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 { މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިރާެގ މެންބަރު   އުނޫގފާރު ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަުއންސިލު ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް.`   ނައިފަރު  ރައީސް،  ކައުންސިލުެގ  ހުރި   ޅ.ނައިފަރު  ހިންުގމުަގއި 

ޮގންޖެހުންތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްެގ އިސް ުމވަްއޒަފުންެގ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު  

ފޮ ކޮމިޓީއަށް  ލާމަރުކަޒީ  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ސަބް އެޅުމަށް  ނެެގނު  ކޮމިޓީން  ެއ  މައްސަލައިަގއި  ނުއްވާފައިާވ 

މައްސަލަ  މި  މީަގއި  ކިޔާލާނަން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބައްދަލުުވމަށް  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީެގ 

ުގޅި ަމއްސަލަައކާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކާރިމް  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ  އޮތީ  މި  ެއ  އެޖެންޑާކުރެވިފައި  ެގން 

ކޮވިޑު   އިނޭގތޯ.  ކިޔާލަފާނަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އާޝިޔާ  ކިޔާލާނަން.  މުޅި   19ލިޔެލިއުންތައް  ުގޅިެގން  އާއި 

ރައްކާތެރިކަން   ރަްއޔިތުންނަށް  ނައިފަރު  ދަމަހައްޓައި  ހާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލު  އިޢުލާންކޮށްފަިއާވ  ރާއްޖެއަށް 

ދެ މީހުން ޒިންމާ  هللا ަގނޑާއި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖަރ ޖައުފަރު ޢަބްދުކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަުމަގއި ައޅު

ކުއްލި   ނަމަވެސް  މަސައްކަތްކުރަުމންނެވެ.  ެގންދަނީ  މި  ކަމެއްނެތި  ވަރުބަލި  ހޭލާ  ދުވާލު  ރެޔާއި  ނަަގިއެގން 

ހާލަތަށް   ކުއް  14ނުރައްކަލުެގ  ހިސާބުން  ހާމަވި  ނޫޅޭކަން  ބަލި  އެ  ނައިފަރުަގއި  ކައުންސިލުެގ  ދުވަސްވެ  ލިައކަށް 

ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވައި އަޅުަގނޑުެމން ދެ މީހުން ޒިންމާތަކުން އެއް ފަރާތްކޮށް އެލް.ޖީ.އޭެގ  

އަރާ   ރަށަށް  ޚިލާފަށް  ަގއިޑްލަިއނާ  އޭޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  އެކުލަވާލައި  ކޮމިޓީ  ބޭރުން  ަގިއޑުލައިނުން 

ނިޓަރ ކުރުމެއް ނެތުމުެގ އިތުރުން މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓް ނުކޮށް ރަށަށް އަރުވަމުން ެގންދާ މައްސަލަ ފަރާތްތައް މޮ

ެއދެމެވެ.   އަޅުއްަވއިދެްއވުން  ފިޔަވަޅު  ބައްލަވައި  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  ތިރީަގއި  އަދި  އަތޮޅު    -1ބައްލަވާ  )ޅ( 

ސެން އިމަރޖެންސީ  އޮޕަރޭޝަން  ނައިފަރު  ުގޅިެގން  އީ.އޯ.ސީެގ  ހޮސްޕިޓަލާ  ާގއިމުކޮށް  އީ.އޯ.ސީ  ނައިފަރު  ޓަރ 

ސްޓަރކްޗަރ އެްއޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ މުވަްއޒަފުންެގ ފަރާތުން އެްއވެސް  

ފާހަަގކުރަމެވެ.   ހިތާމަޔާއެކު  އަޅުަގނޑު  ނުލިބޭކަން  މުޙައް  -2އެއްބާރުލުމެއް  ރައީސް  ކައުންސިލުެގ  މަދު ނައިފަރު 

ފޮނުާވ   ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ޗެކްތަކާިއ  ބޭންކު  ފޮނުވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ފަރާތްކޮށް  އެއް  ޒިންމާތަކުން  ކާރިމްެގ 

هللا ސިޓީފަދަ ލިޔެކިއުންތަކުަގއި ސޮއިކޮށްފަިއވަނީ ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދު

ައޅުްއވައިދެްއވުން އެދެެމވެ.  ކަމަށްވާތީ މިކަން ވެސް ބަްއލަވައި ފިޔަ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރިއަށް   -3ަވޅު  ަގާވއިދާ 

ލޯކަލް   ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު  ކުރީެގ  ޔާސިރު  އަޙްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  ޙަރަކާތްތެރިވަނީ  އިސްކޮށް  އެންމެ  ެގންދިއުމުަގއި 

ސުލޫ ޔާސިރުެގ  އަދި   ކުރިމަތިލެްއވި  ކަމަށް  ރައީސް  ޮގތުން  އަމިއްލަ  ސިވިލް  ކައުންސިލަށް  މައްސަލަެއއް  ކީ 

ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއް އެނެގން ނެތްކަން ފާހަަގކުރަމެެވ. އެސިސްޓެންޓް  
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ޢަބްދު  ފަހަރަށް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  هللا ޑިރެކްޓަރ  ދެ  ަމއްސަލަ  ހުމައިދުެގ ސުލޫކީ  ޢަބްދުއްރަްއޒާޤު،  ހުމައިދު 

އެޅު ފާހަަގކުރަމެެވ. އަދި އަލަށް އެސް.ޖީެގ  ފޮނުއްވާފަިއވާއިރު  ިމއަދާ ހިސާބަށް އަންާގފައި ނުާވކަން  ފިޔަވަޅެއް  ނު 

މަޤާމަށް  އެސް.ޖީެގ  ޙަމްދާ  މުޙައްމަދުއެވެ.  ޙަމްދާ  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  މަޤާމަކަށް 

ނަންބަރު   ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ެއ    2020/221/327/ 10ޢައްޔަންކުރެއްވުމުން  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ސިޓީަގިއ 

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ެގންޮގސްފަިއ ވަނީ ޢާއްމު އުސޫލާ ޚިލާފަށްކަން ވެސް ފާހަަގކުރަމެވެ. ައދި މިކަމާ ުގޅޭ ލިޔުންތައް 

ކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.   ެއއް  ސިޓީއާއެކު  ނަންބަރު    -2މި    LEG/INDIV/2020/1052021/ެއލް.ޖީ.އޭެގ 

ސިޓީން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާފައި ޖަވާބު ސިޓީަގއިވާފަދަ އެްއވެސް ނަސޭޙަތެއް އަނަގބަހުން ވިޔަސް ލިޔުމުން 

އެފަދަ  އަދި  ފާހަަގކުރަމެވެ.  ނުވާނޭކަން  ދީފައި  އޮތޯރިޓީން  ަގވަރމަންޓު  ލޯކަލް  މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް 

ައޅުަގނޑުެގ  ފަރާތުން ފެނިފައި ނުވާނޭކަން ވެސް ފާހަަގކުރަމެވެ. އަދި އެފަދަ ލިޔުެމްއ  ނަސޭޙަތެއް ދޭފަދަ ކަމެްއ 

ނައިފަރުެގ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ ނުވާކަން ވެސް ފާހަަގކުރަމެވެ. ައޅުަގނޑަކީ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ވެސް އެކި  

ކަމެއް އެްއވެސް  އެފަދަ  އެހެނަސް  ަމސައްކަތްކޮށް  ހައްޔަރުކުރަން  ވެސް    ޮގތްޮގތުން  ތެރެއިން  ކައުންސިލުެގ 

އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި  ފާހަަގކުރަމެވެ.  އުފަލާެއކު  މީހެއްކަން  ނޭޅިފަިއވާ  ފިޔަވަޅެއް  އެއްެވސް  ސަބަބުން  ނުފެނުމުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ ަމސައްކަތުން ހިތްވަރާއެކު ެގނެުވނު ސަރުކާރުަގއި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް  

ނު ކައުންސިލު ކަމެއް  ބަެއއް  ތިްއބަވާ  ކައުންސިލުަގއި  މި  ނަަމވެސް  އަރުވަމެވެ.  ޔަޤީންކަން  ފުރިހަމަ  ކުރާނެކަުމެގ 

މައްސަލަތަްއ   ކަހަލަ  އެކި  ބައްދަލުވުންތަްއ  ކުއްލި  ކައުންސިލުެގ  ެގންދަވަނީ  އިސްވެރިން  އިދާރީ  މެންބަރުންނާއި 

އް ނިންމަމުން ކަމުަގއި ވެސް ފާހަަގކުރަން. އަދި މިކަމާ ުގޅޭ  ހުށަހަޅުއްވައި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމުންތަ

މިދަންނަވާލި ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ ރައީސް   ވާނެެއވެ.  ކުރެވިފައި  ެއއްކަރުދާސް  ލިޔުންތައް ެވސް މި ސިޓީާއެއކު 

އެ ުގޅޭ،  އެކަާމ  ފާސްކުރެވުނީ  ކޮމިޓީން  ުގޅިެގން  ސިޓީއާ  އެ  ދެން  ސިޓީ.  ފޮނުއްވަވާފައިވާ  ފުރަތަމަ ކާރިމް  ންމެ 

ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކަމަށް  އެ  ދެން  ފާސްކުރަން.  މަޢުލޫމާތު  ެއ  އޮތޯރިޓީން  ަގވަރަމންޓު  ލޯކަލް  ފާސްކުރެވުނީ 

ކަެމއް. ެއއީ    4އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީއަކުން އެދިލެއްވީމަ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީން ސިޓީަގއި އެދިފަިއ މި އޮތީ  

ނައިފަރު    -1 އޮތޯރިޓީއަށް  މައްސަލަ  ތިޔަ  ކައުންސިލަރުންެގ  ކައުންސިލުެގ  އެ  ރަީއސާއި  ކައުންސިލުެގ 

ެއ   -2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭތޯ އާއި ތިޔަ އޮތޯރިޓީން އެ ަމއްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުްއވާފަިއވާ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކުރުމަށް.  

ނަންބަރު   ދެްއވާ  A-221-219-19/327ކައުންސިލުެގ  ޖަވާބު  އޮތޯރިޓީން  ތިޔަ  ޖަވާބުެގ  ސިޓީއަށް  އެ  ފަިއވާނަމަ 

ެއއްވެސް މަްއސަލައަކާ ުގޅިެގން ތިޔަ އޮތޯރިޓީން ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމަށް   -3ކޮޕީއެްއ.  

ީމެގ އިތުރުން ވެސް ނައިފަރު ކަުއންސިލަރުންެގ މައްސަލަައކާ    -4ނަސޭޙަތް ދެއްވާފަިއވާނަމަ ެއކަމުެގ ތަފުޞީލު.  
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  4އެންުގމެއް ނުވަތަ ސިޓީެއއް ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޮނުއްވާފަިއވާނަމަ، އެ ލިޔުމެްއެގ ކޮޕީ. މި  ުގޅިެގން އެްއވެސް  

އޮތޯރިޓީން ދެއްވާފައި އޮތް   ަގވަރމެންޓު  ފޮނުވީމަ ލޯކަލް  ފޮނުވީ.  ބޭނުންވެެގން ސިޓީއެއް  ހަތަރު ލިޔުން  ކަންތައް 

ސާއި މެންބަރުންނާ ުގޅޭޮގތުން މި އޮތޯރިޓީން ތަފާތު  ޅ.ނައިފަރުެގ ކަުއންސިލުެގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީ  -1ޖަވާބު.  

އުސޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެހެންކަމުން،  ހުށަހެޅިފައިެވއެވެ.  މައްސަލަތަކެއް  ިގނަ 

ފަރާތަކީ  ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ރަސްމީ    3ހިންުގމުެގ ާގނޫނުެގ  

ޅ.އަތޮޅު  މައްސަލައަކީ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  ކަމަށްވެފައި  ކައުންސިލު  އަތޮޅު  ދާއިރާެގ  އިދާރީ  ހިމެނޭ  ރަށެއް  އެ 

އެ   މައްސަލަތަކަކަށްވާތީ  ުގޅުންހުރި  ކައުންސިލަކާ  ރަށު  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި  ިއދާރީ  ނިސްބަތްވާ  ކައުންސިލަށް 

ކަންކަމަ އެ  ބައްލަވައިދެއްާވ  މި  މައްސަލަތައް  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުެގ  ދެއްވުމަށްފަހު  ހޯއްދަވައި  ޙަްއލެއް  އަވަސް  ށް 

ދިުގ   އޮތޯރިޓީެގ ނަންބަރު، ވަރަށް  ހިއްސާކޮށްދެްއުވން އެދި މި  ނަންބަރެއް އެބައިން. ސިޓީންވަނީ    2އޮތޯރިޓީއަށް 

ން ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލުަގއި ދަންނަވާފަެއވެ. ނަމަވެސް އިސްެވ ދެންނެވުނު ސިޓީތަކާ ުގޅިގެ 

އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް މި އޮތޯރިޓީއާ ހިއްސާކުރެވިފައި ނުާވތީ އިސްވެ ދެންނެވުނު މަްއސަލަތައް ބައްލަަވއިދެްއވާ އެ  

ނަންބަރު   އޮތޯރިޓީެގ  މި  ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ހޯއްދަވައިދެްއވުމަށްފަހު  ޙައްލެްއ  ައވަސް  ކަންކަމަށް 

ޅ ދަންނަވާފަެއވެ.  ސިޓީންވާނީ  ކަުއންސިލުަގއި  އޮތޯރިޓީއަށް   -2.އަތޮޅު  މި  ކައުންސިލުން  ޅ.ނައިފަރު 

ިއސްވެ ދެންނެވުނު ސިޓީއާ   ުގޅޭޮގތުން ދަންނަވަމެވެ.  އޮތޯރިޓީެގ އިދާރާެގ ނަންބަރު ސިޓީާއ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެ 

ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ލިޔެކިއުން  ބޭނުންވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  މި  ..ސިޓީން ުގޅޭޮގތުން  ނަންބަރު  އޮތޯރިޓީެގ  މި  އެދި   

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލުަގއި ދަންނަވާފައިވާނެއެެވ. އަދި ނަިއފަރު ކައުންސިލުެގ އިސްވެ ދެންނެވުނު ސިޓީން ނައިފަރު 

މަށް ކައުންސިލުެގ ރައީސް މުޙައްަމދު ކާރިމާ ުގޅޭޮގތުން މި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވު

ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ މުޙައްަމދު ކާރިމަށް މި އޮތޯރިޓީެގ ނަންބަރު ސިޓީން ފުރުޞަތު ދީފައިވާނެއެވެ. މީެގ އިތުރުން 

ލިޔެކިއުންތަކާިއ   ުގޅޭ  މައްސަލަތަކާ  ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ  ސިޓީަގިއ  ދެންނެވުނު  ިއސްވެ  ކައުންސިލުަގއި  ނައިފަރު 

 އެ މައްސަލައިަގއި ިމ އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަަގކުރެވޭނަމަ  މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބުމުން

މި އޮތޯރިޓީން ފިޔަަވޅު އަޅާނެކަން ބަޔާންކޮށް މި އޮތޯރިޓީެގ ނަންބަރު ސިޓީއާއި އަދި ެއހެން ސިޓީއެްއެގ ނަންބަރު 

ނަންބަރު،   އެހެން  އަދި  ވާހަކަ    3ސިޓީއާިއ  އެބައޮ  3ސިޓީެއއްެގ  ޅ.ނައިފަރު  ނަންބަރެއް  ޖައްސަވާފައި ސިޓީ  ތް 

ފޮނުވިފަިއވާނެެއވެ.   ދައުލަތުެގ    19ކޮިވޑު    -3ކައުންސިލަށް  ާއއި  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  ުގޅިެގން  ާއ 

ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކުން ނެރުްއާވފައިވާ ޢަމަލުތަކާއި ސަރކިއުލާތަކަށް ބެއްލެވުމެއްނެތި ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ ނަމުަގއި  

ޢާއްމުކުރައްވަމުން  ހާލަތާ ސޮިއކުރަްއވާ  ކާރިމް  މުޙައްމަދު  ރަީއސް  ކައުންސިލުެގ  ނައިފަރު  ކަންކަން  ނުބައްދަލު  އި 
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ެގންދަވާކަުމެގ ޝަކުވާ އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީެވ، މި ދަނޑިވަޅުަގއި ރައްޔިތުންެގ  

ެއްއބައިވަންތަކަ ޮއތޯރިޓީެގ ނަންބަރު ސިޓީން  މަސްލަޙަތު އިސްކުރައްާވ  ާމއެކު ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މި 

ނަސޭޙަތްތެރިވެފަިއާވނެއެވެ.   ރައީސަށް  ކައުންސިލުެގ  ބަޔާންކުރެވުނު    -4ޅ.ނައިފަރު  އިސްވެ  އޮތޯރިޓީެގ  މި 

އަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  ސިޓީތަކުެގ އިތުރުން ވެސް ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލާ ުގޅޭޮގތުން އެކި ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީ

ކައުންސިލަށް   އެ  އޮތޯރިޓީން  މި  އެންުގންތައް  އަންަގންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  ނައިފަރު  ުގޅިެގން  ޝަކުވާތަކާ 

އަންާގފަިއވާނެއެވެ. އަދި ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލާ ުގޅޭޮގތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީން 

ދީފައިވާނެެއވެ.   ބޭްއވުނު ޖަވާބު  ފަހުން  އެންމެ  ކޮމިޓީން  ލާމަރުކަޒީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ީމަގއި  އެހެންވީމާ، 

ިގނަ މައްސަލަތަކެއް   ަވރަށް  ބައްދަލުވުުމަގއި  ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނައިފަރު ކައުންސިލާ އެްއކޮށް ބޭއްވި 

ތަކެއް ފާހަަގކުރެއްވި. އަތޮޅު ކައުންސިލުެގ ރަީއސް ފާހަަގވި. ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ިގނަ ކަންތައް

ފާހަަގކޮށްފަ.   ކަންތަކެއް  އެބަހުރި  ވެސް  ފަރާތުން  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ެއޮގތަށް  ހަމަ  ފާހަަގކުރެއްވި.  ކަންތައްތަކެއް  ވެސް 

ނަން. ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދެން މިކަމާއިެގން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެްއެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ހުޅުަވއިލާ

 އަޅުަގނޑުމެން، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފިރުޝާން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ނައިފަރު ކައުންސިލުެގ މައްސަލައިަގއި މުޤައްރިރު ފާހަަގ ތި ކުރެއްވި ފަދައިން 

އަޅުަގނޑަށް  ނައި ބަްއދަލުވުމުަގއި  ބޭްއވި  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  އެލް.ޖީ.އޭެގ  އަދި  ެއއްކޮށް  ކައުންސިލާ  ފަރު 

ދާއިރާތަކުެގ   ހުރި  މައްސަލަތައް  އެބަހުރި.  މައްސަލަތައް  މި  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ކަންކަން  ބަެއއް  ފާހަަގކުރެވުނު 

މި އެހެންނަމަވެސް،  ނުދާނަން.  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށް    ތަފުޞީލަކަށް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް  އަޅުަގނޑުމެން 

ޙަޤީޤަތުަގއި   މައްސަލަައކީ  މި  ފާހަަގކުރަނީ  މި  މިހެން  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ޮގތެއް  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ެގންދަން 

މައްސަލަ  ރަނަގޅު  ކުރަން  ޑޮކިޔުމެންޓު  ބަލައިެގން  ކަމަށް  ދިމާވެދާނެ  މައްސަލަ  މި  އިތުރަށް  އެްއ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރައީސްެގ   ކައުންސިލުެގ  ރަށު  އެބަހުރި.  މައްސަލަ  އެލް.ޖީ.ޭއެގ  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށްވާތީ 

ހަމަ  އަދި  އެބަހުރި.  މަްއސަލަ  މުަވއްޒަފުންެގ  އިދާރީ  އަދި  މެންބަރުން  ކައުންސިލުެގ  ރަށު  އެބަހުރި.  މައްސަލަ 

ދިމާވެފައިާވ    އެހެންމެ ޅ.އަތޮޅުެގ ކައުންސިލުެގ މައްސަލަ ުގޅިެގން  މިކަމާ  އެބަހުރި. މިއިން ކޮންމެ އިދާރާއެއްަގއި 

ކޮބައިތޯޭއ   މިކަމުަގއި  އެލް.ޖީ.އޭިއން  މިސާލަކަށް  މުހިންމު.  ވަރަށް  ނޯޓުކުރުން  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަތައް 

ކޮބައިތޯ މި މައްސަ  ލަ ދިމާވާން. އަދި ރަށު  އެލް.ޖީ.ޭއެގ މައްސަލައަކީ ރަށު ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ މަްއސަލައަކީ 
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ކައުންސިލު މެންބަރުންނާއި ިއދާރީ މުވަްއޒަފުންެގ ަމއްސަލަައކީ ކޮބައިތޯ އަދި ހަމައެހެންމެ ޅ.އަތޮޅުެގ ކައުންސިލުެގ  

ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ؟ މައްސަލައަކީ  އެީއ  ދެނެަގތުން  ަމއްސަލަ  ބަލައިެގން  ކެޓަަގރީއަކަށް  ފުރަތަމަ  ެއީއ 

ޙަރަކާ އަޅާފަިއާވ ހިންަގންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  ދެކެން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ތެއް 

ކެޓަަގރީއަކަށް ބަހާލައިެގން ބަލަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީ މިސާލަކަށް ެއލް.ޖީ.އޭއިން މި މައްސަލަ    3ފިޔަވަޅުތައް  

ޑޮކިޔުމަ ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އެބަހުރި  އެލް.ޖީ.އޭއަށް  މައްސަލަ ފުރަތަމަ  ސިޓީން  އެބަހުރި  ންޓުތަކުަގއި 

ކައުންސިލުެގ  ސީދާ  ހުރީ  ިގނައިން  މައްސަލަތައް.  ކައުންސިލުެގ  އަދި  ރައީސްެގ  ކައުންސިލު  ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ރައީސަށް ޑިރެކްޓްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ުގޅިެގން އެލް.ޖީ.އޭިއން އަޅާފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަްއ  

ރަށު ދެ ުގޅިެގން  އެކަމާ  އަދި  ފިޔަވަޅުތައް.  އަޅާފަިއވާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ުގޅިެގން  ެއކަމާ  އަދި  ނެަގތުން 

ނިމޭއިރު   މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މާނަައކީ  ފިޔަވަޅުތައް.  ައޅާފަިއވާ  ކައުންސިލުން 

 ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ ތި މައްސަލަ އާއި އަދި ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނެގންާވނޭ މި މައްސަލަ ދިމާވާން ނައިފަރު

ކައުންސިލަށް ހިންުގމަށް ދިމާވެެގން އެ އުޅޭ ދަތިތައް ޙަްއލުކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ދެނެަގނެެވންވާނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. 

އް އެލް.ޖީ.ޭއ  އަދި ހަމައެއާެއކު ދެން އިތުރަށް އެހެން ކައުންސިލަކަށް މި މައްސަލަ ދިމާވިޔަސް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެ

މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅެންވާނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ެއދެން. އަދި މި ސްޓެޕް ބަިއ 

ޮގޅިެއްއ   ބަހާލައިެގން  ކެޓަަގރީ  ހަމަ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާފައިވާ  ދެން  ދެނެަގތުން  މައްސަލަ  މިސާލަކަށް  ސްޓެޕް 

ށް ލައިެގން ިވޔަސް އެ މައްސަލަ ދން އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ެގންދަން އަޅުަގނޑު  ކުރަހައިެގން އެ ޮގޅި ތެރެއަ

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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