިއުލްއިތަފްޞީލު  އެއްމެދު  . )އ(  މާރާތުގެ  މަތީގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިއުންތަކުގެ އިތުރުން 

މކި މާއްދާގެ )ހ( އިން )އ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ    . )ވ(މު ލިޔެކިއުންތައްންހިތާއި ގުޅޭ މު އިމާރާ

އުފެއްދުމާއެކު   މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  -113. ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ލާޒިމްކުރާ ކަންކަންގާމި   އިތުރަށް 

މެނޭޖު ޑިވެލޮޕަރ  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  ބިމުގެ  ލިޔެކިއުންތައް  ކޯޕަރޭޝައަންނަނިވި  .  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ ހަ   ނާ މަންޓް 

)ހ(  ވަނީ  މި  އެ    އޭގައި  އެހެންވީމާ،  ބައިތައް.  ދެންނެވި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  ނިޔަލަށް  )ވ(ގެ  ފެށިގެން  އިން 

އެއްކޮށް ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ    ޙާލާޞް ނެވި އިވަނަ މާއްދާ މި ދެން  113ގޮތަށް  

މެނޭޖު ކަނޑައަޅަން.  މަސްކަމުގައި  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މެނޭޖު.  114  ، ލިއްޔާތުއޫމަންޓް  މަންޓް 

ހިމެނެއެވެ ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  )ހ(  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ތަންތަން  އާ  މާރާތުގެ އިއެއްމެދު  .  ންމު 

  ންމު ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް އެއް ފެންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އާ. )ށ(  އެއްފެންވަރެއްގައި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަރާމާތައްކުރުން ކުރަންޖެހޭ  )ނ(  ޓަކައި  ވެރިފަރާތްތަކުން.  ފީ  ޔުނިޓުގެ  ނެގުން  އާއި  ނަގަންޖެހޭ  )ރ(  ޗަންދާ   .

މާރާތުގެ ރިޕްލޭސްމަންޓް ވެލިއުގައި އިމާރާތް  އިޓަކައި    ތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކާރިޘާގުދުރަތީ    ޙާދިސާތަކާއިގެ  އަލިފާނު

ދެއްކުން ގަވާއިދުން  ޕްރީމިއަމް  އިންސްރެންސް  އިތުރުން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކޮށް  )ބ(  އިންޝުއަރެންސް  އިމާރާތް  . 

ކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ  ބޭނުންކުރުމާ  އެންގުންތައް  ބެލެހެއްޓުމާއި  ނޯޓިސްތަކާއި  ދޭ  އިދާރާތަކުން  ތުގެ  އިމާރާބެހޭ 

އެންގުން )ޅ(ވެރިފަރާތްތަކަށް  ތަންފީމެނޭޖު  .  އެންގުންތައް  ފާސްކުރާ  ކޯޕަރޭޝަނުން  )ކ(  ކުރުންޒުމަންޓް   .

އޮޑިޓުމެނޭޖު ގަވާއިދުން  ހިސާބުތައް  މާލީ  އަދި  ބެލެހެއްޓުން  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ކޮށް  މަންޓް 

ސިންކިން. )އ(  ހުށަހެޅުން  މިނިސްޓްރީއަށް އަދި  ބެލެހެއްޓުން  ގމެއިންޓަނަންސް  ކޮންމެ  . )ވ(  ފަންޑު  ގަވާއިދުން 
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އެއްފަހަރު   ބޭއްވުންއާއަހަރަކު  ޖަލްސާ  )މ(  ންމު  އެންމެހާ  މެނޭޖު.  ކުރަންޖެހޭ  ހިންގުމަށް  ކޯޕަރޭޝަން  މަންޓް 

ނޫނުގެ ދަށުން  ގާމި  )ފ(   މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން...  ވަނަ  114މި ދެންނެވި ގޮތަށް  .  މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އިން    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   114. މި ދެންނެވި ގޮތަށް  ކުރުން   ކަންކަންއެ ނޫން ވެސް  ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  

ންމު  އާއަހަރީ    އަށް ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.  ފެށިގެން )ފ(

އަހަރަކުމެނޭޖު)ހ(    .ބައްދަލުވުން މީލާދީ  ކޮންމެ  މަދުވެގެން  ކޯޕަރޭޝަނުން  ކޯޕަރޭޝަންގެ  އެއް  މަންޓް  އެ  ފަހަރު 

ބާއްވަންވާނެއެވެއާ ބައްދަލުވުމެއް  )ށ(  ންމު  ބޭނުންވެއްޖެ މެނޭޖު.  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ކޯޕަރޭޝަންގެ    މަންޓް 

ނުވަތަ   އަހިނދެއްގައި  އެއްމެދު  ޣުކައުންސިލުގެ  މި    މާރާތާއިލަބިއްޔަތުން  ނިންމަން  ކަންކަން  މި  ގާގުޅޭ  ނޫނުގައި 

ދަށުންގާ އުސޫލުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ބޭއްވޭނެއެވެއާ  ނޫނުގެ  ބައްދަލުވުން  )ނ( ންމު   .  

ދުވަހަށްވުރެދެބައްދަލުވުމުގެ    2  ންމުއާއަހަރީ   މަސް  ނުވާނެއެވެމެދުގައި،  ފާއިތުވެގެން  މުއްދަތެއް  ދިގު  )ރ(     .

މަދުވެގެން  އާ ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުމެއް  މެނޭޖު  14ންމު  ކުރިން  މެންބަރުންނަށް  ދުވަސް  ކޯޕަރޭޝަންގެ  މަންޓް 

މު  އަހަރީ ބައްދަލުވުމާއި އާން  .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  115.  އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ނޯޓިހެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ގަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  އުސޫލު  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ބޭއްވުމާއި  ބައްދަލުވުންތައް 

ދެންނެވިގޮތަށް   މި  )ހ(  115ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  މާއްދާގެ  ކަމުގައި    ،ވަނަ  ފާސްކުރައްވައިފި  ކޮމިޓީން  )ށ( 

ބައްދަލުވުން.  116ކަނޑައަޅަން.   ކުއްލި  ކޯޕަރޭޝަންގެ  ކޯޕަރޭޝަން  -116.  ބާއްވަން  ބައްދަލުވުމެއް  ކުއްލި  ގެ 

ކުއްލި   ކޯޕަރޭޝަންގެ  ހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ  މެންބަރުން  އެއްބައި  ތިންބައިކުޅަ  މަދުވެގެން  ތެރެއިން،  މެންބަރުންގެ 

ކު   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  115.  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ ގެނެވިފަ. އެއީ  ބަދަލެއް  ވަނީ  މިހާރު މި  އްލި  އަށް 

  116  މުގެ ވާހަކަ އިތުރުކުރެވުނީމަ އެ ކުއްލި ބައްދަލުވުއެ ގޮތަށް  ބައްދަލުވުމުގެ ވާހަކަ އިތުރުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ،  

ކެނޑޭތީ   ބޭނުން  މާއްދާގެ  ނިމިއްޖެ.    116ވަނަ  ތާއީދާއެކު  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  އުނިކުރަން 

މި   115އަދި   )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  ކަނޑައަޅަން.   ވަނަ  ކަމުގައި  އިތުރުކުރެވިއްޖެ  ބައްދަލުވުން  ކުއްލި  ދެންނެވި 

 ވަނަ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ ނިމުނީ.  59މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

________________________ 




