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 2ފަތުވާ  

 ބިންތަކާ ގުޅ    ފު އއ. ތޮއްޑޫގައި ހުރި ވަޤް

 

عبده  اهللا وحده ال شريك له ونشهد أّن حممَّد  احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال إله إال 

   ورسوله.

އަހަރުތަކުގައި އޮތް ސަރުކާރުން މާލ ގައި ހުރި ވަޤުފް ބިންތައް ރާއްޖ ގެ އެހެން  ގެ  1970 .1

ގެދޮރު ވަޤުފުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނެއްގެ ދެލިކޮޕީ  ށަކަށް ބަދަލުކޮށް މާލެއިން ގޮވަތިރަ

ޖ   70/2މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ރައްޔިތުންގެ 

 ފާސްކުރިއެވެ. 

 ށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ތައް އއ. ތޮއްޑުއަރި ވަޤުފް ބިން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މާލ ގައި ހު .2

ނާތަކާއި،  އަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އެބިންތަކުގައި ހުރި ބި ރުކާރުން ވަޤުފް ބިންތައް ތޮއްޑުސަ .3

ކުރިއެވެ. އެއީ، ޙަވާލު  ށް، އެއަގު ވަޤުފުގެ އަހުލުވެރިންނާވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ރުއްގަސްތައް އަގުކޮ

ލުވެރިންނަށް ދީފައިވާ ބިންތަކުގައި މާލ ގައި އެބިންތައް ހުރި އިރު އިން ވަޤްފުގެ އަހުތޮއްޑު

 މަށްޓަކައެވެ.  ދެމެހެއްޓު   ބިނާފަދަ ބިނާތައްކޮށް އެވަޤްފުއެބިންތަކުގައި ހުރި

 އިސްލާމީ ފަތުވާދ  އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
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 ބަދަލުކުރިއެވެ.   ދުވަސްތަކެއްފަހުން ސަރުކާރުން އެބިންތައް މ. މުއްޔަށް .4

ޑިސެންބަރު   5އަށް ބަދަލުކުރީ ތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް އއ. ތޮއްޑުއެއަށްފަހު، ސަރުކާރުން އެބިން  .5

 ގައެވެ.  1982

 ބިމެވެ. 29އެބިންތަކުގެ ޢަދަދަކީ  ލިޔުންތަކުން އެނގ ގޮތުގައި ޝަރްޢީ ފެންނަން ހުރި  .6

ބިމާއި، އެބިންތަކުގައި ހުރި ބިނާތައް   29ލިޔުންތަކުން އެނގެނީ މި ޝަރްޢީ ފެންނަން ހުރި  .7

 ވަޤުފްކޮށްފައިވަނީ ދަރިދަރިކޮޅަށްކަމެވެ. އެބަހީ، އެއީ ވަޤުފް ޛުއްރީ ނުވަތަ ވަޤުފް އަހްލީއެކެވެ. 

ވަނަ   2017 ރީފެބުރުވަ 28އަށް މަޖިލީހުގެ ވަފްދެއް އއ. ތޮއްޑު ތުވާދ  އެންމެ މަތީފަ އިސްލާމީ  .8

ދުވަހު ކުރި ދަތުރުން، ތޮއްޑޫގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ހޯދި މަޢުލޫމާތުންނާއި،  

އަށް ތަކުން އެނގ ގޮތުގައި، އއ. ތޮއްޑުކޯޓުތަކުން އެބިންތަކާ ބެހ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ ގަޟިއްޔާ

އެތައް އަހަރެއްގެ ތެރ ގައި އެ ވަޤުފް ބިންތައް   30މިވ ތުވެދިޔަ  ން ލުކުރި ފަހު އެބިންތައް ބަދަ

 ންތަކުގައި އަޅަންޖެހ  ޢިމާރާތްތައް ބަލަހައްޓާނެ ނާޒިރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައި ނެތުމާއި، އެބި

ލިބެނިވި އެއްވެސް ކަމެއް   ކޮށްފައިނެތުމާއި، އެބިންތަކުން ވަޤުފުގެ އަހްލުވެރިންނަށް މަންފާ

 ކޮށްފައި ނެތެވެ. ޒާމު ތިއިން

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތަށް ހުރުމުން، އިސްލާމީ   ގައި ހުރި ވަޤުފް ބިންތަކުގެ ޙާލަތު އއ. ތޮއްޑޫ 

ފަތުވާދ  އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިއްތިފާގުވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި، މަންފާހުރި ގޮތަކަށް  

 އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައެވެ.  ބަލާއިރު  ހިފުމީ ޝަރްޢީ ހަމަތަކުން  އެބިންތަކުގެ ބ ނުން  

لصََّوابا   َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِبا

 1438ޖުމާދަލް އާޚިރާ   12

    2017   މާރޗް   09


