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 {މުޙްައމަދު ވަީޙދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ުއނގޫފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  .  عليكم السالم`.  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  މި    5ލާމަރުކަޒީ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އަދި   ރާޝިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  އިންނެވީ  ވަޑައިގެން  މިވަގުތު  ބައްދަލުވުމުގައި 

ހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަޙީދު.  މުޙައްމަދު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  ލާމަރުކަޒީ  ހުރީ  މި  ށަހެޅިފައި 

ފޮނުވާފައި ހުރި ވަރަށް ބައިވަރު ސިޓީ އަދި ޕެޓިޝަންތަކެއްގެ މައްސަލަ. އަދި ނުބެލި ދިގުލާފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް، އެ  

އެގޮތުން   އެބައޮތް  އެޖެންޑާގައި  މިއަދު  އެހެންވީމާ،  ނިންމުން.  ފުރަތަމަ  6ކަން  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ  މައްސަލައެއް.   

އެއީ   ކުރީގެ    31.8.2020ދަންނަވައިލާނަން.  އެއީ  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ނައިފަރު  މައްސަލައެއް.  އޮތް  ލިބިފައި  ގައި 

އިނގޭތޯ. މުޙައްމަދު ކާރިމް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އާންމު އުސޫލުތަކާ   ރައީސް 

ސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން. އަޅުގަނޑު މީތި ކިޔައިލާނަން. ޕެޓިޝަން  ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުން

ކޮމިޓީއަށް މި ޕެޓިޝަން ގޮއްސަ އޮތީމަ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިލާފަ. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ  

މު ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އޮންނަނީ  މި  ދަންނަވަމެވެ.  ސިޓީގައި  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ނަޝީދަށް،  ޙައްމަދު 

އާންމު   ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ  މަސައްކަތްތަކުގައި  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ކާރިމް  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލު  ނައިފަރު 

ން ފޮނުވާފައިވާ ޕެޓިޝަން  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފު

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާތީ    17ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މި ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ  

  މި ޕެޓިޝަން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ދެން މި ޕެޓިޝަންގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ 

މުވައްޒަފުން   މި ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު  ލިޔުއްވާފައި މިވަނީ. ` ވެދުން  މުވައްޒަފުން 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާތީ އެގޮތުން މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިވާ  

ވަނީ ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި  މެއިލްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި 

ސޮއި ޕެޓިޝަންގެ ފުރަތަމަ ޞަފުޙާގައި ހިމަނައިދެއްވުމަށް. މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިދާރީ ކަމަކާ ގުޅިގެން ލިޔުއްވާފައި  

ކި އިބާރާތް  އަޅުގަނޑު  ޕެޓިޝަން  ދެއްތޯ.  ބައެއް  މުވައްޒަފުން، އޮތް  އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ނައިފަރު  ޔައިލާނަން. 

ނައިފަރު/ދިވެހިރާއްޖެ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެޑްރެސްކުރައްވާފައި އެބައޮތް. ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ  

އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ރައީސް،  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  ފާދިއްޕޮޅު  ރައީސް،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނައިބު  ރައީސް،  ގެ 

އެންޓި ރައީސް،  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  -އިއްޒަތްތެރި 

ކާރިމް  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ނައިފަރު  ދަންނަވައިލާނަން.  އިބާރާތް  ރައީސް.  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން 
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އިދާރީ ގުޅޭގޮތުން    ކައުންސިލު  ހިންގާ ކަންތައްތަކާ  ޚިލާފަށް  އުސޫކުތަކާ  މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އާންމު 

ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން. ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ 

ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަޒަންކުރުމެއް ނެތި އިދާރާގައި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރީ މުވައް ޒަފުން 

ފާހަގަކޮށްލާ   މިގޮތުން  ފަރާތެކެވެ.  ކުރަމުންގެންދަވާ  ގޮތްގޮތަށް  ބޭނުންވާ  އަމިއްލައަށް  މަސައްކަތްތައް  އިދާރާގެ 

ގޮތްގޮތަށް   -1؛ ކަންތައްތަކަކީ އަމިއްލަ  ޚިލާފަށް  ނިންމުންތަކާއި  ބޭނުންކޮށްގެން  ކައުންސިލުގެ  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ 

ގެންދިއުން.   ކުރުވަމުން  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  އެއްވެސް    -2ކައުންސިލުގެ  ދެމެދު  މުވައްޒަފުންނާ  ކައުންސިލުގެ 

އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާކަން.   މޫނަކާއިގެން  ވަރަށް ރުޅިވެރި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ    -3ހިނިތުންވުމެއްނެތި  ކައުންސިލުން 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ރައީސަށް އެނގިނުލައްވާ ހާލު، ކައުންސިލަށް ޚިދުމަ ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެ  

ގައިޑުކޮށްދެމުން   ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  މަގުތަކުން  ގޯސް  ނުދައްކައި  މަގު  ރަނގަޅު  ކުރިއަށްދާންވީ  ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތެއް 

އި  -4ދިއުން.   އަންނަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޮގު  ކައުންސިލުގެ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް  ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް  ދާރީ މުވައްޒަފުން 

އިލްޒާމުތައް   ބޮޑެތި  ބޮލުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ނުލައި  ޙައްޤަކާ  އެއްވެސް  ގެންދިއުމާއި  ހިއްސާކުރައްވަމުން  މަޢުލޫމާތު 

ބަދުނާމުކުރުން.   މުވައްޒަފުން  ގަސްތުގައި  ޅ.އަތޮޅު   2019  -5އަޅުވައި  ދުވަހު  މަސައްކަތްތެރިންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވުން.   މުވައްޒަފުން  ވެސް  ޕްރޮގުރާމުތަކުގައި  ރަށު މުއައްސަސާތަކަށް ހިންގި  ކައުންސިލުން 

ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތު  -6 އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި  އިންޒާރުދިނުން.  ކައުންސިލުގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނަށް  ން 

ވަނަ އަހަރު ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ބެސްޓު ސްޓާފް ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ    2019ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން    -7

ބައިވެރިވުމަށް   ޕްރޮގުރާމުގައި  މި  އަދި  ހިފެހެއްޓުން.  ގޮތުން  ކުރިއަށްގެންދިޔަނުދިނުމުގެ  ޕްރޮގުރާމު  ސްޓާފް  ބެސްޓް 

އެއް ކަމެއްގައި  ދެބައިކުޅަ  ޒާތީ  އޮތް  ކައުންސިލާ  ޅ.އަތޮޅު  ވަނިކޮށް  ބޭނުންވެފައި  މުވައްޒަފުން  ގިނަ  ބަޔަކަށްވުރެން 

ޕްރޮގުރާމުގައި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިޔަނުދިނުމަށް މަސއްކަތްކޮށްފައިވުން. މި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  

ޕެޓި  2020ފެބްރުވަރީ    17 މުވައްޒަފުންގެ  ވެސް  ގައި  އިތުރުން  މީގެ  ހުށަހަޅާފަ.  ކައުންސިލަށް  ވެސް  ޝަނެއް 

ނުފޫޒު   މަޤާމާއި  ގޮތުން  ބީކޮށްލުމުގެ  މުވައްޒަފުން  ޕްރޮގުރާމުތަކުން  މިފަދަ  ހިންގާ  ހިތްހަމަޖެހުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ    7މޭ    2020ބޭނުންކޮށްގެން އެތައް ނޭއްގާނީ ޢަމަލެއް ޒާތީ ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވޭ. އަދި  

ރާއްޖެ ޓީ.ވީ ޕްރޮގުރާމެއްގައި ސީދާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަދައްކައި ކައުންސިލު އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އެއްވެސް  

ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ފަސްޖެހޭ  ދިނުމުގައި  އެއްބާރުލުން  ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޒިންމާއެއްނެތި 

ވާހަކަތަކެއް  ސިފަކުރައްވާ ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ  ގޮތަށް  ބަދުނާމުވާ  މުވައްޒަފުން  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  އަދި  ފައިވޭ. 

ނައިފަރު   ވީމާ،  ޢަމަލެކެވެ.  ދަރަޖައިގެ  ދަށު  ވަރަށް  ހިންގަން  ރައީސަކު  ކައުންސިލެއްގެ  ހިއްސާކުރައްވާފައިވުމަކީ 
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ފި ޔަވަޅުއަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤެއް  ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކަމުގައި 

ކައުންސިލެއް   ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ވެރިޔަކަށް  އެއްވެސް  ހާލެއްގައި  އެއްވެސް  ދިނުމަކީ  އަނިޔާ  މިފަދަ  ނެތި 

އެއް ކަމާއިމެދު  ހިތްވަރުން  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ  ރަށުގެ  އެ  އޮންނަނީ  ގޮތުގައި  ވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ.  ކައުންސިލެއްގެ 

އަދި ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާ ޒާތީގޮތުން ކުރައްވަމުންގެންދާ ހަމަ އާއި  

އިންސާފުން އެއްކިބާވެ މަގާމާއި ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު އެކީގައި ކިލަނބުކޮށްފައިވާތީ  

. އަޅުގަނޑު މީގައި  2020ޖޫން    7މި ސިޓީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ވަރަށް އަވަހަށް ބައްލަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.  

ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. މިއީ ކުރީ ދައުރު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތް. މިހާރު ވަނީ  

އިންތިޚާ ކައުންސިލެއް  މުވައްޒަފުންނާ  އައު  އިދާރީ  ރައީސާއި  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ބުވެފަ. 

އަޅުގަނޑަކަށް   ގޮތުގައެއް  މައްސަލައެއްގެ  އޮތް  މިހާރު  އެއީ  މައްސަލަ  އޮތް  ރައީސާއި  ކުރީގެ  ދޭތެރޭގައި 

އެ އާދެ!  ގޮތެއް.  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މިކަން  އެހެންވީމާ،  އިންނެވި  ފާހަގައެއްނުކުރެވޭ.  ވަޑައިގެން  އަޅުގަނޑު  ހެންވީމާ، 

ކަމަދޫ   ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަތަކެއް  ބާވަތުގެ  މި  ހަމަ  ކުރިން  ވާނަމަ  ކަމުގައި  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ  ވެސް  މެންބަރު 

ދަންނަވަމުން   އެރުވުމަށް  ވެސް  ގުޅިގެން  މިއާއި  ޖަވާބު  އެރުވި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގައި  ހަމަ  ގުޅޭގޮތުން.  ކައުންސިލާ 

އޮތީ   މި  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ނިންމައިލާނަން.  މައްސަލަ  މި  ގުޅޭގޮތުން 1.11.2020އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލާ  ނައިފަރު   ،

އަޅުގަނޑު  އޮތީ.  މި  ސިޓީއެއް  ދިގު  ވަރަށް  ސައިލުގެ/ޅ.ނައިފަރު.  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މައްސަލަ.  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން އައިއްސަ އޮތް ޝަކުވާއެއް. ސައިލުގެ/ޅ.ނައިފަރު.  ސިޓީ ދަންނަވައިލާނަން. މިވެސް ކުރީގެ ހަމަ ކަ

ދަންނަވަމެވެ.   ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ނަޝީދަށް،  މުޙައްމަދު  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  އަހަރު    2008ރައްޔިތުން  ވަނަ 

އައި ވެރިކަމު ފެށިގެން  މިނިވަންކަމާއިއެކު  ލިބިދިން  ފެށި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީން  ގެ ތެރެއިން ރާއްޖެގެތެރޭގެ  ޢަމަލުކުރަން 

ރައްޔިތުންނަށް އެ ރައްޔިތުމީހާގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް  

މަޝްރޫޢުތަކެއް   ގިނަ  ތަރައްޤީގެ  ސަރުކާރުން  އެއާއެކު  ގުޅިގެންނެވެ.  ނިންމުމާ  ސަރުކާރުން  އޭރުގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ    2008ލާނުކުރެވިގެންދިޔައެވެ.  އިޢު ހިންގަން  ޅ.ނައިފަރުގައި  ވެރިކަމުގައި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އަހަރު  ވަނަ 

މަސައްކަތް،   ހެދުމުގެ  ބަނދަރު  ނައިފަރު  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަންކަން  ބައެއް  ތެރެއިން  ހައުސް    25މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ރޯ 

 ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުން، ސްލިޕްވޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން،  އެޅުން، ފެނާއި ނަރުދަމާ އޭގެ އިތުރުން އައިސް

ކުޅިވަރު އެކުވެނީއެއް އެޅުމަށް ނިންމުން އަދި ނައިފަރު ބައެއް ގޮތުގައި ޅ.މަޑިވަރު ކިޔާ ފަޅުރަށް ހަމަޖައްސައިދެއްވުން.  

  2011 ފެށިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައިވާ  މި ދެންނެވި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

ކައުންސިލު ނައިފަރުގެ   ކައުންސިލާއި އަތޮޅު  ރަށު  ނައިފަރު  އިންތިޚާބުން  އިންތިޚާބަށްފަހުއެވެ. މި  ކައުންސިލުތަކުގެ  ގެ 
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އި އޮތް ސަރުކާރުން  ހުރިހާ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ޑީ.އާރު.ޕީންނެވެ. އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރީ އޭރު އުފެދިފަ

ފުއްދިޔަނުދިނުމަށެވެ.   ވަޢުދުތައް  ވެފައިވާ  ސަރުކާރުން  ހުއްޓުވައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންދާ  ތަރައްޤީއަށް  ނައިފަރު 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާ ކަމަށް ބުނެ އެ މަސައްކަތް   މިސާލެއްގެ ގޮތުން ކުޅިވަރު އެކުވެނި ދީފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް 

އެ  ހުއްޓުވުން.   ބުނެ  ކަމަށް  ބޮޑުކުރަން  ބަނދަރު  އުތުރުކޮޅަށް  އެދެނީ  ރައްޔިތުން  ވެސް  ބޮޑުކުރުމުގައި  ބަނދަރު 

މަސައްކަތް   ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ކުރިއަށްނުގެންދިއުން.  މަސައްކަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ކުރިއަށްނުގެންދިއުން.  މަސައްކަތް 

މަސަ އެ  ކުންފުންޏާއެވެ.  ފެން  ސަރުކާރުގެ  ކަމެކެވެ.  ހަވާލުކުރީ  ހަމަޖެހުނު  ހިންގުމަށް  އެހީގައި  ހިލޭ  ބޭރުގެ  އްކަތަކީ 

ނައިފަރުން ބިމެއް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ މަޝްރޫޢު ވަނީ ރ.އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ސްލިޕްވޭ ހެދުމަށް  

ން އެ ބިން އަތުލުން. މަތީ ތަޢުލީމު  ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބިން މުދާ ހުރި އޮޑިދޯނިތައް ނަގައިނުދީ ދެ އަހަރު ފަހު

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެ ކަން ވެސް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް  

ދުތަކުގެ  ހުށަހެޅި ފަރާތައް ނުދީ ކައުންސިލަރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް އެހެން ބަޔަކަށް އެ ތަން ދިނުން. ސަރުކާރުގެ ވަޢު

ފުދުނީ   ހަމައެކަނި  ނައިފަރު    25ތެރެއިން  ކައުންސިލުން  ޑީ.އާރު.ޕީ  އޮތް  ނައިފަރުގައި  މަސައްކަތެވެ.  ރޯހައުސްގެ 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ބިން ދިނެވެ. އެއީ މި ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން   މީހުން ނިސްބަތްވާ ނައިފަރު    4ފެހިކުރުމުގެ ނަމުގައި ދެ 

ދެކުނު ނައިފަރުގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ޖުވެނައިލުން  މީހުން    15000ކޮޅުން  ތިން  ތިބި  ދެން  ދިނުމާއި  ބިމެއް  އަކަފޫޓުގެ 

ޔޫތުގެ   އީކޯ  ހެދިފައިވާ    24000ނިސްބަތްވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެވިފައިވަނީ  ބިންތައް  މި  ދިނުމެވެ.  ބިމެއް  އަކަފޫޓުގެ 

ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮށް އޭރުގެ    2017ން ވެސް  ކޮރަޕްޝަނު-ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެކަން އެންޓި

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ފެހިކުރުމުގެ ނަމުގައި ކުލަބު ޖުވެނައިލާ ހަވާލުކުރި ބިމުގައި  

ދަނީ  ކުރަމުން  ކަން  މި  ފެށުން.  ކުރަން  ބިމުގައި  އެ  ވިޔަފާރި  ގެސްޓުހައުސް  ހަދައިގެން  ހެދިފައިވާ  ރެސްޓޯރެންޓެއް   

ދިވެހި   މިކަމުން  ވަގަށެވެ.  ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް  އޮފީހެއްގައި  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ގާނޫނުތަކާއި 

ކުރިއަށްދާތީވެ ހެދިފައިވާ   ސަރުކާރަށް ވެސް އަދި ކައުންސިލަށް ވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިނުވާއިރު މި ކަން ނުހުއްޓުވި 

ގަވާއިދުގެ   އެދެމެވެ.  ގާނޫނާއި  ގެނެސްދެއްވުން  ހުއްޓުވުމަކަށް  ކަން  މި  ބޭއްވުނު    2014ތެރެއިން  އަހަރުގައި  ވަނަ 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ   ހޮވުނީ  ނައިފަރުން  އިންތިޚާބުގައި  ދެ    5ކައުންސިލުތަކުގެ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި 

މަސައް ތަރައްޤީއަށް  ނައިފަރު  ވެސް  ކައުންސިލުން  މި  އެ  ކައުންސިލަރުންނެވެ.  އިސްކަމެއްދިނީ  ކަތްކުރުމަށްވުރެން 

މީހުންނަށް ފައިދާ އާއި މަންފާ ލިބޭ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. މިގޮތުން ނައިފަރުގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ  

އައި ދެ ޕްރީ ސުކޫލެއް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ނަމު އެހީއާ އެކު ހިންގަމުން  ދަށުން ސަރުކާރުގެ ދީލަތި  ގައި އެ ދެ  ބެލުމުގެ 

ސުކޫލުގައި  ދެ  މި  ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  ބަޖެޓުން  ކައުންސިލުގެ  ރުފިޔާއެއް  ލައްކަ  އެތައް  މަރާމާތުކުރުމަށް  އިމާރާތް 
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ސުކޫލުން   ޕްރީ  ދެ  އެ  ގެނެސް  ނިމުމަކަށް  ފުރުޞަތު  ތަޢުލީމުގެ  އައި  ދެމުން  އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ދީލަތި  ސަރުކާރުގެ 

ރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ އުސޫލުން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ފެށީ އިޤްރައު  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޕް

ސުކޫލް   ޕްރީ  ރޯޝަނީ  މުއްދަތައް  ދިގު  ބަޔަކާ  އައު  ކަމަށް  އެ  މުޅިން  ކިޔައިގެން  ސްކޫލު  ޕްރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ދިވެ ހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އަދި  ހިންގަން ހަވާލުކުރި ތަނެވެ. މި ސުކޫލު 

މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާ ވެސް ދިމާ އިދިކޮޅަށް ސަރުކާރަށް ވެސް އަދި ކައުންސިލަށް ވެސް އެންމެ ލޯ ލާރިއެއް ވެސް ނުލިބޭ  

ގޮ ބައެއްގެ  ނައިފަރުގެ  ސަރުކާރުން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ކަމަކީ  ކޮށްދިން  ދެން  ސާބަހަށެވެ.  ހިލޭ  މަޑިވަރު ގޮތަށް  އޮތް  ތުގައި 

ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުގައި އެދިގެން ޅ.މަޑިވަރު ނައިފަރުގެ އިޤުތިޞާދުން ވަކިކޮށް ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު  

ޅ.މަޑިވަރުގައި   ސަރުކާރުން  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  އޮތް  އޭރު  ހުރެގެން  މެދުވެރިޔަކަށް  ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މި 

ބޮޑު  އެއަރޕޯ ޤައުމަކަށް  އަރަބި  ރުއްގަސް  ހުރި  ރަށުގައި  އެ  ހަވާލުކޮށް  މަހުޖަނަކާ  ރާއްޖޭގެ  ނަމުގައި  އެޅުމުގެ  ޓެއް 

މައްސަލަތަކާ   ހުށަހެޅި  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  އޮތްއިރު  ކައުންސިލު  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ވިއްކާލުމެވެ.  އަގުގައި 

ބަލާފައިވަ މައްސަލަ  އެ  އޭ.ސީ.ސީން  ކައުންސިލުން  ގުޅިގެން  ނައިފަރު  އަންގާފައެއްނުވެއެވެ.  އެންގުމެއް  ނީ 

ކުށްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގާނޫނާއި  

ހަވާލުކޮށްފައިވާ   ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ކުލަބު  ޚިލާދަށް  ބެލުމަށްފަހު  ގަވާއިދާ  މައްސަލަތައް  ބިންތަކުގެ 

އެންޓި ވަނީ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ހުށަހަޅައިގެން  މައްސަލަތައް  މި  މަރުޙަލާއަށް  ކޮމިޝަނުން  -ޝަރީޢަތުގެ  ކޮރަޕްޝަން 

އަޅާލުމެއްނެތިއެވެ.   ސަރުކާރުގައި  ކަމާއި  މި  ދިޔައީ  ނިމިގެން  ދައުރު  އަހަރު  ތިން  އަހަރު    2017އަންގާފައެވެ.  ވަނަ 

ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ބޭއް އެމް.ޑީ.ޕީއެވެ. އެ ކައުންސިލުގައި  މީހުންނާއި    4ވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެކެކެވެ. މި ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މުޙައްމަދު ކާރިމެވެ. މި ކައުންސިލުން ނައިފަރު ތަރައްޤީ  

 ގެނައުމަށް ސަރުކާރާއި ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ރަށުގެ  އާއި ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން 

ވަޢުދު   ސަރުކާރުގެ  މިގޮތުން  ފަށައިފިއެވެ.  ކުރިއަށްގެންދަން  ހަލުވިކަމާއިއެކު  ބާރަށް  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީގެ  އުމްރާނީ 

ކު ފަށައިގެން  މަސައްކަތް  ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި  ތެރޭގައިވާ  ތެރޭގައިވާ  ވަޢުދުގެ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ގެންދިއުމާއި    100ރިއަށް 

ސްކޫލުގައި   ކުރިއެރުމަށް  ތަޢުލީމު  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ސިޔާސަތުގެ    3ފްލެޓު  އިޤުތިޞާދީ  އެޅުމާއި  އިމާރާތެއް  ބުރީގެ 

ބޭ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް  ތެރެއިން ރަށު ބިން ބޭނުންކުރާނެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ރަށުގެ ބިމުން އާމްދަނީ ލި

ކުރިއަށްގެންދިއުން. ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބިހުރި ފައިސާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ  

މަން  ނާޖާއިޒް  ފެށުމުން  ކުރިއަށްދާން  ހުށަހެޅިގެން  މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް  ފުރިހަމަކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ފާ  އެންމެހައި 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާ   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ފަށައިފިއެވެ.  މަސައްކަތް  އެކޮޅަށް  ރައީސާއި  ކައުންސިލުގެ  ފަރާތްތަކުން  ލިބިފައިވާ 
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ކަމަށް   ބިންތައް ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް  މި  ނިންމީ  ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ޝަރީޢަތުން  ބިންތައް  ހަވާލުކުރި 

ރީޢަތުން ނިންމީ މި ބިންތައް ނައިފަރު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި މި ޙުކުމަށްފަހު  ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވުމުން، ޝަ

ބިންތައް ކައުންސިލާ   ލިބިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ  ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ  އެއްވެސް ބިމެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ  މިއިން 

ގަވާއިދާއި  ޚިލާފަށް،  ގަވާއިދާ  ތަންތަނުގައި  އެ  ވެސް  ހަވާލުނުކޮށް  މިހާރު  ވިޔަފާރި  ގެސްޓުހައުސް  ޚިލާފަށް  ގާނޫނާ   

ވެރިން  ބު ޖުވެނައިލްގެ އިސްހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި މައްސަކަތް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހުއްޓިފައިނުވާތީ ކުލަ

ހަގަކުރައްވާ އެލް.ޖީ.އޭއިން  އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ތިބުމުންނެވެ. އެހެންވީމާ، މި ކަމާ ގުޅިގެން ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އެބަ ފާ

ކިހިނެއްތޯ   މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންވީމާ،  އަންގަވާފަ.  އެންގުމެއް  އެއަށް  ބަލާފައި  މައްސަލަ  މި  ކަމަށް  އެބައޮތް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން މި ސިޓީ. ދެން ވަރަށް ދިގު ސިޓީއެއްވީމާ ނިންމާލަން އޮތް  ؟ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ

ންމައިލާ ބައި ވެސް ވަރަށް ދިގު. މި އިންތިޤާލީ ކައުންސިލުތަކަށް މި ގޮތަށް މި ކަންތައް ކުރަން ދޫކޮށްލެވިފައި  ބައި. ނި

ގާނޫނަށް   ސަންސެޓް  ލިބިދާނެތީ  ގެއްލުންތަކެއް  މާލީ  ބޮޑު  އަދާނުކުރެވޭފަދަ  ކައުންސިލުތަކަށް  ސަރުކާރާއި  އޮވެއްޖެނަމަ 

ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދެމެން. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ނާޖާއިޒް  އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މި ކަން  

ގާނޫނު   ސަންސެޓް  ނަގާނެތީވެ  ފަރާތަކަށް    6ފައިދާ  އެއްވެސް  ބިންތައް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެން  މަސް 

އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިންތައް  ވާހިނދު، އެފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ފައުންޑޭޝަން  ނުދެވޭނެކަން  އެފް.އެޗް   ޝިޔާމްގެ 

ކައުންސިލުގެ    8000ޖަމްޢިއްޔާގައި   ދިނުމަށް  ބިންތައް  އެފަދަ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ބިމަކާއި  އަކަފޫޓުގެ 

ނިންމުންތަކުން ދަނީ ނިންމަމުންނެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް ބެލުމެއްނެތި މިފަދަ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި ކައުންސިލުގައި  

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދެމުންދާ އޮތޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ތިބި ފަރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ލޯ   ރިޓީއަށް ލިޔުމުން އެ 

ވެސް މި  ކަން  ކަމަކަށްވާތީ  ޚިލާފު  ގާނޫނާ  ސަންސެޓް  ސީދާ  އެކަމަކީ،  މި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވެސް  ވަގުތަށް    ކަންކަން 

އަދި  ހުއްޓުވައި އެދެމެވެ.  މަޤާމުތައް  ދެއްވުން  ކައުންސިލުތަކުގެ  ގޮތަށް  އޮތް  އެ  ފެށިއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި 

އި ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ލާމަރުކަޒީ  އެދެމެވެ.  ކަނޑައަޅުއްވައި  ޙްބަދަލުކޮށްދެއްވުން  ތިޞާސް 

އެދެމެވެ. ސަރުކާރުން    ންވަރި އިތުރުކޮށްދެއްވުހަމަޖައްސަވަމުން ގެންދަވާއިރު ޅ.ނައިފަރުގެ އިޙްތިޞާސް ތެރެއަށް ޅ.މަޑި

ކޮށް ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މުއައްސަސާތަކުން    ފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ރާއްޖެތެރޭގެ 

މުއައްސަސާތަ ފެންނާތީވެ  ކަމަށް  ލިބެމުންނުދާ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  އެއްބާރުލުން  މުވައްޒަފުން  އެހީތެރިކަމާއި  ކަށް 

އޮންނަ ސަރުކާރުން  އިރު ހަމަޖައްސާ އެއިރެއްގައި  މަޤާމުތައް ދޭންވާނީ  މަތީގެ  ފެށިގެން  ގާނޫނުގައި    ކަމަށް  ޑިރެކްޓަރުން 

މި އެދެމެވެ. އާދެ! އެހެންވީމާ،  އަ   ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން  ބަދަލުކުރެވިފަ. އަދި  އޮތީ  ގާނޫނު  މި  މިހާރު  މިއީ    އު ކަން 

ގަވަރމަކައުންސިލެއް  ލޯކަލް  ގުޅިގެން  މިކަމާ  އަދި  އުފެދިފަ.  މިހާރުވަނީ  ތަޙުޤީޤެއް    ވަނީ  ވެސް  އޮތޯރިޓީން  ންޓް 
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ފަރާތަށް ޖަވާބުދޭން. މި ޖަވާބުދީފަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި  އެއަށް  ގާނޫނީ    ހިންގާފައި  ކަން މިހާރު 

މި އަދި  ކަމަށާއި  ޙައްލުވެފައި އޮތް  އޮތް  އެލް.ޖީ.އޭއިން  ކަން    ގޮތުން  ނިންމާފައި  މަޖިލީހުގެ    .ކަމަށްނިންމުން  މި  އަދި 

މި މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނާ ނުވަތަ ޖާއިޒުނޫން    ކޮމިޓީއަކީ  ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް ނޫންކަމާއި އަދި  ތަޙުޤީޤުތައް  ބާވަތުގެ 

ވަނަ    3އަޅުގަނޑު    އަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް.ކަންތައްތަކެއް އޮތްނަމަ އޭ.ސީ.ސީ ފަދަ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރި

ބޭއިން  21.1.2011 ކައުންސިލުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ސާނައިފަރު  އެދި  ހުއްޓުވައިދެއްވުމަށް  ޢަމަލުތައް  ކުރަމުންދާ  ފުން 

އިތާމުށް/ޅ.ނައިފަރު.   އިސްމާޢީލް،  އަބޫބަކުރު  ހަމަ  މައްސަލަ.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މި  އެއް  ދެން  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން 

ކައުންސިލާ   ކުރީގެ  ހަމަ  މިހާރު ގުޅިގެން  ދުވަސްވަރެއްގެ  ކަމެއްވީމަ  އޮތް  ކައުންސިލެއް    އު އަ  އައިސްފައި 

ނުވަތަ އޭރުގެ އެ މައްސަލަތައް މިހާރު ނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް    ކަމަށް ކަން ޙައްލުވެފައިވާ  އެ  ވެފައިވާތީވެ އިންތިޚާބު

އިޢުތިރާޟުނުކުރަ  ،ބޫލުކުރެވޭތީވެގަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޖަވާބު އަރުވަން.    އްވަންޏާ ކޮމަންޑޫ  އެ  ހަމަ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު 

މުޙައްމަދު ކާރިމް އެ  ރައީސް  އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އޭރުގެ    މިދެން  

ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ    . މިހާރު މިކަމުންހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  ފަރާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރުފުޅުހައްދަވާފައިވާތީ

ބާވަތުގެ ކަންކަން ބެލުމުގެ މެންޑޭޓް އަރާ މުއައްސަސާއަކަށް.    މިއޮތީ ކައުންސިލަރުންގެ     މިންޓް އޮތޯރިޓީލޯކަލް ގަވަރމަ

ގުޅޭ    އިންޓް އޮތޯރިޓީން އެބައޮތް މިކަމަށް އެޓެންޑްވެލައްވާފަ. ދެން ހަމަ މިއީ ކުރީގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސާ ލޯކަލް ގަވަރމަ

ކޮމިޓީ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  ކަމެއްވީމަ  ނެތް  ކަމެއް  މާބޮޑު  ކުރެވޭނެ  މިހާރު  މިކަމުގައި  އަކަށް 

މި ދިނުމަށް. ދެން  ޖަވާބު  މިއަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ލޯކަލް ގަވަރމަ  .ވަނަ  5އޮތީ.    އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  އޮތޯރިޓީއަށް  ންޓް 

އަވަސް   އިބްރާހީޙަމައްސަލަތަކަށް  ސިޓީ.  ފޮނުވާފައިވާ  ހުށަހަޅައި  އެދި  ހޯދުމަށް  މޫސާފުޅުއްލެއް    ، މް 

ތަންހަޅި/ތަންހެޅިގެ ރައީސް  އިންވެސްޓްމަންޓް.  ޅ.ނައިފަރު.  މަޖިލީހުގެ  ނަޝީދަށް،    މުޙައްމަދު   ރައީސް   ،ރައްޔިތުންގެ 

  2021ޖަނަވަރީ    20ންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ތަންހަޅި އިންވެސްޓްމެންޓުން ލޯކަލް ގަވަރމަ

ގައި ފޮނުވި ސިޓީއަށް އަދިވެސް ޖަވާބުދާރީއެއް ނުވެ ލަސްވަމުންދާތީ،   2021ރީ ވަފެބްރު  7އާއި  ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ 

  . ވެސް ވަޒަންނުކުރެވޭ   ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. އަދި ކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު   ތަކާދަތިގިނަ  މި ދަތި ދުވަސްވަރުގައި އެތަކެއް  

  ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ގާނޫނުން   ބައިބައިވުމެއް ނެތް ގޮތަށް ތަމަޢުގެ  ޖުއަމިއްލަ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައި ލިބިގަނެ މު  ،ވީމާ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް    ގައިވެސް މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމު 

ޖަވާބު.   މީގެ  ދެންނެވީމެވެ.  އެދި  ލިބިފައިތޯ ހޯއްދަވައިދެއްވުން  އޮތީޖަވާބު  މި؟   އެލް.ޖީ.އޭއިން  ޖަވާބު    އާދެ!  އޮތީ 

މި ސިޓީގައި  އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  އިންވެސްޓްމެންޓުން  ތަންހަޅި  އެހެންވީމާ،  ޖަވާބެއް   ދެއްވާފަ.  ލަސްވާ    އޮތީ  ނުދީ 

މިކަމަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިވާތީވެ މި ކޮމިޓީން މީގައި ބަލާނެމައްސަލަ އެލް.ޖީ.އޭއިން  އިތުރަށް ބަލާނެ    ،. އެހެންވީމާ، މިއީ 
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އެދެން. ދެން  ކަމެ އަޅުގަނޑު  ޖަވާބުދެއްވުމަށް  އެގޮތަށް  ކަމަށް  ނެތް  މި  6އް  ކަމަކަށް  ޅ.ނައިފަރުގެ    ވަނަ  ލަތު  ހާއޮތީ 

މައްސަލަތައް ކޮމިޓީއާ    ބޮއްސުންލާފައިވާތީ، އެ  ހުރި  ފޮނުއްވާފައިވާ  ހިއްސާރަށުގައި  ކުރުމަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވުން އެދި 

ހަމަ ކުރީގެ ދައުރުގައި ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް.  10.2.2021ޢީދު، ބޭބީހައުސް/ޅ.ނައިފަރު. މިއީ  ސިޓީ. ޢަލީ ސަ . މިއީ 

އިޞްލާޙުތަކާ  ގެނެވުނު  ގާނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ  އަ   މިހާރު  އެހެން  މިހާރުވަނީ  އިންތިޚާބު  އު އެކީގައި  ވެފަ.  ކައުންސިލެއް 

އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށް،    އްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލާއެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ރަށުގައި ހުރި މަ   ،އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން  ޙައެކަމަށް   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތް  ހުށަހަޅަންއްލުކުރުމަށް  ލާމަރުކަޒީ، މިހާރު  ކަންނޭނގޭ. ދެން  ޖެހޭނެ 

އެ  އެ   ކައުންސިލުން  ކައުންސިލުތަކުން  އޮތް  މިހާރު  ނުވަތަ  ޙައްލުނުވާނަމަ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ކަންކަން  ބޭފުޅުންގެ   

ކަމު  އެ   ގައިއިޖާބަނުދެއްވާ  ހުށަހަޅުއްވަން  ވާނަމަ  އަ  ކަން  އެކަމަކު،  އަދި    އު ފެނޭ.  އައިސްފައިވާތީވެ  ކައުންސިލެއް 

އަ ގެނެވުނު  އަ  އު ގާނޫނަށް  އިޚްތިޔާރުތަކެއް  ފަދަ  ނެތް  ކުރީގައި  ގުޅިގެން  މިހާރު    އުބަދަލުތަކާ  ކައުންސިލުތަކަށް 

އިންތިޚާބުވިފޯރުކޮ އަލަށް  ޙައްލަށް   ކައުންސިލާ   ށްދެވިފައިވާތީވެ  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  ރަށުގައި  އެކީގައި 

ފިޔަވަޅުނާޅާނަމަ    ދިނުމަށް،މަސައްކަތްކޮށް އެކަށީގެންވާ  އެކަމުގައި  ކައުންސިލުން  އަދި  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް  ގުޅިގެން 

ކައުންސިލުން   އެ  އިތުރައިހުމާލުވާނުވަތަ  ފެންނަ  ނަމަ  ހުށަހެޅުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ށް 

ޖަ ދިނުމަށް  ކަމަށް  ފެނޭ  ވާބު  އެހެންވީމާއަޅުގަނޑަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވަންޏާމު.  މިއަދު ރާޝިދު  މިއީ   ،

ހުރި   ހުށަހެޅިފައި  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެ  6މައްސަލަ. މި    6އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖަވާބެމައްސަލައިގައި  މި  ދޭން  އް  ންނަށް 

ނިންމަނިންމުނީ އަޅުގަނޑު  މިހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ. އިލާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނަން. 

 އްސަލާމްޢަލައިކުމް.ވަ

_______________________ 

 

 




