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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި ިއއްޒަތްތެރި  ަވނަ    5ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ޕެޓިޝަންތަކާމެދު ދިރާސާކުރުމަށް މިއަދު މި ކޮމިޓީ  

ނަލް ސަރިވސް،  މި ބާއްަވއިލެވުނީ. އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު މަޝްވަރާކުރެވިފަިއވާ ބައެއް ޕެޓިޝަންތަކަކީ، ކަރެކްޝަ

ބަޔާންކޮށް    ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ަގއިދީންެގ  ތިބި  ޖަލުަގިއ  ައއްސޭރި  ސަރވިސްއިން  ކަރެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޕެޓިޝަންަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ޕެރޯލްއާއި އަދި އެކަމާ ުގޅުންހުރި ބަެއްއ  

އަޅުަގ ލިބި  މަޢުލޫމާތު  ހަމަ  އިދާރާތަކުެގ  ލިބިފަ.  ފުރުޞަތު  ާގތްަގނޑަކަށް  އެކުލަވާލަން  ރިޕޯޓު  ނޑުމެންނަށް 

ވަނީ  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޕެޓިޝަނަށް  ހުށަހަޅާފަިއާވ  ުގޅޭޮގތުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ  ކުލި  އެާއއެްއކޮށް 

އި އޭެގ  އަދި  ލިބިފަ.  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިންމޭނެަވރަށް  ޮގތެއް  ސްކޫލުެގ  މިކަމާމެދު  ހިރާ  ތުރަށް 

ކޮމިޓީއަށް  މި  މިވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސިޔާސަތުތަކަށް  ެގންުގޅުއްވާ  ސަރުކާރުން  މައްސަލަިއަގއި 

ހުޅުވާލަނީ   މި  ލަފައަކަށް  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ސަރުކާރުން.  ސާފުކޮށްދެއްވާފައި 

ކޮމިޓީަގއި   މި  މިވަުގތު  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ފެނިލައްވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މެދުަގއި  މައްސަލަތަކާ  މިހިރަ 

އިްއޒަތްތެރި   ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާއަކަށް.  ފަހު  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

 މެންބަރު ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެއް 

ފަދައިން   ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  ވެސް  ފައްޓަވަމުން  މުޤައްރިރު  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަދި   ކަންތައްތަކާއި  ޖެހުނު  ކުރަން  ޮގތުން  ހޯދުމުެގ  މަޢުލޫމާތު  ޕެޓިޝަންތަކުެގ  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވަނީ މި ކޮމިޓީައށް ހޯދިފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  ހޯދަންޖެހިފައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް  

ކަމަށް   ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މަރުޙަލާ  ނިންމުމުެގ  ރިޕޯޓުތައް  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  އެ 

 ކޮޅެއް. މަޢާފްކުރައްވާތި! އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާތީވެ ރިޕޯޓުތައް... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މުޤައްރިރު ކުޑަ ވަުގތު 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ިއޒުނަެއއް ނެތް  

ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓުތަްއ  

 ށް ެގންދިއުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  އެކުލަވާލުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭނުންފުޅުތޯ ފުރުޞަތެއް  މެންބަރަކު  އިތުރު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ކެޔޮދޫ  ؟ )ޝުކުރިއްޔާ  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 ނޑު ތާއީދުކުރަްއވާ... ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުމެއްހެން ހުށަހެޅީ. އަޅުަގ

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މި ކޮމިޓީއަށް އަލަށް ލިބިފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް

ޕެޓިޝަން   އެ  ައޅުަގނޑު  އެބައޮތް.  މައްސަލަ  އެ  މިހާރު  ފައިލްކޮޅުތަކުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެގނައީ.  އަޅުަގނޑު 

މިއީ   ދަންނަވާލާނަން. ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުަވއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން. 

ފަރާތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ސްޕޮންސަރ    137

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ހަމަ  ބެހޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  މި  އަޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަނެއް.  އޮތް  ކުރަްއވާފައި 

 ޣުނީ.  ހުޅުވައިލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢަމަލުތައް   ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ  މާކުރަތު  ޕެޓިޝަން ރ.  ފާހަަގކުރި  ތި  ދެންމެ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޕެޓިޝަން،   ހުށަހަޅާ  އެދި  އިންނަނީ.    300ހުއްޓުަވއިދިނުމަށް  މި  ސޮއިކޮށްފައި  ބޭފުޅުން  ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 



 2021 މާރިޗް 3            ވަނަ ބައްދަލުވުން  5ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

3 

 

ކޮމިޓީައކީ ޕެޓިޝަން  މި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤީ  ެވސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިއީ   

ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހޯދައިދިނުމަށް  ތަސައްލީއެއް  އެދުންތަކަށް  ދޭ  އެ  ރަްއޔިތުން  އާންމު  މަޝްވަރާކޮށް، 

ކަމަށް  އެ  ލިބޭތޯ  ލުޔެއް  އެކަމުން  ރައްޔިތުންނަށް  އެ  ކޮށް،  ތެރޭަގއި  ދާިއރާެގ  އޭެގ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ހުށަހެޅިފައި މަސައްކަތްކޮށްދި މި  މިހާރު  ފާހަަގކޮށްލަނީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންކަުމން،  ކޮމިޓީއެއް.  މަސަްއކަތްކުރާ  ނުމަށް 

މިވާ ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާ ޕެޓިޝަނުެގ މަިއަގނޑު  

ބޭފުޅާ   އެ  މިވަނީ،  ފާހަަގކޮށްފަިއ  ޮގތުަގއި  ރަށުން  ކަމެއް  ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި  ައއި  މަސަްއކަތްކުރަން  ރަށުަގއި 

ކޮޓަރިެއއް ކުްއޔަށް ހިފާފައި ދިނުމާއި، އެ ބޭފުޅާެގ ނިސްބަތްވާ ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން ރަށުަގއި މަސައްކަތެއް  

ައޅުަގނޑު ވާހަކަ.  ހުރަސްއެޅޭ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުަގއި  އަދި  ކަންތައްތަކެއް  މިކަހަލަ  ފާހަަގކޮށްލާނަން   ކުރުމާއި، 

ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުތައް ެއއީ އިންތިޚާބުވެފައި ތިބޭ ކަުއންސިލުތައް. އެ އިންތިޚާބުވެފައި ތިބޭ ކައުންސިލުތައް މި 

ތިބެނީ އެކަކަށްވުރެ ިގނަ ކަުއންސިލަރުންނާ އެއްކޮށް އިންތިޚާބުވެފައި. ތިބޭ ހާލަތަތްކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެތައް  

އެ ޢަމަލުކޮށް  ރަށަކުން،  ދެން  ޮގތުން  ހުންނަ  ޢަމަލުތައް  ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ  އެބަދޭ  ފެނިެގން  އަތޮޅަކުން  ތައް 

ިގނަ   ވަރަށް  ރަީއސް  ކައުންސިލުެގ  ތިނަދޫ  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ކައިރިން  އަޅުަގނޑު  ޮގތްތައް.  ހުރި  ނިންމާފައި 

ކައު ތިބި  ދެން  ދޭތެރޭ  ޢަމަލުތަކާ  ބޭފުޅާެގ  ކުރެއްވި  ހިތްހަނުޖެހޭކަން  ރައީސްކަން  ރައްޔިތުން  އަދި  ންސިލަރުންނާއި 

ެއީއ   އެކަހެރިކޮށްލީ.  ޒިންމާތަކުން  ދުރުކޮށްލީ.  މަޤާމުން  ހުރި  އެ  ފާސްކޮށްފައި،  ނެތްކަމަށް  އިތުބާރު  ފާޅުކުރީމަ 

 ުގޅޭ ެއ  އެކަންތަްއ އޮންނަ ޮގތް. ދެން، އިތުރަށް ަމއްސަލަެއއް އޮެވއްޖެކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެ ބޭފުޅުންނާއި އެންމެ

ބޭފުޅުންެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެލް.ޖީ.އަށް ހުށަހަޅަިއެގން އެ މައްސަލަތަކާިއެގން ކުރިއަށް ދަނީ. އަދި ަވއްކަމާިއ  

ކޮރަޕްޝަން  -ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ރާއްޖޭަގއި ެއކަމާ ުގޅޭ ުމއަްއސަސާ އެންޓި

ހުށަހަޅައިެގ ކަތީބަކު  ކޮމިޝަނަށް  ކުރީެގ  މާއެކަނި  އެކަނި  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ން 

ހުންނަ ޮގތަކަށް މިހާރު އެއްވެސް ކައުންސިލެްއެގ ރައީސެްއ ވެސް މެންބަރެއް ވެސް ނުހުންނާނެ. އެ ހާލަތުަގއި އެ 

ހާލަތެއްގަ  ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ  ޮގތާމެދު  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބައްދަލުވުމެއް  ބޭފުޅަކު  ހަމަ  މެންބަރުންނަށް  ތިބި  ދެން  އި 

ބާއްވާފައި، އެ ބޭފުޅާއާ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ޮގތްތަކެއް ނިންމައި، ެއކަމަށް އެ ުއސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައި އެ  

ހުރި ކުރަން  އިތުރަށް  ހޯދައިެގން  ލަފާ  އެލް.ޖީ.ޭއެގ  އަދި  ކުރައްވާ.  ޢަމަލުވެސް  އެޮގތަށް  ކަންތައްތައް   އޮންނަނީ. 

ކުރެވޭތޯ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިެގން ރަށެއްެގ  

ކައުންސިލުެގ ރައީސަކަށް ހުރި ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭ މިކަހަލަ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ޮގތެއް 

ކަމަކަށް. މަޝްވަރާކުރުމުެގ    ނިންމިދާނެ  އެއަށް  ހުށަހަޅައި،  މިކޮޅަށް  ޕެޓިޝަންތައް  މިފަދަ  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު 
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ބަދަލުަގއި މިއަށް ވީހާވެސް ައވަހަށް ޖަވާބެއް ދޭންވީ. މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތައް، ސަރުކާރުެގ މުއަްއސަސާތަކާއި  

އެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮށް، ރަށު ރަްއޔިތުން އަދި ކައުންސިލުަގއި ދެން ތިބި އިއްޒަތްތެރި ކައުންސިލުެގ   މެންބަރުންނާ 

މިކަމަށް ޮގތެއް ހޯދައިފިއްޔާ މާ އަވަސް ކުރު މަަގކުން ޮގތެްއ ފެނިދާނެތީ. އެހެންކަމުން، އެ ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު މި  

ޮގތެއް ނިންމަން އަޅު ަގނޑު އެދޭ  ޕެޓިޝަން މި ކޮމިޓީން ބޭރުކޮށްލަން ނޫނީ މި ކޮމިޓީން މި ޕެޓިޝަނާ މެދުަގއި 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަޅުަގނު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާެގ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އެްއޗަކާ  ބުނުްއވި  އަސްލު  މުޣުނީ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ފަށައިފި  ބަލަން  ޕެޓިޝަންތައް  މިފަދަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތާއީދު. 

ހިނާގ   ދެމެދުަގއި  މީހުންެގ  ދޭދޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކުރިއަށްދާން ވެއްޖެ  ކޮމިޓީން  ޕެޓިޝަން 

ކައުންސިލެްއެގ   މި  މިތާނަގއި  ދެން،  ހިނގައިދާނެ.  ހިސާބަށް  ބަލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކަންތައްތައް 

އުސޫލުތަ  ތެރޭަގއި  ކައުންސިލެއްެގ  މިހާރު މެންބަރަކަށްވާއިރު،  އެބައޮތް.  ާގއިމުކުރެިވފައި  ހަމަތަކެއް  ކަކާއި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ހިންުގމާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ އެބައޮތް މިހާރު. އަނެްއކާ  

ރު އެ ކައުންސިލަކަށް  އެލް.ޖީ.ޭއއިން މި އުސޫލުތަކާިއ ަގާވއިދުތަކާ ެއްއޗެހި އެބަހުރި. ކައުންސިލެްއެގ މެންބަރަކަށްވާއި

ެއ   ޙަޤީޤަތުަގއި  އެނެގނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  މީެގއިން  ދެން،  ކުރެވިދާނެ.  ކަންތައްތަްއ  އެ  ހުށަހަޅައިެގން 

ޒާތީ  އޮންނަ  މި  ބޭފުޅުންނާ  ހުރި  ދެން  ކައުންސިލެްއެގ  އެ  މިތާ  ނުވަތަ  ރައީސާއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކައުންސިލަރަކީ 

 އައި ޕެޓިޝަނެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން، ކައުންސިލަކަށްާވއިރު ކަމެއްެގ ތެރެއިން އުފެދިެގން

ޕެޓިޝަނެްއ  ެއކަހަލަ  އެހީަގއި  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ބޭފުޅުން.  ތާއީދުކުރާ  މިސާލަކަށް  ތިބޭނެތާ  ކައުންސިލުަގއި  އެ 

ވާހަ ަގބޫލުކުރާ  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ބަލައިަގތުމަކީ  މިތަނަށް  ދަންނަވަން. ހުށަހަޅައި،  ކަމަށް  ނޫން  ކައެއް 

މުސްތަޤުބަލުަގއި މީެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަދި މި މަޖިލީހަށް ވެސް ހަމަ އުނދަޫގތަކާ ކުރިމަތިލާން 

 ޖެހިދާނެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސި

ވާހަކަައކަށް   ހުރިހާ  ދެއްކެވި  ތި  ބޭފުޅުން  ދެ  ތި  ދެންމެއަކު  ނުެވވުނު  އެއްބަހެއް  މުޅިއަކުންނެްއ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ކޮމިޓީއަށް   ޕެޓިޝަން  ވާހަކައަކަށް.  ހުރިހާ  ދެއްކެވި  ތި  މެންބަރުން  ދެ  ިއއްޒަތްތެރި  މަޢާފްކުރަްއވާތި!  އިނޭގތޯ. 

 އުސޫލެއް އަދި ަގާވއިދެއް ވެސް ޮއވޭ. ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން ެއ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމުެގ

ޮއވޭ އެތައް ކޮމިޓީެއއް. މިއީ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ދަށުން   ޙަވާލުވާން ވެސް އެބަޖެހޭ. މި ކޮމިޓީ، މި މަޖިލީހުަގއި 

ވެސް   މަޖިލީހުަގއި  މި  ޓަކައި  ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް  ހެދިފައި ކައުންސިލުތައް  ކޮމިޓީއެއް  އިތުރު  މިހާރު  އެބައޮތް 

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ކޮންމެހެން މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ އެީއ ލާޒިމުކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ.  

ެގ  އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮމިޓީން އަނެއް ކޮމިޓީއަށް، މި ދެންނެވީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީ އެއީ މި ކޮމިޓީ

މަސްއޫލިއްޔަތެއް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ކުޑަ ަވުގތުކޮޅެއް. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، މި ޕެޓިޝަނާ 

ބެހެޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި އޮތީމަ ނުރަސްމީކޮށް ވާހަކަދައްކާލަން  

 ާއދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު އެދެން އިނޭގތޯ. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީަގިއ އަދި މިއަދު ެއއްކަމެްއ އެބައޮތް. ރ. މީދޫަގއި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޯގތި ދިން މަްއސަލަިއަގިއ  

ބައްދަލުކޮށްލަން ކައުންސިލާ  ވަނީ  ކަނޑައަޅާލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދުވަހެއް  އެހެންވީމާ،  ނިންމާފަ.  ކޮމިޓީން  މި   

އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ހާލަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޒޫމް މީޓިންއަކުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެވޭނީ. އޭރުން  

ހުށަ ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލެވޭނެ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ވެސް  ރިޕޯޓު  ިގނަ  މި  ހުރި  ހަޅާފައި 

އެއްކޮށް   އެދުމާ  މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  މިވަނީ  ކޮމިޓީން  މި  ލިޔުމަށް  ރިޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކަކަށް 

ނުވަތަ   ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  އިތުރުކޮށްލަން  ކަމެއް  މިއަށް  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ފަށާފަ.  މިހާރު  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 
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ނެތް   ކަމެއް  މި އިތުރު  އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  އެޮގތަށް  ވާނަމަ  ކަމަށް 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލުެގ ރަީއސްެގ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުަމށް އެދި ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

ހުށަހަޅާފައިވާ   މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ބެހޭޮގތުން  ދާއިރާެގ  ޕެޓިޝަނާ  ކެލާ  ޮގތަށް  ހުށަހަޅާފަިއވާ  މުޣުނީ  ޮގތަށް، 

މެންބަރަކު   އެްއވެސް  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ  ެއއަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރިއަށްދާނަން.  އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން،   އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ 

ދުވަހެއް  ވަކި  ބައްދަލުކުރަން  ކައުންސިލާ  މީދޫ  ރ.  ދެންނެވިހެން  ކުރިންވެސް  ހަމަ  މިއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ފައިނަލްެވެގންދާނެ.  ރިޕޯޓުވެސް  މި  އޭރުން  ކަނޑައަޅާލަން.  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

ސާބުން މި ނިމުނީ. މިއަދުެގ ބަްއދަލުވުން ވެސް މި ނިމުނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގިއ ހުރި މައްސަލަތައް މިހާހި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 

_______________ 


