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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަރުޙަބާ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތު ތިއްބެވީ   އަހަރުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަށް  ގައްދޫ  `. ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ މި 

މެންބަރު އަޙްމަދު   މެންބަރު  ، ޒާހިރުދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މުމްތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު  މާފަންނު ހުޅަނގު ، މުޙައްމަދު 

ފަލާޙް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މުޤައްރިރެއްގެ    ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު،  ދާއިރާގެ  ހުޅުމާލެ  އަދި 

މައްސަލައަކާ   ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ސިޓީ  މި އޮތީ އައްޑޫ  އާދެ! މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ހައިސިއްޔަތުން. 

ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  އައްޑޫ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމަތު  ގޮތުން  ބޭފުޅުންނާ    ގުޅޭ  އޮތޯރިޓީގެ 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ. އަދި    6ބައްދަލުކުރެއްވުން. މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން  

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން   3ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  

މި  މިތަނަ ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  އައްޑޫ  އަދި  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ.  ސެޝަންގައި  މި  ވަޑައިގެން  ށް 

މި ޓީމްސްތޯ  މެދުވެރިކޮށްދެއްތޯ.  ޓީމްސް  ނުވަތަ  އޮންލައިންކޮށް  ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ  އާދެ!  ؟ ސެޝަންގައި 

އަޅު ވެސް  ފަރާތަށް  ދެ  މި  އެހެންވީމާ،  މެދުވެރިކޮށް.  މި  ޓީމްސް  ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް.  އަރުވަން  ދަޢުވަތު  ގަނޑު 

ބައިވެރިވާ   ވަޑައިގެން  މިތަނަށް  އަދި  ބޭފުޅުންނާއި  އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވާ  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް 

ސިޓީ އައްޑޫ  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ކައުންސިލުން  ބޭފުޅުންނަށް.   

މެންބަރުން   ކޮމިޓީގެ  ދުވަހުގެ  ކުރީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

މި   ބައްދަލުކޮށްގެން  ފަރާތާއި  ދެ  އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި  ކައުންސިލު  ސިޓީ  އައްޑޫ  ފާސްކުރެއްވި 

ބަ މި  އަދި  ސާފުކުރުމަށް.  އެބަ  މަޢުލޫމާތުތައް  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އްދަލުވުމުގައި 

ޑިރެކްޓަރ   އަޙްމަދު،  އޮފިސަރ. އާދަމް ޝަރީފް  ލަޠީފް، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  އަފްޝަން  ބައިވެރިވެލައްވަނީ ފާޠިމަތު 

ކައުންސިލު ސިޓީ  އައްޑޫ  އޮފިސަރ.  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް  ޢަބްދުއްރަޙުމާން،  ހަމްދާ  އަދި  ފަރާތުން  ޖެނަރަލް  ގެ 

ޞާދިޤު. ޑިރެކްޓަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްލިފް.  هللا އޮންލައިންކޮށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަނީ މޭޔަރ، ޢަބްދު

هللا އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު، މުޙައްމަދު ލުޠުފީ. ލީގަލް އޮފިސަރ، ޙުސައިން ހަބީބް. ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް، ޢަބްދު

މިނަތު ޝަފީޤާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ޙިސާން. އެޑްމިން އޮފިސަރ، އައި

ބޭފުޅުން  ތި  ދޭނަން.  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  އައްޑޫ  ފުރަތަމަ  ގޮތުން  ފެށުމުގެ  ބައްދަލުވުން 

އެއަށް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް.  އެއްޗެއް  ގޮތުން  ބެހޭ  ކަންތަކާ  ލޯކަލް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ފަހު 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް. ދެން އަދި އެއަށްފަހު މެންބަރުން މިކަމުގައި އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެ  
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ނަން   ހުޅުވައިލާނަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލަށް  އައްޑޫސިޓީ  ހުޅުވައިލާނަން.  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް 

އަޑެއްނީވެ  ވިދާޅުވެދެއް އިނގޭތޯ.  މަޑުކޮށްލަވައްޗޭ  އަދި  ނެތް.  އަޑެއް  އެދެން.  ގެންދެވުން  ކުރިއަށް  ވާފައި 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް. 

 

 ޞާދިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދު

 ؟އަޑުއިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު އަޑުއިވޭ.

 

 ޞާދިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދުއައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ 

ތިއްބެވި   އެބަ  ޗެމްބަރގައި  މާލަމުގެ  ޖަލްސާކުރާ  ކައުންސިލުގެ  އިތުރުން  ބޭފުޅުންގެ  ވިދާޅުވި  ދެންމެ  އާދެ! 

މައްސަލަ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ފައިޞަލް.  ކައުންސިލަރ  ފަޙުމީ،  ކައުންސިލަރ  ޖަމްޝީދާއި  ކައުންސިލަރ 

މައް ފާހަގަކުރެވޭ  އަހަރުން  އެގޮތަށް  ފާއިތުވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ބިމުގެ  ކުލި  ސަލައަކީ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދިފައި ތިބީ. ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    2019ފެށިގެން،  

ބިމާ ބެހޭ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލާ   2018 ފަހުކޮޅުގައި  އަހަރުގެ  ފަހުން އައު ގާނޫނަށް،    ވަނަ  ހަވާލުކުރެވުނު 

އަޅުގަނޑުމެން   ފަހުން  ވެސް  ބަދަލު ވެސް އައީ. ބަދަލާއެކު  ތާނގައި    2019ގާނޫނަށް  ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުހާ 

އުސޫލުތައް   ބާއްވާނެގޮތާއި  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީ  ރިވިއުކުރުމުގެ  ކުލި  އިތުރުކުރުމާއި  މުއްދަތު  ބިމުގެ  ކުލި 

ވަނަ އަހަރު ވެސް ބައެއް ބިންތަކުގެ މުއްދަތު    2019. އެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ. ދެން މިހެން އޮއްވާ  ކަނޑައެޅީ

މި އޮތީ   ހިސާބުން މިހާރު  ގެންދަނީ. އޮތްވާ ދައުރު ހަމަވާ  އެކަން  އިތުރުކުރެވި، ބައްދަލުވުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން 

 ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެލް.ޖީ.އޭއަށް މި މަތިވެފައި މި އޮންނަނީ މި  ލާމަރުކަޒުވުން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގާނޫނު އައިއްސަ. އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދެން  ނިންމަވައިދެއްވުމަށް.  ކަންކަން  ގިނަ  މެދުތެރޭގައި،    2019ބާވަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ން ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަ  2020ފަހުކޮޅުގައާއި އަދި  

މައްސަލަތައް ކައުންސިލުގެ އެ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނިންމައި އެލް.ޖީ.އޭއަށް ބައެއް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު. 

މުއްދަތު   ފޮނުވަނީ  މި  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  ވެސް  މައްސަލައެއް  ހުރިހާ  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ބަދަލުވި  ގާނޫނު  އެ  އަދި 
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ހުށަހަޅާ   ގޮތަށް  އިތުރުކުރަން  އިންނަ  އެއްބަސްވުމުގައި  އެދެނީ  މީހުން  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ދެން  މައްސަލަތައް. 

ހަމަވުމުގެ   ވިޔަފާރިކުރާ    6މުއްދަތު  ފަރާތްތަކުން،  ބައެއް  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ހުށަހަޅާ.  ކުރިން  ދުވަސް  މަސް 

 ޓަކައި ނުވަތަ އާންމުކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ބައެއް  ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރި އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް

ފަރާތްތަކުން ލޯނު ނަގައިގެން ވިޔަފާރިކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ލޯނު ނެގުމުގެ ބޭނުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރޭ. ބޭންކުތަކުން  

އޮން  10މުއްދަތު   މި  މިހާރު  އަދި  ވެސް  ބޭންކުން  ކޮމަރޝަލް  އެއީ  ނުދޭ.  ލޯނެއް  ނެތިއްޔާމުން  ނަނީ،  އަހަރަށް 

ނުލިބޭ   ވެސް  ތެރެއިން  އެސް.އެމް.އީ  އޮންނަ  މިނިސްޓްރީގެ  ނެތިއްޔަކާމުން.   10އިކޮނޮމިކް  މުއްދަތެއް  އަހަރުގެ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅީމަ  ހުށަހަޅަނީ.  މި  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ހަދަން  އެއްބަސްވުން  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ، 

ބާ މަޖިލީހެއް  އިތުރުކުރުމުގެ  ސަބަބާއި  މުއްދަތު  އިތުރުކުރެވޭ  މުއްދަތު  ތެރެއިން  ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެ  އްވާ، 

އެއްބަސްނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މުއްދަތު   އަންނާނެ އެ ހާލަތުގައި ވެސް. މަޝްވަރާކުރާނެ. ދެފަރާތުން  ބަދަލު  ކުއްޔަށް 

އެހެންވީމާ ދެން  އިތުރުކުރަނީ.  ގޮތެއްގެމަތީން  އެއްބަސްވާ  މިދިޔަ  އިތުރުކޮށެއްނުދޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު   ،1  

އަހަރު ތެރޭގައި މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރަން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި. އެހެންނަމަވެސް، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  

އެދެންވެގެން.  ލޯނަށް  ހުރި  އެބަ  އެދިފައި  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ފަރާތްތަކުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ގުޅިގެން  ކޮވިޑާ 

ރުޅިގަދަވެ  އެކަމަ ވަރަށް  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  މައްސަލައަކީ.  މީހުންގެ  ގިނަ  އަސްލު  ނުވެގެން  އެކަން  ކު 

ހިސާބަށްދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު   ދިމާލަށް ވެސް އެއްޗެހި ކިޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިއްސަ، މުވައްޒަފުންނާ 

އިން   އެބަ    3މައްސަލައެއް،    3ހުށަހެޅިފައި  އެކައްޗެއްގައި    3އުޅޭ  ކޭސްއެއް  އެއީ  ޖަވާބުދެއްވާފަ.  ގޮތަކަށް 

އެބައިން   ކޭސަސްތަކަށް  އެ  ހަމަ  ދެން  ލަފައެއް.  އޭ.ސީ.ސީގެ  ކުރިން  ހޯދުމުގެ  މުއްދަތު  އޮތީ  ފާހަގަކުރައްވާފައި 

އެ އިޢުލާނުކުރަން. ތިންވަނަ  އޮތީ  މައްސަލައެއްގައި  ދެވަނަ  އައީމައޭ. ދެން  ކައުންސިލު  އައު  އްޗެއްގައި  ވިދާޅުވެފައި 

އެދިފައި އޮތް ތިން ފަރާތުގެ އިތުރުކުރަން   އިތުރުކުރަން  އަހަރުދުވަހަށް  އޮތީ އެއް އަހަރުދުވަހަށް އިތުރުކުރަން. އެއް 

ނިންމަވާފައި އެންގެވި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަކީ އެއީ ހަމަ މި ދެންނެވިހެން ލޯނު ނެގުމަށް ޓަކައި މުއްދަތު  

އް. އެހެންވީމާ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ދުވަސްވަރަކީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާއި ހެދި އަދި  އިތުރުކުރާ ފަރާތްތަ

ކޮވިޑާ ހެދި ވެސް، އަދި އެހެން ކަންކަމާއި ހެދިވެސް ވިޔަފާރި ވަރަށް ދަށްވެފައި ރައްޔިތުން ވަރަށް ހާލުގައި ތިބީ.  

ގާތް އޮތީ  މި  ބަދަލުވާން  ދައުރު  އިނގޭ  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަސް.  މަހެއްހާ  ދެން  ގަނޑަކަށް 

އެކަންވާނީ. އެހެންވީމާ،   ނިންމަވައިދެއްވީމަ  ދުވަހެއް. އެލް.ޖީ.އޭއިން  މުހިންމު  ވެސް  ދުވަހަކީ  އެންމެ  ވިޔަފާރިއަކަށް 

ބަލަން   އެހެން ގޮތެއް އޮތްތޯ  ދެން  ނުފެނުނީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަންވާނެ 

ދުވަހާ   ހުވާކުރާ  އައިއްސަ  ކައުންސިލެއް  އިންތިޚާބުވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ހުށަހެޅީ.  މި  މިކަން 
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ކޮށްދޭންޖެހެނީ އެލް.ޖީ.އޭ   ކޮށްދޭންޖެހޭ. އެކަން  ކަންތައް  ކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ހަމައަށް ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން 

އެލް.ޖީ ވެއްޖިއްޔާ  ނެތޭ  އިން  ދައްކަވާފައި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ދައްކަވަންޖެހޭ.  ގޮތެއް  ކޮށްދެވޭނެ  ވެސް  .އޭއިން 

ރަނގަޅު ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ލާމަރުކަޒުކޮށް  

ހައްދަ ވާނެގޮތެއް  ކަންކަން  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތް  ކުރާ  މައްސަލަ  ކަންކަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވައިދެއްވަށޭ. ނުވެގެން 

ދެއްވީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިން އައްޑޫގެ މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ ކަންބޮޑުވެ  އަށް ގެނެސްމަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ

ވެސް.   ފޮނުވީ  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވިދާޅުވާތީވެ  ކަމަށް  ނޫޅޭ  އެކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނާ، 

ކޮމިޓީ ނެތިއްޔާ  ގޮތެއް  އެހެން  ދެން  ވިދާޅުވި  ވެސް  މެންބަރުން  ގޮތެއް  މަޖިލީހުގެ  ވެސް  ފޮނުވައިގެން  ވެސް  އަށް 

މައްސަލަ   މި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ސަބަބަކީ. ވަރަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯއްދަވައިދެއްވާށޭ. އެއީ 

 ބާއްވައިދެއްވާ، އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާދެއްވާތީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އުސޫލަކު ތަޙުޤީޤުކުރާ  އަނެއްހެން  ސާފުކުރުމަށް. އާދެ!  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ން 

އޮތޯރިޓީއަށް   ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ދޭނަން  ހަމަ ފުރުޞަތެއް  ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ސިފައަކު  އަޑުއެހުމެއްގެ 

 މިކަމުގައި އެއްޗެއް.  

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހައަފްޝާން ލަޠީފް  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތުލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ދެންމެ އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިހާރު މި  

އަންނަނީ.   ހުއްދަތަކެއް  ބިމުގެ  ހުއްދަތަކަށް  މިކަހަލަ  ދަށުން  އެމެންޑްމަންޓްސްގެ  ގެނެވުނު  މަރުޙަލާގައި  އިންތިޤާލީ 

ން މި ހުރިހާ ހުއްދައެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޢާންމުކޮށް ކުރިއަށްގެންދަމުން ދިޔައީ ބޯޑަށް. ދެން އޭރު ވެސް އަދި  ދެ

ވެސް   ބޭނުމަކީ  ފާސްކުރުމުގެ  ގާނޫނު  ސަންސެޓް  މި  ރަނގަޅުގޮތަކީ  އެންމެ  ވިސްނުމަކީ  ބޯޑުގެ  ވެސް  މިހާރުގެ 

މެޝަރސްތަކެއް ލުމޭ. އެހެންވީމާ، އައު   އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް  ކޮންޓްރޯލް  ގިނަ  ވެސް ވީހާ ވެސް  ކައުންސިލަށް 

ދޫކޮށްލުމޭ. އަދި ފަހުން އޭގެ ފަހުން ބޯޑުން ނިންމަވާފައި ހުރި ނިންމެވުމަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެ  

ހަމަވާ އެގްރީމެންޓްތަކަށް   އަޅު  1މުއްދަތު  ގޮތަށް ވެސް  ޖަވާބުދީފައި  އަހަރު ދުވަހަށް އެކްސްޓެންޑްކުރާ  ގަނޑުމެން 

އެހެރީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބައެއް ކޮންސަރންސްތައް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ބޯޑާއި ހަމައަށް އަނެއްކާ ވެސް  

ގެންދިޔައީ މި މުއްދަތު ހަމަވަމުންދާ އެގްރީމަންޓްތަކަށް ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ. ދެން އޭރު ބޯޑު ވިދާޅުވެފައި އޮތީ  
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ވިސް އެހެންވީމާ،  ބޯޑުގެ  އޮތީ.  ކައިރިވެފައޭ  ވަރަށް  އިންތިޚާބު  މިހާރު  ދުވަހަށް    1ނުންފުޅަކީ  އަހަރު 

ދުވަހަށް   ގިނަ  އެއަށްވުރެ  އައިއްސަ  ކައުންސިލުން  އައު  ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  އެކްސްޓެންޑްކޮށްފައި 

އޮތް. އޭގައި ބޯޑުގެ ވާހަކައަކަށް    އިތުރުކުރެވިދާނެއެއްނޫންހޭ. ދެން މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ދެ ބިމެއް އެބަ

އަހަރުވަރު    5އަހަރު،   3ވެސް ހަމަ ވެފައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދީފައި އެ އޮތީ. އެއީ މުއްދަތުގައި ބާކީ  

ފުރުޞަތުގައި   މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދޫކޮށްލާށޭ.  ކައުންސިލަށް  އައު  ބާއްވާފައި  ގޮތަށް  އޮތް  އެ  ހުރިއްޔާމުން 

ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައިވަރު އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް  ފާހަގަ

ހަމަ ކުއްލި މީޓިންގތައް ބާއްވައިގެން ވެސް ހުއްދަދީފައި ހުންނާނެ. ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް މީގެ ތެރޭގައި  

އެސްޓްކުރައްވައިގެން ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުގެ އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަރަށް  ހިމެނޭ. އަދި އެމް.ޕީން ވަރަށް ބޮޑަށް ރިކު 

ފަހުން ވެސް ހުޅުދޫ އައިސް ޕްލާންޓަކާއި، އޭޖު އޯލްޑް ހޯމްއަކާއި މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން  

ވީ ބާއްވާ  މި  ޢާންމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޯޑު  ހުންނާނެ.  އަވަސްކޮށްލަދީފައި  އިތުރުން  ވަރަށް  ޝެޑިއުލްގެ  ކްލީ 

އޮންނާނެ.   ބާއްވަމުންގެންގޮއްސަ  ހަމަ  ވެސް  ހޯދައިގެން  ތެރޭގައި  ވީކެންޑް  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމެއް   އޮތް  ގޯސްވެފައި  އިޝޫ  މި  ބޮޑަށް  މިހާ  އަދި  ބޭނުންވޭ.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެކަން  އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ. އެއްގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަކަށް ގޮތެއް ނެތިގެންނޭ މޭޔަރ ވިދާޅުވީމަ   ނާދޭ. އެހެން 

ވެސް މޭޔަރ ވެސް އަދި އެމް.ޕީސް ވެސް ބްޕޭމްކުރަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް މި އިޝޫ މިހާ  

ކޮންސަރންސްތަކެއް ހުރިކަމަ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މިހާ ބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީއަކުން ހަމައަކުން  ބޮޑުވެފައި  ށް 

މަޝްވަރާކުރީމުސް   ބޯޑާއި  ހޯދަން  ގޮތްތަކެއް  އެހެން  އަދި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްނަމަ  އައިއްސަ  ވެސް 

ރިޒަލްޓަކަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވީއޭ ވިދާޅުވީމަ އެކަން އަޅުގަނޑު   އެއްވެސް މި ލާސްޓް  އިދާރީގޮތުން. އެކަމަކު 

އެ  ފާހަގަ ބެހޭގޮތުން  ބައެއް ކަންތައްތަކާ  ވަކިވަކި  ފާހަގަކުރެއްވި  ވިދާޅުވެދެއްވަންވީނުންތޯ  ބޭނުންވޭ. އެޑަމް  ކޮށްލަން 

 ބޯޑުގެ ޑިސިޝަން ނެގިފައި ހުރިގޮތް. ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީގޮތުން ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތް.  

  

  ކަދެއްކެވުން: ވާހައާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

މި   ނަގަމުން  ޑިސިޝަންތައް  އިދާރީގޮތުން  ޑައިރެކްޝަނަކަށް  ބޯޑުގެ  ވިދާޅުވިގޮތަށް  އެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ސީ.އޯ 

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީގޮތުން ވަކި ޑިސިޝަންސްތަކެއް ނަގަނީކީ ނޫން. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސަންސެޓް ގާނޫނު  

ގޮތްތަކާއި، ހުއްދަދޭނެ  ބޯޑުގައި  ގުޅިގެން  މަޝަވްރާކުރެވިފައި    އައުމާ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  މިންގަނޑުތަކާއި  ދޫކުރާނެ 

އަޅުގަނޑުމެން   އިދާރީގޮތުން  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކާ  އެ  އެކަށައެޅުއްވީމަ  ބޯޑުން  މިންގަނޑުތަކެއް 
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ވަރަށް   އެލް.ޖީ.އޭއިން  ވެސް  ފެށުނީއްސުރެ  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  ދެން  ގެންދަނީ.  މި  ބޮޑަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން 

ނިޒާމުގެ، ނިޒާމާއި   ކަމަކުން މި މުޅި  ކައުންސިލަރަކު ކުރާ  ނުވަތަ  ކައުންސިލު، މިދެންނެވީ ކައުންސިލުން  ބަލަން 

ފަހުން   އޭގެ  އަދި  ކައުންސިލަރަކަށް  އަދި  ގޮތަކަށް  ގެއްލިގެންނުދާނެ  މިހެން  އިތުބާރު  އޮންނަ  މީހުން  މެދުގައި 

އޭގެ ކުރެވި އެ ކައުންސިލަކަށް  ވީހާ  ދަޢުވާއެއް  ގޮތަކަށް  ނާންނާނެ  ދަޢުވާތަކެއް  މައްޗަށް   ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ 

ވެސް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ގައިޑްކޮށްދެވި އަދި އެކަހަލަ، އެގޮތަށް ހުއްދަދިނުމާއި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުތައް  

ވިދާޅުވި އެ  ސިޓީން  އައްޑޫ  ދެން  ބަހައްޓަން.  ވިސްނުން  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަމާ 

އަސާސަކީ   މައިގަނޑު  މީގެ  އެގޮތަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަހުރި  ވެސް  ކަންކަން  އެހެން  ފާހަގަވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމުގައި މި ގެންގުޅޭ އަސާސަކީ މިހާރު މި އޮތީ ދައުރު ނިމިފައޭ. ދެން އައު ދައުރު އައިއްސަ  

ބޭފުޅުން ގާނޫނު ފަރުމާކުރެއްވިއިރުގައި ވެސް  އިންތިޚާބުވެގެން އައު ކަ އުންސިލުން ގާނޫނުގައި އެ ބުނާ ގޮތަށް، ތި 

ގާނޫނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެނައި އެއް މަފްޙޫމަކީ ރަށްރަށުން ބިންތަކާއި އެއްޗެހިތައް ދެން އިތުރަށް ދޫކުރައްވަންވާނީ  

ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށޭ. އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ވާންވާނޭ  ދިގު މުއްދަތުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދި އެ ލޭންޑް ޔޫސް  

ވިސްނުމަކީ   ވެސް  ބޯޑުގެ  މުޅި  އެހެންވީމާ،  ޕްލޭނަކަށް.  ޔޫސް  ލޭންޑް  ހެދޭ  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  ރައްޔިތުންނާ 

މުއްދަތުގެ   ރަށްރަށުން ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އައު ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވެގެން ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެގެން ކުރެވޭ ދިގު

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވި އެ މުއްދަތު، އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ބިންތައް ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުން  

މި   ވިސްނުމުގައި  މަގުފަހިކުރުމުގެ  އެގޮތަށް  ހިފެހެއްޓި  ބިންތައް  ބޮޑަށް  ވެސް  ވީހާ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އަސްލު. 

ނިންމަމު ބޯޑުން  އެއްކަލަ  ނިންމުންތައް  ފާހަގަވޭ.  ވެސް  ކަންކަން  އެހެން  މީގައި  ދެން  ގެންދަވަނީ.  އެ  ން 

ހުށަހެޅި   ޕްރޮޕޯސަލް  ވެސް  ކުރީގައި  ކަންކަމަކީ  އެ  ވިސްނުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަމަކީ  ހުރި  ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ރިޕޯޓްސް އެ ބޭފުޅުން ހައްދަވައިގެން    ބިޑުކުރެވި ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅި އެ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފީޒިބިލިޓީ

އެކަން   ތެރޭގައި  މުއްދަތު  އެ  ލިބިގެން  އޭގައި  ޕްރޮފިޓް ވެސް  ކަވަރވާގޮތަށް  އެއްޗެހި  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާއި  އޭގެ 

ޕްރޮޕޯސަލްތަކޭ އައްޑޫގައި ވެސް ހުންނާނީ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ،    ނިމިގެންދާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި 

އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންކަމެއްގައި މުއްދަތުތަކެއް ބާކީ އޮއްވަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ އިތުރަށް  

ގޮތުން    10އަހަރަށް،    20އަހަރަށް،    15 ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ  މިދެންނެވީ  އެއީ  އިތުރުކުރުމަކީ  މުއްދަތު  އަހަރަށް 

ނޫނޭ. އަދި އެއީއެއް މުޅި ދައުލަތަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތެއް ވެސް ނޫނޭ  ބަލާއިރުގައި ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް  

ތެރޭގައި   މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވިސްނުން  އެ  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ކުރުން  އެކަން  އެގޮތަށް  އެއީކީއެއް 

އެބަ  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީން  ހުންނާނީ.  ދީފައި  ޖަވާބުތައް  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަހަލަ  ބަހައްޓައިގެން  ހުރި   
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އޭ.ސީ.ސީން   ކައުންސިލުތަކަށް  އެކިއެކި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ފާހަގަކޮށްފައި  ކަންކަން 

އެ އަލުން ބިޑްކޮށްގެން،   ލަފާދެއްވާފައި އެބަ ހުރި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ވާނީ މުއްދަތު ހަމަވީމަ 

ތަށް އެންމެ ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް އެ އިޖުރާއަތަށް ގެންދިއުމޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  އިޢުލާންކޮށްގެން ދައުލަ

އެގޮތަށް   ކައުންސިލުތަކަށް  އެކި  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީން  މިދެންނެވީ  ހުރީ  ވިސްނުމުގައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

އްސަ އަދި އިންތިޚާބު، މުއްދަތު ވެސް ބާކީ އޮތީމަ  ލަފާދެއްވާފައި ހުރީމަ އެ ކަންކަން އެގޮތަށް އައު ކައުންސިލު އައި

އިޢުލާންކޮށްގެން ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރުމޭ އެންމެ ދައުލަތަށް މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް ވާނެ. އެ ވިސްނުން ވެސް މީގެ  

އަ ދެން  އިތުރަށް  އޭގެ  ހުންނާނެ.  ޖަވާބުދީފައި  އެގޮތަށް  ޖަވާބުދާރީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮވެގެން  ޅުގަނޑު  ތެރޭގައި 

ނޫން  ބޭނުން  ނޫން، ދިރިއުޅުމުގެ  ދިރިއުޅުން  ދޫކުރެވެނީ  މި  ބިންތައް  ރަށްރަށުގައި  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން 

ފަހުން   އިޞްލާޙުތަކެއް  ގަވާއިދުގައި  އެ  ދެން  ދަށުން.  ގަވާއިދުގެ  ދޫކުރުމުގެ  ބިން  ބޭނުންތަކަށް  އެހެނިހެން 

ގައި އެއްކަލަ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލާފައި އެބަހުރި. އެކަމަކު އުވާނުލާ ހުރި  ގެންނަވާފައި ވެސް އެބަހުރި. އޭގެ ތެރޭ 

ދެން   ބަޔާންކޮށްފަ.  ވެސް  ކަންކަން  އެ  މުއްދަތާ  ގޮތްތަކާއި  ދޫކުރެވޭނެ  ބިން  އެބަހުރި  ތެރޭގައި  މާއްދާތަކުގެ 

މުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން.  އެހެންވީމާ، މިހާރު އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން ވެސް ބިމެއް މި ދޫކުރެވެނީ އެ ބި

މިސާލަކަށް އެދިވަޑައިގެންފިއްޔާ ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ. އެކަމަކު އެ ހުއްދަ މި ދޫކުރައްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މި  

އޮންނަނީ.   މި  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ހުއްދައާއެކުގައި  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  ހުންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  އެކަމަށް  ދެންނެވީ 

%އިތު މުއްދަތުގެ  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  އެ  އޮންނަނީ  މި  ގަވާއިދުގައި  އެ  ވެސް  އިތުރުނުވާ    50ރުކުރާއިރުގައި  ވުރެން 

މި   ދެން  ފަހަރުއޭ.  އެއް  ވެސް  އިތުރުކޮށްދެވޭނީ  މުއްދަތު  އެގޮތަށް  އިތުރުކޮށްދެވޭނީ.  މުއްދަތު  އެގޮތަށް  ގޮތަށޭ 

އަހަރަށް ދޫކުރެވިފައި    10އްކަލަ ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ބިންތަކަކީ ކުރީގައި ވެސް އެ

ގޮތުންވެއްޖިއްޔާ   ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބިމަކީ  ތިން  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މިހާރު  އަސްލު  ބިންތަކޭ  ހުރި 

އެދިވަޑައިގެން   އިތުރަށް  އަނެއްކާ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  ދޫކޮށްފައި  ކުރީގައި  އެ  އަ   10އިނގޭތޯ.  ނުވަތަ  ހަރަށް 

ގޮތަށް   މިދެންނެވި  އެހެންވީމާ،  ތަންތަން.  ހުރި  ދޫކުރެވިފައި  މުއްދަތު  އިތުރަށް  ގޮތަކަށް  އެދިވަޑައިގެންނެވި 

ބަލާއިރުގައި، މި ދެންނެވި ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ވެސް މީގައި އެބަހުއްޓޭ އަސްލު މިދެންނެވީ މިނިސްޓްރީތަކުގެ  

އެބަޖެ ވެސް  ނަގަން  ހަމަވެއްޖެ  ހުއްދަ  މުއްދަތު  ބޮޑަށް  އެއަށްވުރެން  ދެން  ކަމަށްވަންޏާ.  އިތުރުކުރާ  މުއްދަތު  ހޭ 

ކަމަށްވަންޏާ ދައުލަތަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް އޭ.ސީ.ސީ ވެސް ކައުންސިލުތަކަށް ލަފާދެއްވާފައި މި ހުންނަނީ  

ޒަލް ހުށަހެޅިގެން އެ އިންވެސްޓްމެންޓް ކަވަރވެފައޭ  އިޢުލާނުކޮށްގެން ބިޑު އުސޫލުން ދޫކޮށްލުމޭ. އެއީ އެއްކަލަ ޕްރޮޕޯ

އެ   ކައުންސިލަށް  އައު  އަންނައިރަށް  ކައުންސިލު  އައު  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ހުންނާނީ.  އަސްލު 
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ރަށްރަށުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ ދިގު މުއްދަތުގައި  ޕްލޭންކޮށްގެން  ރަށްރަށް  ބޮޑަކަށް  ންނާނެ  ފުރުޞަތު ވީހާ ވެސް 

ފަހިކޮށްދިނުމޭ   ކައުންސިލުތަކަށް  އައު  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  ކަންކަމަށް  އެ  ގޮތްތަކާއި 

އަޅުގަނޑުގެ އޮބްޖެކްޓިވަކީ. އެހެންވީމާ، އެ އަސާސުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި މިހުރީ. ދެން ސީ.އީ.އޯ ވިދާޅުވި  

އަޅު ކައުންސިލަށް  އައްޑޫ  ބޯޑުން  ގޮތަށް  ދެން  އެއީ  ދެވިފަ.  ވެސް  މިހާރު  ހުއްދަތައް  ވަރަށްގިނަ  ވާނީ  ގަނޑުމެން 

ބޮޑު   ވަރަށް  ޕްރޮޕޯސަލްއަކީ  ހުށަހަޅާއިރު  ބަޔަކު  ޕްރޮޕޯސަލެއް  މިހާރު  އެއީ  ވިސްނުން  އަނެއް  ގެންގުޅޭ 

ވަދޭ. އާމްދަނީ  ގިނަ  ރަށަކަށް ވަރަށް  އެ  ސަބަބުން  އޭގެ  އަދި  ވަޒީފާތައް    އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވެފައި  ގިނަ  ވަރަށް 

އެ   ދެމުން  ހުއްދަ  ހަމަ  ބޯޑުން  ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  އައު  ވެއްޖިއްޔާ،  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ކަހަލަ  އިތުރުވެގެންދާ 

އެއީ   ވެސް  ގޮތެއް  ގެއްލިގެންނުދާނެ  އެއްޗެއް  ހުރި  މަންފާ  ބަޔަކަށް  ގިނަ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  ގެންދަނީ 

މަސައްކަ މި  މި  ބޯޑުން  ގޮތްގޮތަށް  އެ  ކަމެއް.  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ބަހައްޓައިގެން  ވިސްނުމުގައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތް 

 ހުއްދަދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގޮއްސަ އެ ހުރީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް ފެންނަ  ގޮތަކަށް    3އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން  

 ކަމަށް. އެކަމާ ދޭތެރޭ ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ. އެގޮތަށް އެހެން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތްނަމަ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު

އެ   ބޮޑަކަށް  އެހާ  ދެން  ދެން   3އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ގޮތަކަށް،  ގޮތެއްގައި  އާއްމު  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި  އާއްމު   

ކައުންސިލު   އައު  ހުށަހަޅައިފިއްޔާ  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ޖަވާބަކީ  ދޭ  ވެސް  ކައުންސިލެއްގައި  ހުރިހާ  މިދެން 

މަ އަޅުގަނޑުމެން  އައުމަށްފަހުގައި އައު ކައުންސިލުން އެއާމެދުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ދޫކޮށްލާށޭ ފެންނަނީ. އެއީ ފުރަތަ

އެ   ވެސް  އަނެއްކާ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ދެން  ވެސް.  ހުށަހެޅިޔަސް  ކައުންސިލަކުން  ކޮންމެ  ޖަވާބަކީ  ފުރަތަމަ  ދޭ 

ކައުންސިލަކުން ހުށަހަޅާފާނެ މިވެނި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މިހެން މިހެންނޭ. އެގޮތަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މީގައި  

އަހަރުގެ އެއް  ސަބަބަކީ  ފުރުޞަތެއް  ބަލާ  ކަނޑައަޅާފަ.  ވެސް  މިންގަނޑުތަކެއް  އެބަހުރި  ބޯޑުން  އެ  ފުރުޞަތެއް   

ކައުންސިލުތަކަށް މި އަރުވަނީ އައު ކައުންސިލު އައުމާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އެ ބިޒްނަސްއެއް ނުހުއްޓި އެއާ ހަމައަށް  

 އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތުތައް ދީފައި އެ  ދިގުދެމިގެން ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމުގައި އެ

 ހުރީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްޗެއް ފާހަގަކުރަން އެބައޮތްތޯ އެލް.ޖީ.އޭއިން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާ  

އެއްޗެއް އަދި އަފްޝަން އެބައޮތް  ގުޅޭގޮތުން. އަޑެއްނީވޭ އިނގޭތޯ. މަޑުކުރައްވައްޗޭ! އަދި   އެލް.ޖީ.އޭއިން  އެބައޮތް 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ. އެއަށްފަހުން ކައުންސިލުން އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ އެޑަމް ފާހަގަކުރެއްވި އެއްޗަށް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެން ކޮމިޓީގައި  ޝުކުރިއްޔާ  

ބައެއް   ހަމަ  ވެސް  ދާއިރާތަކުން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއް  ތިއްބެވި  މިހާރު 

ޖަސްޓި ރަނގަޅު  އެ  އައިމަ  ޕްރެޖެކްޓްތައް  އެ  އެކަހަލަ  ހަމަ  އެޕްރޫވްކޮށް  ބޯޑުން  އޮތިއްޔާމުން  ފިކޭޝަނެއް 

ހުރި އިޝޫސްތަކުގައި، އެއީ   ފެށިގެންދަނީ. ދެން އެކަމަކު އޭ.ސީ.ސީގެ ލަފައަކަށް އެދިފައި  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ކޭސަސް ބައެއް  މިކަހަލަ  ވާނީ  ރައްކަލަކަށޭ  ހަމަ  ވެސް  ކައުންސިލުގެ  އެ  ދަންނަވާނީ  އަޅުގަނޑު  ތަކުގައި.  އަސްލު 

އޭ.ސީ.ސީން  ބެހޭގޮތުން  ކޭސަސްތަކާ  ބައެއް  ހުރި  ހިނގާފައި  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ކަހަލަ  ކުޑަހުވަދޫ  މިސާލަކަށް 

ވެސް ލަފާދީފަ. އެހެންވީމާ،   އެބަހުރި އެލް.ޖީ.އޭއަށް ވެސް ލަފާދީފަ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އެހެން ތަންތަނަށް 

ދިމާވެދާނެތީވެ އިޝޫސްތައް  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ކަހަލަ  ނުބެދޭނެ  މަޅިއެއްގައި  އެކަހަލަ  ވެސް  ކައުންސިލުން   

ކުރިއަށްގެންދާށޭ   ހޯދައިގެން  ލަފައެއް  އޭ.ސީ.ސީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ބާރުއެޅުމުގެ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ސިޓީ ކައުންސިލުން. ކުރިއަށްގެންދަވާ. 

 

 ޞާދިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ދެރަވާ ކަހަލަ ވާހަކަ އެޑަމް ފާހަގަކުރައްވައިފި. ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެއް  

އަފްޝަނާއި  އެ  ހަމަ  އެހީތެރިކަންދެއްވާ.  ވަރަށް  ކަންކަމުގެ  ގުޅައިގެން  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  އެޑަމްއާ   

ގެންދަވަނީ.  އެ  ހަމަޖައްސަވަމުން  ބިމެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން 
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ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ    އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާއި ލޭންޑް ސަރވޭ 

އަހަރު    12ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަމުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ މިވަގުތަކު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު  

ބޭނުމެއްނުވޭ   އަންނާކަށް  ޙުކުމެއް  ދެން އިތުރު  ވަގުތު  ގޭގައި އިންނަ  ގޮއްސަ  އުޅެފައި  މިކަމުގައި  ދުވަސްވަންދެން 

ކޮބައިހޭ.  އަ އޮތްގޮތަކީ  ރައްޔިތުންނަށް  މިކަމުގައި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ޅުގަނޑު 

 ކޮންމެ ގޮތެއް ވޮޔަސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް  އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެގެންނޭ އަޅުގަނޑުމެން މި އެދެނީ. މިހާރު މީކީ

ހުރި ވި ހިނގަހިނގާ  ބަދަލުނުވާ، މިހާރު  މީގެންހެދިޔަސް  އެއްޗެއް  ޔަފާރިތައް. މިހާރު  )ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވި   ...

ނުވޭ(  ފިއުލް    ފާހަގަކޮށްލާނަން  ސާފެއް  ދެ ތަން. ދެން  ރަށުގެ ތެޔޮއަޅާ  ބޮޑު  އޮތް  މި  ހުންނަނީ  ހިތަދޫގައި  އައްޑޫ 

އެކްސްޕެންޑްކުރަން އެ  ޕޮއިންޓް އިންނަނީ. އިންނައިރު އެކަތި މި އިންނަނީ ބަނދަރު ކައިރީގައި. އެ މީހުން މިހާރު  

ޕްރޮޖެކްޓް   އިން  ފަށާފައި  މީހުން  އެ  ތެޔޮއަޅަންވެގެން  ކައިރިން  ބަނދަރު  ދޯނިފަހަރަށް  އަންނަ  ބަނދަރުން  އުޅެނީ 

ނުނިމިގެން އެ އުޅެނީ އެ މީހުންނަށް ހަމަ ދަތިތަކާ ދިމާވެގެން. އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމެވެސް އޮތީ ލޯނެއް ނަގައިގެން  

ކަމަ ލިބިގެން  އެހީތެރިކަމެއް،  ފައިސާ  އެކަމުގައި  ތިމަންނަމެންނަށް  އިތުރުކޮށްލައިފިއްޔާ  މުއްދަތު  ށް. އެހެންވީމާ، މި 

އެބަހުރި.   މީގައި  ކަމެއް  ކިތަންމެ  އެކަހަލަ  ފަސޭހައިން.  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއޭ  އެކަން    28ތިމަންނަމެންނަށް 

ތު އިތުރު. އެލް.ޖީ.އޭއިން ދެއްވަންވީ މުއްދަތެއް. އެއް  ފެބުރުވަރީއަށް މުއްދަތު ހަމަވާ ވިޔަފާރި، އޭތި ކޮބައިހޭ މުއްދަ

މީހުންނަކީ   ވިޔަފާރިކުރާ  ހަމަ  ވެސް  ބައަކީ  ކޮންމެ  މިއިން  ހުރިތަނެއް  ވިޔަފާރިކޮށްކޮށް  އެއީ  ދުވަހަކީ  އަހަރު 

ތެރެއިން އެލް.ސީ ހުޅުވައިގެން ވިޔަފާރިކުރާ   މީހުން މި  މިތަނުގައި ޚާއްޞަކޮށް ލޯނު ނަގައިގެން ނުވަތަ ކްރެޑިޓެއް 

ތިބެނީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަޅުގަނޑު ކިޔާ ނުދިނަސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައުގަންނަވާނެ މި ވިޔަފާރިކުރާ  

ވެސް   މީހަކު  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެރިގެންހުރެ  ބޫޓަށް  ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ  އެހެންވީމާ،  ރާއްޖޭގައި.  ގޮތް 

މި ހާލަތުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހާލުގައި. ވިޔަފާރިތައް އޮތީ ވަރަށް ހާލުގައި.  ވާހަކަދައްކަން އެބަޖެހޭ. ކޮވިޑްގެ  

އެ މީހުނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން އައު ކައުންސިލެއް އައިސްގެން ވެސް  

ހެއްޖަސް   ޕްލޭނެއް  ޔޫސް  ލޭންޑް  ހުރި  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ވިޔަފާރިއެއް  ރާއްޖޭގެ  އިން  ހިނގަހިނގާ 

ހަމަ   ތިބޭއިރު  ތިބެނީ.  މި  އިންވެސްޓްކޮށްގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާއްމުކޮށް  މުއްދަތު    10ބަދަލެއްނުކުރެވޭ.  އަހަރުގެ 

އެއްބަސްވުންތަކުގައި   މިހާރުގެ  ވެސް  އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތާ  އެ  ބާއްވައިގެން  ކޮމިޓީ  ކުރާކަމަކީ  މި  ހަމަވީމާ 

ރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް ނާދެވެންޏާ އިޢުލާނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީ ތެރޭގައި އެ މުއްދަތު  ހުންނާނެ ދެ ފަ

މަޝްވަރާ  އެ  އެހެންދިނުމުގައި  އެބަކުރޭ.  އެއްބަސްނުވަންޏާ    ކުއްޔަށް  އިތުރުކުރާ  މި  އިތުރުކޮށްފައި  ކުލި  ވީމާ، 

އެބައާދޭ އެވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ނިންމަނީ.  ބައެއް  އިޢުލާންކުރަން  ތެރެއިން  މީގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން   .
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އެއްބަސްވުންތަކަކީ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގގެ އެއްބަސްވުންތައް އެބަ ހުރޭ. އޭގެ ކުރިން  

މީގެ   ދުވަސްވަރު  މިނިސްޓްރީގެ  އެބަހުރި.    10އެޓޯލްސް  ވެސް  އެއްބަސްވުން  ހުރި  ހަދާފައި  ކުރިން  އަހަރު 

ހޯދަނީ.   ލަފާ  ފާހަގަކުރައްވާ  ތި  ބަލައްވަފާއި  މާއްދާތަކަށް  ހުރި  އެއްބަސްވުމުގައި  ހުރި  އެއްޗެހީގައި  އެހެންވީމާ، އެ 

ނިމެންޖެހޭ. ރަނގަޅު   އެބަ  އެއްގޮތެއް  ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މީގެ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހޯދައިގެން  ލަފާ 

ކަންކަމުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް. ދެން އެއް އަހަރު ދީގެނެއް އެއީކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް  ގޮތަކަށް ނޫން، މިހާރު މިއޮތީ އެކި  

ވެސް   ބަޔަކަށް ވިޔަފާރީގައި ތިއްބެވުމުގެ އުއްމީދު. ދެން އަންނަ ކައުންސިލަކުން  ނޫން. އެބަ ދޭންޖެހޭ ވިޔަފާރިކުރާ 

ތެރޭގައި މިހާރު ލޯނަށް އެޕްލައިކޮށްފައި ތިބި  ހަމަ ދޭނެ މުއްދަތަކީ އިތުރުކޮށްދޭނެ. އެކަމަކު މި އެއް މަސް ދުވަހުގެ  

މީހުންނަށް ވެސް އެ ލޯނު ނުލިބިގެން އެ ތިބީ އިނގޭތޯ ވިޔަފާރި ހުއްޓިފައި ބައެއް މީހުންގެ. ހަމަ ކުރިއަށް ނުދެވި  

ނުގައި  ތިބި މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް އަދި  އެލް.ޖީ.އޭ އޮވެގެން ގާނޫ

އަބަދު   އެހެންވީމާ،  ވެސް ހަމަ އައިސްދާނެ.  ތާނގައި  ކުރިއަށް އޮތް  މި ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަމަ  ހަމަ  މިގޮތަށް 

ނުވާކަހަލަ   ނުކްސާނު  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ނިންމުންތަކުގައި  ނިންމާ  މި  ވެސް 

އަޅުގަ އެއީ  ނިންމަވައިދެއްވާށޭ.  ގޮތެއް  ނިންމުންތައް  ދެއްވާ  މި  މިހާރު  ކަމަކީ.  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑު 

ރަނގަޅެއް ނޫނޭ. ދެން އެ ބައްލަވާފައި ވަކި މީހަކަށް ދިހަ އަހަރު ދެއްވާފައި އަނެއް މީހާއަށް އެއް އަހަރު ދުވަސް.  

މަހަމަކޮށް އެކަން ދެއްވާށޭ.  މެންބަރު ވިދާޅުވީމަ ވަކި މުއްދަތެއް. އެއީކީ ހަމަހަމަކަމެއް ނޫން. އިންސާފެއް ނޫން. އެ ހަ

އެލް.ޖީ.އޭއިން   ބުނީމަ  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ގޮތަށް.  އޮތް  ގާނޫނުގައި  މި  ނިންމަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނެއް 

އެއް އަހަރު ދެއްވީމަ އެއީކީ   ވާހަކައަކީ. މިހާރު  މުއްދަތެއް މި ދެނީ. ދެން އެއީ އަޅުގަނޑު މި ބުނާ  ވެސް ދެއްވާ 

ޅު ގޮތެއް ނޫނޭ. އަދި ވަކި މީހަކު ބުނެގެން ކައުންސިލުން ވެސް މިވެނި މީހަކަށް ދޭކަށް ބުނެގެން އެ  އެންމެ ރަނގަ

 ނިންމާ ނިންމާ ނިންމުމަކީ ވެސް އެއީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ. އެއީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެބައޮތްތޯ މެންބަރަކު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތުން. އާދެ! މުޙައްމަދު ފަލާޙް.  

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންމެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ މުއްދަތު  ޝުކުރިއްޔާ 

ލިޔެކިއުންތަކުން   ބައެއް  ހުރި  ފެންނަން  ކައިރިވީމައޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހާ  މަސް  ހަ  އެދެނީ  މި  އިތުރުކުރަން 
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މި    2024އެބަހުރި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެދިފަ. ދެން  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ވެސް  ތަންތަން  ހަމަވާ  ގައި މުއްދަތު 

ދެ ބިމެއްގެ  ހައެއްކަ މަ މި އޮންނަނީ  މަހުގައި ހަމަވާ ކަމަށް  އޭގެ ތެރެއިން ފެބްރުވަރީ  އޮތްއިރުގައި  ފެންނަން  ސް 

ވާހަކަ. ދެން އެހެން ހުރިހާ ބިމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެއަހަރު ދޮޅުއަހަރު އެބަހުރި މުއްދަތުހަމަވާ. އެހެންވީމާ، މުއްދަތު  

ގޮތުން އޮންނަ  އެގްރިމެންޓު  ކުރިން  މި    ހަމަވުމުގެ  ކުރިންނޭ  ދުވަސް  މަސް  ހަ  ވިދާޅުވަނީ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ 

އެލް.ޖީ.އޭއަށް   އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓު  ލޯކަލް  ބިން  ހުންނަ  މިގޮތަށް  ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ޖެހެނީ.  މި  އެދެން 

ވަނީ އޭ.ސީ.ސީން  އެއްވެސް ވަރަކަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިނުމުގެ ހުއްދައެއް އެބައޮތްތޯއޭ. ނޫނީ ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅު

ނުދެވޭނެއޭ.   ގޮތަކަށް  އެނޫން  ދޭންޖެހޭނީ.  އެ  ބިޑުކޮށްގެންނޭ  ތެރެއިންނެ  ހަމަތަކުގެ  އުސޫލުތަކާއި  ވިދާޅުވެއޭ  އެބަ 

އެހެންވީމާ، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ބޭފުޅުން ލޯނު ނަގައިގެން ވިޔަފާރިކުރަން ލޯނެއް ލިބެން އަންނަނީ  

އި މުއްދަތު  އަޅުގަނޑުމެން އެތަންތަން  ފާސްކުރި،  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތުރުކޮށްދީގެންނޭ. 

މަސައްކަތްކޮށްގެން ފާސްކުރިން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް. މިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވެދާނެތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ގާނޫނު  

އް ދެވިދާނެތޯއޭ އެލް.ޖީއޭއަށް މިގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭށޭ  ފާސްކުރަންޖެހުނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުއްދައެ

 އަހަރު ދުވަހަށް.   15އިތުރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެލް.ޖީ.އޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ

އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލު މި ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ފޮލޯކުރަމުން އައިސްފައި އޮތްގޮތަކީ ބޯޑުގެ ވިސްނުމާއި  

އެއްގޮތަށް. ބޯޑުން ވިސްނަވާފައި އޮތް ގޮތަކީ އައު ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްލުމޭ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށްވާނީ. ދެން  

އެކްސްޕް  ޑީޓެއިލްސްތައް  އޭގެ  ދެން  އެޑަމް  ސޮލިއުޝަނަކަށް  ފަހަރެއްގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ކޮށްދެއްވި.  ލެއިން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެއްވީމަ  ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  ކަންތައްތަކުގެ  އެ  އެއްޗަކީ  އޮފަރކުރެވޭނެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ 

މެޝަރސްތަކެ ކޮންޓްރޯލް  މި  ވިސްނޭގޮތަކީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ގެންދެވިދާނެ.  ވަކި  ބޯޑަށް  މިހިރީ  ލާފައި  އް 

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތުން  އިދާރީ  ދެން  އެއީ.  ހަމަތަކެކޭ  ގެންގުޅުއްވާ  ބޯޑުން  މިއީ  އެހެންވެގެން  ހެދިއޭ.  ސަބަބުތަކާ 

އެވެސް   ވާހަކަ.  ޖަވާބުދޭ  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  ފާހަގަކުރައްވައިފި  މޭޔަރ  އަސްލު  ލުއިކޮށްދޭންވެގެން  ވެސް  އެއަށް 

ރަށް އެކްސްޓެންޑުކުރަން ވެސް ހުއްދަ މި ދެނީ އެޓްލީސްޓް އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތަންތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން އެއް އަހަ 
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އަހަރު   ދެތިން  ދެން  ވިސްނާފައި  އެގޮތަށް  އަންނަންދެން.  ކައުންސިލް  އައު  ލިބޭނެއޭ  ވަގުތުކޮޅެއް  އެޓްލީސްޓް 

ކައުންސިލުން   އައު  ދެން  ވެއްޖެއްޔާމު  ފަސްއަހަރު  ނޫނިއްޔާމު  ކުރިއަށް  ހުރިއްޔާމު  ކަންތައްތައް  އެ  އައިސްފައި 

 ގެންދެވޭނެއޭ އެ ވިސްނުމުގައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދަމް ޝަރީފް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރި

ޚިލާފަކަށް އެލް.ޖީ.އޭއަކަށް ހުއްދަ ނުއެއް ދެވޭނެ.   ސުވާލަށް ގަވާއިދާ  ވިދާޅުވި  މެންބަރުން އެ  އިއްޒަތްތެރި  މީގައި 

ލާޒިމުކުރި   ގާނޫނު  ސަންސެޓް  މި  ދޭން  ހުއްދަ  އަދި  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ދެން  އެއީކީ.  ނޫން  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެއީކީ 

މި އަންނަން  ހިސާބަށް  އެ  ވީނަމަވެސް  އެ  ކަމުގައި  ހުއްދަތަކާއި  ނަގަންޖެހޭ  ގާނޫނުތަކުން  ދެން އެހެނިހެން   ޖެހެނީ 

އެލް.ޖީ.އޭއިން  ގެންދަންޖެހޭނެ.  ކުރިއަށް  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ފުރިހަމަވެގެން.  ކުލޯޒަސް  އެ  ގަވާއިދުތަކާއި 

ފަރާތްތަކެއްގެ ހުއްދަ ނުނަގާ    ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކެއް ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އެހެން 

މި   އަދި  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހަޅާ  އެ  ފުރިހަމަވެގެން  އިޖުރާއަތްތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  ހުށަހެޅުންތަކަށެއް.  ހުށަހަޅާ 

ވާހަކަ   އެ  ލާޒިމުވެގެންދާނެ.  ވެސް  އޮތުން  އޮންނަ  އެ  ހޯދަން  ހުއްދަ  އެލް.ޖީ.އޭގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ސަންސެޓް 

ބޭނު ބެހޭގޮތުން  ދަންނަވާލަން  ބިމަކާ  ރަށެއްގައި  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ން. 

ގަވާއިދާ   ދޫކުރުމުގެ  ބިން  ބޭނުމަށް  ނޫން  ދިރިއުޅުމުގެ  އެ  ވަންޏާ  ދޫކުރާކަމަށް  ބިން  ބޭނުމަކަށް  ނޫން  ދިރިއުޅުމަށް 

ޢުލާނުނުކޮށް ބިޑު ނުކޮށް ދޫކުރެވޭނެ ބިންތަކެއް ވެސް  އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނީ. ދެން އެ ގަވާއިދުގައި އެބަހުރި އި

ޓެމްޕަރަރީ   ބާވަތުގެ  މި  އޮޑިހަރުގެއާއި  ބިންތައް  ބައެއް  ދޫކުރެވޭ  ވަގުތީ  މިދެންނެވި  ތެރޭގައި  އޭގެ  ކަނޑައަޅާފަ. 

ކަނ ކަންކަން  ވަރަކަށް  ބާރަ  އެބަހުރި  ކަންކަން  ބައެއް  ބިންތަކާއި  ދެވޭ  މިހެން  އެ  އެރޭންޖުމަންޓުތަކަށް  ޑައަޅާފައި 

ކުރު   އެ  ހަމަ  ދޫކުރެވޭނެ  އެބަ  ނެތި  އިޢުލާންކުރުމެއް  މިދެންނެވީ  ކަންކަމަށް  ހުރި  އެ  އެހެންވީމާ،  ގަވާއިދުގައި. 

މުއްދަތު   ބިމެއް  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  ދެން  ބުނާގޮތުން.  ގަވާއިދު  ގާނޫނު،  އެއީ  ދުވަހަށް.  އަހަރެއްހާ  އެއް  މުއްދަތަށް 

ގަވާއި މި  ވެސް  މުއްދަތު  އިތުރުކުރުން  ވެސް  ބިމެއް  އެފަދަ  ގަވާއިދުގައި  އެ  ކަނޑައަޅާފަ.  އެބައޮތް  ދުގައި 

ދޭންވާނީ   ހުއްދަ  އެ  ދެން  ލިބިގެންނޭ.  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީގެ  އިތުރުކުރެވޭނީ  އެކަމަކު  ކަމަށް.  އިތުރުކުރެވިދާނެ 

ގަ އެބަހުރި  ވެސް  ކަންކަން  ބަލާނެ  އެސެސްމަންޓުގައި  އެ  ހެދިގެންނޭ.  ކަނޑައަޅާފަ. އެސެސްމަންޓެއް  ވާއިދުތައް 

ވެސް   މުއްދަތު  ފެނިގެން  ކަމަށް  އިތުރުކުރަންޖެހޭ  މުއްދަތު  ހެދިގެން  އެސެސްމަންޓު  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ، 
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އެއީ % ދިގުނުވާގޮތަކަށޭ.  އެއްބަޔަށްވުރެ  ދެބައިކުޅަ  މުއްދަތުގެ  ހުރި  ދޫކޮށްފައި  އެ  އަށްވުރެ    50އިތުރުކޮށްދެވޭނީ 

ދަ ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެއްކަލަ ހުށަހެޅި ބިންތަކަކީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި  އިތުރުނުވާގޮތަށޭ އެ ހުއް

އަހަރު މިހާރު ހަމަވަމުން މި ދަނީ    10އަހަރު ދެވިފައި އެ    10ފުރަތަމަ ވެސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އަނެއްކާ ވެސް  

  15އަހަރު،    10އަހަރު އިނގޭތޯ. އެ    15އަހަރު    10އެ ތިން ބިމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ދެން ހުށަހެޅިފައި މިހިރީ  

އަހަރު ދާނީ.    5އަށް ވެއްޖެއްޔާ ދާނީ    50އަހަރުގެ %  10މު ވެސް  އަހަރަކީ ހަމަގައި  15އަހަރު،    10އަހަރު. އެ  

އަސްލުގައި. އެހެންވީމާ، އެއާއި ޚިލާފަކަށެއް އެލް.ޖީ.އޭއަކަ ށް  އެހެންވީމާ، އެއްކަލަ އެ އިޖުރާއަތަކަށް ނުވެއް ފެތެއޭ 

އަޅުގަނޑަކަށް   އެލް.ޖީ.އޭއިން  ބިންތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އިޖުރާއަތުތައް  އެގޮތަށް  ނުވެއްދެވޭނޭ  ހުއްދަ 

 ހިޔެއްނުވޭ ހިފަހައްޓާނެހެނެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ   އޮތިއްޔާ  ފާހަގަކުރަން  އެއްޗެއް  ދޭތެރޭގައި  މިކަމާ  ކައުންސިލުން  ނޫނިއްޔާ  އޮތްތޯ  އެބަ  މެންބަރެއް  އިތުރު 

 ފުރުޞަތު އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ.  

 

 ޞާދިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދު

އެއްޗެހި ގާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލާއިއެކު ގަވާއިދަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ހިތުން ގަވާއިދުތަކާއި 

ނަގަންޖެހޭ.   މިނިސްޓްރީއަކުން  ނަގަންޖެހޭ  ހުއްދަ  ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބަދަލު.  އަންނަންޖެހޭ  ވެސް 

ލާނުކޮށްފައި ކުއްޔަށް ބިމާއި  މީހުންނަކަށް ނުވިސްނޭ. ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ވެސް ނުވިސްނޭ. އަލަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޢު

އެއްޗެހި ދޫކުރަން އިޢުލާނު ވެސް ކޮށްފައި ހުރީ. މިހާރު ހުއްދައާ އެއްކޮށް އެ އޮތީ އިޢުލާނުކޮށްފަ. އެ މީހުން އެބަ  

އިޢުލާނުކުރަނީ ތި  ކީއްވެގެންހޭ  އެއީ  ކުއްޔަށް  ؟ އަހާ  ތިމަންނަމެން  އިޢުލާނުކުރަނީހެއްޔޭ  ވެސް  ބިންތަކަށް  އައު 

އި އުޅެނިކޮށްނަގާފައި  ނުނިމިގެން  ގޮތެއް  މިތަނަށް  ތަނުގެ  އަލުން    28ދެން  ؟ ން  އެތި  ހަމަވާ  ފެބްރުވަރީގައި 

އިޢުލާނުކުރަން އެއީ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި  

އުސޫލެ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ގަވާއިދަށް  އުސޫލެއް  އިންނަނީ  އުސޫލެއް.  މި  ގޮތުގެ  އިތުރުކުރެވޭނެ  މުއްދަތު  ހެދީ  މި  އް 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ، ކޮމިޓީއަށް ވެސް މި އުސޫލު ވެސް ފޮނުވައިދޭނަން. އެލް.ޖީ.އޭއަށް ވެސް ފޮނުވައިދޭނަން.  

ކޮ އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާތަނަށް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  ށްފައި  އެ 

އިތުރުކޮށްދީފަ.   2019އިންކަމެއް.   މުއްދަތު  ވެސް  އައިފަހުން  ގާނޫނު  އައު  އެބަހުރި  ވެސް  އަހަރުގައި  ވަނަ 
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އެހެންވީމާ، އެޑަމް ވިދާޅުވަނީ އެ ވެސް ގޯހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާތަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އައްޑޫ  

އިޢުލާ މިހާތަނަކަށް  ކައުންސިލުން  ބޭއްވި  ސިޓީ  މުއްދަތު  އެ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  ބިމެއްގެ  ކުލީ  ނެތް  ނުކޮށްފައެއް 

ކުރި   ރިވިއުކުރުމަށް  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ފަރާތުން  އޮތް  ހިފާފައި  ކުއްޔަށް  ފަރާތުން،  ހިފި  އެ  ކޮމިޓީގައި 

ދަތު އިތުރުކޮށްފައި އިނީ. ހަމަ  މަޝްވަރާގައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން، އެ އޮންނަ ގޮތަށް އެއްބަސްވެގެން މި މުއް

ބޮޑެތި   ވަރަށް  ވިޔަފާރިކުރާނީ  ވިޔަފާރިވެރިން  ނެތް.  ބައެއް  އެއްވެސް  އިންކާރުކުރާ  އެކަމަކާ  ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ 

  5އަހަރު.    5އަހަރު ތެރޭގައި، ކުރިން މި އޮންނަނީ    10އިންވެސްޓުކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، އިންވެސްޓަރުގެ މުއްދަތު  

ތެ  މަދުވެގެން    5ރޭގައި  އަހަރު  އެންމެ  ނުލިބޭ.  ނުވެސް  ލޯނެއް  ފަހުން  ލޯނެއް    10އަހަރު  ވެސް  ފަހުން  އަހަރު 

އިތުރުކުރަން   މުއްދަތު  އޮންނަ  އެ  އިތުރުކުރަން،  މުއްދަތު  ވިޔަފާރިވެރިއަކު  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  ނުވެސް 

އެ ލޯނު  ކޮށްފައި  އެޕްލައި  ލޯނަކަށް  ބޭންކު  ކުރަނީ  ލިޔުމާއިއެކު.  ރިކުއެސްޓުކުރިއްޔާ  ވެސް  ބޭންކުގެ  ޕްލައިކޮށްފައި 

ތި   ވިޔަފާރިވެރިންނަށް.  ތިހިރީ  ނާއިންޞާފުކޮށޭ  ވަރަށް  ހަމަ  ގަވާއިދުތައް  ތި  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

ނުދެއޭ   ވެސް  ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް  އަދި  ވެސް  ކައުންސިލުތަކަކަށް  ތެރެއަކުން  ގަވާއިދުގެ  ރިޢާޔަތްކުރެއްވި 

. އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒުކޮށް ތި ކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ވިޔަފާރިވެރިން  ފުރުޞަތެއް

މުޅިން  ތި  ވަރަކަށް  ކުރާހާ  ރަނގަޅު  ގާނޫނު  އެހެންވީމާ،  އެހެން.  ވެސް  ބުނަނީ  ދިމާލަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވެސް 

ވެސް  އެހެން ގޮތަކަށް ނޫންހޭ ތި ދަނީ. ފުރުޞަތެއް ނުލިބެއެއް ތިމަންނަމެންނަށް މުއްދަތު  ނޫންހެއްޔޭ. މީގެ ކުރިން 

ލިބުނޭ. މިހާރު މުއްދަތު ވެސް ނުލިބޭގޮތަށޭ ތި ގާނޫނު ތި ބަދަލު އައީ. ވަރަށް ރަނގަޅޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  

 އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލުމާ ދިމާލަށް ދާނަން. އެންމެ ފަހު  އާދެ! ދެން އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރަން ނެތް ކަމަށް ވަ

ކަމަކަށް، އޭގެ ކުރިން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެކޮޅުން ދެއްތޯ. އާދެ! ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން  

 ދެން ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދޭނަން ފުރުޞަތެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު ރކައުންސިލައައްޑޫ ސިޓީގެ 

އަޅުގަ ފޭދޫއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ފަހުމީ  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ކައުންސިލުން   

އެ   އެގްރީމެންޓުގައި  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ގެނެސް  ކުއްޔަށް  އަލަށް  އެބަވޭ  އޮޅޭގޮތް  ބައެއްފަހަރު  ވާހަކަދައްކަވާއިރު 
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އަޅު އެބަވޭ.  އޮޅޭގޮތް  ދޭތި  މި  އައުކުރުމާއި  އެއްބަސްވުން  އެ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  އޮންނަ  ގަނޑުމެން ދީފައި 

ރުފިޔާއެއްގެ   މިލިއަން  އެތައް  އިމްޕޯޓުކޮށްގެން  މުދާ  އަހަރެއްވަންދެން  އެތައް  އުޅެނީ  މި  ހުށަހަޅައިގެން 

އެ   މުއްދަތު  އެއްބަސްވެވޭ  އެ  ހަމަވީމާ،  އެއްބަސްވުން  ވިޔަފާރީގެ  މީހުންގެ  އެ  ވިޔަފާރިވެރިން  އިންވެސްޓުކޮށްގެން 

އައުކުރުމަށް ތެރެއިން  އުސޫލެއްގެ  އެއްގޮތަށް  އޮންނަ  އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދާއި  ގާނޫނާއި  އޮންނަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   .

ކޮމިޓީން   އެ  ހުށަހެޅީމާ  އައުކުރުމަށް  އެއްބަސްވުން  އެ  ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ބިމާ  އޮންނަ  ކައުންސިލުގައި  ކައުންސިލުން 

އެއްކޮށް މި ފޮނުވަނީ. މި ހުރިހާ  ނިންމައިގެން ކައުންސިލުން ނިންމައިގެން އެލް.ޖީ.އޭއިން މި ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓުތަކާ  

މޭޔަރު   ޖަވާބުތައް  ހުރި  ދެއްވާފައި  އެކިފަހަރު  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ފޮނުވީމާ  ފޮނުވަނީ.  މި  އެއްކޮށް  ޑޮކިޔުމަންޓުތަކާ 

އެއްބަސްވުން   އޮވެގެން  ކައުންސިލު  މި  އިންޓެންޝަނަކީ  އެލް.ޖީ.އޭގެ  މިހާރު  އެނގޭ  ވިދާޅުވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  އައުކުރާނެ  އައްޑޫ  ދެންނެވޭނެތޯއޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތްކަން.  ކަމެއް   

އެލް.ޖީ.އޭއިން އެގޮތަށް ދެންނެވިއަސް ވެސް ސަރުކާރުގެ އިންޓެންޝަނަކީ މިއީއޭ އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި  

ނޫންތޯ.  ؟ އޮތް. އެހެން ދެންނެވޭނެތޯއޭ މިއީ  އެހެނެއްނުވާނެ  ނުވެއްދެވޭނެ ނޫންތޯ.  ޖަވާބެއް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރުފިޔާއެއްގެ   މިލިއަން  އެތައް  ނޫން.  ވާހަކައެއް  އަޑުއެހި  އަޅުގަނޑުމެން  ތާކުން  އެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ  އަދި 

ޖެހޭ ކޮށްގެން ވިޔަފާރިތަކުގައި ހުރި ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ބޭންކު މުއްދަތު ހަމަވީމާ ދެން  ނީ އަލުން  އިންވެސްޓުމަންޓެއް 

ހާލަތުގައި   ކޮވިޑުގެ  މި  އެހެންނޫނަސް  މިއީކީއެއް.  ނޫން  ވާހަކައެއް  އަޑުއެހި  އަޅުގަނޑުމެން  އިޢުލާނުކުރާށޭ. 

ނުވޭ(   ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  އަޑުނުސާފުކަމުން  )ރެކޯޑިންގގެ  ގެއްލުންވެގެން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 

ވަ  ދެއްވަމުންދާ  މިކަމާ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ދެން  ގޮތަށްތޯއޭ.  މި  ހުންނަންވީ  ޢަމަލުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގުތެއްގައި 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެގެން އަސްލު މަޖިލީހަށް މިކަން ހުށަހަޅަންޖެހުނީ. އެތައްފަހަރެއްގެ މަތީން އެލް.ޖީ.އޭ  

ނުފެނިގެ ގޮތެއް  ވާހަކަދައްކާ  މެންބަރުންނާ  ތަފާތު  ވާހަކަދައްކާ  ލިބިފައި އޮތް ސިޓީއެއް.  އާއި  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  ން 

އެއްކޮށް.   އެލް.ޖީ.އޭއާ  އެބައޮވޭ  ގުޅުން  ރަނގަޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވެސް،  އެއްގޮތަކަށް  މިކަން  ނޫން  މިއީކީ 

ނާ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބީމާ އަޅުގަނޑުމެން

ދެއްކިއަސް   ވާހަކަ  ގޮތަށް  އަމާޒުވާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ސީދާ  ފާޅުކުރަނީ.  ނުރުހުން  ވިޔަފާރިވެރިން  ދިމާލަށް 

ބޭރެވެގެންދާ   އަޅުގަނޑުމެން  ނުވޭ( މުއްދަތު ހަމަވެގެން  އެއްޗެއް ސާފެއް  ވިދާޅުވާ  )ރެކޯޑިންގގެ އަޑުނުސާފުކަމުން 

ދެއްކިއަކަ ވާހަކައެއް  ކޮންމެ  ދިމާލަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ބަޔަކާ  ނެތެއްނޫންތޯ.  މައްސަލައެއް  ވެސް  ސް 

ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް އެބައޮތް. ބޮޑު އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިންތިޚާބަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައި  
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އަޅު އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  އައިމާ  ކަމެއް  ގޮތަށް  ނުރުހުންވާ  ސަރުކާރަށް  ވިޔަފާރިވެރިން  ގަނޑުމެން  އައްޑޫގެ 

 ޓޮލަރޭޓުކުރާނީ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލައްވަން އެބައޮތް.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އެލް.ޖީ.އޭ އިން އެ ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން  

މިކަހަލަ   ހަމަ  މެޝަރސްތަކެއް  ކޮންޓްރޯލް  ހަމަ  ވެސް  ވުޖޫދުކުރީ  ހަމަ  ގާނޫނެއް  ސަންސެޓް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ  އިޝޫސްތަކުގަ އެއީ  ވެސް  ލުންކަން  މި  ދެން  ލީއެއްޗެއް.  ހަމަ  ވިސްނާފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އި 

ހުންނާނެ   ވެސް  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ހަމަ  ބައެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކަމެއް.  ރަނގަޅުވެގެންދިޔަ  ވަރަށް 

އަހާ ހަމަ  ކައުންސިލުގައި  އައްޑޫ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކިތައްވަނަ  ކަންނޭނގެ.  މިއީ  މިހާރު  ބިންތައް  މި  ބޭނުން  ލަން 

އެ ހަމަ  ؟ މީގެ ތެރޭގައި އެބަ އުޅޭތޯ އެކްސްޓެންޑުކޮށްފައި ހުރި ބިންތަކެއް؟ ފަހަރަށް އެކްސްޓެންޑުކުރެވޭ ބިންތަކެއްތޯ

 އަހާލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކައުންސިލުން.

 

 ޞާދިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދުއައްޑޫ 

ބިންތަކަކީ   ބައެއް  މީގެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އަހަރު    2005އާދެ!  ވަނަ 

ރި  އަހަރަށް އޭރު މުއްދަތު އިތުރުކުރީ. ކޮށްފައި ހު   5އަތޮޅު އޮފީހުން އިޢުލާންކޮށްގެން  ކައުންސިލު އައުމުގެ ކުރިން  

އައިފަހުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި އޮތް.   ބިންތަކެއް. ދެން ކައުންސިލު  ލިބިފައި ހުރި  އިޢުލާނުތަކެއްގެ ތެރެއިން 

މުއްދަތު   ބިންތަކުގެ  ބައެއް  ތެރެއިން  އެހެންވެގެން    10އޭގެ  ފެބުރުވަރީއަށް.  މި  ހަމަވަނީ  މުއްދަތެއް  އަހަރުގެ 

އެއްބަސްވުންތައް ވެސް އެބަހުރި. ދެން މީގެ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކަކީ    ކައުންސިލު އައުމުގެ ކުރިން ހަދާފައި ހުރި 
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ވެސް   ދެވަނަ އެގްރީމެންޓް  ހުރި އެއްޗެހިތައް ވެސް  އެގްރީމެންޓުވެފައި  ފުރަތަމަ  އެހެންނަމަވެސް  ހަމަނުވެ  މުއްދަތު 

 ދިން ބަޔަކަށް ދިނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެލް މޭޔަރ.  އެއްޗެއް  ޝުކުރިއްޔާ  ދޭނަން  ފުރުޞަތެއް  ފަހު  ކުރިން  ނިންމާލުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  .ޖީ.އޭއަށް 

ބޭފުޅުން   ތި  ކުރިއަށްދިއުމަށް  ދެން  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  ނޫނިއްޔާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  އިތުރު  ފާހަގަކޮށްލަން. 

 ވިސްނުމެއް އޮތްނަމަ އެ ވިސްނުމެއް ނުވަތަ އެކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެއް.

 

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަފްޝާން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ  

ކަމަކީ   ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ކައުންސިލުން  މޭޔަރ  އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭފުޅުން  އެ  އައިމަ  ޝަކުވާ  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  އެ  އައިމަ  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ކަންބޮޑުވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ކަން  ކަންތައްތަކެއް  ވެލިޑް  ކޮންސަރންސްގައި  ބޯޑުގެ  ރެއިޒްކުރައްވާ  އެކަމަކު  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން   .

ވިސްނުން ހުރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ނިންމުން އެ ޖަވާބުތައް އަރުވާފައި ހުރީ ޖަސްޓިފިކޭޝަންތަކަކީ ކޮބައިކަން  

މަރުޙަލާގައި   އިންތިޤާލީ  މި  ގާނޫނާއި  ސަންސެޓް  މި  އޭގައި  ދެން  ސާފުކޮށްދިނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެކަމަކު  އަޅުގަ ދެން  ނިންމުމުގައެއް.  ކަންކަން  އެކިއެކި  ގޮތަކަށް  ބޭނުން  ނޯވޭ  ލީވޭއެއް  މާބޮޑު  ވެސް  ނޑުމެނަކަށް 

ހޯދޭނީ   ސޮލިއުޝަންތަކެއް  މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ  ބޯޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  އެއް  އޮފަރކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑަށް 

ފާ ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އެކަމަކު  ހުރީ މި  ކިހިނެއްތޯ. ދެން  ފިކްސްޑްކޮށް  ވަރަށް  ވިސްނުން  ބޯޑުގެ  ހަގަކުރެވެނީ 

ކޮންޓްރޯލް މެޝަރސްއަށް ވިސްނަވާފައި ކަން. އަދި މިކަހަލަ   ކަމުގައި. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަންސެޓް ގާނޫނުގައި 

ބޯޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިކަމަށްވާނަމަ  ޖަސްޓިފިކޭޝަންތަކެއް  ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޭސަސް  ބައި    ކޭސް 

ރަނގަޅު ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް   ބިނާކުރައްވާ  ބޯޑުން ނިންމުންތައް އެކި ގޮތްގޮތް އެއަށް  ރިވިއުކޮށް  ގެންގޮސްގެން އެބަ 

ތާނގައި   އޮތް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެން  ފަހިކޮށްދެއްވާ.  ކަންތައްތަކަށް  އެ  ބޯޑުން  އެބަ  ހުރިއްޔާމުން 

ވެ  ކައުންސިލާސްގެ  އަދި  މޭޔަރަށް  މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ  އައްޑޫ  ކްލޯޒްލީ  ހަމަ  ކޮންސާންސްތަކަށް  މިކަހަލަ  ސް 

ތަންކޮޅެއް   ކޮމިއުނިކޭޝަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އިޝޫސްތަކުގައި  މި  އަރުވަން.  ޔަޤީންކަން 

ކަށް ނުފެނޭ  ރަނގަޅުކޮށްލައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަޅުގަނޑަ
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ލަފައަކާ   ބޯޑުގެ  ދެން  ކިހިނެއްކަމެއް  ބަދަލުކުރެވޭނީ  ޖަވާބު  ހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ކަންތައްތަކަށް  މި  ވަކި 

 އެކީގައި ނޫނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އް ފާހަގަކުރަން ނެތް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ. އާދެ! ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އިތުރު އެއްޗެ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެބައޮތް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ސިޓީ  އާދެ!  އައްޑޫ  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް 

ވަރަށް   ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި  ގޮތަށް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މޭޔަރު  ކައުންސިލު 

މި   އަޅުގަނޑަކީ  މީހެއް.  ދެކޮޅު  ވަރަށް  މަރުޙަލާއާ  އިންޓަރިމް  މި  މިއީ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް 

މިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ސަންސެ ވަކާލާތުކުރި މީހެއް. އެހެން  މަޖިލީހުގައި  ވަނަ    8ޓް ގާނޫނާ ވަރަށް ދެކޮޅަށް 

އަދި  7/ 2010ބާބުން   ފުށުއަރާ  ގާނޫނާ  މި  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ރާ ސަންސެޓް ގާނޫނެއްގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. އަޅުގަނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް ފުށުއަރާކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު 

އެކަންޏެއް   ސިޓީ  އައްޑޫ  ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލު،  ތިއްބެވި  އެ  ސިޓިން  މިހާރު  އަސްލުގައި  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް 

ތަކެއް ލިބޭ.  ނޫން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި އެ ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ ޢިނާޔަތް

އެ   މަރުޙަލާގައި  އިންޓަރިމް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ.  އޮފީހަށް  ބަރާބަރަށް  ނަންގަވާ.  މުސާރަ 

ސޮއެއްނުކުރެވޭ.   އެގްރީމެންޓެއްގައި  ރަނގަޅު  އިތުރުކުރަން  އާމްދަނީ  ރަށަކަށް  އެ  ދާއިރާ ނުވަތަ  އެ  ބޭފުޅުންނަކަށް 

ބޮ ވަރަށް  އުޅެނީ  މި  މި  ދަންނަވަން  އޮތީ.  ގާނޫނުން  އިންޓަރިމް  ހަނިކުރެވިފައޭ  އޮތޯރިޓީތަކެއް  ބާރުތަކެއް،  ޑެތި 

ސަންސެޓް ގާނޫނުން އޮތީ. އެކަމާ އަޅުގަނޑު އަބަދު ވެސް ވަކާލާތު މި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ދެކޮޅޭ. ދެން  

ވެސް ވިސް އެންމެން  މީގައި މިހާރު ބަލާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން  ނަންވީ ކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އިކޮނޮމިކް   މި  ދަންނަވާހެން  ވެސް މި  މިހާރު  ބާރުތައް  މި  އެކީގައި  ސަރުކާރާ  އަދި  ކޮމިޓީއާއި  މި  އާއި  އެލް.ޖީ.އޭ 

އެކްޓިވިޓީސްތައް ނުހުއްޓޭނޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް. މިހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު ވެސް ކައުންސިލު  

ދޭތެރޭގައި.  އިންތި އޮންނާނެކަމާ  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލު  ނެތް  ޔަޤީންކަމެއް  ވެސް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޚާބާ 

އެ   އުޅޭއިރުގައި  ދުވަސް.  މަސް  ދެތިން  ގާތްގަނޑަކަށް  އެބައުޅޭ  ވެސް  ދޭތެރޭގައި  މިއަދާ  އިންތިޚާބާއި  ކައުންސިލް 
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ހައްލެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ދެތިން މަސް ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެ ހުރި ޝަކު ވާތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ދެތިން   ދަށުން ނަމަވެސް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް  ހުއްދައެއްގެ  ޤަބޫލުކުރަނީ. ޚާއްޞަ  އަޅުގަނޑު 

ނުވަ ނެތުމާއި  އޮތުމާއި  ވުޖޫދުގައި  ވިޔަފާރިއެއް  ހަމަ  ވަރަށް  ހަމަ  ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް  އެއީ  ވިޔަފާރިއެއް  މަހަކީ  ތަ 

ނުނަގާނެ   ވެސް  ބަނގުރޫޓްވާން  ހަމަ،  ވެސް.   3ބަނގުރޫޓުވުމާއި  ދުވަސް  މަސް  އެއް  ވެސް  ދުވަސް  މަސް 

ގިނަ   ވަރަށް  އަތޮޅުތެރޭގައި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

ވެސް   ހިސާބަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކައުންސިލުތަކަށް  ވިޔަފާރިވެރިން  ޝަކުވާއާއެކީގައި.  ސިމިލަރ  ހަމަ  އެބައާދޭ 

މި   ނެތީމަ  ބާރުވެރިކަން  ހުރި  ކުރިން  މީގެ  ކައުންސިލުތަކުގައި  ނުވަތަ  ގޮތަށް  ހިތްހަމަޖެހޭ  ވިޔަފާރިވެރިން 

ވާހަކަ ހަލާކުވެގެންދާ  ވިޔަފާރިތައް  އާއި  ވާހަކަ  އުނދަގޫ  މަސައްކަތްކުރަން  މި  އެކީގައި  މި    ކައުންސިލުތަކާ  އާއި 

ހުރިހާ ވާހަކައެއް އެބަދައްކާ. އަދި އެބައާދޭ ހަމަ އެއް ޝަކުވާ. އިންޓަރިމް މަރުޙަލާގައި މިވީ އެއް އަހަރު ދުވަސް.  

އަހަރު ދުވަހަށް    3އަހަރު ދުވަހަށް އައިސް އޮންނަ ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ    5ހަމަ އެބައެނގޭ ދެއްތޯއޭ މިސާލަކަށް  

ކައުންސިލަކުން އޮންނަ  ކަމަށް  އައިއްސަ  ސޮއިކުރެވޭ  އެގްރީމެންޓްތަކުގައި  މީހުންނަށް  އެ  އަހަރު  ފަހު  އެންމެ   

ވެސް   ސުވާލުތައް  އެ  ކީއްވެގެންތޯ.  ސޮއިނުކުރެންވީ  މީހުންނަށް  އެ  ވެސް  މަރުޙަލާގައި  އިންޓަރިމް  ވަންޏާމުން 

އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް.  ތިބި  އިންތިޚާބުކޮށްފައި  ރައްޔިތުން  ހަމަ  އެތިބީ  އޮތީ  އެބައާދޭ.  މި  ދައުރު  މީހުންގެ   

މި އޮތީ ދަންމާލާފަ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ   ގާނޫނަކުން އަޅުގަނޑުމެން  ސަންސެޓް 

ހުރިހާ ކަމެއް އެބަކުރެވޭ. އެ ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް  

އު ވެސް  ބޮޑެތި  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ހުށަހަޅަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  އެބަ  މިކަމުން  ނދަގޫތަކެއް 

ނިންމެންޖެހޭނެ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަކެއް  ރޭވެންޖެހޭނެ.  މިކަމަށް  ގޮތްތަކެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ދަންނަވާހެން މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވީ  މި  އަދި    ނިންމެންޖެހޭނެއޭ  އޮތަސް  ދުވަސް  މަސް  ތިން  މިކަމުގައި 

ނޭނގެއޭ   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެންނެވީ  މި  އަދި    10އަޅުގަނޑު  ވެސް.  ކަމެއް  އޮންނާނެ  އިންތިޚާބު  އޭޕްރީލުގައި 

މި   ޤަބޫލުކުރަނީ،  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ޒިންމާއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކީގައި  އެހެންވީމައާ  ނެތް.  ޔަޤީންކަމެއް  ވެސް 

ޓީގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން އޭގެ އެންމެ  ކޮމި

ދުވަހަކަސް.  ކޮންމެ  އެއީ  އޮންނަންޖެހޭނެ  އޮތޯރިޓީ  އެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދެވެންޖެހޭނެ.  އެ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ 

އައިއިރުގަ ހިސާބަށް  މިއަދާ  ހައްލެއް  އެހެންވީމާ، މިހާރުން  ކަންބޮޑުވުމަށް  މި  ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއްގެ  ގިނަ  އި ވަރަށް 

އަވަހަކަށް   ވެސް  ވީހާ  ނަމަވެސް  އިޞްލާޙެއް  އިތުރު  ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ހޯދައިދިނުމަށް 

އަޅުގަ ހުށަހެޅިޔަސް  އިޞްލާޙު  މާދަމާ  ފެށިފަ.  އޮތީ  މި  ދައުރު  އޮތީ،  މި  މަޖިލިސް  ޤަބޫލުކުރާ  ހުށަހަޅަން.  ނޑު 
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ގޮތުގައި އެ އިޞްލާޙެއް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފާސްވާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން ވިޔަސް  

އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހައްލުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ.  

  ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ރަނީ އެގޮތަށް. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ ޝިޔާމް. މޭޔަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ދީފައި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލާނީ އިނގޭތޯ.  

 

 ޞާދިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދު

ގޮތުން   ގުޅޭ  އެކަމާ  ހުރި  ގާނޫނުގެ  މި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  އިންޓަރިމް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އެއީ.  އެއް އެނގޭކަމެއް  ވެސް  އެންމެނަށް  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ބޭނުމެއް  ދަންނަވާކަށް  ވާހަކައެއް  ވެސް 

ކޮންޓްރޯލަށް ލެވިފައި ހުރި ވާހަކަ ހަމަ ކޮމިޓީން ވެސް ތި ފާހަގަކުރައްވަނީ. އެންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް  

ޚިދުމަތް އެ  ހުއްޓުވުން  ޚިދުމަތް  އެއްވެސް    ލިބިދޭންޖެހޭ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ތިބުން  ގޮތަށް ބަޔަކު  ނުދެވޭ 

އަދި   ނޫން.  ރޫޙެއް  ވެސް  ގާނޫނުގެ  ލާމަރުކަޒު  އަދި  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެއީ  ނޫން.  އުސޫލެއް  ހަމަޖެހޭ 

ފާސް ގާނޫނެއް  ގޮތަކަށް  ހެދޭނެ  ގޮތަށް  އެ  އެކަން  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ދެކެނީ،  އެ  އަޅުގަނޑު  ކޮށްފިއްޔާ 

އޮތް   ދެއްވާފައި  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  މީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ފުށުއަރައޭ.  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެބަ  ގާނޫނު 

އެ   އެޑަމް  ދެންމެ  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ބަލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ނުކުރެވޭތީ  މިކަން  ތެރެއިން  ބާރުގެ 

އަޅު ގަވާއިދަކީ  ފުށުއަރާ  ފާހަގަކުރެއްވި  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ގާނޫނާ  ލާމަރުކަޒު  ފާހަގަކުރިހެން  ވެސް  ކުރިން  ގަނޑު 

ގަވާއިދު   އެ  ގަވާއިދެއް.  އިން  ހަދާފައި  މިނިސްޓްރީން  ހައުސިންގ  ކުރިން  މީގެ  އެއީ  އެއީ.  ގަވާއިދެއް 

މުއްދަ އެބައިން  ހަދާފައި  އުސޫލެއް  އެއީ. އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދެއް  ގުޅޭގޮތުން.  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމާ  ތު 

އެހެންނަމަވެސް،   އިނީ.  ހަދާފައި  އުސޫލު  މި  ރައްޓެހިކޮށް  ގަވާއިދާ  އެ  ވެސް  ވީހާ  ބަލައިގެން  ވެސް  ގަވާއިދު  އެ 

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަންކަން އެބަހުރި. ލާމަރުކަޒު ގާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ދެވިފައި ހުރި ބާރުތައް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް  

ފުށުއަރާ  އަޅުގަނޑު   ގާނޫނުތަކާ  އަދި  ގަވާއިދާއި  އެ  ކަމަށް.  ހެދެންވާނެ  ގަވާއިދުތައް  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  ވެސް 

އަދިވެސް   މިސާލަކަށް  ކަންކަން.  އެކަހަލަ  ހަމަ  ބައެއް  އެބަހުރި  ވެސް  މިހާރު  އިޞްލާޙުވާންޖެހޭ  ގާނޫނުތަކާ 

އާ ފީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  އެއްގަމު  ބުނޭ  ގާނޫނުގައި  ނެގޭނީ  އިޞްލާޙުކުރެވުނު  ފީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ކަނޑު  އި 

ކައުންސިލަށޭ. އެކަމަކު މީރާއިން އިހަށްދުވަހު ވެސް އެއިނީ އިޢުލާނުކޮށްފައި ކުލި ދެއްކުމާއި ފީ ދެއްކުމާއި ސްޓިކާ  
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ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެއީ ގާނޫނު އަދި އިޞްލާޙުކުރިއަސް ކަންކަން އެހެން ގާނޫނުތަކުގައި ހުރި  

ކަމެއް އިޞްލާޙެއް ނުކުރެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކެން ލާމަރުކަޒު ކޮމިޓީން މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހެން ހުރި  ކަން

ފުށުއަރާ ކަންކަން އައު ކައުންސިލު އަންނަންވާއިރަށް ވެސް އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. އައު ކައުންސިލެއް  

ރައް ހިނގާ  ކައުންސިލު  ނޫން  ބަޔަކު  އެކަންޏެއް  ކޮންމެ  ދުވަހެއް.  ދޭންޖެހޭ  ޚިދުމަތް  ދުވަހަކީ  ކޮންމެ  ޔިތުންނަށް 

ތިއްބަސް. އައު ކައުންސިލެއް ވިޔަސް އަދި ނިމިގެންދާ އިންތިޚާބީ ވަގުތުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއް  

އެހެން ނޫން.  ކުރެވިގެންވާނެކަމެއް  އެއީ  ތަފާތުކޮށްދިނުމަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް  އެބަޖެހޭ.  އެ  ބަލަން  އެކަން  ވީމާ، 

އިންޓަރީމް ޕީރިއަޑުގައި އިންތިޚާބެއް އައިމާ އިންތިޚާބުގައި އޮންނަ ވަގުތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާކަށް  

އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވަން   އެކަން  އެހެންވީމާ،  އެއީކީ.  ނޫން  ވެސް  ރޫޙެއް  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު 

ހުއްދަ  އަޅުގަނ އެބަޖެހޭ.  ހޯދަން  އޮތްގޮތެއް  ދެވެން  ހުއްދަ  ނެތް  މައްސަލައެއް  އެދެނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ޑުމެން 

ދެވޭނެ. އެކަމަކު ކޭސް ބައި ކޭސް އެ ހުއްދަ ދެއްވުމަކީ އެއީ ތަފާތުކުރުން. އޭރަށް ބުނެވޭނެ ބޭނުން މީހަކަށޭ ތިކަން  

 އެދުމަކީ އެހެން ނަހައްދަވާ ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއް އެލް.ޖީ.އޭއިން  ކޮށްދެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެދޭ

އެއްއަހަރު   އެއީ  ވަގުތަކަށް.  މި  ނޫން  ހައްލެއް  އެއީ  އެއްއަހަރަކީ  ގޮތަށްވާނޭ.  މި  ކަންކަން  މި  ހައްދަވައިދެއްވާށޭ. 

ވާ  މި  ޖަޒުބާތުގައި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ބަނގުރޫޓުވަމުންދަނީ.  ވިޔަފާރިތައް  ދައްކަނީ.  އޮވެގެން  މި  މިއަދު  ހަކަ 

ބޭފުޅުން  ތި  އެކުގައި.  ރައްޔިތުންނާ  މިތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނާނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޙްސާސް  ރައްޔިތުންގެ 

މާލޭގައި ތިއްބަވައިގެން އިޙްސާސެއް ނުކުރެވޭނެ މިތާ ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ރައްޔިތުން ވިޔަފާރިވެރިން އެ ލިބޭ އުފުލާ  

ލިބޭ ނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަން. ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮވިޑުގެ ދުވަސްވަރުގައި. މިހާރު ވެސް    ތަކުލީފާއި އެ މީހުންނަށް އެ 

މިހާރު   ވެސް  ހުޅުވާލެވޭއިރު  ވިޔަފާރިއަށް  އަލަށް  ސަބަބުން  މީގެ  ނުކުރެވޭ.  ރަނގަޅަކަށް  ވިޔަފާރި  ވެސް  މިވަގުތު 

ކައު އޮތީ. ސިޓީ  ހުޅުވާލެވިފައި އެ  ޓޫރިޒަމަށް  އިޢުލާނުކޮށް  މިސާލަކަށް  ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާ  ޓޫރިޒަމް  ންސިލުން 

ސަންސެޓު   ނެތް  އެއަކަށް  ސޮއިކުރައްވާއިރު  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  މާދަމާ  ބިންތަކުގައި  ހުޅުވާލެވުނު  ޓޫރިޒަމަށް 

ޓޫރި ބަނދަރު  އިޢުލާނުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްވައިގެން  ހުއްދަ  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ހުރަހެއް.  ޒަމުގެ  ގާނޫނުގެ 

އަހަރަށް އެ ދެނީ. އެއަކަށް ނެތް ސަންސެޓް ގާނޫނުގެ ހުރަހެއް. އެލް.ޖީ.އޭއިން ހުއްދަ    50ގެސްޓުހައުސް އަޅާ ބިން  

އުޅެނީ. އެވެސް   ދޫކުރަން މި  ބިން  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން އަޅުގަނޑުމެން  އަހަރަށް.    20ދެއްވައިގެން ސަރަޙައްދީ 

މީގެ ތަފާތުކުރުން އޮތް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ޤަބޫލުކުރޭ. ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި  އެއަކަށް ނެތް ހުރަހެއް. އެހެންވީމާ،  

މަޖިލީހާއިމެދު   ރައްޔިތުންގެ  ގާނޫނުތަކާއިމެދު  ހެދޭ  ގާނޫނު،  ހިތްހަމަނުޖެހި  ގެއްލި  އިތުބާރު  ދޭތެރޭގައި  ކައުންސިލާ 

ހަލަ ކަންކަން ވާގޮތަށް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ  ހިތްހަމަނުޖެހި ދައުލަތާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ އޮތް އިތުބާރު ގެއްލި މިކަ
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ވެސް   އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ.  ދައްކާ  މި  ވާހަކައަކީ.  އެދޭ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނެހެއްދެވުން 

ހަމަ    ވަކާލާތުކުރަނީ އެ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެލް.ޖީ.އޭއިން މިއަދު އެ ދައްކަވާ، އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑަށް

އިން   އެލް.ޖީ.އޭ  ގޮތަކަށް  މިނޫން  ދެކެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް 

ނުވޭ(   ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  އަޑުނުސާފުކަމުން  )ރެކޯޑިންގގެ  ގެނައި...  އެ  އަސްލު  އެއީ  ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން. 

 އަޅުގަނޑުމެން މިހިސާބަށް މި އައީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ މެންބަރުންނާ ވެސް ދެކެވިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން   ބޭފުޅުން.  އެންމެހައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  އަދި  މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އެއްކޮށް   އޮތޯރިޓީއާ  ގަވަރމަންޓު  ލޯކަލް  މައްސަލައިގައި  މި  ތި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މިކަމުގައި  ވާހަކަދައްކައިގެން 

ކޮމިޓީން   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދައިދިނުމަށް  ހައްލެއް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ބޭފުޅުން 

މަސައްކަތްކުރާނަން އިނގޭތޯ. ބައިވެރިވެވަޑާއިގެންނެވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތަށް މި  

 ވުން މިހިސާބަށް ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އެލް.ޖީ.އޭއިން ވަޑައިގެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލު 
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