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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم  ` މި ވަުގތު   4ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ    .السالم  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 

އުނޫގފާރު އަދި އަޅުަގނޑު    هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަްމ ދާއިރާެގ  ވަޑައިެގން ތިއްބެވީ  

ވަޙީދުދާއިރާެގ   ބައްމުޙައްމަދު  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  .  ލާމަރުކަޒީ  ކުރަނީ  މި  ބައްދަލު  ދަލުވުމުަގއި، 

ޮގތުން  ުގޅޭ  ޮގތުން. ނައިފަރު، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލާ  ޮގތެއް ނިންމުމުެގ  ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާމެދު 

ފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. ަގއި ހުށަހެޅި  2020/8/31ަގއި މި އޮތީ    1މައްސަލައެްއެގ ޮގތް ނިންމުމަށް.    5ހުށަހެޅިފައިވާ  

ޢަމަލުކުރަމުންެގންދާ އާންމު  ކާރިމް ކައުންސިލުެގ އިދާރީ މައްސަލަތަކުަގއި  މުޙައްމަދު  ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ ރަީއސް، 

ފަރާތް  ހުށަހެޅުއްވި  ޕެޓިޝަނެއް.  ފޮނުވާފަިއވާ  މުވަްއޒަފުން  އިދާރީ  ކައުންސިލުެގ  ނަިއފަރު  ޮގތުން  ުގޅޭ  އުސޫލުތަކާ 

ޖަވާބު   ޕެޓިޝަން ސިޓީެގ  ފޮނުވި.  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ހިސާބު،  ޮގސްފަިއވާ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީ. 

ޖަވާބު  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.  ޖަވާބު  ސިޓީެގ  އެދެން  އިދާރީމޭޒުން  އަޅުަގނޑު  ލިބިފަ. 

 ވީ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ދެއްތޯ. މީގައި ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް ދެން ތި ވިދާޅު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދުވަސް ވެފަ...  10ދުވަސް ދޭށޯ. ދެން އެކަަމކު  10އާދެ! އެ ބޭފުޅުން އިނީ ސިޓީެގ ޖަވާބަށް ފޮނުވާފައި އިތުރު  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަވާބެއް    10 އެލް.ޖީ.އޭއިން  ފަހުން  ތި ދުވަސް  އޭެގ  ުގޅުްއވާލަްއވާފައި  އަދި  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ.  އަދިވެސް 

ކަންނޭނެގ   ހޯދާފައި  ޖަވާބެއް  ބޭނުންތެރިހެން.  ޖަވާބެއް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނޫންތޯ.  ސާފުކޮށްލަންވީ 

ެއކަން   އެހެންވީމާ،  ނިންމޭނީ.  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑު  1އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަްއސަލަ  އޮތް  މި  ޭއެގ ަގއި  އެދެން  އަދި   

 . 2ޖަވާބެއް ުގޅާލަްއވާފައި ސާފުކޮށްލެއްވުން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު  
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މި މައްސަލަތަކަކީ ކުރީެގ މަްއސަލަތަކެްއވީމާ، މިއީ މިދިޔަ ދައުރުެގ މައްސަލަތަކެއްވީާމ، މިހާރު މިދިޔަ ދައުރުަގއި ތިބި 

ހުންނެއް ނޫނެއްނު ކައުންސިލުތަކުަގިއ މި ތިބީކީ. އެހެންީވމާ، އަލުން މިއަށް އެހެން ޮގތެއް ނިންމަންވީނު، މިހާރު މި މީ

 އިންޮގތް ނޫން ޮގތެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ތި ފާހަަގކުރެްއވީ. އަސްލު އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި މަޖިލީހުެގ ބައެއް 

ކޮމިޓީތަކުން އެބަ ެގންުގޅޭ ކަންނޭނެގ މި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގިއ ޖަވާބުދާރީވާނެ ުއސޫލުތަކެއް. އެއީ އަންނަ ކޮންމެ 

ކޮމި އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން ސިޓީއަކަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެއްޖެްއޔާ  ހޭދަކުރަން  ަވުގތު  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުކޮށްެގން  ޓީ 

އޮންނާނީ ނުވެފައި ކަންނޭނެގ. މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމަންވާނީ ނިޒާމާ  

މަްއސަލަތަކާ ދިމާވާ  ހިންުގމުަގިއ  ނިޒާމު  ލާމަރުކަޒީ  ޮގތުން  ބައެްއ   ުގޅޭ  ނުކުންނަ  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ިމ  އަދި 

ކަންކަންހެން. މީަގއި ކުރީދުަވހުެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ވެސް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ ކަމަދޫ ކައުންސިލުން. ދެން މިއީ ވެސް 

 ދަމާލެވުނު އަދި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިހާރު އިންތިޚާބުކުރެވިފައި އޮތް ކައުންސިލުެގ ކުރިން ކޮވިޑާ ުގޅިެގން މުއްދަތު

ޚާއްޞަ ާގނޫނަކުން މުއްދަތު ދަމާލެވިެގން އެ ދިޔަ މުއްދަތު ތެރޭަގއި ައއިސްފައި ހުރި ަމއްސަލަތަކެއް. މިއީ ހަމަ ކަމަދޫ 

ކައުންސިލެކޭ ެއއްޮގތަށް ނައިފަރު ކައުންސިލު ވެސް މިހާރު މިވަނީ ބަދަލުވެފަ. ދެން ބަދަލުވި ފަހުން މިހާރުެގ ޭއެގފަހުން 

ެވސް މިފަދަ   ެއކަމަކު  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށެއް.  އަންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގެއއްނުޭވ  އަދި  އަޅުަގނޑަށް  މައްސަލަ 

ކަމެއް އެ ކައުންސިލު ބަދަލުުވމާ އެކީަގއި ކައުންސިލުތަކަށް އައު ާގނޫނުން ައއު އިޚުތިޔާރުތަކާ ައއު ބާރުތަކެްއ ލިބި ެއއާ 

ައޅު ހިނަގމުންދާއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއޮގތަށް  ޮގތުން  ުއސޫލެއްެގ  ކަންކަން  މި  ައސްލުަގއި  ހީވަނީ  ަގނޑަށް 

މެދުަގިއ  ފަރުދުންތަކެއްެގ  ދިމާވަނީ  މި  ނައިފަރުަގއި ވެސް  ޮގތަށް  ކަމަދޫ  ހަމަ  އެއީ  ކަމަށް.  ކަމެއް  ފައިލްކުރަންޖެހޭނެ 

ންސިލުެގ ރަީއސާއި ޒިންމާދާރުވެރިއާ ނުވަތަ ދިމާވާ ވަރަށް ދުވަސްވީ މަްއސަލަތަކެއް ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ. ކައު

އެހެނިހެން ކައުންސިލަރުންނާ ދެތެރޭަގއި އޮންނަ މައްސަލަތަކެއް. ެއއް ބޭފުޅަކު ޝަކުާވެގ ސިޓީެއއް ފޮނުްއާވއިރަށް ދެން 

ކަ މި ދެންނެވީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޭއެގ ރައްދުަގއި ސިޓީ ފޮނުްއވާ ެއކަހަލަ ުއސޫލަކުން އަންނަ ތަން. ެއއީ މިހެން މި ވާހަ

މަސައްކަތްތަކެްއ  ިގނަ  ަވރަށް  ހުށަހެޅި  ބިލުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަހުރި  ކޮމިޓީއަށް  ލާމަރުކަޒި  އަޅުަގނޑުމެން 

ހުރި  މިހެން  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ގޮއްސަ  އެްއޗެހިތައް  ބައެްއ  ދިުގލައިެގން  ވެސް  މިހާރު  ާގނޫނީ،  އަޅުަގނޑުމެން 

ައވަ  ތަންކޮޅެއް  އެބަޖެހޭ މައްސަލަތައް  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އަސްލުަގއި  ޓަކައި  ރޭވުމަށް  ނިޒާމެއް  ނިންމޭނެ  ހަށް 

އަދި  ފަސޭހައިން  މިއަށްވުރެ  ައވަހަށް،  މިއަށްވުރެ  ދިނުމުަގއި  ޖަވާބު  ދަންނަވަން ސިޓީތަކަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް 
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ޢަމަލުކު އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ސަލާމަތްާވނެ  ވަުގތު  ބާރަށް ކޮމިޓީެގ  މަސަްއކަތްތައް  ކޮމިޓީެގ  އެބަޖެހޭ  ރަން 

ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ޓަކައި. ދެން އޭެގ ޖަވާބު ނެތީމަ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ ޭއެގ ޖަވާބެއް ހޯދާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން 

އޮތީ   މި  ދެން  ކަމެއްހެން.  ކުރަންޖެހޭނެ  ެއީއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނިންާމލުން  ޮގތެއް  ދޭތެރޭަގއި  ،  1/ 2020/11އެއާ 

ނައިފަރު ކައުންސިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ސައިލުެގ/ޅ.ނައިފަރު ސަބް ކޮމިޓީއާ  

ދަންނަވާލަން   ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވާލަދެއްވުަމށް.  މީެގ ސިޓީ  ަމއްސަލަ  މި  ހަވާލުކުރެވިފަ. 

ކުރީެގ ވެސް  ހުށަހެޅުމެއް.    މިއީ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ދައުރުަގއި  އަޅުަގނޑަށް   8ކައުންސިލުެގ  މިހާރު  ޞަފުޙާެގ ސިޓީ. 

ފާހަަގވީ ދެން ވަރަށް ދިުގ ސިޓީއެްއވީމާ ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ޮގތުން، މީަގއި މިހިރީ ކުރީެގ ކައުންސިލުން ހިންާގފަިއ  

އްތަކެއް ހިނާގފައި ހުރި ކަމަށް ފާހަަގކުރައްވާފައި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުރި ބިމުެގ މުޢާމަލާތްތަކަކާ ޙައްޤު ނޫން ކަންތަ

އިޚްތިޞާސް  ރަށުެގ  އިންތިޚާބުވެފަ.  ކައުންސިލެއް  އެހެން  މިހާރުވަނީ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ައޅުަގނޑު  ހުށަހަޅުއްވާފަ. 

އެކަން  ވެސް  މިހާރު  އަސްލުަގިއ  އެހެންވީމާ،  ހަވާލުކުރެވިފަ.  ކައުންސިލާ  ސާފުކުރުން ކަނޑައެޅީ  މަުގންތޯ  ެއ  އޮތީ   

ކައުންސިލާ  ރަށު  ފުރަތަމަ  ކަެމއްަގއި  ހިނާގ  ުގޅިެގން  ބިމާ  ރަށެްއެގ  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  އަދި  މުހިންމު. 

މުޢާމަލާތުކުރަން، މުޢާމަލާތުކޮށް އަދި އެ ކައުންސިލަކުން ާގނޫނާ ޚިލާފަށް އިނޭގތޯ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ނުވަތަ އެހެނިހެން 

މުައއްސަސާތަކަށް ދިވެހިރާ ބެހޭ  ކަމާ  އެކަން  ކަުމަގިއވާނަމަ  ކުރާ  ކަމެްއ  ޚިލާފަށް  ާގނޫނުތަކާ  ހުރި  ހެދިފައި  އްޖޭަގއި 

ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  ވަންޏާ  ކަމުަގއި  ހިނާގ  ޢަމަލެއް  ކޮރަޕްޝަނުެގ  މިސާލަކަށް  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ 

އަދި   ހުށަހެޅުއްވޭނެ.  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ވަންޏާ ކޮމިޝަނަށް،  ކަމަށް  ފާހަަގާވ  ކަމަށް  ކުރަްއވާ  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  އެހެނިހެން 

ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް ެވސް އަދި ރަށުަގއި  ަގބޫލުކުރަނީ ފުލުހުންެގ މުައއްސަސާއަށް ެވސް އަދި ލޯކަލް  އަޅުަގނޑު 

ވީމާ، މި ސިޓީއާ ބެހޭ ޮގތުން ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު ައދި ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ ބޭނުން ވެސް ހިތްޕެވޭނެ ކަމަށް. އެހެން

ބިމާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އޭރުަގއި އޮތް ޮގތަކަށެއް ނޫންކަން މިހާރު ރަށުެގ ކަންކަން އޮންނާނީކީ. ެއއީ ޭއރު 

 ޚާއްޞަ ާގނޫނަކުން ކައުންސިލުތަކުެގ އުމުރު ދަމާލެވިފައި އޮތް ދުވަސްވަރެްއަގއި ހިނާގފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް މިއީ. 

އެހެންވީމާ، އައު ކައުންސިލުތައް ައއިސްެގން އެ ބޭފުޅުން ރަށުެގ ބިމާ ބެހޭ ޮގތުން ކަންކުރަްއވާނެ ައއު ިވސްނުމެއްަގިއ 

އަދި އައު ާގނޫނާ އެކީަގއި ލިބިދިން އިޚުތިޔާރެއްެގ ތެރެއިން މިހާރު އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވާނީ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ކިހިނެއް  ޮގތުން  ބެހޭ  ކުރިއަށްދާނީސިޓީއާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވައިލާނަން ؟ )ތޯ  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މިހިރީ.   ކަންތައްތަކެްއ  ކަހަލަ  އެއް  މައިަގނޑު  ހަމަ  ދެން  އޮތީ    3އިނޭގތޯ.  މި  ނައިފަރު    2021/1/21ަގއި  ަގއި 

ހުއްޓުަވއިދެްއވުމަށް ޢަމަލުތައް  ކުރަމުންދާ  ބޭއިންސާފުން  މަްއސަލަ. ކައުންސިލުން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އެދި   

އޮތީ   މި  ދެން  އިތާ/ޅ.ނައިފަރު.  އިސްމާޢީލް،  އަބޫބަކުރު  އޮތީ   4ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  މި  މައްސަލައަކަށް  ަވނަ 
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ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީަގއި ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ އޭރުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް އެ   2021/2/7

އަޙްމަދު ފަރާ ފޮނުވަނީ  ހުށަހަޅުއްވާ  މައްސަލަ  މައްސަލަ.  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ހައްދަވާފައިވާތީ  އިތުރުފުޅު  ޮގތުން  ުގޅޭ  ތާ 

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު    2021/3/15ވަނަ މައްސަލައަކަށް މި އޮތީ    5ޔާސިރު، ޗަރުމާެގ/ޅ.ނައިފަރު. އާދެ! އެހެންވީމާ،  

ސިޓީތަކުަގއި ފޮނުވާފަިއވާ  މައްސަލަ. އޮތޯރިޓީއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  އެދި  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  އަވަސް  މައްސަލަތަކަށް  ވާ 

ނިމިެގންދިޔަ  އިނޭގތޯ،  ދަުއރުެގ  ކުރީ  ތަންހަޅިެގ/ޅ.ނައިފަރު.  މޫސާފުޅު،  ިއބްރާހީމް  ފޮނުވާފައިވަނީ  މައްސަލަ 

ލައެއް ވެސް ހުށަހެޅިފައި މިހިރީ. ކައުންސިލުެގ ދައުރުަގއި ހިނާގފައި ހުރި ކަންތައްތަކަކާ ބެހޭ ޮގތުން މި ހުރިހާ މައްސަ

އެކިއެކި  ހުރި  ކައުންސިލުަގއި  ނައިފަރު  އެކީަގއި  ކައުންސިލާ  ނައިފަރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލަން  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް 

ެއއް   އުފެދުނީއްސުރެ  ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ  މި  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ުގޅިެގން  މައްސަލަތަކާ 

ސިލަކަށް އެންމެ ިގނަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވިފަިއވާނީ ނައިފަރު ކައުންސިލާ އެކީަގއި. އެ ބޭފުޅުންެގ އެ ކަންކަން ކައުން

އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުން ެވއްޖެއްޔާ ހަމަ ިގނަ ބައްދަލުވުންތަކެްއަގއި އަޑުއަހާ ހުރި ކަންކަން  

މިލުވާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ވެސް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާ ވެސް ައޅުަގނޑު  އޮޅުންފިލުވާފަ. އަދި އެކަުމަގިއ ޝާ

ވާނީ ބައްދަލުކޮށްފަ. ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ވާނީ ބައްދަލުކޮށްފަ. ދެން ވަރަށް ިގނައިން 

ނައިފަރު ކައުންސިލަކީ. އަދި މި ދެންނެވި ކައުންސިލާ   މައްސަލަތައް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހެޅެމުން އައި ކައުންސިލެއް

ައއު  ނައިފަރުަގއި  މިހާރުވަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތުން.  ބެހޭ  ކަންކަމާ  އެތެރޭ  ކައުންސިލުެގ  އަދި  ޮގތުންނާ  ބެހޭ 

މި މައްސަލަތައް   ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރެިވފަ. އައު ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވީ ފަހުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވާ ޮގތުަގއި

އައުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މެދުކެނޑިފައި ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތުން އަުއ  

ކައުންސިލާ ެއކީަގއި ކުރީެގ ކައުންސިލުަގއި ހުރި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކެއް މިހާރު ޙަްއލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

މައްސަލަިއަގއި ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ެގންނަންވީ ެއއް ޙައްލެްއ   5ނީ. ދެން ޖުމްލަކޮށް މި  ަގބޫލުކުރަ

 ކަންނޭނެގ. ދެން އެއާ ބެހޭ ޮގތުން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތަކާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު އެދެން ނަޝީދު އެްއޗެއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު  

މިހާރު ކުރީ ކައުންސިލު ކަމެއްވީމާ މި އިނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީއަށް. ސިޓީެގ ޖަވާބު ހޯދާފަ 

ދެން ހަމަ ސިޓީން ޖަވާބު ހޯދާފައި ނިންމާލަންވީނު މިހާރު ދެން ކަންތައް ހުރި ހިސާބެއް ބަލަން. މި ބުނީ ކައުންސިލަށް 

ނުވާފަ. ދެން މިހާރު ޙައްލުވެފައި ކަމަށްތާ ބަލަންޖެހޭނީ. ބޮޑަށް ކާރިމުެގ ަމއްސަލަ ކަމަށް މީަގިއ މި ހުރީ ސިޓީއެްއ ފޮ

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ކާރިމް ނެތީމަ އެ ކަންތައްތައް ޙައްލުވާނެތާ. އެ މީހަކު ކުރަމުންދިޔަ ކަން  
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މީހާތާ. އެހެންވީމާ، ކާރިމް ނެތީމަ، އަލުން ސިޓީއެއް ފޮނުވާލާފައި އޭރުން ؟ ނީކައުންސިލެއް ނޫންތާ ކުށްވެރިވެފައި މި އި

 އިންނާނީ ނިމިފައެއްނު. އެކޮޅަށް ވެސް ޖަވާބެއް ދެވޭނެ ކަަމށް މި ބަލަނީ އެޮގތަށްވީމާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފޮނުވާފައި ފަރުދުން  ވަކި  ނަޝީދު  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޖެހޭނެއޭ އެ އެކަމަކު  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި ސިޓީތަކަށް   

ޖަާވބު  އެލް.ޖީ.ޭއއިން  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އެލް.ޖީ.އޭއިން،  ޖަާވބު  މީެގ  އެހެންވީމާ،  އާނ!  ދޭން.  ޖަވާބެއް  ފަރާތްތަކަށް 

ސްޓޭޓަ  އޭެގ  ސާފުކުރެްއވުމަށް.  ުގޅުއްަވިއެގން  އިނޭގތޯ.  ހޯއްދެވުމަށް  ޖަވާބު  ކަންކަމުަގިއ  ސް ހޯއްދަވަންޖެހޭ 

ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ދެން އެއަށްފަހުަގއި މި ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ ޖަވާބު، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަާއ 

ޒިންމާތަްއ  ކައުންސިލާ  ެއކީަގއި  އިޞްލާޙުތަކާ  ެގނެވުނު  ާގނޫނަށް  ައއު  ޮގތެއްަގއި  ޖުމްލަ  ޖަވާބު  ދޭނެ  ުގޅިެގން 

ކަ  ައއު  އަދި  ކަންކަން މަތިކުރެވިެގން  މި  ހެދުމާއި  ޕްލޭން  ބިނާވެށި  ހެދުމާއި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީެގ  ރަށުެގ  އުންސިލުން 

ކުރިއަށްެގންދާ ކަމާއި އެ ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަތަކަށް އަުއ ކައުންސިލާ އެކީަގިއ އަދި އަުއ އިޞްލާޙުތަކާ އެކީަގއި ބަދަލު 

ހީވަ އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ޮގތަށް  ަގބޫލުކުރާ  ކަމަށް  ދެން ސިޓީ އަންނާނެ  ކަންނޭނެގ.  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ޖަވާބުދޭން  ނީ 

ެއލް.ޖީ.އޭެގ ޖަވާބަކާ އެކީަގިއ އެ  ޑްރާފްޓުކޮށްލަްއވާފަިއ، މި ދެންނެވީ އެލް.ޖީ.ޭއއިން ޖަވާބު ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލައިަގއި 

ދެއްވުމަށް އިނޭގތޯ. މެންބަރުން ސިޓީެގ ޖަވާބު ޑްރާފްޓެއް ކޮށްލައްވާފައި އަޅުަގނޑު އެދެން ކޮމިޓީ ުގރޫޕުަގއި ހިއްސާކޮށް

ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ނިންމާލަން  ކަން  މި  ޖަވާބުދީފައި  ެއޮގތަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ބައްލަވާލައްވާފައި 

 ؟ އިޢުތިރާޟްކުރަްއވަންތޯ ނަޝީދު އެޮގތަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ކުރަން. ނޫން، ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންނޭނގެ  އެބަޖެހޭ  މިކަން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ޮގސްފި  ދިުގލައިެގން  މާބޮޑަށް  އެބަޖެހޭ  މިކަން  އެއީ 

މިައދު  އެހެންވީާމ،  އިނޭގތޯ.  ކޮށްލަދެްއވުމަށް  ކަން  އެ  އިދާރީމޭޒުން  އެދެން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލަން. 

 ލުވުން އަޅުަގނޑު ނިންަމއިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ބައްދަ
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