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 {هللاައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ތަރިކަ  އާއި  ތަރައްޤީ  ޤައުމީ  މަރުޙަބާ    46`.  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދަންނަވަން. މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙާރޫނު،  

ޔޫނު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޙަސަން،  ހޮޅުދޫ  އިކްރާމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޢަލީ، ދިއްގަރު  ސް 

ޢަބްދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަށު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ނަސީމް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  هللا. ތުލުސްދޫ 

ގޯތިގެދޮރު  ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ނިންމާލެވުނު  އިއްޔެ  ބެހޭ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިނުމާ  ކުއްޔަށް 

. އެއީ  44ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފައްޓަން މިވަނީ މާއްދާ  

ނޫނު ތަންފީޛުކޮށް ކައުންސިލުތަކާ ގުޅިގެން ވިލަރެސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާ  މިލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުން.  

ލާމަރުކަޒީހުރިހާ   ތަންފީޛުގާމި    ގޮތެއްގައި  ސަރަޙައްދެއްގައި  ގޮތް  ނޫނު  ހަދާ  ގާމި  ކުރެވޭނެ  ދަށުން  ނޫނުގެ 

މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ   ވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސަންގަވާއިދުގައި ހިމަނައި އެކަމުގެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީން 

އަޅު ކަމަށް  ވަޑައިގެންފި  މެންބަރު  އިޢުލާންކޮށްލަން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިޢުލާންކޮށްލަން.  ގަނޑު 

ޚިޔާލަށް   މެންބަރުގެ  ކުށެއް    44އިއްޒަތްތެރި  ޢިމްލާ  ދެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނޑު...  މާއްދާ  ވަނަ 

ރަ އެކުށް  އިނދެއްޖިއްޔާ  ކުށެއް  ޢިމްލާ  ބައްލަވާލައްވާފައި  ފަހުން  އިދާރީބޭފުޅުން  ނގަޅުކޮށްލައްވާނެ.  އިނދެއްޖިއްޔާ 

އިޢުތިރާޟުކުރައްވާތޯ މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ؟ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިޢުތިރާޟެއް.  ނެތް 

ގޮތަށް   މިދެންނެވި  ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ    44މިގޮތަށް،  މެންބަރުންގެ  ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ވަނަ މާއްދާ 

މާ ކަނޑައަޅަން.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  45އްދާ  ކަމުގައި  ކަނޑައެޅުން.   6.  ނިޒާމު  ބެހޭ  ޝަކުވާއާ  ބާބު.  ވަނަ 

ކަނޑައެޅުން،   ނިޒާމު  ބެހޭ  އެޅުން. މާއްދާ    6ޝަކުވާއާ  ސުރުޚީ ޝަކުވާ ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު  އަރިމަތީ  ބާބު.  ވަނަ 

ކުއްޔަށްގާމި  .  45 ދަށުން  އެއްބަސްވު   ނޫނުގެ  ތަން  ންތަކާއިދިނުމުގެ  ކުލީގެ    ނާތަކުއްޔަށްދޭ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  ޙައްޤު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށްޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ    ވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން  ގުޅޭ އެނޫންކާ  މުޢާމަލާތަ

ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ   ވާހަކަ މި އޮންނަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ  ބޯޑަށް  ޓެނެންސީ 

މާއްދާ  ހުށަހެޅުމު )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްދޭ  ފަރާތާއި  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ޙައްޤު    45ގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް   ބަދަލުގައި  ބޯޑުގެ  ޓެނެންސީ  އެއީ  ގެނެވިފައެވެ.  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  މިވަނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ކު ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ކައުންސިލަށް  ބޭފުޅަކު  ނުވަތަ  އެއްވެސް  ލިބިގެންވެއެވެ.  ފަރާތަށް  ހިފާ  އްޔަށް 

އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާތީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު މި މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. 
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ހުށަހެޅުން.  46މާއްދާ   މަރުޙަލާގައި ޝަކުވާ  ގޮތަކަށް   46.  ފުރަތަމަ  އެހެން  ގާނޫނުގައި  މި  ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ(   

ފުރަތަމަ   ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމާ  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ދޭތަނާއި،  ކުއްޔަށް  ހިނދެއްގައި  ނުވާހާ 

ކައުންސިލަށެވެ. ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  ހުށަހަޅަންވާނީ  މާއްދާގެ    45  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   މަރުޙަލާގައި  ވަނަ 

ތައް މިވަގުތުވަނީ، މިހާރު  އިން  ކައުންސިލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން  ގޮތް  ލެވުނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ފާސްކޮށް 

ގެންނަވާފަ.   ބަދަލެއް  ގޮތަށް  އެކަނިވާ  ކައުންސިލަށް  ކުރުން  ފާސްކުރި  ދެންމެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ކޮމިޓީން  މިވަނީ 

ޖެހޭނެ އެހެންވީމާ ފާސްކޮށްލަން  އެއްގޮތަށް  ބަދަލާ  މި  އެ ،  އެހެންވީމާ.  އަޅުގަނޑުމެން  ،  މެންބަރަކު    އިއްޒަތްތެރި 

ގެންނެވު އެ  ޟްއެ ފާސްކުރުމަށް އިޢުތިރާ  މަށްބަދަލު  ކުރައްވާތޯ. ނުކުރައްވާތީ އެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއީދާއިއެކު 

ގައި )ހ( ގައި މި އިންނަނީ މި ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް    46ބަދަލު ގެނެއްސި ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. މާއްދާ  

ފުރަތަމަ  ބަޔާންކޮށްފަ ޝަކުވާ  ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމާ  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް  ދޭތަނާއި  ކުއްޔަށް  ހިނދެއްގައި  ނުވާހާ  އި 

މި  )ށ(  ކައުންސިލަށެވެ.  ހުށަހަޅަންވާނީ  ޝަކުވާތައް    މަރުޙަލާގައި  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ 

ރަށެއްގައިނަ އަދި  ކައުންސިލަށެވެ.  ސިޓީ  ހުށަހަޅާނީ  ރަށު  ސިޓީއެއްގައިނަމަ  ރަށެއްގެ  އެ  ހުށަހަޅާނީ  މަ 

މާއްދާގެ)ނ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ކައުންސިލަށެވެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މި  ގާނޫނުގެ  ...  މި  ... )ހ( 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ސިޓީއެއްގައިނަމަ ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ    45  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ގާނޫނުގެ 

އަދި ހުށަހަޅާނީ  ކައުންސިލަށެވެ.  ރަށެއްގައިނަމަ  މިއެ    )ށ(  ކައުންސިލަށެވެ.  ރަށު  ގައި    ރަށެއްގެ  )ހ(  މާއްދާގެ 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ބަޔާންކޮށް މި  ...  ޝަކުވާއެއް  ހ )   މާއްދާގެ  )ށ(  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )

އެ ޝަކުވާއެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ހ)  މާއްދާގެ   )ށ( މި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(...  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  ( ގައި 

ޝަކުވާއެއް އެ  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  ކުރިން  އެ  ޝަކުވާއެއް  ނިމުމުގެ  ރަސްމީގަޑި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ދުވަހުގެ  މި    ... 

ކައުންސިލު ދަށުން  ބެލުމުގައި  މާއްދާގެ  ޝަކުވާތައް  މިއަޖުރާއިމަލުކުރަންޖެހޭ  ޢަތަކުން  ހަދާ    ތު  ދަށުން  ގާނޫނުގެ 

އް ނެތް.  ޟެ )ނ( މިދެންނެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އިޢުތިރާ  ،)ށ(  ،ގެ )ހ(  46ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

ކަނޑައަޅަން.  އެހެންވީމާ ކަމުގައި  ފާސްވެއްޖެ  އެގޮތަށް  ތާއީދާއިއެކު  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އެ  ކޮމިޓީ    .47،  ލަފާދޭ 

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ބޯޑަށް ލަފާ ދިނުމަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   50ން. މި ގާނޫނުގެ  ކުރުގާއިމު

ނަމުގައި   ކޮމިޓީގެ  ލަފާދޭ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރުންގެ  5ޓަކައި  މެންބަރުން    ...  ކޮމިޓީގެ  ލަފާދޭ  )ށ( 

އްޔަންކުރާ މެންބަރުންނަކީ  ޢަވެ. )ނ( ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް  އްޔަންކުރަންވާނީ ޓެނެންސް ބޯޑުގެ ލަފައާއެކު މިނިސްޓަރެޢަ

 ޕާޓްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ މެންބަރުންނެވެ.  
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 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ.    47ދެއްތޯ.  ވަނަ މާއްދާ    46ން. އެއީ  އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެ މާއްދާ އެކުގައި އުނިކޮށްލު އާދެ!  

 މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް.  ގައި އޮތް ބަދަލު ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށްލަން. މިހާރު ގާނޫނަށް އައިއްސަ  47

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު ށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް  ހޯރަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާޟްއިޢުތިރާ ނެތް.  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ތާއީދާއެކު  ކުރާ  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އެ   47،  އަދި  މާއްދާ    ވަނަ 

އުނިވެއްޖެ އެއްކޮށް  އަކުރުތަކެއް  ހުރިހާ  ކަނޑައަޅަން.  މާއްދާގެ  ކަމުގައި  ބޯޑުގެ  47މިހާރުގެ    48  ޓެނެންސީ   .

ހުށަހެޅުން. )ހ(    މެދުނިންމުމާއި ނިންމާ    ގުޅިގެން   ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާކައުންސިލަށް  ނޫނުގެ ދަށުން  ގާމި  ޝަކުވާ 

ނުވަތަގާނިންމުމަކީ   ޚިލާފު    ނޫނާ ޚިލާފު ގާނިންމާ ނިންމުމަކީ    ގުޅިގެން  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ، ކައުންސިލަށް  ނޫނާ 

ބޫލުކުރެވޭނަމަ  ޤައިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ ރައްދުވި ފަރާތަށް    ނުވަތަ

ނޫން  ކައުންސިލުގެ  ބަންދު  ރަސްމީ  ލިބޭތާ  ހުށަހެޅުމުގެ    30  ނިންމުން  ކޯޓަށް  ނިންމުން  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

. )ށ( ޓެނެންސީ ބޯޑުގެ ނިންމުން  ލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެސްގައި މައި ތިޔާރު މައްސަލައިޚް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް    30ނިންމުން ނިންމާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން    ނިންމާތާ ރަސްމީ ބަންދު، ކައުންސިލުގެ 

ނިންމުމާ  އެ  ނިންމުމާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ    އެ ގުޅިގެން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ    ފަރާތަކުން 

ބެލެވޭނެއެވެ ދޫކޮށްލީކަމުގައި  ގޮތަށް  ޙައްޤު  )ހ(  47. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި  މާއްދާގެ  )ށ( ފާސްކުރުމަށް    ،ވަނަ 

ކުރައްވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު ނެތުމާއިއެކު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު އެ މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި  ޟްއިޢުތިރާ

މާއްދާ   ކައުންސިލ48ުކަނޑައަޅަން.  މާއްދާ  .  ތަންފީޛުކުރުން.  ނިންމުން  )ހ(  48ގެ  ހުށަހެޅޭ    ކައުންސިލަށް  -ގެ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ކައުންސިލުން  ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން   ކޯޓަށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ލަތުގައި އެ  ހާ ނިންމާ ނިންމުމެއް 

ނިންމާތާ   ނި   30ނިންމުން  އެ  ހަމަވުމާއެކު  ނިންމުން  ދުވަސް  އެ  ބަލައި  ތަންފީޛުކޮށްފައިވޭތޯ  ންމުން 
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ތަންފީޛުކުރުމަށް ނިންމުން  އެ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ތަންފީޛުކޮށްފައިނުވާނަމަ  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް    މި )ށ(    ޓަކައި 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލައިގެ މަ )ހ( ގެ ދަށުން  ކޯޓު  ޢާޟޫއުމާއްދާގެ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ން  ގުޅޭ 

  ޟް )ށ( ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާ   ،ގެ )ހ(  48އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތަށް    ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ.

ބެލުން.   މައްސަލަ  ކަނޑައަޅަން. ކޯޓުން  ކަމުގައި  ފާސްވެއްޖެ  ތާއީދާއެކު  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  )ހ(    49ނުކުރައްވާތީ 

ގުޅިގެން  ކައުންސިލުން ނިންމުމަކާ  ކުއްޔަށްދޭ  ނިންމާ  ހުށަހަޅަންވާނީ  މައްސަލަތައް  ނިސްބަތްވާ    ހުށަހަޅާ  ތަން 

މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(     ލިބިގެންވާ ކޯޓަށެވެ.ސްތިޞާޙް ސިޓީގައި ނުވަތަ ރަށުގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އި

ނިންމާ    )ނ( ކައުންސިލުން  ނިޔާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މައްސަލަތައް ހިންގަންވާނީ އަވަސް 

  ކައުންސިލުން ކޯޓުން ބަލަންވާނީ  އްގައި ވެސް  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މައްސަލައެހިތްހަމަނުޖެހިގެން  މެދު  ންތަކާނިންމު

ރިވި ކަންކަން  ސުރ40ު  މާއްދާ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވެ.  ކުރުމަށެޢު  ބަލާފައިވާ  އަރިމަތީ  އިޞްލާޙުކޮށްފަޚީ،  ވަނީ  އި  

ހުށަހަޅުކޯޓަށް   ގޮތަށް    މަށް..މައްސަލަ  )ހ(  49މިދެންނެވި  އިޢުތިރާ  ،)ށ(  ،ގެ  ކުރައްވާ  ޟް)ނ( ފާސްކުރުމާމެދު 

 މެންބަރަކު ނެތް. އެހެންވީ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާއެކު މި މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. 

 

 : ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ވަނަ މާއްދާ އެކުގައި އުނިކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.   50މި  އިގަ ޚީޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން އަރިމަތީ ސުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު ހޯރަފުށީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބައި. މި ގާނޫނުން އެބައި އެއްކޮށް، އެ މާއްދާ އެއްކޮށް އުނިކޮށްލަން ހުށަހަޅާ    50މާއްދާ  

އުނިވެއްޖެ ކަމުގައި    އި މާއްދާ އެކުގަ  ތް. ނެތުމުން މިހާރު އެކުރައްވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު ނެޟް ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ ގާ  މި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    . 50މިހާރުގެ    51ކަނޑައަޅަން.   އެހެންގޮތަކަށް    ވެސް   ނޫނުގައި 
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އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލައެއް  އެ    ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާ

ނޫނުގައި  ގާއާބިޓްރޭޝަންގެ   ، 2010/2013ނޫނު ނަންބަރު ގާކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ،  ހުށަހަޅަންވާނީ އާބިޓްރޭޝަނަށް 

ނުބެލޭނެއެވެ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މައްސަލަ  ކޯޓުގައި  އެހެންވީމާމެނުވީ  މި.  މި  ،  މީތި  މާއްދާ    މައްސަލަ 

އިޢުތިރާ މާއްދާ  ޟްފާސްކުރުމަށް  ނެތުމާއިއެކު  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ކަނޑައަޅަން   50ކުރައްވާ  ކަމުގައި  ފާސްވެއްޖެ 

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން   އުސޫލުތަކެއް ހިންގުން.  ޞަ ވަނަ ބާބު. ޚާއް  7ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާއިއެކު.  

ތަންތަނާ  މާއްދާ  ގުޅޭ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އިޖު  ހިންގާ ސަރުކާރުން    -)ހ(  51.  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ތިމާޢީ 

ރޯހައުސްތަކާއި ދޫކޮށްފައިވާ  ތަންތަން    ،ތަކާއިފްލެޓު  ،ދަށުން  ޢަމަލުކުރާނެގޯތިފަދަ    ޞަ ޚާއް   ކުއްޔަށްދިނުމުގައި 

)ހ( ގައި ސަރުކާރުން    ގާނޫނުގެމި  )ށ(    ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި  ގާ  އުސޫލުތަކެއް މި 

ރޯހައުސްތަކާއިއިޖު  ހިންގާ ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ގޯތިފަދަ    ،ތަކާއިފްލެޓު  ، ތިމާޢީ 

ޚާއް ޢަމަލުކުރާނެ  ގުޅިގެން  ކަނޑައަ  އުސޫލުތައް  ޞަ ތަންތަނާ  ދަށުން  ވީކަމުގަވީ ޅާފައި  ގަވާއިދުގެ  މި  ނަމަވެއި  ސް 

އެއްބަސްވުން  ގާ ކަންކަމާއި  ހިމަނަންޖެހޭ  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  ޝަކުވާ  ، ތަރުކުރުމާއިދަފުނޫނުގައި 

ކަންކަމާ މި    ހުށަހެޅުންފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާގުޅޭގޮތުން  މައްޗަށް  އެ  އުސޫލުތައްނޫނުގައި  ވެސް    ތަންތަނުގެ 

ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި ތިރީގައި    )ހ( ގެ ގާނޫނުމި  )ނ(    ހިނގާނެއެވެ.  ހިމަންވާނެއެވެ.   ވާ މި  ގައި    -1  ކަންކަން 

އެއްކޮށް ކުއްޔަށްދިނުން މަނާވުންމުޅި    -2.  މުއްދަތު  ދެވޭނެ އްޔަށްކު ވަނަ މާއްދާގެ    51  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   .ތަން 

ގެ    ،)ށ(  ،)ހ( )ނ(  އަދި  އެއް  3،  2،  1)ނ(  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  އިޢުތިރާ މިދެންނެވި  ބޭފުޅަކު    ޟް ވެސް 

ބޯޑިންގ   ކަނޑައަޅަން.  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  މާއްދާ  އެ  ތާއީދާއެކު  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ނުކުރައްވާތީވެ 

ހައުސްގެ )ހ(    52ގުޅޭ އުސޫލުތައް.    ހައުސްއާ  ހިންގޭނީ މި   ބޯޑިންގ  ތަންތަން  ދަށުން ހަދާ  ގާ  ގޮތުގައި  ނޫނުގެ 

ޓަކައި    ބޯޑިންގ ހައުސްގައި މީހަކު ބެހެއްޓޭނީ އެކަމަށް)ށ(    ނެވެ.ންކުރެވިގެރަޖިސްޓްރީ  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ފަރާތާ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ  ފަރާތާއި ހުންނަ   ބޯޑިންގ ހައުސް ހިންގާ 

އިތުރުކުރަ އޮތް )ނ(  އެހެން  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  އެއީ  އެބަވޭ.  ގޮތް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ނަމަވެސް    ން 

ހިންގާ   ހައުސް  ބޯޑިންގ  ޓަކައި  އެކަމަށް  ބެހެއްޓޭނީ  ކުޑަކުއްޖަކު  ހައުސްއެއްގައި  ބޯޑިންގ  ބައިތިއްބާ  ކުޑަކުދިން 

ދެމެ ބެލެނިވެރިޔާއާ  ކުއްޖާގެ  ހުންނަ  ހައުސްގައި  ބޯޑިންގ  ދަށުން  ފަރާތާއި  ގާނޫނުގެ  މި  ހަދައި  އެއްބަސްވުމެއް  ދު 

ހިމަނަންޖެހޭ   އެއްބަސްވުމުގައި  އަދި  ރަޖިސްޓްރީކުރުމުންނެވެ.  އެއްބަސްވުން  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ 

ސާބުން  އަޅުގަނޑު މިހާހި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

ކޮމިޓީއާ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކުރެންދޫ  އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ  އިޢުލާންކޮށްލަން 
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ހައުސްގައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގުޅިވަޑައިގެންނެވިކަން.   ބަހައްޓަންވާނީ    18ބޯޑިންގ  ކުއްޖަކު  ހަގު  އަހަރަށްވުރެ 

ހޯ ލިޔުމުން  ރުހުން  އޭގަބެލެނިވެރިޔާގެ  ޖަހާފަ.    އި ދުމަށްފަހުގައެވެ.  މާނަކުރުން  ހައުސް  ބޯޑިންގ  އެބައޮތް  ވެސް 

  .. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު.ޟް، މިދެންނެވި ގޮތަށް މި އަކުރު މި މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް އިޢުތިރާއެހެންވީމާ

ންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްކުރެވިއްޖެ  )ރ( ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެ  ،)ނ(  ،)ށ(  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  52

 . ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 53ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

( ގައި މި އޮތް ބަހުގެ މާނަ ނުވަތަ )ރ( ގައި މި ބުނާ އެއްޗެއް،  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން )ރ

 ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.މި ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީވެ )ރ( އުނިކުރުމަށް އަ)ނ( ގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

އެ   ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނގަޅު  ވިދާޅުވީ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެލާ 

 ހުށަހެޅުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންގެ އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  މެންބަރަކު  ފާސްކުރި  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ދެންމެ  ރުހުމާއެކު   

އެއީ   އުނިކޮށްލީ  52މާއްދާގެ،  މާއްދާ  އެ  ނޯންނާނެ.  މިހާރު  )ރ(  މާއްދާގެ  އުނިކޮށްލަން    ،ވަނަ  އަކުރު  އެ 

މާއްދާ   ކަނޑައަޅަން.  ކަމުގައި  އިމާރ53ާފާސްވެއްޖެ  )ހ(    ތްކުރުމާއެކު.  ކުއްޔަށްދިނުން.  ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް 

  ކުއްޔަށްދޭ   އިމާރަތްކުރުމަށް  ނެގުމަށްފަހު   ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު   ފަރާތުން   އްޔަށްހިފާ ކު  ގޯތި  ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި 

)ށ(    .ނާޅައެވެ  ހުރަހެއް   ގާނޫނު   މި   ކުއްޔަށްދިނުމަށް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ދެމެދުވެވޭ  ފަރާތާ  ކުއްޔަށްހިފާ  ފަރާތާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން ކުއްޔަށްދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ފަންސާސް އަހަރެވެ. އެހެންވީމާ،  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު. ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މް ސަލީ އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި

 ގެ )ށ( އުނިކުރަން. އެއީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި މި ވާހަކަތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ހުރުމާއެކުގައި. 53

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހާރޫން  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

ގޮތަށް   ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު އެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  )ށ( އުނިކުރަން    53ޝުކުރިއްޔާ. ހޯރަފުށި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 . ކުރަންއަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ    53 ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅުއްވާ  އުނިކޮށްލަން  )ށ(  މާއްދާގެ  ނެތް.  ވަނަ  މެންބަރަކު  އެއްވެސް 

ތާއީދާއެކު އުނިކޮށްލަން ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު   ބޭފުޅުންގެ  އަކީ    53އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  )ހ(    53ވަނަ 

  ގާނޫނުގެ  ހިންގުން. )ހ( މި  ހަދައި   ންމު މާއްދާތައް. ގަވާއިދުއާވަނަ މާއްދާ ކަމަށް ބަދަލުވެގެންދާނީ. އަށްވަނަ ބާބު. 

ފަށާތާ  ގާނޫނަށް  ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ނިވިއަންނަ  ދަށުން   ދިވެހި   ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  ދުވަސް  30  ޢަމަލުކުރަން 

  ގަވާއިދުތައް   އަންނަނިވި  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ  ގައިގެޒެޓު  ސަރުކާރުގެ

ފަށާތާ  ގާނޫނަށް  ހަދައި   ގައި ގެޒެޓު  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ކުރިން  ހަމަވުމުގެދުވަސް    90  ޢަމަލުކުރަން 

  ކޮމިޓީން   ލަފާދޭ   -2ގަވާއިދު.    ޢާންމު  ކުއްޔަށްދިނުމާ ބެހޭ  ގޯތިގެދޮރު  ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި   -1  .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

މައްސަލަތައް    -2ގަވާއިދު.    ގޮތުގެ   ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަ   މައްސަލަތަކާއި   ބަލަންޖެހޭ ކައުންސިލުން 

ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް  ގަވާއިދު.  ޢަމަލުކުރާނެ    އަސާސީ   ހުންނަންޖެހޭނެ   ތަންތަނުގައި   ކުއްޔަށްދޭ  ބެލުމުގައި 

ޓަކައި  ބަޔާންކުރާ  މިންގަނޑުތައް ދިރިއުޅުމަށް    ޢަމަލުކުރާނެ   އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގައި  ތަންތަން  ކުއްޔަށްދޭ  ގަވާއިދު. 

ޑިޕޮޒިޓުގަވާއިދު. ސެ  ގޮތުގެ ބަލައިގަތުމާއި ދޫކޮށްލުމުގެ  ކިއުރިޓީ  ގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ 

ސަރުކާރުން    ފަދަ ފްލެޓު  ރޯހައުސްތަކާއި  ދޫކޮށްފައިވާ   ދަށުން   މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   ހިންގާ  ގަވާއިދު. 

ބެހޭ އުސޫލު   ޚާއްޞަ   ޢަމަލުކުރާނެ  ކުއްޔަށްދިނުމުގައި   ތަންތަން ގޯތިގެދޮރު    ތަކާ  ޓަކައި  ދިރިއުޅުމަށް  ގަވާއިދު. 
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އުސޫލުތައް   ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ގަނޫނުގެ  ބެހޭ  ކުއްޔަށްދިނުމާ 

ގަވާއިދު.     ޢަމަލުކުރާނެ   ކުއްޔަށްދިނުމުގައި  ތަންތަން  ގޮތުގައި  ހައުސްގެ  ބޯޑިންގ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަޔާންކުރުމުގެ 

ބެހޭ   ޚާއްޞަ މި  .ގަވާއިދު  އުސޫލުތަކާ    ގަވާއިދު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ނަންބަރުގައި  ވަނަ   8  ގެ (  ހ)   މާއްދާގެ   )ށ( 

ހަދަންޖެހޭ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .މިނިސްޓްރީންނެވެ  ހަދާނީ  ގަވާއިދުތައް   އެހެން  ފިޔަވައި ދަށުން  މި ގާނޫނުގެ  )ށ( 

ގަ ގޮތަށް  އެންމެހައި  ދެންނެވި  މި  މިނިސްޓްރީންނެވެ.  ހަދާނީ  ހުރިހާ    54ވާއިދުތައް  ކޮމިޓީގެ  މާއްދާ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅަން.   ކަމުގައި  ފާސްކުރެވުނު  ތާއީދާއެކު  ފެށުން.    ޢަމަލުކުރަން   ގާނޫނަށް  -55މެންބަރުންގެ 

  ދިވެހި   ދީޤުކޮށް ޞްތަ  ހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމް  ގާނޫނު   މި  ފަށާނީ   ޢަމަލުކުރަން   ގާނޫނަށް   މި   55)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

މި  55)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ފެށިގެންނެވެ.   ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ  ގައިގެޒެޓު  ސަރުކާރުގެ މާއްދާ.    ގާނޫނަށް   ވަނަ 

  ޝާއިޢުކުރާ   ގައި ގެޒެޓު  ސަރުކާރުގެ   ދިވެހި   ދީޤުކޮށްޞްތަ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގާނޫނު   މި  ފަށާނީ   ޢަމަލުކުރަން

ކޮމިޓީން    ދުވަހުން ތާއީދާއެކު  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  މިގޮތަށް  ފެށިގެންވެ.  ތާރީޚުން  ފެށިގެންނެވެ. 

އިސްކަންދިނުން.   ކަނޑައަޅަން. ގާނޫނަށް    ގަވާއިދެއްގައި   ނުވަތަ  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  -56ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް 

ނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި   އެހެންގޮތަކަށް  ދިރިއުޅުމަށް    ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފެށުމަށްފަހު   ޢަމަލުކުރަން  ނަށް ގާނޫ  މި   އޮތް 

މި  ކުއްޔަށްދިނުމުގައި  ތަންތަން  އެންމެހައި  ކުއްޔަށްދޭ  ޓަކައި މާއްދާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ގާނޫނަށެވެ  އިސްކަންދޭނީ 

  57ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. މާއްދާ  އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟެއް ނެތުމާއެކު މި ދެންނެވި ގޮތަށް    56

  މި   ފަރާތްތަކަށް   ޚިލާފުވާ   ގަވާއިދާ   ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި   ގާނޫނާއި  ކަނޑައެޅުން. )ހ( މި  އަދަބު  މަނާކުރުމާއިޖޫރު

ގާނޫނާ  އުސޫލުގެ  ތަފުޞީލުކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ   ނިވި އަންނަ  ބަލައި  މިންވަރަށް  ޚިލާފުވި  ދަށުން 

ފަހަރުކަމަށްވާނަމަ    ފުރަތަމަ   ޚިލާފުވި  ގާނޫނާ  -1  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(..  ތިޔާރު.އިޚް  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ތަރުތީބުން

ފަހަރުކަމަށް    ޚިލާފުވި ދެވަނަ   ގާނޫނާ   -2މަނާކުރުން.  ރުޖު   އަދަދަކުން  ރުފިޔާއާ ދެމެދު  ދިހަހާސް   އާއި   ދެހާސް ރުފިޔާ 

ރުފިޔާއާ  އާއި   ރުފިޔާ   ދިހަހާސް   ވާނަމަ ފަރާތުން    -3މަނާކުރުން.  ރުޖު  އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ   ވިހިހާސް  ކުއްޔަށްދޭ 

ދުވަހަށް. މަސް  ތިނެއް  ހުއްދަ  ތަނުގެ  ކުއްޔަށްދޭ  ހާލަތްތަކުގައި  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ނުވަތަ  .. ގާނޫނާއި 

ލަތްތަކުގައި ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ހުއްދަ  ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ގާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހާ  -3  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

މާއްދާ   ހިފެހެއްޓުން.  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  މަސް  ހަ  ދުވަހާއި  މަސް    އަދަބު   މަނާކުރުމާއިރުޖު   -57.  57ތިން 

  ދަށުން   ގާނޫނުގެ  މި   ފަރާތްތަކަށް  ޚިލާފުވާ   ގަވާއިދާ   ހަދާ  ދަށުން   ގާނޫނުގެ  މި   )ހ( މި ގާނޫނާއި  57ކަނޑައެޅުން.  

  ތަރުތީބުން   އަންނަނިވި   ބަލައި  މިންވަރަށް  ޚިލާފުވި  ގާނޫނާ   ދަށުން  އުސޫލުގެ  ތަފްޞީލުކުރާ   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ

ރުފިޔާ.    ޚިލާފުވި  ގާނޫނާ  -1  .ވެލިބިގެންވެއެ   ކައުންސިލަށް  ތިޔާރުއިޚް  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ   -2ފުރަތަމަފަހަރު އެއްހާސް 
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ކޮންމެ  ގާނޫނާ  ތަކުރާރުކޮށް  ރުފިޔާ  ފަހަރަކު  ޚިލާފުވާ  ޖުއިން ތިންހާސް  ބޭފުޅަކު  ރު  އެއްވެސް  މަނާކުރުން. 

މާއްދާ   ތާއީދާއެކު  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ނުކުރައްވާތީ  އިޢުތިރާޟު  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،    57އިޢުތިރާޟެއް. 

ކަނޑައަޅަން.   ކަމުގައި  ފާސްކުރައްވައިފި  އެއްވެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  58ކޮމިޓީން  އުނިކޮށްލަން  ބޭފުޅަކު  )ށ(  ސް 

  މަނާ ރުޖު  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ޚިލާފުވެގެން  ގާނޫނާ  އިޢުތިރާޟެއް ނެތް އެހެންނޫންތޯ. )ށ( މި

ހުރިހާ    .ދައްކަންވާނެއެވެ  ތެރޭގައި  ދުވަސް   7  ލަސްވެގެން   އެންމެ ނެތުމާއެކު  ބޭފުޅަކު  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ 

ފާސްވެއްޖެ.   ތާއީދާއެކު  ގުޅޭ،  މެންބަރުންގެ  އެއްބަސްވުންތަކާ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ    ގާނޫނަށް   މި  -)ހ(  58މިހާރު 

ޓަކައި   ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން   . ތަންފީޛުކުރެވޭނެއެވެ   އެއްބަސްވުންތައް   ތަންތަނުގެ  ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް 

މި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ޓަކައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  )ށ(    ތަންތަނުގެ   ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ   ދިރިއުޅުމަށް 

ދުވަހުގެ  60  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  އެއްބަސްވުންތައް   ހަދާ   ދަށުން  ގާނޫނުގެ   މި  ތެރޭގައި  މަސް 

ގަވާއިދުތަ  .ކުރަންވާނެއެވެދަފުތަރު   ދަށުން  އުސޫލުގެ  ބަޔާންކުރާ   ގަވާއިދުގައި  ހުންނާނެ.  ހަދާ  ޑީޓެއިލްސްތައް  އް 

  މަސް ދުވަސް. އެއީ އަނެއް ފަރާތްތަކުން   6ނިމުނީމަނޫންތޯ އެކަން ކުރެވޭނީ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ތީގައި ޖަހަން  

ކުރަން މިހާރު  180މަސް،    6.  އެކަން  އެ އިނީ. )ނ( މި   6. ވަން އެއިޓީ. އާދެ!  ބަދަލުވެފައި  ދުވަހަށް    މަސް 

ޓަކައި ދިރިއުޅުމަށް  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް   ޢަމަލުކުރަމުންދާ   ތަންތަނުގައި  ކުއްޔަށްދީފައިވާ   

ގޮތަކަށް   އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެއްބަސްވުމާ   ހިނދެއްގައި   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ   އެހެން    އުފެދޭ   ގުޅިގެން  އެ 

  އެއްގޮތްވާ   ތްތަކާއައިޖުރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގައި    މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ޙައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް

މި  .ގޮތުގެމަތީންނެވެ ޓަކައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  )ނ(    ތަންތަނުގައި   ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް 

ގޮތަކަށް   އެއްބަސްވުންތަކުގައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ   ގުޅިގެން   އެއްބަސްވުމާ  ހިނދެއްގައި   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އެހެން 

  އެއްގޮތްވާ   ތްތަކާ އައިޖުރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިގާނޫނުގަ  މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ   ޙައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް   އުފެދޭ

  ތެރެއިން   ތަންތަނުގެ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  )ރ( މި  .ގޮތުގެމަތީންނެވެ

  އަލުން   އައު ކުރަންޖެހޭނަމަ  އެއްބަސްވުން   ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން   ނޫނަށްގާ  މި

  ގާނޫނަށް   )ބ( މި  .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ  ކަންކަން  ންމެހައިއެ  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  މި  އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެކުލަވާލާ

  މި   އުސޫލުތައް   ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރާނެ  ގުޅިގެން  ތަންތަނާ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ   ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން

ދިރިއުޅުމަށް    ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން   ގާނޫނަށް  އެ އަދި، މި  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ

  ގަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  އުސޫލުތައް  ޚާއްޞަ  ޢަމަލުކުރާނެ  ގުޅިގެން  ތަންތަނާ  ކުއްޔަށްދީފައިވާ  ޓަކައި

ތާއީދާއެކު    .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅަކު    58އެއްވެސް 
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ކަނޑައަޅަން.   ކަމުގައި  އުވާލެވޭ  -59ފާސްވެއްޖެ  ގަވާއިދުތައް،  މާއްދާތަކާއި    މާއްދާތަކާއި   ގާނޫނުގެ  ގާނޫނުގެ 

  ގާނޫނުގެ   ބަޔާންކުރާ   ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ   ފެށުމާއެކު މި   ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް   މި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާއިދުތައް.  ގަ

އުވާލެވޭ    59  .އުވުނީއެވެ  ބައިތައް  ގަވާއިދުގެ   ބަޔާންކުރާ   ގައި (  ށ)  މާއްދާގެ  މި  މާއްދާތަކާއި އުވާލެވޭއިރުގައި 

މާއްދާތަކާއި  ގާ   އިމާރާތް   ހަދާ   ގޯތީގައި   ގޯއްޗާއި   ފެށުމާއެކު   ޢަމަލުކުރަން   ގާނޫނަށް  މި  -59ގަވާއިދުތައް.  ނޫނުގެ 

ބެހޭ    މާއްދާތައް   އެންމެހައި   ހިމަނާފައިވާ   ގުޅޭގޮތުން  ކުއްޔަށްދިނުމާ  ދިރިއުޅުމަށް  ގަވާއިދުގައި  ކުއްޔަށްދިނުމާ 

އިޢުތިރާޟެއް.    .އުވުނީއެވެ މެންބަރެއްގެ  އިއްޒަތްތެރި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއްވެސް  ހުރިހާ  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ، 

މާއްދާ   ކަނޑައަޅަން.  ކަމުގައި  ފާސްވެއްޖެ  ތާއީދާއެކު  މި  ، 60މެންބަރުންގެ    އިބާރާތެއް   ގާނޫނުގައި  މާނަކުރުން. 

  އަންނަނިވި   ހިނދަކު  ދޭހަނުވާހާ  މާނައެއް  އެހެން  ން ކަނޑައެޅިގެ  ގޮތުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ

)ހ(    .މާނަކުރުމެވެ  ދީފައިވާ   ތިރީގައި   ލަފުޒުތަކަށް  އިބާރާތްތަކާއި   އެ   އެވަނީ   ދީފައި   ލަފުޒުތަކަށް  އިބާރާތްތަކާއި 

  ކުއްޔަށްހިފާ   ފަރާތާއި  ކުއްޔަށްދޭ   ތަނެއް   ކުއްޔަށްދޭ  ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި  އެ ވަނީ،  ބުނެފައި   ކަމަށް  ކުއްޔަށް ދިނުން 

  މިލްކުވެރިކަން   ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްހިފާ  ތަން  ކުއްޔަށްދޭ  މުއްދަތަކަށް   އެއްބަސްވެވޭ  އަގަކަށް  އެއްބަސްވެވޭ  ފަރާތުން

ނެތި  ކަމަށް   .ލިބިދިނުމަށެވެ  ޤު ޙައް  ބޭނުންކުރުމުގެ   ނަޤުލުވުމެއް    ކުއްޔަށްދޭ   އެ ވަނީ،  ބުނެފައި  )ށ( އެއްބަސްވުން 

  ޖަދުވަލުތަކާއި،   އެންމެހައި  ހިމެނޭ  އެއްބަސްވުމުގައި   އެ  އެއްބަސްވުމާއި،   ވެވޭ  ދެމެދުގައި  ތާއި ފަރާ  ކުއްޔަށްހިފާ  ތަނާއި

  ވެވޭ   ގެނައުމަށް  އިތުރެއް  އުނި  ނުވަތަ  ބަދަލެއް  އެއްބަސްވުމަށް  ވެވޭ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  އެއްބަސްވުމަކުން  އެހެން

  ހިމެނޭ   ލިޔެކިއުން  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ޖަދުވަލުތަކުގައި  ގުޅޭ  އެއްބަސްވުންތަކާ  އެ  އެއްބަސްވުންތަކާއި،

ވަނީ،  ބުނެފައި   )ރ( މިނިސްޓަރު ކަމަށް  ..)ނ(  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ   ބޯހިޔާވަހިކަމާ   އިމާރާތްތަކާއި   ގެދޮރާއި  ގޯތި  އެ 

)ރ(    .ވެވަޒީރަށެ  ވުޒާރާގެ   ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ބެލެހެއްޓުމުގެ   ކަންކަން   ގުޅޭ

  ބެލެހެއްޓުމުގެއި   ކަންކަން   ގުޅޭ   ބޯހިޔާވަހިކަމާ  އިމާރާތްތަކާއި  ގެދޮރާއި   ގޯތި  އެ ވަނީ،  ބުނެފައި   ކަމަށް   މިނިސްޓްރީ

  މި   އެ ވަނީ،  ބުނެފައި  ފަރާތް ކަމަށް  )ޅ( ކުއްޔަށްދޭ  . ވުޒާރާއަށެވެ  ސަރުކާރުގެ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

  ގާނޫނުގެ   މި  އެ ވަނީ،  ބުނެފައި   ފަރާތް ކަމަށް  )ޅ( ކުއްޔަށްދޭ  .ފަރާތަށެވެ  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި   ވަނަ  9  ގާނޫނުގެ

  ވަނަ  10 ގާނޫނުގެ  މި  އެ ވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް ފަރާތް  )ކ( ކުއްޔަށްހިފާ  . ފަރާތަށެވެ ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  9

އެންފޯސްމެންޓް    .ފަރާތަށެވެ  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނީ)އ(  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް    ތަން   ކުއްޔަށްދޭ   ..އޮފިސަރުން 

  ފަރާތުން   ކުއްޔަށްހިފާ  މުއްދަތަށް  ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ   ކުއްޔަށްދިނުމުގެ   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް

ޓަކައި ޓަކައި   .ތަނަށެވެ  ލިބިދެވޭ  ބޭނުންކުރުމަށް  ދިނުން  ދިރިއުޅުމަށް    އިމާރާތެއް   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކުއްޔަށް 

  ވަކި   ކަނޑައެޅޭ  ނުހިމެނޭގޮތަށް  ބަދަލުވުން  މިލްކުވެރިކަން  އެ ތަން   ވިޔަސް  ބިމެއް  ނުވަތަ   ބައެއް   އިމާރާތަކުން   ނުވަތަ
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ދިނުމާއި   ބަދަލުގައި  އެއްޗެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  މުއްދަތަކަށް   ކެއްކުންފަދަ   ފާޚާނާކުރުމާއި  ތަނެއް 

ޓަކައި   ދިރިއުޅުމުގެ ފަރާތަކަށް  ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުންތަކަށް  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ދިނުމަށެވެ  އެހެން 

ބޭފުޅުން   އިދާރީ  ނިންމާލެވިފަ.  މަސައްކަތް  މާއްދާތަކުގެ  މައިގަނޑު  ގާނޫނުގެ  މި  ވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

ހާރު މި ވަނީ ގާނޫނުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން އިމްލާ  ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި މި

ބަދަލެއް   އަންނަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ބަދަލާ  ގެނައި  ބޯޑަށް  ޓެނެންސީ  ނޫނީވެއްޖިއްޔާ  ތަރުތީބެއް  އަކުރުގެ  ނުވަތަ  ކުށެއް 

ގެން ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ރިޕޯޓުގެ  ނިންމާލައްވާފައި  ބިލު  މި  ދާއިރާގެ  ހިމަނުއްވާފައި  ކުރެންދޫ  ގޮސްދެއްވުން. 

ފުރުޞަތު.   މެންބަރު  ބޯޑުތައް، )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިއްޒަތްތެރި  މި  އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

ބުރަދަން   އެ  އަންނާތީ  ބުރަކަމެއް  ޚަރަދަށް  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތުގެ  އުނިކޮށްފައިވަނީ  ބިލުން  މި  ބޯޑު  ޓެނެންސީ 

ކަމަކަށް  ލުއިކުރު ހިތްވަރުދޭ  އެއީ  އުފެއްދުމަކީ  މުއައްސަސާތައް  އިތުރު  ގާނޫނުތަކުގައި  ގިނަ  މިހާރުގެ  ޓަކައި  މަށް 

ރެކޯޑު އެކަން  ބިލުގެ  ނުވާތީ  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ފާހަގަކޮށް  އެކަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރުން.  ގައި 

ގެނެސްދެއްވު ކޮމިޓީއަށް  ނިންމާލުމަށްފަހު  އިއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތް  ހުރިހާ  ދަންނަވަމުން،  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  މަށް 

މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުމަށް، އިދާރީ ބޭފުޅުންގެ ކެތްތެރިކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

_____________________ 
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