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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުމަށް  ފުރަތަމަ  ދައުރުގެ  ހުޅުވުނު  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރުގެ  މި   .`

ތިއްބެވީ   ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  މަރުޙަބާ.  މެންބަރު  ބޭފުޅުންނަށް  ދާއިރާގެ  ނަޝީދުނޮޅިވަރަމް  ގައްދޫ  ، މުޙައްމަދު 

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ، ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  ، ޒާހިރުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  

ވަޙީދު މެންބަރު  ، މުޙައްމަދު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ރަޝީދުމައްޗަންގޮޅި  ދާއިރާގެ  އަދި    މުޙައްމަދު  ހުޅަނގު  މާފަންނު 

ފަލާޙް މުޙައްމަދު  އޭގެ  ގިނައީ  .މެންބަރު  އިނގޭތޯ. ދެން  ކޮމިޓީގައި  މި  ކޮމިޓީގެ   މުޙައްމަދުން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން 

ޢަލީ ނިޔާޒް. އާދެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ    !މުޤައްރިރު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް 

މި އެޖެންޑާގައި  ފަށާއިރުގައި މިއަދުގެ  މަސައްކަތް  ދައުރަކަށް  ދެން  ގޮތާއި    އޮތީ.  ތަރުތީބުކޮށްލާނެ  މަސައްކަތްތައް 

އެއީ އާންމުން   ބެހިފަ.  ބަޔަކަށް  ދެ  މި އޮންނަނީ  އެގޮތުން ސިޓީތައް  ބޭނުން.  މަޝްވަރާކޮށްލަން  ވެސް  ބެހޭގޮތުން 

ސިޓީތަކަށް   ފޮނުވާ  އާންމުން  ގޮތެއްގައި  އާއްމު  ދެން  ސިޓީތައް.  ފޮނުވާ  ކައުންސިލުތަކުން  އަދި  ސިޓީތަކާ  ފޮނުވާ 

ނޑުމެން މިތާ އެތެރޭގައި ކޮމިޓީގައި އެބަ އޮވޭ އުސޫލެއް ފާސްކޮށްފަ. މުޤައްރިރު ބަލާފައި އެއަށް ޖަވާބު ދެވެން  އަޅުގަ

އަޅުގަނޑަށް   ގެނެސްގެން  މިތަނަށް  ފެނިއްޖިއްޔާ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެހެންނޫނީ  ދިނުން.  ޖަވާބު  ވަގުތުން  ހުރިއްޔާ 

ޓީގައި މަޝްވަރާކުރުން. ދެން އެހެންނޫނީ ކައުންސިލުތަކުން ފޮނުވާފައި  އެކަނި ނުނިންމޭވަރުގެ ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ ކޮމި

ހުންނަ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްގެން އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަން ކުރުމަށް  

ދޭއް، ތިނެއް، ހަތަރެއް. ހަތަރު    މިހާތަނަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބައޮތް އެކެއް،

ދާނަން.   ފަހަރަކު މައްސަލައަކާއިގެން ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލަކުން މައްސަލަ އެބައޮތް ހުށަހަޅާފަ. ދެން 

ދެން އޭގެ ކުރިން މި ވަރަށް ރަނގަޅު އަޅުވާލަދެއްވުން އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތުގެ... 

އޮތްތޯއޭގެ އެބަ  ކޮޕީއެއް  ސޮފްޓް  އެއް  ؟   ދުވަސްވީ  ވަރަށް  ބަލާއިރުގައި  މައްސަލަތަކަށް  ޕެންޑިންގ  މިހާރު 

އިނގޭތޯ.   އިނދޭ  އެދެން    2019މައްސަލައެއް އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެށިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އިންސުރެން 

ފައި އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ދެން ހުރި ނުނިމި  އަވަހަށް އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާ 

އަޅުގަނޑު    90ހުރި މައްސަލަތަކުގެ % އައިއްސަ ހުރި މައްސަލަ. ދެން  މައްސަލައަކީ )ބ( ކަމަދޫ ކައުންސިލުން 

ވާހަކަދައްކާލާފައި   ބެހޭގޮތުން  ސިޓީތަކާ  ހުރިހާ  އެ  ނަގައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  މިތަނުން  ގަސްދުކުރަން 

އެކަމުގައި  އަޅު ވެސް  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ  މައްސަލައިގައި  އޮންނަ  ފޮނުވާފައި  ކަމަދޫން  މައްސަލަ  މި  ގަނޑުމެންނަށް 

އޮތް   ޙައްލެއް  އެކަމުގައި  ވަކި  ބޭފުޅުން  އެ  ދޭތެރޭގައި  ހޯދުމާއި  ދެން  ނެތް.  ހޯދެވިފަކާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޙައްލެއް 
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އެއީ ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ހުރިހާ  ކަމަށް  ދައުލަތުގެ  ބެއްލެވުމުގައި  ބެއްލެވި  ބޭފުޅުން  އެ   

އިދާރާތަކުން ބަލައިގެން އެ ކަންކަމަށް އެ ވަގުތަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުރި ކަންކަން. އެކަމަކު އެއީ  

މައްސަލަ. އެހެންވީމާ،  އެ ސިޓީ ފޮނުވާ ފަރާތުން އެއީ ޙައްލެއް ކަމަށް ނުދެކޭތީ އަނެއްކާ ތަކުރާރުވެފައި ހުންނަނީ  

އެހެންވިޔަސް   އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  ތަކުރާރުވުމުގެ  ދިނަކަސް  ޖަވާބެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަދިވެސް  މައްސަލަ  އެ 

އަޅުގަނޑު މި ގަސްދުކުރަނީ ކޮމިޓީއަކުން އެ މައްސަލަ ކުޑަކޮށް ދިރާސާކޮށްލާފައި ޖުމްލަކޮށް މިއަށް ދެވޭނެ ޖަވާބަކީ  

ހަމަ  ކޮބައިތޯ ބެލުން. އެ ވެސް  އޮތީ ނައިފަރުން އަނެއްކާ  ވަޑައިގެންދެއްވާ. ދެން  މަތީގައި އިން މައްސަލައަށް  ންމެ 

ގައި.    6.11.2019އޮތް މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށް ގިނަ ސިޓީ މިހިރީ. މި އޮތީ  

ކަލައި އަދި  އިސްދޫ  އަންނައިރު  އިޞްލާޙުވެގެން  ގާނޫނު  ގޮތުގައި  ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލެއްގެ  އެއް  ދޫއަކީ 

އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރުގައި   ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ. ދެން އޭގެ މަސައްކަތް ގޮއްސަ    12ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި 

ގައި އެލް.ޖީ.އޭއާއެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމާފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ    2020ފެބްރުވަރީ  

ހިސާބަކީ  މަ އާދެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭގައި  ކޮބައިތޯ  އެއްކޮށް.  އެލް.ޖީ.އޭއާ  ވާނީ  ކޮށްފައި  އެހެންވީމަ  ޝްވަރާ 

ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާފައި ދާންވީ ނޫންތޯ. މިއާމެދު ގިނަ ދުވަސްވެފަ. އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ނޫންތޯ. އިޙް ދޭންވީ  ޖަވާބު  އޮތް  މި ސިޓީއަށް  އެކަން  މިވަގުތަށް  އެއީ  ކަމެއްވީމަ  އޮތް  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ތިޞާސް 

ވެސް.   އާޝިޔާ ނޯޓުކޮށްލައްވާ. ދެން ތި އޮތީ ކަމަދޫ އަނެއްކާ  ގޮތްކަމަށް އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އޭތި އެގޮތަށް 

ބެލުމަށް ކޮމިޓީއަކުން  ކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއެއް  ހުރިހާ  ކަމަދޫގެ  ހުށަހަޅަނީ.   އެހެންވީމާ،  މި  އަޅުގަނޑު 

ކަމަދޫ   މައްސަލަ،  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނޫންތޯ.  ލީޑްކޮށްލަދޭންވީ  ފިރުޝާން  ކޮމިޓީ  އެ  އެހެންވީމާ، 

މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި ޙުސައިން ފިރުޝާން، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެއްކޮށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް  

މިއަދު ކަނޑައެޅީ  ކޮމަން    މި  ބަލާފައި  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  ވެސް  މައްސަލަތައް  ކަމަދޫގެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

ދެން   ކޮންކަމެއްތޯ.  އޮތީ  ކުރެވެން  މިކަމަށް  ތެރެއިން  މަޖިލީސް  ތެރެއިން  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް 

އަޅުގަނޑު މައްސަލަތަކުގައި  މި  މިއީ.  މައްސަލަތަކެއް  ބައިވަރު  ލޯކަލް  ވަރަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ހުރިގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  ގެ 

ޖައްސާ   އެ  ދެން  ބަލައިފި.  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ކައިރިން  އެންމެ  ފުރަތަމަ  ބަލައިފި.  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް 

ބަލައިފި.   ޕޮލިހުން  ބަލައިފި.  އެތަނުން  ފޮނުވައިގެން  ވަފުދެއް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްސަލައިގައި 

ތިމަންނަމެންނަށް  އެލް.ޖީ.އޭ އޮތީ  ބުނެފައި  ވެސް  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ  މިއޮތީ  ކަމަކަށް  އެންމެފަހު  ބަލައިފި. ދެން   އިން 

ނަމަވެސް   ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ޙައްލު ނުވާ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި. ދެން  މައްސަލައެއްގެ  ނުވި  ޙައްލު 

ނަންބަރުގައި. ރަށުގެ    6ދެން ތި އޮތީ  ؟ އްސަލައެއް އާޝިޔާނިންމަން ނިންމުމެއް މިހިސާބަށް، ދެން އޮތީ ކޮން މަ
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މަދުވެގެން   އެޅުމަށް  މަސައްކަތްތައް އޮޑިހަރުގެ  އެއްގޮތަށް ސިނާޢީ  ޕްލޭނާ  ޔޫސް  އަހަރާ    15އަހަރާއި    10ލޭންޑް 

ކަ  އިނގުރައިދޫ  އެދި  ދެއްވުމަށް  ހައްދަވައި  ގޮތް  ދޫކުރެވޭނޭ  ބިން  އުސޫލުން  ބިޑު  މުއްދަތަށް  އުންސިލުން  ދެމެދުގެ 

ކޮން   ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އަގު  ބިމުގެ  ރަށްރަށުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮތީ  މި  ސްޓޭޓަސްގައި  އޭގެ  ސިޓީ.  ފޮނުވާފައިވާ 

ލިބިއްޖެތޯ  ޖަވާބު  އެ  ފޮނުވި.  ސިޓީއެއް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ދަށުންތޯ  ؟ އުސޫލެއްގެ 

މަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައް

އިދާރާގެ ނަންބަރު ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ރަށްރަށުން ބިން ކުއްޔަށް ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލި ލޭންޑް ޔޫސް  

ބިމުގެ ތަނަ ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އާއި  ބިން  އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  މިހާރު  ވަސްކަމާއި، ރަށްރަށުން 

ކަމުގައި   ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ފުދުންތެރިކަމުގައި  އިޤުތިޞާދީ  ރަށްރަށުގެ  ރޭޓާއި  އެވްރެޖު  ދޫކުރެވިފައިވާ  ކުއްޔަށް 

ކަނޑައަޅާފައި   ކުލި  ކުޑަ  އެންމެ  ދޫކުރުމުގެ  ބިން  ބޭނުންތަކަށް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ދިރިއުޅެން  ދަންނަވަމެވެ. 

ކުއްޔަށް  ވީނަމަވެ ބިންތައް  އެފަދަ  ޓަކައި  ސަމާލުކަމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް  ދަނޑުވެރިކަން  ސް 

ލާރި    15ދޫކުރުމަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ކުޑަ ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  

ވަނީ  ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޮވިޑް  ކަމުގައި  ރަށްރަށުން    19-އަންގާފައެވެ.  ހާލަތުގައި  މި  ގެ 

ގޮތުން   ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ  ހިފައިގެން  ކުއްޔަށް  ބިން  ވިޔަފާރިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކައުންސިލުތަކާއި  ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް މަޢާފް ކޮށްދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ސިޓީ   25އެފަދަ ބިންތަކުގެ ކުލި %

އަތޮޅު ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކުރައްވާ ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ސިޓީއަކުން ލަފާ އަރުވާފައިވާ ކަމުގައި މަނިކުފާނުގެ  

، ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ  7ދެން އޮތީ   މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އެއީ އެ ސިޓީއަށް ދެއްވާފައި އޮތް ޖަވާބު. 

މުޙައްމަދު  ކައުންސިލުގެ    ރައީސް  ނައިފަރު  ގުޅޭގޮތުން  އުސޫލުތަކާ  އާއްމު  ގެންދާ  އިދާރީ...  ކައުންސިލުގެ  ކާރިމް 

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން. އޭގެ ސްޓޭޓަސްއަކަށް މި އޮތީ އެލް.ޖީ.އޭއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ. ކޮބައިތޯ  

އަޕްޑޭޓަކީ މައްސަލަ ؟ )އޭގެ  މި  މިހާރު  ދެން  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މައްސަލައެއް.  ދާ  ބަލަމުން  އެލް.ޖީ.އޭއިން  އަކީ 

އެހެންވީމާ،   އަންނާނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖިއްޔާތާ  ބަލާފައި  މައްސަލަ  އެ  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ 

ރައްޔި ސިޓީ.  އިއްވާލާނަން  އަޅުގަނޑު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސިޓީ.  އެލް.ޖީ.އޭގެ  ތުންގެ  އަވަސްކޮށްލަންވީނުންތޯ 

ގޮތުން   ގުޅޭ  ބިންތަކާ  ކުލީ  އައްޑޫ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ނަޝީދަށް،  މުޙައްމަދު  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ 

ކަންބޮޑުވުން   ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލާއި  ސަބަބުން  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. އައްޑޫ ސިޓީން  އިންތިހާއަށް އޮތުމުން އެ މައްސަލަ ރަ

ބޮޑެތި   ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ދޫކޮށް  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ބިންތަކެއް  އެތަކެއް  ބޭނުންވާ  ވިޔަފާރިއަށް 
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އި ބިންތަކުގައި  ދިޔަ  ބުނެވި  ކޮށްފައިވެއެވެ.  ބިންތަކުން  އެ  ފަރާތްތަކުން  އިންވެސްޓުމަންޓުތައް  ންވެސްޓުކޮށްފައިވާ 

ގުޅިލާމެހިފައިވާ   ޚިދުމަތްތަކާ  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  އާއި  ތަރައްޤީ  އައްޑޫގެ  އިންވެސްޓުމަންޓުތަކަކީ  ކޮށްފައިވާ 

ހަމަވާތީ   މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތްތަކުން  އުޅޭ  ހިފައިގެން  ކުއްޔަށް  ބިން  އައްޑޫގެ  ކަންކަމެވެ.  ޚިދުމަތްތަކާއި 

މު މުއްދަތު  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ  ބޭނުންވާތީ  ނަގަން  ލޯނު  ކުރުމަށްފަހު  ރަހުނު  ބިން  ނަމަވެސް  ނުވި  ހަމަ  އްދަތު 

ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނާ  ހުށަހެޅުމުން  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލުގެ  އެދި  އިތުރުކުރުމަށް 

ހުށަހަޅައެ ކައުންސިލުން  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ހޯދުމަށް  އޮތޯރިޓީން  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  މިގޮތުން  ވެ. 

ތަފާތު   ދެއްވަނީ  ގުޅޭގޮތުން  އިތުރުކުރުމާ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ  ބިންތަކުގެ  އެކި  އޮތޯރިޓީން  މި  ހުށަހެޅުމުން 

ރައްޔިތު ދެއްވުމުން  މިފަދައިން  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ޖަވާބުތައް  އެ  ކަންބޮޑުވުމާއި  ޖަވާބުތަކެކެވެ.  ންގެ 

ކަން   ހުރަސްއެޅިގެންދާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންނަންޖެހޭ  އައްޑޫއަށް  އުފެދި  ސަރުކާރާމެދު  ކައުންސިލާއި  ހިތްހަމަނުޖެހުން 

ކޮވިޑު އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވަގުތުގައި  19-ކައުންސިލުން  ދަތި  މި  އިޤުތިޞާދީ  ދިމާވެފައިވާ  ސަބަބުން  ގެ 

އެއްބަ މުއްދަތު  ވިޔަފާރިތަކުން  ބޭނުމުގައި  ނެގުމުގެ  ލޯނު  ބޭންކުތަކުން  ނަމަވެސް  ނުވި  ހަމަ  މުއްދަތު  ސްވުމުގެ 

އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ވިޔަފާރިތައް  

ވިޔަފާރިތަކުންވަ  ދަތި ކަންކަމާއި  ކުރަން  ބަރުދާސްތު  ވީމާ، އައްޑޫއިން ކުއްޔަށް  ހުއްޓި  ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.  ނީ 

ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ހައްދަވައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ  

ކޮ ލާމަރުކަޒީ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ  ކަންކަން  ގޮތަކަށް  ނުދާނޭ  އުފެދިގެން  ކަންބޮޑުވުން  މިކަމުގައި  އާއި  މިޓީއަށް 

މުއްދަތު   އެއްބަސްވުމުގެ  ގުޅޭ  ބިންތަކާ  ކުލީ  އައްޑޫގެ  އެދެމެވެ.  ކޮށްދެވުން  ކަންކަން  ހުރި  ކޮށްދެވެން 

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅުމުން އެ އޮތޯރިޓީން މި އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތައް  

 އެޓޭޗްކޮށްފައި މިހުރީ އިނގޭތޯ އެ ސިޓީތައް. މުޙައްމަދު ފަލާޙް.   މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ކޮން ތާރީޚެއްގައިތޯ ހަމަވަނީ  ބިންތަކުގެ މުއްދަތު  ތިކަހަލަ ކަންކަން  ؟ ތި  އެހެން މި ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ  އެއީ 

ދިމާވެދާނެތީ އަޅުގަނޑުމެން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަދާފައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ތިކަހަލަ  

އަޅުގަ ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ސިޓީ  ކަންކަން  އައްޑޫ  މިހާރު  އެއީ  އޮތީ.  ނިންމާފައި  ގާނޫނުން  އެ  ވެސް  ނޑުމެން 

ދެން   ވެސް.  ހުރީ  ކުރިމަތިލާފައި  މިހާރު  މީހަކު  އެންމެ  މި  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  މިހާރު  ކައުންސިލުގައި 

ބޭފުޅަކު ނެތް ކުރިމަތިލާފަކާއެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، ތި މައްސަލައަށް ޙައްލު ލި އައު ކައުންސިލު  އެހެން  ބިގެންދާނެ 
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ލިބިގެންދާނެ.   ކައުންސިލަށް  ބާރު  އެ  އިތުރުކުރުމުގެ  ކަމަށްވަންޏާ  އިތުރުކުރާ  އެތަން  އަސްލު.  ދިޔައިމަ  ހޮވިގެން 

އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން އެލް.ޖީ.އޭއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ބާރު ހޯދައިގެން އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އެ  

ކަމަ ނުފެންނަ  ދާނެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  އެހާ  ތިއަކީ  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ށް 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަވަނީ މެންބަރު ފަލާޙް އެ ވިދާޅުވިހެން މި ސަރުކާރުން  

ސަންސެޓް ގާނޫނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް އެކަން ކަނޑައެޅީ މިހާރު މަސްލަޙަތަށް ޓަކައި ދެން އަންނަ  

ވެދާނެތީވެ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ފެންނަނީ މީތީގައި  ކައުންސިލަކަށް މިކަހަލަ އުނދަގޫތަކެއް ދިމާ

މިހާރު ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މުއްދަތެއް ހަމަވާކަމަށް ވާނަމަކާ މިހާރަކު ނޫން އަސްލު އެކަން ކުރަން އުޅެން ވެސް  

ތިން އަހަރަށް ވެއްޖިއްޔާ ތިން    ޖެހެނީކީ. މުއްދަތެއް އެބަ ކައުންސިލުގެ މުއްދަތެއް ވެސް އެބަ އިނދޭ. އެހެންވީމާ، 

އަހަރޭ. އެ އިންނަ މުއްދަތަކަށް އިންނައިރު އެ އެކްސްޓެންޑު ކުރަންޏާ ކުރިއާލާފައި އެކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  

ރަނގަޅު   އެހާ  އެއީކީ  ކޮށްފިއްޔާމުން  ކަމެއް  ތިކަހަލަ  ތިހެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންނަށް.  އެ  އޮތް  ވެސް 

ކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއް ވެސް ނުކުރާނަން. އެއީ އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ އެހެން ކައުންސިލުތަކުން  އިންސިޑެންސަ

ވާނަމަ   ކަމަށް  ހުޅުވައިދިން  ފުރުޞަތުތަކެއް  އެކަހަލަ  ކައުންސިލަށް  އައްޑޫ  މިސާލަކަށް  އުޅެދާނެ.  އަނެއްކާ  ނަގަން 

ތިމަންނާމެން އެދިދާނެ  އަނެއްކާ  ވެސް  ފަރާތަކަށް  މިކަހަލަ  އެހެން  ނޫނިއްޔާމުން  ދޭން  އެކްސްޓެންޝަނެއް  އެ  ނަށް 

ފުރުޞަތުތަކެއް ދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ގެނެއްސަ  

 ހުރިއްޔާމުން  އެ އިންދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެންނެއް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތަކެއް 

ނުފެނޭ   ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް  މެދުވެރިކޮށް އެކަން  އެލް.ޖީ.އޭ  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  އެކަމަކަށް 

ތީތި އިން ގޮތަކަށް... ފަލާޙް އެ ވިދާޅުވާހެން މިހާރު ހަމައެކަނި އެންމެ މީހެއް އައްޑޫގައި ވެސް އެ ކުރިމަތިލައިގެން  

 މާ، ދެން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް... އެ އުޅެނީ. އެހެންވީ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

މި  ގާތްގަނޑަކަށް.  ވާހަކައެއް  އެއް  ހަމަ  އޮތީ  ހަމަ  ބުނެލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވީ  މަޤުޞަދަކަށް  ގާނޫނު އުފެއްދުމުގެ އެއް  ސަންސެޓް  ކައުންސިލުތަކުގައި ލާމަރުކަޒީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތިބި   މިހާރު 

ގާނޫނުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި އެކަން ކުރުމުގެ ހުރަސްތަކެއް އެޅުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ފައި މި  އެކަން ސަންސެޓް ގާނޫނު އުފެއްދީ. ދެން އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ބާރުތައް އެލް.ޖީ.އޭއަށް ދީ

އަންނަ   އެހެން  މައްސަލައެއް،  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  މި  މިސާލަކަށް  އިޝޫސްތައް  އަންނަ  ތިހެން  މިހާރު  އޮތީ. 

އިޝޫސްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބާރު އެލް.ޖީ.އޭއަށް މި ދިނީ. ކޭސް ބައި ކޭސް އެލް.ޖީ.އޭއަށް ހުށަހަޅައިގެން  

ކުރިއަ ހޯދައިގެން  އެޕްރޫވަލް  ވަކި  އެލް.ޖީ.އޭގެ  ބާރު  ތި  އެއީ  ބޭފުޅުންނަށް.  އެ  ގެންދެވޭނެ  ވެސް  މިހާރު  ށް 

ގަވަރ...  ލޯކަލް  ވާހަކައަކީ  ކަނޑުވާލާފައި  ބާރު  ގާނޫނުގެ  ސަންސެޓު  ސިޓީއަކަށް  ވަކި  ކައުންސިލަކަށް 

ންމެންނަށް  ޑީސެންޓްރަލައިޒް ގާނޫނުގެ ބާރު އެއްކޮށް ވަކި ކައުންސިލަކަށް ދޭކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. އެ

އެއް އުސޫލެއްގެ މަތިން ހަމަ ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި ވެސް މިހެން ދިމާވާ ކަންތައް ކޭސް ބައި ކޭސް އެލް.ޖީ.އޭއަށް  

ހުށަހަޅައިގެން އެލް.ޖީ.އޭގެ އެޕްރޫވަލާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް އެ ސަންސެޓް  

މަތިން ހުށަހަޅައިގެން  ގާނޫނަކީ. އެގޮތުގެ  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  ހަމަ  އިޝޫސްތައް  ވެސް  ކައުންސިލުގެ  އައްޑޫ ސިޓީ   ހަމަ 

 ކޭސް ބައި ކޭސް އެ ކަންކަން ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިން ގެންދަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫގައް

އެ މިންގަނޑަކީ އެކި މީހުން އެކި ނަޒަރުން ބަލާއިރު ތަފާތު ކުރެވޭނެ މިންގަނޑެއް. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް  

ކައުންސިލަށް ތަފާތޭ އެކް.ޖީ.އޭއިން. އޭގެ މާނައަކީ ތަފާތުވާނެ. އެ ކޭސް ބައި ކޭސް  ބުނެވިދާނެ މިސާލަކަށް ގައްދޫ  

ކޭސްއެއް، އެއް  މާނައަކީ  އޭގެ  ކޭސް    ތަފާތުވަނީ.  ބައި  ކޭސް  މިންގަނޑަކުންނެއް.  އެއް  ނުހުންނާނެ  ކޭސްއެއް  ދެ 

ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ނަގާ ޑިސިޝަން ވެސް ތަފާތުވާނެ. އޭގެ އެ އޮތޯރިޓީ އެލް.ޖީ.އޭއަށް ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ. 

 އެ ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ޙަޤީޤަތުގައި   ބޭނންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  މައްސަލައިގައި  ތި  ދެން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ލަޙަތު ނުގެއްލޭ  ސަންސެޓް ގާނޫނުގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމައަށް ހިފަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މަސް
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ގޮތަށް، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވިފައި ހުރިތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން. އެލް.ޖީ.އޭއިން ތި މައްސަލަތަކުގައި، އައްޑޫ ކައުންސިލުގައި އަދި އެ ތި ބޭފުޅުން ތި  

ފާހަގަ އެކި ސިޓީ، އެކި  ސިޓީގައި  ތަފާތު  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  މުޤައްރިރު ވެސް  ދެންމެ  ކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުން 

އަސްލު   އިނގޭތޯ.  ސާފުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެލް.ޖީ.އޭއިން  މައްސަލަ  އަންނަ  ގޮތަށް  އެކި  ޖަވާބުތައް 

ކީއްވެގެ ބިންތަކުގައި  އެކި  ކޭސްތަކުގައި،  އެކި  އޮތީ  ސާފުކޮށްލަން  ކިހިނެއްތޯވެފައި  އެ  އޮތީ.  އެހެންވެފައި  ންތޯ 

އޮތަސް   އެހެން  ގާނޫނުގައި  ދެކޭ ގޮތުގައި އަދި ސަންސެޓް  އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ބޭނުން. ދެން  އަޅުގަނޑު 

ވެސް   އަނެއްކާ  މަސްލަޙަތު  އެތަނެއްގެ  ހުރަސްއެޅުމަކީ  އަސްލު  ކަމަކަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލަކުން  ކޮންމެހެން 

އެކަން  ގެއްލިގެ އެކަމު  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ  އޮތުން  ކަށަވަރުވެފައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ންގޮސްދާނެ 

ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ   ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  އަޅުގަނޑު  އެކަމަށް  މެދުވެރިކޮށް.  ކުރަންޖެހޭނީ އެލް.ޖީ.އޭ 

 ވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު

 ހުށަހަޅާފަ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އައްޑޫ ސިޓީ ރާއްޖޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކައުންސިލުން މި އޮތީ މި މައްސަލަ 

ފުރަތަމަ   އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޖެހޭނެ.  ވެސް  ކޯޓަސީއެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ހުށަހަޅަން އައްޑޫ ސިޓީއާ އަދި އެލް.ޖީ.އޭއާ އެކީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ރަނގަޅަށް ފިރުޝާން ވިދާޅުވި ގޮތަށް  

 ޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ވާހަކަދައްކަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު
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ގޮތުން   ބެހޭ  މިކަމާ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އެންޓިއަޅުގަނޑު  ގާނޫނުގެ  -ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން 

އިތުރުކުރުމުގެ   ބިންތައް ކުއްޔަށްދީފައި ހުރި މީސްމީހުންނަށް އަލުން މުއްދަތު  ކަހަލަ ދައުލަތުގެ  ވެސް އޮންނާނެ މި 

ސިޓީގައި އެ    ކުރިން ވެސް އެހެން މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް ބާރުއަޅާފައި އޮންނާނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ލީ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި   ވިދާޅުވޭ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްތަކެއް ކޮށްފައޭ ހުރީ. އިންވެސްޓްތަކެއް ކުރާނީ  ބޭފުޅުން އެބަ 

ކަމަށް   ސަބަބެއް  ދޭންޖެހޭނެ  މީހުންނަށް  އެ  އިންވެސްޓްކުރީމަ  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރަން.  މުއްދަތެއްގައި  އޮތް 

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އާބާދީގެ ގޮތުން މާލެ    އަޅުގަނޑު  ވަރަށް ބައިވަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ، އައްޑޫ ސިޓީއަކީ 

ނަގާފައި އެންމެ ގިނަ އާބާދީ އޮތް، އެންމެ ގިނަ ސިޓީ އެ ސިޓީއަކީ. އެހެންވީމާ، އެތާނގައި އުޅޭނެ އެތަނަށް ބިޑު  

ހުން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ މުއްދަތު  ކޮށްގެން ނަގަން ބޭނުންވާނެ އެހެން މީސްމީހުން ވެސް. ހަމަ ބައިވަރު މީ

އިތުރުކުރުމަށް އެދޭ ފުރުޞަތަށް އަޅުގަނޑު އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ މައްސަލަހެން އެ ދިމާވަނީ. 

ޑު  އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އެ ކަހަލަ މައްސަލައެއްކަން އެ ދިމާވަނީ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީމާ ދެން އަލުން ޖެހޭނީ ބި

ކުރަން. ބިޑު ކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ބިންތައްވީމަ އެތަނަށް ލިބޭ އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާ ނަގަން. އެލް.ޖީ.އޭއަކަށް ވެސް  

ކުރަންޖެހޭ   އެ  ބިޑުކޮށްގެން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިތުރުކޮށްދީފީމެކޭ.  މުއްދަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ނުބުނެވޭނެ  މުޠުލަޤަށް 

ކުރަންޖެހޭ، އެ ބިޑު ކުރީމަ ދެން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ ކަންކަން  މަސައްކަތްތަކާއި އެ ކަންކަމަށް  

ހަމަވަނީއޭ   މުއްދަތު  ހަމަ  ބިން  ދައުލަތުގެ  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ނެގުމުގެ 

އަޅު ނުވާތީ  ކަމެއް ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެހާ  އެއީ  އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ  ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ކިޔާފައި  ގަނޑށް 

 ހަމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެއްޗެއް، ފުރުޞަތަކަށް ނޭދެން ދެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި

މު ހުށަހެޅުމަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  އެ  ވަޙީދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބޭނުންވީ  ބުނެލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޤައްރިރު. 

ޙަޤީޤަތުގައި   އަސްލު  ވާހަކައެއް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ވިދާޅުވީ  އެ  ފަލާޙް  ދެން  ވާހަކަ.  ތާއީދުކުރާ  އަޅުގަނޑު 

ދޭކަމަށް ވަންޏާ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އިންވެސްޓް ތި  މުއްދަތެއް  މިހާރު އަނެއްކާ  ދާންޖެހޭނީ. ދެން  މަންޓެއް 

ގޮތަކަށް   ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ނޫނީ އެހެން  ކޮލަޓޭރަލެއްގެ  ބޭންކަށް އެ މީހުން  ހުރި  އެބަ  ސިޓީގައި ފާހަގަކުރެވިފައި 
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މޯގޭޖް ހަމަވެގެން  މާނައަކީ މިހާރު މުއްދަތު  ވާހަކައެއް. އޭގެ  ބޭނުންވާ  ވަންނަން  ބޭންކަށް  މީހުން  އެ  ކުރަން  ވެސް 

ވެސް އެ މީހުންނަށް އަނެއްކާ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަސްލު ތިއީ ވަރަށް ސެންސިޓިވް އިޝޫއެއް. ދެން  

އެހެންވީމަ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަންނޭނގެ ވަޙީދު އެ ވިދާޅުވީ. ދެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާލައިގެން މިއީ ކިހިނެއްވާކަމެއްތޯ  

ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނީ. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް  ބަލާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން   އޭތި 

 ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒާހިރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަޙީދާއި ފިރުޝާނާއި އެ  

 އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްވާލުން. އިއްވާލާފަ ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލަކީ  އޮންނަނީ. މިނިސްޓަރ  ..ސިޓީ  ގޮތަށް  ފައިލްކުރާ  މި  އި 

ސަލާމަށްފަހު   ވެދުން  އަސްލަމަށް.  މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނެޝަނަލް  އޮފް 

ފަރާތްތައް   ކުކުޅު ހާލާއި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅޭ  އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް  ދަންނަވަމެވެ. މި ރަށަކީ 

ބިން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ނެތް ރަށަކަށްވާތީ ކޮންމެ މީހަކު  ގިނަ   ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ރަށަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް 

ވެސް މިކަން ކުރަމުން އަންނަނީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްގައެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ގަވާއިދު  

އަ R1720/ 2013ނަންބަރު   ޖަނަވާރު  ހާލާއި  ރަށުގައި  ކުކުޅު  ގޮތުން  ގަވާއިދުގެ  ގެންގުޅުމުގެ  ދޫނިސޫފާސޫފި  ދި 

އެހެނިހެން ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅެންވާނީ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ގޯތީގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމެއްގައި  

ކަމެއް މިފަދަ  ވެސް  ގޯތިތަކުގައި  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  އަދި  އާންމުންގެ    ބަންދުކޮށްގެނެވެ.  ކުރެވޭނީ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ޚާއްޞަކޮށް   މިފަދަ ކަންކަމަށް  ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދުގައި  ރައްކާތެރިކަން 

ކުކުޅު ހާ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި އިދާރާއަށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މިކަމަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލާއިރު  

ދި އަވަށްޓެރިންގެ  ވެސް  ފަރާތްތަކުގެ  ގެންގުޅޭ  ހާ  ކުކުޅު  ނުވުމާއެކު  ކަމަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ކުރުން  ގޯތީގައި  ރިއުޅޭ 
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ބިން   މިކަމަށް  ދުރުން  ވެސް  ވީހާ  ސަރަޙައްދުތަކާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ގިނަވެފައިވާތީ،  ޝަކުވާތައް  ލިބޭ  ފަރާތުން 

ރަށަކީ މިހާރު އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅެމުން އަންނަ    ލިބުމަކީ އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެދުމެކެވެ. ވީމާ، މި 

އަދި   އެދުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ކައުންސިލުގެ  މި  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަކީ  ބިމެއް  ޚާއްޞަ  މިކަމަށް  ރަށަކަށްވާތީ 

ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގެ މި ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ މިފަދަ ކަންކަމަށް އ19ެ-ކޮވިޑް

އެދުމެއް   ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  ފަރާތެއްގެ  ކޮންމެ  މިއިން  ލިބުމަކީ  ބިމެއް  ވަގުތީ  ނުލާ  ކުއްޔަކާ  އެއްވެސް  ގޮތުން 

މި   އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ފުޅާކުރެވިއްޖެނަމަ  މި މަސައްކަތް އިތުރަށް  އެހެންމެ  ދަންވަމެވެ. އަދި ހަމަ  ކަމުގައި 

ކަމުގައި    މަސައްކަތްކުރާ  ކަމެއް  އެކަށީގެންވާ  ބޮޑުވުމަކީ  ފައިދާ  ކުރާނެ  ރަށަށް  މިކަމުން  އިތުރުވެ  ފަރާތްތަކަށް 

ތި   ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެހެންވީމާ،  ސިޓީތައް.  ހުރި  ވަގުތަށް  މި  މިހާރު  ނިމުނީ  އެ  ދަންނަވަމެވެ. 

އެ ގޮތަށް  ނިންމި  މި  މިއަދު  ދެންމެ  ދަންނަވާލާނަން.  ކައުންސިލާއެކު  ބޭފުޅުންނަށް  ސިޓީ  އައްޑޫ  އާއި  ލް.ޖީ.އޭ 

އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް އެދޭނަން. ދެން އަދި މިއަދު މި ނެގި ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް  

އްޔާ.  ގެންގޮސް މި ސިޓީތަކަށް ޖަވާބެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.

_____________________ 

 

 




