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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  މަރުޙަބާ    17`.  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ވަޑަިއެގންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދަންނަވަން. މިއަދު މި ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކޮށްލަން މި އޮތީ، ކުރިއަށް މި އޮތް ދުވަސްތަކަކީ މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް 

ހު ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމާފައިވާތީ،  މެންބަރުންނާއެކު ދާން  ކޮމިޓީެގ  ޮގތުން  މަސައްކަތްތަކާބެހޭ  ރި 

ތާރީޚުތައް   ނިންމާނެ  މަސައްކަތްތައް  މި  އަދި  ކިހިނެއްތޯއާ  ެގންދާނީ  މަސައްކަތްތައް  އެ  މަޝްވަރާކޮށްލަން. 

ހުޅުވާ ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލީ.  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ފެންނާތީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ލަން. ކަނޑައަޅާލުން 

އެހެންވީމަ،   ަމސައްކަތްތައް.  ބައެއް  ހުރި  ނުނިމި  ކޮމިޓީަގިއ  ހުންނާނެ  ފައިލުކޮޅުތަކުަގިއ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  މިހާރު 

 އަޅުަގނޑު ފްލޯރ ހުޅުވާލަން.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހިރި   މިހާރު  ފުރަތަމަ  ކަމަށް،  މަސަްއކަތެއް   9މުޤައްރިރު،  ނިމޭނެ  އަނެއްހެން    6  ެއއްޗިހި  މި  މަސައްކަތެއް. 

 ވަކިވަކިން މަސަްއކަތް ކުރެވިފައި ޮގއްސަހުރި ސްޓޭޓަސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ޮއޅުންފިލުވާ ދެއްަވއިފިްއޔާ ރަނަގޅު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސެކެރެޓޭރިއޭޓުން ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިދާރީމޭޒުން 

ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ުގޅޭޮގތުން  ކުރުާމ  ރަްއކާތެރި  ކުޑަކުދިން 

އޮފީސް   ފަހުން  ދެން،  ފޮނުާވފަ.  ސިޓީެއއް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޖެންޑަރ  ވާނީ  ކުރިން  ލޮކްޑައުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ދޭން އަނެއްކާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ވާނީ ޖަވާބު ނުލިބޭތީ އަނެއްކާ ސިޓީއެްއ  ހުޅުވުމަށްފަހު ވެސް ރިމައިންޑު ކޮށް

މިއަދާ   އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އޭެގފަހުން  ުގޅާލިން.  ފަހުން  ޭއެގ  ފަހަރަކު  ދެތިން  ދެން،  ފޮނުވާފަ.  ވާނީ 

އަޅުަގނޑުމެ އަދި  ވެސް  ކޮމިޓިން  ޖެންޑަރ  ދެން،  ނުލިބޭ.  ޖަވާބެއް  އަދި  ސޭމް  ހިސާބަށް  ހަމަ  އިންނާނެ  ން 

ކޮމިޓީެގ   ޖެންޑަރ  ނުލިބޭތީވެ  ޖަވާބު  އޭެގ  ފޮނުވާފަ.  ސިޓީެއްއ  ެވސް  ކޮމިޓީއަށް  ވެެގން  ހޯދަން  އިންފޮމޭޝަން 
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އެ ކޮމިޓީެގ   ޮގތެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެކެވިފައި އޮތީ.  ކުރުމަށް އެޮގތަށް ނުރަސްމީ  ބައްދަލު  މުޤައްރިރާ 

 ށް ެގންނަން ވާހަކަ، ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް ދެކެވިފައި އޮންނާނީ. މުޤައްރިރު މި ކޮމިޓީއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުާމުގޅޭ ޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން 

ންނަށް މި މައްސަލަ ނުނިމި މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ. މިޮގތުން އަޅުަގނޑުމެ  2ވަނީ  

މެންބަރުންނަށް   އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ުގޅިެގން.  ނުލިބުމާ  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ުގޅުންހުރި 

ބޭފުޅުން ހަމަ ބިލުެގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ހިއުމަން އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިދާނެ. އެ  

އަޅުަގނޑު  ފެނިވަޑައިަގންނަވަންޏާ  އެކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތިޔަ  ފްލޯރަގއި  އެހެންވީމާ،  ކުރަްއވާ.  އެބަ  މަސައްކަތް 

ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީެގ  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަށް.  ފޮނުވާލަން  ނުކުރަްއވަންޏާ  އިޢުތިރާޟު  ކޮށްފާނަން  އެޮގތަށް 

ތެރެއިން  ތިބި    2  މަސައްކަތުެގ  ޖަލުަގއި  އަްއސޭރި  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްިއން  މޯލްޑިވްސް  އޮތީ،  މި  ަވނައަށް 

ުގޅޭޮގތުން   މިކަމާ  މިއީ.  ޕެޓިޝަނެްއ  ައއިސްފަިއވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ގައިދީންެގ 

ވާ ބައްދަލުވުމުަގއި  އެއް  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  ކުރީެގ  ފޯމަލިޓީސް އަޅުަގނޑުމެންވަނީ  މީެގ  ނަމަވެސް،  ހަކަދެކެވިފަ. 

ހަމަނުވުމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި އެ ފަރާތަށް ރައީސްެގ ވެސް އެދުމާެއކު ދަންނަވައިެގން މިހާރު ެއ  

ެގންދެވޭނެ ޖާަގ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތް ކުރިއަށް  ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތު މި ވަނީ މި ޕެޓިޝަން ފުރިހަމަވެ 

ެއީއ،  ލި ނިންމެވުން  ޮގތެއް  މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިކަމާމެދު  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް.  މި  ބިފައި 

ޖަލަށް   ފާޅުކުރީ  ޚިޔާލު  މެންބަރުން  ވާހަކަދެކެވުނުއިރު  ޮގތުން  ޕެޓިޝަނާބެހޭ  ދުަވހުެގ  އެ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ކަުމަގ އެ  ދެން،  ކިހިނެއްތޯއޭ،  އެހެންވީާމ،  ކޮމިޓީން ވިޒިޓުކުރަން.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެދެފިނަމަ  ބޭފުޅުން  ތި  ިއ 

ކުރިންތޯ ރިސެސްެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރިސެސްއަށްފަހު...  އެހެންވީމަ،  ކުރައްވާނެ.  އިންތިޒާމު  ވެސް  ؟ އެކަން 

ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ކަނޑައެޅުން  ދުވަހެއް  ދާނެ  އަޅުަގނޑުެމން  ފަރާ؟ ރިސެސްއަށްފަހު  ަގއިދީންެގ  ތުން  އެހެންވީމާ، 

އޮތް   އެޖެންޑާަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރިސެސްއަށްފަހު.  ޢަމަލުކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަނުަގއި  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި 

މީެގ   މަސަްއކަތްވަނީ  ޕެޓިޝަނުެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަން،  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ޮގވާލާ  ކުރުމަށް  ކޮންޓްރޯލް  ކުލި 

ންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދީެގން މި ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުވާން ެވސް ޓައިމް ކުރިން ކުރިއަށް ެގންޮގއްސަ. ކަމާ ުގޅު

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރަހަކަށް  ުގޅިެގން މި އައި ކަންތަކާ  ވެސް ދެވިފަިއވަނިކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކޯވިޑާ 

ފަ ރިސެސްއަށް  ކިހިނެއްތޯ  ެގންދާނީ  ކުރިއަށް  މިކަން  އެހެންވީާމ،  މަސައްކަތް  ވެެގންދިޔައީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ހުަގއި 
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ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ދަންނަވަިއެގން  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ހަމަ  ެގންދިޔުން  އިނޭގތޯ.  ؟ ކުރިއަށް  ކުރިއަށްދާޮގތަށް  ެއޮގތަށް 

ަގއި މި އޮތީ ދ. މީދޫަގއި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ރަށުެގ ކައުންސިލުން ޯގތި ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބައްލަަވއި   7ދެން،  

ވަނީ މަޢުލޫމާތު ނެިގ މި ކޮމިޓީަގއި ވެސް    ދެއްވުން ޕެޓިޝަން. މީަގއި އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު  އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 މަޝްވަރާކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މީތި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރިސެސްެގ ފުރަތަމަ... 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނު ބުރި މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީ މިއީ. މީދޫ ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން.  

އަހަރުވެއްޖެއެވެ. ޯގތި ދޫކުރުމުެގ ހުވަފެނަކީ    27މީދޫއިން ގޯއްޗެއް ލިބުމުެގ ިއންތިޒާރުަގއި ރަށުެގ ރައްޔިތުން ތިބޭތާ  

 އެންމެބޮޑު ހުވަފެނެވެ. މި ހުވަފެނުަގއި ކިރިޔާ ވެސް އުއްމީދުެގ ކުލައެއް ޖެހޭނެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އަންނަ

ކުރުވީ   ރައްޔިތުންނަށް  އިޙުސާސް  މިހާރުެގ    2018ކަމުެގ  ދުަވސްވަރު  އިންތިޚާބުެގ  ރިޔާސީ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ރަ މީދޫެގ  ދަތުރުފުޅުަގިއ  ކެމްޕޭނު  ކެންޑިޑޭޓު  ރިޔާސީ  އޭރުެގ  ބޭްއވުނު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އްޔިތުންނާެއކު 

މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް   6ބައްދަލުވުމުަގެއވެ. ރައީސްވަނީ ޯގތި ދޫކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ  

އަހަރު ތެރޭަގއި ެގވަޅު ނުލިބި ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ެގވަޅު ދެއްވާނޭ ކަމަށް   27ވިދާޅުވެފައެެވ. އަދި މި ދިޔަ  

ާއއިލާ މީދޫަގއި ތިބިއިރު، މިނިސްޓްރީއަށް    335ެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ ެގަވޅު ބޭނުންވާ ޖުމުލަ  ވަޢުދުވެފަ

ހުއްދަދެއްވީ   އެދުމުން  ހުއްދައަށް  ދޫކުރުމުެގ  ޯގތި  މި    164މި ކައުންސިލުން  ފަހުން  ެއހެންނަމަވެސް،  ޯގްއޗަށެވެ. 

މިނިސް ޕްލޭނިންގ  އަދި  ާއއި  ހައުސިންގ  ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު  ކައުންސިލާިއ  ހުއްދަ    200ޓްރީއާ  ދޫކުރުމަށް  ޯގތި 

ވަނަ އާއްުމ    33ވަނަ ދައުރުެގ    3ވަނަ ދުވަހު ބޭއްިވ ކައުންސިލުެގ    2019މާރިޗް    27ދެވުނެވެ. މި ކައުންސިލުން  

ދިރިއުޅުމަށް   ނިންމާ  350ބައްދަލުވުމުން  އެޮގތަށް  ނިންމުން  މި  ނިންމުނެވެ.  ދޫކުރުމަށް  ޯގތި  ފަިއވަނީ  ބަންޑާރަ 

ާއއިލާ ތިބުމާއެކު، އެ އަދަދު ޯގތި   335ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ޯގތި ބޭނުންާވ    2018ކައުންސިލުން ބެލި ބެލުމުން  

ދޫކުރަން ނިންމި ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބަލައި އެޮގތުެގ މަތިންނެވެ. ކައުންސިލުން ކުރި މަސައްކަތުން  

ަގއި ރައްޔިތުންެގ    2019ނޮވެންބަރު    2ށް ޓަކައި ޯގތި ދޫކުރުމުެގ އުސޫލު ހަދައި  ޯގތި ދޫކުރުމަ  200ހުއްދަ ލިބުނު  

ހޯދުމަށް   ޚިޔާލު  ކުރެވުނެވެ.  އާއްމު  ާއއްމު    8ޚިޔާލަށް  ިއސްލާޙުކޮށް  ޚިޔާލާއެކު  ލިބުނު  ހުޅުވާލުމަށްފަހު  ދުވަސް 

ހޯދުމަށް   ޚިޔާލު  ދެކޭޮގތުަގއި  ކައުންސިލުން  މި  ެއކަ  8ކުރެވުނެވެ.  ދޫކުރުުމެގ  ދުވަހަކީ  ޯގތި  ައދަދެކެވެ.  ށީެގންވާ 
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ކަންކަާމ   ދޫކުރުުމެގ  ެގވަޅު  ނުވާތީއާ،  ފައިނަލް  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑު  ރަށުެގ  މި  ޮގތުން  ފެށުމުެގ  މަސައްކަތް 

ކުރުމަށް   ުއސޫލު   2020ފެބްރުވަރީ    6މަޝްވަރާ  ކުރެވުނު  ިއސްލާޙު  ބާއްަވއި،  ބައްދަލުވުމެއް  ދުވަހު  ވަނަ 

ޙިއްސާ ާއ    ރައްޔިތުންނާ  ކަމަށާިއ،  ރަނަގޅު  އުސޫލު  އެދުނީ  ފަރާތުން  ރަްއޔިތުންެގ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ކުރެވުނެވެ. 

ޯގތި  ބިމުން  ޚާއްސަކޮށްފަިއވާ  އެޅުމަށް  ހޮސްޕިޓަލް  ައދި  ކަމަށެވެ.  ފެންނަ  ދޫކުރަން  ޯގތި  ދިމާލުން  ވީ  މިސްކިތާ 

ދޫކުރާ   މިބުރު  ސަރަޙައްދަކުން  އެ  ފެންނަ  200ދޫކޮށް،  ދޫކުރަން  އަޅަން  ޯގތި  ހޮސްޕިޓަލް  އަދި  ކަމަށެވެ.   

ވީ  އަދި  ނިންމިއެވެ.  ކުރަން  ބަދަލު  ބިމަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ޚާއްސަކޮށް  ޢިމާރާތަކަށް  ބިން ސަރުކާރު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޓަކައި   ދޫކުރުމަށް  ޯގތި  އެދިފައެެވ.  ެގންދިޔުމަށްވަނީ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދިނުމުެގ  ޯގތި  އަވަހަކަށް    18އެންމެ 

އާ ހަމައަށް    2020މާރިޗް    12ަގއި ފޯމު ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރެވި، ހަމަ އެ ތާރީޚުން ފެށިެގން    2020ވަރީ  ފެބުރު

ުމްއދަތަކީ ފޯމް ހުށަހަޅަން އެކަށީެގންވާ ުމއްދަތެއް ކަުމަގިއ    23ދުވަހުެގ ުމއްދަތުެގ ފޯމް ހުށަހަޅަން ދެވުނެވެ.    23

މަށް ޓަކައި ާގނޫނުަގއި ބުނާ ޮގތުެގ މަތިން ެގވަޅު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުެގ  މި ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރަމެެވ. ޯގތި ދޫކުރު

މަސައްކަތް މި ކައުންސިލުން ފެއްޓެވީެމވެ. އެޮގތުން، ެގަވޅު ކޮމިޓީަގއި ތިބޭނެ ފަރާތްތަކުެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާފައި  

ކައުންސިލްެގ   މި  އިދާރީ    3ވަނީ  އިދާރާެގ  ކައުންސިލް  އިދާރީ މުަވއް  1މެންބަރުންނާއި،  އިދާރާެގ  މި  ޒިފެވެ. 

މުވަްއޒިފެްއެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މި އިދާރާެގ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއވެ. އިތުރު މެންބަރުން ނެުގމަށް ޓަކައި 

ސިޓީ  ފޮނުވުނެވެ.  ސިޓީ  އެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  މެންބަރަކު  މުއައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރުެގ  ހިމެނޭ  ރަށުަގއި 

ބްރާންޗު  ފޮނުވުނު އިދާ ފެނަކަ  މީދޫ  އަދި ދ.  މަރުކަޒު  މީދޫ ސިއްޙީ  މަދަރުސާ، ދ.  ތެރެިއން ދ.އަތޮޅު  ރާތަކުެގ 

ހިމެނެއެވެ. ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު ނަަގން ފޮނުވުނު ސިޓީަގއި އެދިފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ދ.  

މަރު ސިއްޙީ  ނަންފޮނުވާފައެވެ.  ަވނީ  ބްރާންޗުން  ފެނަކަ  ކަުމެގ  މީދޫ  ދަތި  މުވަްއޒިފުންެގ  އިދާރާެގ  އެ  ކަޒުން 

މެންބަރެއް  ތެރެއިން  އާއްމުންެގ  ދަންނަވާފައެވެ.  އަނަގބަހުން  ވަނީ  ވާހަކަ  ނެތް  ލިބެން  މުވައްޒިފަކު  ސަބަބުން 

ެގވަޅު    ނެުގމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ުގޅިެގން ކުރިމަތިލާފަިއ ވަނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ. އެހެންކަމުން، ެއ ފަރާތް

ވަނީ   ބާްއވާފައި  ބައްދަލުވުމެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކޮމިޓީެގ  ެގވަޅު  ނެުގނެެވ.  ބުދަ   2020މާރިޗް    4ކޮމިޓީއަށް  ވީ 

ރޭ   މުވައްޒިފެއް    8:00ދުވަހުެގ  ތަނުެގ  އެ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  މަރުކަޒާ  ސިްއޙީ  ބައްދަލުވުމުަގއި  އެރޭެގ  ަގެއވެ. 

ނިހިރު ދުވަހު މިހާރު ކޮމިޓީަގއި ތިބި މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ވާ ހޮ  2020މާރިޗް    7ނުލިބިއްޖެނަމަ،  

އެޮގތުން،   ނިންމިއެވެ.  ނިޔަލަށް   2020މާރިޗް    14ފެށިެގން    2020މާރިޗް    7ފެއްޓުމަށް  ދުވަހުެގ  ވަނަ 

ންދު ކުރުމާއެކު ެއ  އާ ުގޅިެގން ސަރުކާރު ބަ  19-ފޯމަށް ޕޮއިންޓު ދީ ނިންމީމެވެ. އަދި ކޯވިޑު   429ހުށަހަޅާފައިވާ  

ހަފްތާއަކު   ސަރުކާރުން  ހުއްޓާލެވުނެވެ.  ިމ    3މަސައްކަތް  ުގޅިެގން  ނިންމުމާ  ހުޅުވަން  ކައުންސިލް  ދުވަހު 



 2020 އޮގަސްޓު 26                     ވަނަ ބައްދަލުވުން   17ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

5 

 

ހަމަޖެހިފައިވާ   ދޫކުރުމަށް  މީދޫއިން  ދ.  ޕޮއިންޓު    200ކައުންސިލުން  ފަރާތްތަކަށް  އެދިފަިއވާ  ޯގްއޗަށް  ބަންޑާރަ 

ލިސްޓު   ވަުގތީ  ޮގތުެގ  ަވުގތީ    2020ޖޫން    1ދީފައިވާ  ޮގތުެގ  ދީފައިވާ  ޕޮއިންޓު  އަދި  ާއއްމުކުރެވުނެވެ.  ަގއި 

ހުށަހެޅުމަށް   ޝަކުވާ  ފެށިެގން    2020ޖޫން    1ލިސްޓަށް  ފުރުޞަތު   2020ޖޫން    15ން  ވާނީ  ހަމައަށް  އާ 

ހަކަ ދެންނެވީެމވެ.  ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި ޭއެގ ފަހުން ެގވަޅު ދިނުމުެގ މަސައްކަތް ވަުގތީ ޮގތުން މަޑުޖައްސާފައިވާ ވާ

ދ. މީދޫއިން ޯގތި ދޫކުރުމާމެދު އަމަލު ކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ ހުރިހާ ތަފުސީލެއް މަތީަގއި ބަޔާންކުރެވިފަިއވާނެެއވެ. ޯގތި  

ފައިދާއަށާއި، ސިޔާސީ  އަިމއްލަ  ބަޔަކު  މަދު  ކުރަމުންދަނީ  މަސައްކަތް  ޓަކައި  ހުއްޓުވުމަށް  މަސަްއކަތް  ދޫކުރުމުެގ 

ޙާސި މިކަމަށް  މަންފާއެއް  ކަމަކަށްވާތީވެ،  ވަރަށްބޮޑު  ުގޅިފަިއވާ  ަމސްލަޙަތާ  ރައްޔިތުންެގ  ކަމަކީ  މި  ކުރުމަށެވެ.  ލު 

ެގވަޅު   މި ސިޓީާއއެކު  ޔަޤީންކުރަމެެވ.  ކައުންސިލުން  ިމ  ކަމަށް  ނުކުރާނެ  ކަެމއް ސަރުކާރުން  ެއއްެވސް  ދަތިވާނެ 

 ލިޔުން އެޓޭޗު ކުރެވިފައިވާނެއެެވ.  ދޫކުރުމުެގ އުސޫލާއި، ެގަވޅު ފޯމު އަދި މިކަމާ ުގޅުންހުރި

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ޕެޓިޝަނުެގ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން 

މު އިއްޒަތްތެރި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކާރިމު ޕާސްކުރަން.  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލްެގ  ނައިފަރު  ޤައްރިރު، 

ކައުންސިލް އިދާރާ މަސަްއކަތުަގއި ޢަމަލުކުރަމުން ެގންދާ ާއއްމު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންާގ ކަންތައްތަކާ ުގޅޭޮގތުން  

ލާމަރުކަ ޕެޓިޝަންެގ މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޮނުވުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލު އިދާރާެގ މުވައްޒިފުން  ޒީ ކޮމިޓީއަށް 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމު ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅި  އެ  ދެންމެ  ޝިފާޢު  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި އިތުރު މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑު ރިޔާސަތުން ެއޮގތަށް ނިންމީ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  

އިތުރު މަސައްކަތެއް ކޮމިޓީަގިއ ތާވަލުކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުެގ ރިސެސްއަށް ފަހުަގިއ  

އިްއޒަތްތެރި ކޮ ނިންމީ.  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  މަސަްއކަތްތައް  ހުރި  މިޓީަގިއ 
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މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ކުރިއަށް ޮއތް ދުވަސްތަކަށް ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ދުަވސްތަކަކަށް އެދި  

 ދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ވެސް ެއންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެ
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