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 ޢަލީ ނިޔާޒް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ލާމަރުކަޒީ  ތުޅާދޫ    38`.  ތިއްބެވީ  ވަޑައިގެން  މިވަގުތު  ކޮމިޓީއަށް  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދާއިރާގެ   ގައްދޫ  ފަލާޙު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މާފަންނު  ޙުސައިން،  ޙިސާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

މެން ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ޒާހިރު،  އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ހުޅުމާލެ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ފިރުޝާން  ޙުސައިން  ބަރު 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާގައި  ބައްދަލުވުމުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިޔާޒް.  ޢަލީ  ،  2010/7މެންބަރު 

ތް އިޞްލާޙުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮ

ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ފައިލްކޮށް ރިޕޯޓާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް. ދެން މި ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން  

ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ މެންބަރުންނާ އަދި މިކަމުގައި ކުރިން ޑިސްކަސް ވެސް ކޮށްފައިވާނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްކޮށް  

ފަހަރަކު  ފައިނަލްކުރުމުގެ  ގޮތުން  ރިފްރެޝްކޮށްލުމުގެ  ކުޑަކޮށް  އެއްޗެއް  އެއަށް  އަދި  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  ކުރީގައި   

މާއްދާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ވަޑައިގެންދެއްވާ ފަހަރަކު މާއްދާއަކަށް. އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރުގެ ބަހަށް  

ކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ޕޮއިންޓްތައް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ދެން މި  ފުރަތަމަ ވަޑައިގެން ދެއްވާ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަ

އަޅުގަނޑު   ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  އިއްވާނަން.  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތަކީ.  ކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލުގައި 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  އިދާރީ 7/ 2010ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލާމަރުކަޒީ  ،  ދާއިރާތައް   

ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް   އެ ބިލުގައި    9އުސޫލުން  ހުށަހެޅި ސަބަބު ކަމުގައި  ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އެ ބިލު  ވަނަ އިޞްލާޙު 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިދާރީ ކަންކަން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ގާނޫނުގަ ހަލުވިކަމާއިއެކު  މި  ދުނިޔޭގައި  ބިލެކެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓަކައި  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ހުރުމާއިއެކު  އި 

ކޮވިޑް ނަންބަރު  19-ފެތުރެމުންދާ  ގާނޫނު  ފަސްކުރުމަށް  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ގުޅިގެން  ،  2020/3އާ 

ޚާއްޞަ ގާ އެ    2020ނޫނު  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު  ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން 

ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. މިގޮތުން މި ލިބުނު ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ހިފީ މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ  

ފުރި  އޭގެ އެންމެ  ބާރުތައް  ލިބިދީފައިވާ  ދިރާސާކޮށް، ކައުންސިލްތަކަށް  ބަލައި  ކައުންސިލްތަކަށް  ގާނޫނު  ގޮތުގައި  ހަމަ 

ބިލުގެ   ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެނެސް،  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  މި  ގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ލިބިދީފައިވާކަން 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ގާނޫނު  1010/7ތެރެއިން  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ފުރި ނަންބަރު  އިތުރަށް  ގާނޫނު  މިގޮތުން  ލާމަރުކަޒީ  2010/7ހަމަކުރުމަށެވެ.  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖެގެ   ،

އަތޮޅު   ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން  އިޞްލަޙުތަކާ  ފެންނަ  ގެންނަން  ގާނޫނަށް  ހިންގުމުމުގެ  އުޞޫލުން 
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އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް    ކައުންސިލްތަކަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަންލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން

ކޮމިޓީގައި   އޮތީރިޓީ އާއި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ޚިޔާލުފުޅު ލިޔުމުން ހޯދާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބިލު 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ބިލަށް  ދިރާސާކުރެވުނު  މި  ވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ   ބޭނުންކުރެވޭނީ  ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙަކީ ގާނޫނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބިން 

ގޮތް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމުގައި  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުތަކުގައި  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ގާނޫނާ  ބެހޭ 

މިގޮތުން   ނަންބަރު  ބަދަލުކުރުމެވެ.  ގާނޫނު  ކައުންސިލްތަކަށް  ގޮތުން  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  ބިލު  މި  ،  7/ 2010މިހާރު 

މަތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ލޭންޑް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ 

ހި އިޙްތިޞާސް  ކައުންސިލްގެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޕްލޭނާ  މިއީ  ޔޫސް  ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ސަރަޙައްދުގެ  ނގާ 

އެގޮތުން   ބަދަލުތަކަކީ.  ހުރި  ގެނެސްފައި  މާއްދާގައި    8އަޅުގަނޑުމެން  މި  ހިމަނައި  ބިލުގައި  )ކ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވެސް  ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ގާނޫނުގައި އެ މާއްދާ އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އަދި އެނޫން 

ނަމުގައި   ކައުންސިލްގެ  ބޭނުންތަކަށް  އިޖުތިމާޢީ  ނުވަތަ  އިޤުތިޞާދީ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުތަކުގައި 

ބިންބިމާއި ފަޅާއި ފަރު ހޯދުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުމާއި މިފަދަ ތަންތަނުގައި  

އި މި  އޮތްގޮތް  އިންވެސްޓްކުރުމާއި  މާއްދާ  ގާނޫނުގައި  މިލްކުކުރުން.  ނަމުގައި  ކައުންސިލްގެ  ންވެސްޓްމަންޓަތައް 

ޔޫސް   ލޭންޑް  ރަށު  ފާސްކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން  މި  ގެނައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަނީ  ބަދަލު  އަޅުގަނޑުމެން 

ނު އިޤުތިޞާދު  މަތިން  އެއްގޮތުގެ  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީ  ރަށުގެ  ކައުންސިލްގެ  ޕްލޭނާއި  ބޭނުންތަކަށް  އިޖުތިމާޢީ  ވަތަ 

މިފަދަ   ދިނުމާއި  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ތަންތަން  މިފަދަ  ހޯދުމާއި  ފަރު  ފަޅާއި  ބިންބިމާއި  ނަމުގައި 

ކަމަ ސަބަބެއް  މިލްކުކުރުން.  ނަމުގައި  ކައުންސިލް  އިންވެސްޓްތައް  މި  އަދި  އިންވެސްޓްކުރުމާއި  ށް  ތަންތަނުގައި 

 އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ... އާދެ! ޙިސާން. 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްކޮށްލާފައި އޮންނަނީ   ޕްލޭނާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ  އަޅުގަނޑަށް ނޯޓިސްވި ލޭންޑް ޔޫސް  ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި 

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.  ؟ އެހެން ނަމެއް ކިޔާފަ. ކޮންމެވެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް ދެއްތޯ އެއަށް ކިޔަނީ

މަސައް  އަނެއް  މިހާރު  މީތި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ގެންނަން  އެއަށް  ނުގެނެސް  ބަދަލު  މިއަށް  މީތި...  ތެރެއިން  ކަތް 

 އިންކޯޕަރޭޓްވާ ގޮތަކަށް އޭގެ ޑެފިނިޝަން... 
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 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާތައް   އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ  އެނގޭތާ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބު  ހިންގުމުގެ  އާދެ!  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 

އިޙްތިޞާސް   ސިޓީތަކުގެ  އަތޮޅުތަކާއި  ރަށްރަށަށާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  މަތިން  ގޮތުގެ  ގާނޫނުގައިވާ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ  

ސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާނީ އެ ކައުންސިލަކުންނެވެ. މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ބިމާގުޅޭ  ލޭންޑް ޔޫ

ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުން ކުރުމުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ކައުންސިލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލާ މި ގާނޫނުގެ  

ގޮތުގެމަތިން   ގާނޫނުގައިވާ  މި  ލިބިދީފައިވާކަން  ތެރެއިން  ބާރު  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ބިންތައް  ކައުންސިލްތަކުން 

ދެއްތޯ ރަނގަޅު  އެބައި  އޮތީ  ؟ ކަށަވަރުކުރުން.  އަތޮޅު    16ދެން  އޮންނަނީ  ގާނޫނުގައި  )ށ(.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ންބަރުންގެ ތެރެއިން  ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި ދެން ތިބި މެ

އަތޮޅު   ގޮތަކީ  އިޞްލާޙުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ވޯޓަކުންނެވެ.  ސިއްރު  ނެގޭ  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  އެ 

ހިމެނޭ   ކައުންސިލްގައި  އެ  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  އިންތިޚާބުކުރާނީ  ރައީސް  ނައިބު  ކައުންސިލްގެ 

ނެގޭ   މެދުގައި  ރަނގަޅެއްނޫންތޯމެންބަރުންގެ  ވޯޓަކުންނެވެ.  މިހާރު  ؟ ސިއްރު  ގާނޫނުގައި  ސަބަބު.  އާދެ! 

ކައުންސިލްގެ   އެ  ވޯޓުގައި  ސިއްރު  ނަގާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ރައީސް  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި  ރައީސަށް ބައިވެރި ނުވެވޭ. ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިން

އެ ކައުންސިލްތަކުގެ ނައިބު ރައީސަށް ބައިވެރިވެވޭ. އެހެންކަމުން މި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައި މިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

  ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި އެ ވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އޮތީ  ތަރުތީބުކުރުން.    22މަޤުޞަދުގައެވެ. ދެން  މާއްދާ  ހިމަނައި އެ  )އ( ބިލުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ 

މާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިޤްތިޞާދީ،  އްޖޭގެ ބިގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަކީ ދިވެހިރާ 

ކައުންސިލް ބޭނުންތަކަށް  އެހެން  އިޖުތިމާޢީ  ބިންތައް  މިލްކުކުރުމާއި  ހޯދުމާއި  ފަރު  ފަޅާއި  ބިންބިމާއި  ނަމުގައި  ގެ 

ކައުންސިލް   އިންވެސްޓްތައް  މިފަދަ  އިންވެސްޓްކުރުމާއި  ތަންތަނުގައި  މިފަދަ  އަދި  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް 

އެއްގޮތްވާ ގޮތު ގާނޫނާއި  ގޮތަކީ މި  ގެމަތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ރަށު ލޭންޑް ޔޫސް  ނަމުގައި މިލްކުކުރުން. އިޞްލާޙުކުރާ 

ކައުންސިލްގެ   ބޭނުންތަކަށް  އިޖުތިމާޢީ  ނުވަތަ  އިޤުތިޞާދީ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޕްލޭނާ  ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  ޕްލޭނާއި 

ކުރުމާއި އަދި  ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަޅާއި ފަރު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫ
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ހަމަ   ސަބަބު  މިލްކުރުން.  ނަމުގައި  ކައުންސިލްގެ  އިންވެސްޓުތަކަށް  މިފަދަ  އިންވެސްޓްކުރުމާއި  ތަންތަނުގައި  މިފަދަ 

މާއްދާއަށް   އޮތް  ދެން  އާދެ!  އެއީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮތީ.  ސަބަބު  ބަޔާންކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި 

މި އޮތީ  ވަޑައިގެންބައްލަވާ. އަޅުގަނޑުމެން އިނގޭތޯ.  ރިފްރެޝްކޮށްލަން  ހުރީ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(.    22 ނިންމާފައި 

ކައުންސިލް އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ބިމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރާ އެނޫން ވެސް  

ލޭންޑް ރަށު  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގާނޫނާ  ބެހޭ  ބިމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެމަތިން  ބިން  އެއްގޮތްވާ  ޕްލޭނާ  ޔޫސް   

ބިމާއި   ހިމެނޭ  އިޙްތިޞާސްގައި  ކައުންސިލްގެ  މިކުރަނީ  އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން  ދޫކުރުން.  ކުއްޔަށް  ބޭނުންކުރުމާއި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގާނޫނުގައި  މި  ބިން  ވެސް  އެނޫން  ހަވާލުކުރާ  ކައުންސިލާ  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ 

އެއްގޮތްވާ  ގޮތުގެ ޕްލޭނާ  ތަރައްޤީގެ  ރަށެއްގެ  އެ  އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލްތަކުން  ޕްލޭނާއި  ލޭންޑްޔޫސް  ފާސްކުރާ  މަތިން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އުނިކުރަން.    22ގޮތުގެމަތިން ބޭނުންކުރުމާއި ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި ދިނުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ގާނޫނު މި  އޮތްގޮތް.  މާއްދާ  ޕްލޭނާއި  ގާނޫނުގައި  ލޭންޑްޔޫސް  ފާސްކުރާ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ބޭނުންކުރުން.   ބިން  ރަށެއްގެ  އެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލްތަކުން 

ގާނޫނުގެ   މިއީ  އަދި    22ސަބަބު.  )އ(  މާއްދާގެ  ގެނެސްފައި  22ވަނަ  )ވ(އަށް  މާއްދާގެ  އިޞްލަޙުގައި  ވަނަ  ވާ 

ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ އެ ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ ރަށެއްގެ ބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ  

އުނިކުރުމަށް   މާއްދާ  މި  ނުފެންނާތީ  ބާއްވަން  ތަކުރާރުކޮށް  މާއްދާގައި  މި  އިތުރަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ކަމުގައި 

އިޞްލާ މާއްދާ.  ގެނެސްފައިވާ  އޮތް  ދެން  އެއީ    6ޙެކެވެ.  އިޞްލާޙު.  ބިލުގައި    22ވަނަ  )ކ(  )ހ(،  މާއްދާ  ވަނަ 

ހިމަނައި އެ މާއްދާ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި  

ސި  ގުޅޭ  ގަވާއިދުތައް ފާސްކުރުން. އިޞްލާޙުކުރާ ގޮތް، ކައުންސިލްތަކުގެ  އިޙްތިޞާސުތަކާ  ޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި 

އުސޫލުތައް   ގަވާއިދުތަކާއި  ފާސްކޮށް އެ  ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ  އުސޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން 

ފާސްކުރުން ގަވާއިދުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ސިޔާސަތުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް  .  ތަންފީޛުކުރުން. 

ކައުންސިލުން   ގުޅޭގޮތުން  ސިޔާސަތުތަކާ  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި  ސިޔާސަތުތައް  ކުރަނީ  މި  އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން 

އާދެ!   ތަންފީޛުކުރުން.  އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  އެ  ފާސްކޮށް  ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ގުޅޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ 

.ޖީގެ ކޮމެންޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު މިހާރު މި އިޞްލާޙު  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އޭ؟ )ކޮބައިތޯ

ވަނަ    32ވަނަ އިޞްލާޙު. އެއީ    7އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން. ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވަޑައިގަންނަވާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

މާއްދާ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  11މާއްދާގެ )ހ(ގެ   އެ  ހިމަނާ  ގާނޫނާ  ވަނަ ނަންބަރު ބިލުގައި  ބެހޭ  ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަދި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރަޟުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުން ބިން ދޫކުރުމާއި ބިމާއި  
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ހަދާފައި  މިނިސްޓްރީތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި  ވާ  އިމާރާތް 

ފަރާތްތަކުން   އެކިއެކި  ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ރަށުގައި  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދުތަކާ  އެންމެހައި 

ބެހޭ ގަނޫނާއި މި   ބިމާ  ބިމާގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ބިމާ ބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަށުގެ 

 އިވާ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނޫން ވެސް ގާނޫނުތަކުގަ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދޫކުރުމާއި   ބިން  ރަށުން  މިއިނދަ  މާއްދާ  މި  ކަމަކީ  ކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރައްވާފައި.  ކޮމެންޓު  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ 

ދޫކުރުން މިހާރު އިންނާނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ  މިތަންކޮޅު މިތަނުން ރިމޫވްކޮށްލީ. އެ ބިން  

އެތަނުން   އެތަންކޮޅު  ހުރީމާ  ބަދަލުކޮށްފައި  ތަނެއް  ހުރިހާ  ކިޔާފައި  ދޫކުރެވޭނެއޭ  ބިން  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ 

ކަންތައް ބެހޭ  އިމާރާތްކުރުމާ  ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓަރީ  އިމާރާތް  އެކަމަކު  ކަންތައްތަކެއް  ޑިލީޓްކޮށްލީ.  ހުރިހާ  އެ  ތަކާ 

ދޫކުރުން   ބިން  އެހެންވީމާ،  ބައިންދާފައި.  އެގޮތަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނުތަކާއި  އެހެން  އިންނަންޖެހޭނީ 

މިއަންނަނީ   މާއްދާގައި  މި  ރަށްވެހިކަމުގެ،  އެ  އިންނަނީ  ކުރައްވާފައި  ކޮމެންޓް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ނެގީމަ  އެތަނުން 

 ގެ ޚިދުމަތެއް ގޮތަށް ގެވަޅު ދޫކުރާ ވާހަކައޭ އެ މާއްދާގައި މި ބުނެފައި އިންނަނީ.  ރަށްވހިކަމު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އް އަޅުގަނޑުމެން... އެހެންވީމާ، ކިހިނެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަނެއްކާ   ދެން  އައިއްސަ.  ބަޔަކަށް  އެއް  އިންނަނީ  ބާރުތައް  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  އިންނަނީ،  ބާރުތައް  މިހާރު 

ނުންތޯ އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކޭ   ޚިދުމަތްތަކޭ ކިޔާ ބައި އިންނަނީ ވަކިންނެއް  ރަށްވެހިކަމުގެ 

މާއްދާ މި  ދޫކުރުމޭ  ބިން  ދަށުން  ބައިގެ  އެހެން  ކިޔާ  އިންނަންޖެހޭނީ  މާއްދާގައި  މި  އެހެންވީމާ،  މިއިނީ.  ގައި 

ގޮތަށް ބައިންދަން އޭޒް އޭ.ޖީ އޮފީހުން   އިންނަ  ރިފަރެންސް ދީފައި  ހަމަ  އެއަށް  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ގާނޫނުތަކާއި 

ސަލް ދެއްތޯ. ނޫން، ނޫން. މި  ކޮމެންޓު ކުރައްވާފައި އިންނަނީ. މިހާރު މިހެން އިނީމަ... މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޕޯ

 ގާނޫނުގައި އިން ގޮތް މިއީ. އޯކޭ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކޮބާ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި ގޮތަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަޅުގަނޑު މިތަންކޮޅު  ދޫކުރުމާއި  ބިން  ރަށުން  ރީތިކޮށްލަން.  ހަމައެކަނި  މިތަންކޮޅު  ޑިލީޓްކޮށްލީ  ރަށްވެހިކަން  މެން 

ގޮތުގެ   ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ، އެހެން  ބޭންދީ. އެއީ  މިތަނުން. ކޮށްލާފައި ދެން އެގޮތަށް 

  އިންނަނީ.ރިފަރެންސް ދިފައި އިންނަ ގޮތަށް ބައިންދަން އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކޮމެންޓުކުރައްވާފައި   މަތިން އެއަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުޅާދޫ 

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޕޯސަލް ދެއްތޯ.؟ މިހާރު މިހެން އިނީމާ ކޮން ބައެއް

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫން، ގާނޫނުގައި އިން ގޮތް މިއީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ކޮބާ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި ގޮތަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޑިލީޓްކޮށްލީ   އަޅުގަނޑުމެން  މިތަންކޮޅު  ދޫކުރުމާއި  ބިން  ރަށުން  ޑިލީޓްކޮށްލީ.  ހަމައެކަނި  މިތަންކޮޅު  ރަށްވެހިކަން 

އެއްގޮތްވާ   ގާނޫނުތަކާ  އެއްގޮތްވާ، އެހެން  ގާނޫނާ  ބެހޭ  ބިމާ  ބޭންދީ. އެއީ  އެގޮތަށް  އިން  ދެން  ކޮށްލާފައި  މިތަނުން. 

ރަޖިސްޓްރީ އިމާރާތް  މަތިންނޭ  ކަންތައްތައް  ގޮތުގެ  އެ  އެއީ.  ކަންތައްތަކެއްނުން  ޓެކްނިކަލް  ވަރަށް  އެއީ  ކުރުމާއި 

ގާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރަން ބައިންދާފައި ހަމައެކަނި ރަށުން ބިން ދޫކުރުމާއި އެތަންކޮޅު އަޅުގަނޑުމެން  

ކުރައްވާފަ ކޮމެންޓް  އޭ.ޖީން  އެކަމަކު  އޭރުގައި.  ކޮމިޓީން  ޚިދުމަތެއްގެ  ޑިލީޓްކޮށްލީ  ރަށްވެހިކަމުގެ  މިއީ  އިންނަނީ  އި 

އަންނަނީކީ   އެބައިތައް  ދޫކުރުމާއި  ބިން  ބޭނުންތަކަށް  އިޤުތިޞާދީ  އަންނަނީ.  މި  ތަނުގައި  މި  ދޫކުރުމޭ  ބިން  ގޮތަށް 

 ދާގައި. މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން އަންނާނީ. ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތެއް ގޮތަށް ގެވަޅު ދޫކުރަން މި އަންނަނީ މި މާއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެތަން ކަނޑަން ހަމައެކަނި؟ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އިނީ ކިހިނެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޑިލީޓްކޮށްލީ.   ޚިދުމަތެއް ގޮތަމިތަންކޮޅު  ރަށްވެހިކަމުގެ  އެއީކީ. ދެން  ބިން ދޫކުރުމޭ  ށް  އެހެންވީމާ އެގޮތަށް... އެގޮތަށް 

ގައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކައުންސިލުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއޭ ކިޔާފައި އަންނަ ބައިތަކެއް    3ބިން ދޫކުރުމޭ،  

ހުރެއެއްނުން. އެ ބައިތަކުގައި ވެސް ބިން ދޫކުރުން އިންނަނީ ގެވަޅު ދޫކުރުމަށޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބިން ދޫކުރުމަށް  

 ށްލެވޭނެ.މިތަނުން ޑިލީޓެއް ނުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، ބައިންދަންވީނުން ޑިލީޓްނުކޮށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

. އެއީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އިންނަނީ  11ވަނަ މައްދާގެ )ހ(ގެ    23ތި މާއްދާ ހަމަ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ވެސް  

 ކަންނޭނގެ. ހަމަ އެގޮތަށް ޗޭންޖުކޮށްފައި އިންނާނީ. 11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  40

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއަށް... ދެން އެހެންވީމާ، މި ޑިލީޓްނުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ލާންވީނުންތޯ ދިރިއުޅުމަށް ރަށުން  

 ބިން ދޫކުރުމާއި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެހެންވީމާ، ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ބިން ދޫކުރަންޖެހޭނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯއޭ ނޫނިއްޔާ ލޭންޑް  

 ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަނިތޯއޭ އޭގައި ބައިންދާނީ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 ތިއީ އަސްލު ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް.  

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބެހޭ   ދިރިއުޅުމާ  އިންނާނީ  ކޮމްޕްލަޔަންސް  ބިމުގެ  އެ  ދެން  ދޫކުރާނީނުން.  ބިން  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ޔޫސް  ލޭންޑް 

 ؟ ގާނޫނުގައޭ. އެހެނެއްނޫންތޯ ވާނީ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދެއްތޯ.  ދެން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަނެއްހެން ބިން ދޫކުރާނަމަ އޮބްވިއަސްލީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއް 

 އެކަމަކު ރިފަރެންސް ދޭނެތޯ...

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، ދެ ގާނޫނައި ވެސް އެޕްލައިވާނެ ނޫންހެއްޔޭ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ.

 

 އްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެ

އެއަށް ކޮންޓްރޯލެއް   އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް  ޔޫސް  ރަށުގައި ލޭންޑް  އިންނަންޖެހޭނީ  ދޫކުރުން  އަސްލު ބިން 

އުސޫލާއި   ދޫކުރާނެ  އެ  ދެން  ކައުންސިލުން.  ދޫކުރާނީ  ބިން  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ހެދީ.  މި  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ލާން 

 އެއްޗެހި އެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިތަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވީ އާޝިއާ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި ތަން ބަދަލުކުރަން  ބޭނުންވީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ރިފަރެންސް  

ން ދޫކުރާނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫނޭ. ބިން ދޫކުރާނީ އެ ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ  ދީފައި އިނީ. ބި
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އަޅުގަނޑުމެން   ދޫކުރުން  ބިން  އެތަނުން  އެހެންވެގެން  މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޕްލޭނާ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ޕްލޭނާއި 

 ގެ ބިން ދޫކުރާ ވާހަކައަކީ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތަށޭ.  ނެގީ. ދެން އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކޮމެންޓުކުރައްވަނީ އެތަނު 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި މީގައި ކޯއްޗެއްތޯ އޮންނަނީ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ޙިސާން އެ ކިޔާ އެއްޗެއް އެނގޭތޯ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސްލު   އާދެ!  ބިން    22އާދެ!  ތެރޭގައި  ބާރުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލުތަކުގެ  ރަށު  އިންނަނީ  މި  ގައި 

ށާއި ވިޔަފާރި ހުއްދަ ދިނުމާއި އެ ބޭނުންތަކޭ އެއީ. ދެން އެ  ދޫކުރުން ކަމަށް އެ އޮންނަ އޮތުމަކީ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަ

އެއީ.   ދޫކުރުން  ގެ  މީހުންނަށް  އެ  މީހުން،  ގޮތަށް  ޚިދުމަތެއް  ރަށްވެހިކަމުގެ  އެއީ  ދޫކުރުމަކީ  ބިންތައް  އިންނަ 

 .  ދިރިއުޅުމށް ޓަކައި ގެ ދޫކުރުން އެއީ. ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު މި ތަނުން މަގަން ވަރަށް އުނދަގޫ ދެއްތޯ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެ ހުރިހާ   ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  ބިމާއި އިމާރާތް  ދެއްތޯ އަސްލު  އެތަނުގައި އެބަ އާދޭ 

 އެއްޗެއް ވެސް.     

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށަކަށް ވެސް ނޫން.  އާދެ! މި އިމާރާތް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އެއްޗެހި އަންނާނީ ވެސް ބިމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ބިނާވެށި ޕްލޭނަށް ދެއްތޯ އަންނާނީ.  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެން އަދި މި ގާނޫނަކަށް ވެސް ނުދެވޭނެއެއްނުން ރިފަރެންސެއް، އަދި ވުޖޫދުގައި ނެތް ގާނޫނަކަށް.

 

 ؟ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ ބައިންދަންވީ ދެއްތޯ މިގޮތަށް. އޭ.ޖީން އެ ބުނާގޮތަށް ބައިންދަންވީ ދެއްތޯ

މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް    62 މާއްދާގެ )ބ( ބިލުގައި ހިމަނަން. މި    3ވަނަ 

ދަތަކަށް އެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ ކައުންސިލަރުން ނުވަތަ ރައީސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން  މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން އެއްކިބާކުރުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެން. އަޅުގަނޑުމެން 

" ގޮތް  ހުށަހަޅާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  އިޞްލާޙުކުރީ،  މި  މާއްދާ  ނުވަތަ  މި  ކައުންސިލަރުން  ޝާމިލުވާ  ކަންކަމުގައި  އެ 

އެއީ   ގޮތުން"  ވަގުތީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  ޢިނާޔަތް  އާއި  މުސާރަ  މޭޔަރުން  ނުވަތަ  ރައީސުން 

ޙަކީ  ވަނަ އިޞްލާ  9އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި ގޮތަކީ. މައްސަލައެއް ނެތެއްނޫންތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ.  

ވަނަ މާއްދާ ބިލުގައި ހިމަނައި އެ މާއްދާ ތިރީގައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މި    150

ތާރީޚުން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ފާހަގަކޮށް  ގާނޫނުތައް  ތަޢާރުޟުވާ  މަޤްޞަދުތަކާ  ގާނޫނުގެ  މި  ގާނޫނާއި 

ތެރޭގަ  6ފެށިގެން   ނައިބު  މަސްދުވަހުގެ  ބަންޑާރަ  ދައުލަތުގެ  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަކަށް  އެފަދަ  އި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ކުރަނީ  މި  އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  މި  އެގޮތުން  ހުށަހަޅަންވާނޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

މަޤްޞަދުތަ ގާނޫނުގެ  މި  ގާނޫނާއި  މި  ތެރެއިން  ގާނޫނުތަކުގެ  ގާނޫނުތައް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ތަޢާރުޟުވާ  ކާއި 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ގާނޫނުތަކަށް    6ފާހަގަކުރުމުން  އެފަދަ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 

ގާނޫނުތަކުން   އަދި  ހުށަހަޅަންވާނޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ދައުލަތުގެ  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު 

ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ  ބާރު ލިބިގެ

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ފާހަގަކޮށް  އުސޫލުތައް  ތެރޭގައި    6ގަވާއިދުތަކާއި  މަސްދުވަހުގެ 

އުމަށް ޓަކައި އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ހަދާފައިވާ އިދާރާތަކަށް  އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އިޞްލާޙު ގެނަ

އިޞްލާޙަށް.   އިން  ދެން  ވަޑައިގަންނަވާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަންގަންވާނޭ.  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ވަނަ    152ދައުލަތުގެ 

 ފަރުތައް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  މާއްދާ )އ( ބިލުގައި ހިމަނާ، ގާނޫނުގައި މި މާއްދާ އޮތްގޮތް. ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި



 2020  ނޮވެންބަރު  23                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  38ކޮމިޓީގެ    ލާމަރުކަޒީ

 

 

11 

 

ބިމާއި ފަޅާއި   ރަށެއްގެ  އުޅޭ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުން  ކައުންސިލުތަކާ  ރަށު  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ބެހޭ  ބިމާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގާނޫނުގެ  އެވަނީ މި  ބުނެފައި  ފަޅުތައް ކަމަށް  ބިމާއި  "ރަށުގެ  ގޮތް  ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ    ފަރުތަކެވެ. އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

އެއީ  ؟ ދަށުން ރަށާއި އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުގެ އިޙްތިޞާސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނެވެ." ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ

 އިނގޭތޯ އިޞްލާޙުތަކަކީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތައް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފާސްކުރީމާ އެ ރިޕޯޓު ނިމުނީ.  

___________________ 

  

 

 




