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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވީމަ މިނިސްޓްރީން އަނބުރާ ސިޓީއަކުން ފޮނުވާފައިވާތީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

މޭޒުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާނަން. އިދާރީމުން. ދެން އަޅުގަނޑު މީެގ ތަފްޞީލު އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިން

 އެހެންވީމާ،...

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ަގއި މާލޭ ްޕލޭނިންގ ަގވާއިދަށް ގެެނވިފަިއ އިން ިއޞްލާޙަކާ ގުިޅގެން  2016ސެްޕޓެމްބަރު  5އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

ސިޓީ.  އޮތް ބޭފުޅުްނ ފޮނުވާފައި މި ތް މިހާރު އެއޮމިހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ިއޞްލާޙު ކުރަްއވަން ފޮނުވާފަިއ 

 މްލަތައް ބައެއް ޖު ހުރި މާއްދާތަކަށްސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވަނީ ޭއރުގެ އެ ަގވާއިދަށް އިޞްާލޙު ގެނެއްސައި 

ބޭފުޅުން ފޮނުއްވާފައިާވ  ގަިއ އެ 2017ޗް ރިމާ 1 ދާ ރިފަރެންސް އިޞްލާޙުކުރުމަށްއިޞްލާޙުކުރުމާއި ބަެއއް މާއް 

ނަނީ. ދެން ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަަޑއިގެން އިޞްލާޙު ކުެރއްިވ މާއްދާތަކާއި އެ މާއްދާތަކާ އޮން

ކުަރްއވާ ކަހަަލ ޓްރީން ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙު ގުޅުން ހުރީމަ އަުޅގަނޑުމެން އެ މާއްދާ އެގޮތަށް ަހއުސިންގ މިނިސް

 ޝުކުިރއްޔާ.ަލކީ. ގޮތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން، އަުޅަގނޑުގެ ޚިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި ަމތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 ށް.މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

މިހުންނަނީ  ެއކި މާއްދާތަުކގައި ވަރަށްހުންނަނީ  ނަންބަރުތައް ވެސް މިތިން ކަމެއް ސާފުކޮށްލަންެވގެން އިނގޭތޯ. ދެ

ާމރާތްތައް ހަދާއިރުަގއި މަގު ކަހަލަ ގޮަތކަށް. މި ބަޙުސްކުރެވެނީ މާލޭގެ ޢިމި 9141، 9144 ،9142ވަރަށް ގަަދއަށް. 

ގެޓް ނުވާތީ މި އަޅުގަނޑަށް  ނޫނިއްޔާ ގޭ ތިރީގައި ތުންތޯދިނުމާ ބެހޭ ގޮޓްބެކެއް ކައިރި، ނޫނިްއޔާ ގޯތީގެ އިުމން ސެ

ސާފުކޮށްދިނީމަ އެއްޗެއް  ަކން. އެކަންދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުންތޯއޭސްޕޭސް  ގމިއުޅެނީ. ނޫނިއްޔާ ތިރީަގިއ ޕާކިން

ގެނައުމުގެ ގަާވއިދު.  ޙުލާޞްެއއްވަނަ އި ގަާވއިދު  ންގލޭ ޕްލޭނިމާމި މިހާރު )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  އިނގޭތޯ.ދަންނަވާނީ 

 އަށްމާރާތްތަކުގެ ބިލްޑިންގޢި މީޓަރާ ހަމައަށް ހަދާ  45ވުރެ ުއސްކޮްށ މީޓަރަށް 30.48ގައި މިއިންނަނީ  3.2 އޭަގއި

 އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެްނީވމާ، ދޭކަށް ނުޖެހޭނޭ.  ސެޓްެބކްއާއި 
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަމަށް ހުރިހާ  ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުަރން ފެންނަ ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީންއްރިރު. ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެ

  ތާއީދު.ފް ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ޠީެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލަ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފް ޠީއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި މިއޮތީ. ެއއީ ދިއްޫދ ދާ

ހައުސިްނގ ކުަރއްވާަފއި މިވަނީ ދު އީތާ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއޔާޟް އިސްމާޢީލްގަމު ދާއިރާ ހުށަހަޅުއްވަިއ 

މައްޗަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު  މިގޮތަށް ފެންނަ ތި ފާސްކުރުމަށް. އެހެންީވމާ،މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީަގިއވާގޮތަްށ މީ

ގޮތަށް ފާސްވުމާ ުގޅިގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ން މިޤު. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ިއއްިތފާެދއްވުން އެދެން ލަނަންގަވާ

 ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް މިއަދަްށ މި ނިންމާލީ. 

 .އިނގޭތޯ
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