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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަހަރުގެ   މި  ކޮމިޓީގެ  ލަމަރުކަޒީ  މި    3`  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  އާދެ!  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ކޮމިޓީގައި ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އާޝިޔާ    2ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރީގައި މިދިޔަ   އަހަރު ދުވަހު މި 

ގޮސްފަ  ވަކިވެގެން  ކޮމިޓީއާ  މި  ކޮށްދިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަކިވެވަޑައިގެން. އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތުން  މަޖިލީހުގެ  އިވަނީ 

ވަރަށް   ޝުކުރުއަދާކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓަކައި  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑު  ނަމުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތަށް 

މިހާ އެހެންވީމާ،  ވަޑައިގަތީ.  ކުރައްވާފައި  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޭނުންތެރި  މަސައްކަތްކުރި  ރަނގަޅު  ކޮމިޓީގައި  ތަނަށް 

ގަވާއިދުން   ފަރުވާތެރިކަމާއި  މި ކަންކަން ޖަވާބުދިނުމުގައި ވެސް ވަރަށް  އައި މައްސަލަތަކާއި ސިޓީތަކާ  އަދި  ބިލުތަކާއި 

އެއްކޮ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މިހާރު  ޔަޤީން  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  އެކަން  ކޮށްފައިވާތީ  ށް  އެކަން 

މަލަކް   ދެން  އިނގޭތޯ.  އިސްކޮށް  އިންނަވަނީ  މި  އަސްމާ  ވެސް  ފަރާތްތައް  ގުޅުނު  މި  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އަލަށް 

އެއްކޮށް   އެގޮތަށް ހުންނާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ  ތަޖުރިބާ  ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހަމަ އެ  އެސިސްޓެންޓެއް ގޮތުގައި. އެ 

ބޭފުޅު އެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް  ޓީމެއް  ކޮމިޓީގެ  ޔަޤީންކަން  އެކަމުގެ  އަޅުގަނޑު  ތިބޭނެ.  ވެސް  ން 

މިވަގުތު   ކޮމިޓީއަށް  ކުރިން  އޭގެ  ކުރިއަށްދާނަން.  އެޖެންޑާއާއިގެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ދެން  ވެސް 

ފަލާޙް، ނޮޅިވަ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  މާފަންނު  ތިއްބެވީ  މުޙައްމަދު  ވަޑައިގެން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރަމް 

އަދި   މުމްތާޒް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ޒާހިރު، ފުވައްމުލަކު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނަޝީދު، ގައްދޫ 

ކޮމިޓީއަށް   ބައްދަލުވުމުގައި  ބާއްވާ  މި  މިއަދު  އާންމުކޮށް  ނިޔާޒް.  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅުމާލެ  އަޅުގަނޑު 

މީހުން  ހުށަ އަމިއްލަ  ތެރެއިން  ސިޓީތަކުގެ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ދިރާސާކުރުން.  ސިޓީތައް  މައްސަލަތަކާއި  ހެޅިފައިވާ 

އެ   އަޅުގަނޑަށް  އަދި  އެބަދެން.  ޖަވާބު  ވާހަކަދައްކައިގެން  ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ  އަޅުގަނޑު  ސިޓީތަކަށް  ފޮނުވާފައިވާ 

އެ ވަގުތުން އެ ވަގުތަށް ނިންމަން އުނދަގޫ މައްސަލައެއް ކަމަށްވަންޏާ  މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑަށް  

ހުރި   ހުށަހަޅާފައި  ކައުންސިލުތަކުން  އޮންނާނީ  ދެން  އެއްވެސް...  އޭގެ  އެބައޮތްތޯ  ޑިސްކަސްކުރަން.  ކޮމިޓީގައި 

 ؟  ސިޓީއެއްމައްސަލަތައް ނުވަތަ ސިޓީތައް. ކޮބައިތޯ އެއްވެސް ކައުންސިލަކުން ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ގުޅޭގޮތުން   އިމާރާތާއި  އިމާރާތްކުރަމުންދާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  އެ  ތެރޭގައި  ގޯތި  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  ނ.އަތޮޅު 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އީސާ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ޢީސާ  އާދެ!  ؟ އަޙްމަދު  ނޫންތޯ.  ކިޔާލަންވީ  ސިޓީ  ތި  ބައްލަވަމާ  ހިނގާ  އެހެންވީމާ، 

ސިޓީއެއް   އޮތް  ފޮނުވާފައި  ޢީސާ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ  އެއީ  މެންބަރަކު،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ބައޮތް. އަޅުގަނޑު ކިޔާލާނަން މީގައި ހުރި ކަންކަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އެ

ފަރާތުން   ކައުންސިލުގެ  ގޯތިތެރޭގައި އެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ  ދަންނަވަމެވެ. ނ.އަތޮޅު  ނަޝީދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު 

ގައި    2021ޖަނަވަރީ    31ގަޔާއި    2021ޖަނަވަރީ    18 ސާފުކުރުމަށް  އިމާރާތްކުރަމުންދާ އިމާރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު 

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި    2021ޖަނަވަރީ    18އަޅުގަނޑު ވާނީ އެ ކައުންސިލުގައި ސިޓީން އެދިފައެވެ. މިގޮތުން  

ލި  2021ޖަނަވަރީ    24ސިޓީން   ސިޓީން  މި  އަދި  ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.  ކައުންސިލުން  ނ.އަތޮޅު  މަޢުލޫމާތަށް  ގައި  ބުނު 

ސާފުކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ސިޓީން  2021ޖަނަވަރީ    31ބިނާކޮށް  ޖަވާބުގައި  ސިޓީގެ  ފޮނުވި  ފެބްރުވަރީ    7ގައި 

ގައި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޖަވާބުދީފައިވަނީ ސާފުކުރުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  2021

)މަޢުލޫމ1ާ/ 2014 ފޮނުވާފައިވާ  ،  އަޅުގަނޑު  އާއި  ކަމުގައި  އެދުމުން  ދަށުން  ގާނޫނު(ގެ  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދާ  ތު 

ސާފުކުރަން   މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  އިމާރާތާ  މި  ހީރަސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ސިޓީއާއިއެކު  މި  ޖަވާބުތައް  ލިބުނު  ސިޓީތަކަށް 

ގާނޫނު ކުރަމުންގެންދަނީ  އިމާރާތް  މި  ބޭނުންވަނީ  ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާތައް  2020/5  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ(ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ    4ގެ  2020ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ގާނޫނު  

ދާއިރާގެ ގިނަ އަޅުގަނޑުގެ  ނުހޯދާކަމަށް  އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައެއް  ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  ޚިލާފަށް  ރައްޔިތުންތަކެއްގެ    އުސޫލާ 

ފޮނުވައި   ކޮމިޓީއަށް  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  މި  ވީމާ،  ގުޅިގެންނެވެ.  ލިބުމާ  ޝަކުވާ 

 ؟ބައްލަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އެހެންވީމާ، އެ ކިހިނެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

އަތޮޅު   ހުންނަ  އަތޮޅުގައި  ފައިސާ  އަޅަންވެގެން...  އިމާރާތް  މި  ދެން  އިމާރާތް،  މި  މިއަޅަނީ  ކައުންސިލުން  ނ.އަތޮޅު 

ފައިސާއިން   ސުވާލުކޮށްފިން    4.2ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  ދެން  ޚަރަދުކުރަނީ.  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ތު އަޅާ އިމާރާތެއްތޯ، އެ އިމާރާތް އަޅަން ހުއްދަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނެގިންތޯ، އެކަމަށް ޚަރަދުކުރަނީ  ކީއްވެގެން މިވަގު

ސާފު   އެއާބެހޭ  ދެން  ޚަރަދުކުރަނީތޯ.  އެލޮކޭޓްކޮށްގެން  އެކަމަށް  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  މިސާލަކަށް  ކޮންފައިސާއެއްތޯ. 

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގަ ނުދެއްވި. ދެން  އިސްލާޙުގައި  މަޢުލޫމާތެއް  ގެނައި  ހަނދާންވާގޮތުން ފަހުން  އަހަރެން    4އި އެބައޮވޭ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ކަންނޭނގޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި މި އިންޓަރިމް ޕީރިއަޑުގެ ތެރޭގައި އެކަހަލަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  

ންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެލް.ޖީ.އޭގެ ހުއްދަ  ފަށައިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް. އަދި ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ފިނޭ

އެލް.ޖޭ.އޭއިން   ދެން  ނުދެއްވާ.  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  އެއަށް  ސުވާލުކުރީމަ  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ދެން  ކަމަށް.  ހޯދަންޖެހޭނެ 

އެކަމަށް ބޭފުޅުން  އެ  އެއްވެސް ހުއްދައެއް  އޮތީ އެލް.ޖީ.އޭގެ  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  ނުރަސްމީކޮށް   ނަގާފައެއް  އަޅުގަނޑަށް 

މިނިސްޓްރީން   ފިނޭންސް  އެކަމަކު  ދިނޭ.  ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ބުނަނީ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ދެން  ނެތް. 

ދެން  އިނގޭތޯ.  ނެތް  ދީފައެއް  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ހުއްދައެއް  އެފަދަ  ވެސް  ބެލިއިރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ވަރަށް   ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު  މިހާ  އެހެންވީމާ،  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ޝަކުވާކުރޭ  އެބަ  ރައްޔިތުން  ގިނަ 

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން   އިދާރީ    4.2ކައިރިވެފައި އޮތްވާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ، ނ.އަތޮޅު  މިލިއަން ރިފިޔާ މަނަދޫގައި 

ތެއް އެވަރު ބޮޑު ޚަރަދެއް މަނަދޫއަށް  އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ނޫނީ އަދި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޭންވެސް ވާހަކައަކީ އިމާރާ

ކުރަން، މަނަދޫއަށް އެފަދަކަމެއް ކުރަން ދާއިރާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ދެކޮޅު. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޝަކުވާކޮށްގެން އަޅުގަނޑު  

، އަޅުގަނޑު  އެކަން ބަލަން ފެށީ. ބަލަން ފެށީމަ އޭގެ ސާފު މަޢުލޫމާތެއް އެ ބޭފުޅުން ނުދެއްވި އަޅުގަނޑަކަށް. އެހެންވީމާ

ހާލަތުގައި   މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެއްގޮތަށްތޯ  ގާނޫނާ  ލާމަރުކަޒީ  ގެންދަނީ  އެ  ކުރިއަށް  އެކަން  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭނުންވަނީ 

އަޅުގަނޑު   ސާފުކުރަން  އެކަން  ލިބިގެންވޭތޯ  ކައުންސިލަށް  ނ.އަތޮޅު  އިޙްތިޔާރު  ގާނޫނީ  ހިންގުމުގެ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  އެފަދަ 

 ބޭނުންވަނީ.

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 އާދެ! އާދެ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އީސާ 

 ސާފެއްނުވި ދެންމެގައި. ؟ ކީކޭތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކިހާތަނެއްގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަތެއްހެއްޔޭ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު



 2021  މާރިޗް  9                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ    ލާމަރުކަޒީ

 

 

4 

 

 ވަރު މަސް.  3ނޫނީ  2މަސް ދުވަސްވަރު މިވީ.  3އެ ތަނުގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށިތާ އަދި މިވީ ގާތްގަނޑަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެކަންކުރަނީ ހަމަ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބިޑު ކަމިޔާބުކުރި ބަޔަކާ އެއްކޮށްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ކެނދިކުޅުދޫ

ބިޑަށް   ހަމަ  އޮތްގޮތުން  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  ނުބަލަން.  ބޮޑަކަށް  އެހާ  އަޅުގަނޑު  އެބައިބައި  ދެން 

 ހުޅުވާލައިގެން އެކަން ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާހަކައަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެވަރު ޚަރަދުކުރާއިރުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮތް ކައުންސިލަކުން  އެކަމަކު ޢީސާގެ  

 ؟ގާނޫނުގައި މި ބުނާ ހުއްދަތައް ނުނަގާ ކުރާ މައްސަލަ އެހެންނޫންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

ބަޔާންކޮށްފަ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެ ނުކުރެވޭނެއޭ  އާދެ! ގާނޫނުގައި   ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަހުރި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް 

ބުނާ ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކަށް މި އިމާރާތުގެ ތަންތަން އެބަ ފިޓްވޭ އަޅުގަނޑު ބަލާއިރު. އޭގައި އެބަހުރި އަލުން ޕްރޮޖެކްޓެއް  

އް ބަޔަކާ ޙަވާލެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ، އިމާރާތެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ، މިހެން  އިޢުލާނެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ، ޕްރޮޖެކްޓެ

ގޮސް ބައިވަރު ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައި އެބަހުރި އެ މާއްދާގައި. އަޅުގަނޑު، މަޑުކޮށްލައްވައްޗޭ. ތި ބޭފުޅުން މަޑުކޮށްދެއްވީމަ  

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ބަލާލަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ! އޯކޭ ޢީސާ. އަޅުގަނޑުމެން ތި މަޢުލޫމާތު ޢީސާއަށް ސާފުކޮށްދޭނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިނގޭތޯ.އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

 މަޑުކޮށްލައްޗޭ، ހަމަ މިނިޓެއް މަޑުކޮށްލައްޗޭ.



 2021  މާރިޗް  9                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ    ލާމަރުކަޒީ

 

 

5 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއި

ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  މާއްދާ  އެ  އޮތީ  މި  ބުނަނީ،  މި  މާއްދާގައި  އެ  މިހާރު 

 އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

  6ބެލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ބިމެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއްފަދަ ރައުސުލްމާލެއް ވިއްކުމާއި  

ޙައް ފަރާތަކަށް  އެހެން  ދިނުމާއި  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  ނުވަތަ  މަސް  ދިނުން  ނުލިބޭގޮތަށް  ޤެއް 

ދިނުމާއި   ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  ނެގުމާއި  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  ޒިންމާވާގޮތަށް  ކައުންސިލް  ޙަވާލުކުރުމާއި  ޚަލާސްކުރުމާއި 

ރައްޔިތުންގެ   އިންވެސްޓްކުރުމާއި  ހިންގަން  ވިޔަފާރިތައް  އެހެނިހެން  އިންވެސްޓުކުރުމާއި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް  އާންމު 

މުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  ނަ

ވަކިކުރުން. މީގެ   ލުމާއި  ކައުންސިލަށް މުވައްޒަފުން  ގެނައުމާއި  ބަދަލު  އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް  ކައުންސިލުގެ  ފާސްކުރުމާއި 

ންގެ ފައިސާ ވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެއޭ، އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް ނުހިންގޭނެއޭ އެއީ  ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތު

މާއްދާގައި   އެ  ވިޔަސް. ވަރަށް ސާފުކޮށް  ކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ވިޔަސް  ކަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ވިޔަފާރީގެ 

ރަށް ސާފުކޮށް ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް މި މާއްދާއާ ޚިލާފްވޭ  އެހެން ބުނެފައި އޮތްވާ މި ގާނޫނުގެ މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ވަ 

 އެ ހިންގާ ކަންތައްތައް. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ޝަކުވާއަކީ އިނގޭތޯ. މައްސަލަ ބަލާފައި އެކަން ހުއްޓުވައިދޭށޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދަނީ މި އިނގޭތޯ. އާދެ! އޯކޭ ޢީސާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފު. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

 އާދެ! އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ވެފައި އޮތްގޮތެއް ބަލައި މިކަމުގައި މަޖިލީހަށް    1ތެންކިއު. އަޅުގަނޑުމެން އެލް.ޖީ.އޭއަށް މި މައްސަލަ  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަން. އާދެ! ދެން އިތުރަށް މި އޮތީ ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް  

ލާފައި  ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މަސައް ކަތުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އާންމު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާކަމަށް ބުނެ 

އިންކުއަރީ   މި  އޮތްގޮތުގައި  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުރަސްމީކޮށް  މަޢުލޫމާތު  މީގެ  ދެން  ޕެޓިޝަނެއް.  އޮތް 

އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލައެއް.  ހަދަމުންދާ  މައްސަލަ  އެލް.ޖީ.އޭއިން  މި  ސާފުކޮށްފައި  އެކަން  ލިޔުމުން  ނޑުމެން 

ރައީސް   ކައުންސިލުގެ  ނައިފަރު  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އޮތީ  ދެން  ނިންމައިލާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

ގުޅޭގޮތުން،   ކާރމާ  ކައުންސިލު  3މުޙައްމަދު  މަޢާފުކުރައްވާތި.  ގުޅޭގޮތުން،  ކައުންސިލާ  ދެއްތޯ.  ރައީސެއް  ސިޓީއެއް  ގެ 

އަމިއްލަ   ގޮތުން  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކައުންސިލުން  އަޅުގަނޑުމެން    4ނޫން.  ދެން  ސިޓީއެއް.  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ފަރާތަކުން 

އެބަހުރި ކަމަދޫ   ކަމަދޫ މައްސަލައިގައި ބައިވަރު ސިޓީތަކެއް  އޭތި އަޅުގަނޑުމެން ނަގާފައި އޮތް ސަބް ކޮމިޓީއެއް، އެއީ 

އަ އަދި  ޓަކައި  ކައުންސިލާއި  ބެލުމަށް  ސިޓީތައް  ހުރި  ލާފައި  މިތަނަށް  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ފަރާތްތަކުންނާއި  މިއްލަ 

އެ   ފޮނުވާފައިވާނެ. އެ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު  ސަބް ކޮމިޓީއެއް ހަދާ  މައްސަލައެއް  ސިޓީ    4މައްސަލައެއް ގޮތަށް ބަލާ 

މައްސަ ހުރި  މިއަދު  އެއީ  ޒާހިރު.  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  އެހެންނޫންތޯފޮނުވައިލާނަން  ސިޓީތަކަކީ  އެހެންވީމާ،  ؟ ލަތަކަކީ، 

ނިންމައިލާނަން.   ބައްދަލުވުން  ދެން  ނެތީމަ  ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ފާހަގަކޮށްފައި  އިތުރުކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

އި ނުވަތަ  ބެހޭގޮތުން  ކަންތަކާ  މިހުރި  ބާއްވާނަން  ބައްދަލުވުމެއް  އިތުރު  ހަފްތާގައި  މިއަންނަ  ތުރު  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  އޮވެއްޖިއްޔާ  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީއެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  

________________ 

 




