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Secretariat of Nilandhoo Council  ޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދ  

Nilandhoo,  ،ޫނިލަންދ  
North Huvadhoo Atoll,     .ެދިވެހިރާއްޖ  
Rep. of Maldives.  

 

ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު ނަ ވަ 60ވަނަ ދައުރުގެ  40 ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0402ޖޫން  24   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 22:34  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 23:04 ގަޑި:ޖަލްސާ ނިމުނު 

 ވޭޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިބްރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން -2
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  05 -0
 ފާސްކުރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް  -3
 އެގްރޯނޭޝަނަލްގެ އެގްރީމެންޓް ފާސްކުރުން. -0
 ގއ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ގޭގެ އެގްރީމެންޓް ބާޠިލްޮކށް އަލުން އިއުލާނުުކރުމުގެ މައްސަލަ. -4

 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  :2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް އިތުރު އެއްވެސް އިސްލާހެއް އެއްވެސް މެމްބަރަކު މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ           
 ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވުމާއި އެކު ހުަށހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާއާއެކު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްވިއެވެ.

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  44 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ވަނަ  44ވަނަ ދައުރުގެ  40ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްެގ  0402ޖޫން  21 ނިންމާަފއިވަނީމަޝްވަރާކޮށް މިގޮތުން 
ަވނަ ދުވަުހ  0402ޖޫން  00އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުގެެނސް ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 

 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 06ދައުރުގެ ވަަނ  40ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 
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 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ފާސްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ރުފިޔާ  -/7,593.20ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލްތަކުގެ ިލސްޓްގެ ޖުމްލަ  ނިންމާފަިއވަނީމަޝްވަރާކޮށް މިގޮތުން 
ވަަނ އާންމު ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގުްނ  40ވަނަ ދައުރުގެ  0ވީ ބުރާސްަފތި ދުވަހު ބޭއްުވނު މިކައުންސިްލގެ  0402 ޖޫން 00

 ބިލް ލިސްޓް ޔައުމިއްޔާގެ ފަހަތުގައި އެޓޭޗްކޮއްފައިވާނެއެވެ. ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 އެގްރޯނޭޝަނަލްގެ އެގްރީމެންޓް ފާސްކުރުން. :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

އެގްރޯ ނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ގއ.ނިލަންދޫގައި ސްޓޯރޭޖް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 ވާފައިވާ އިސްލާޙްތަކަކީ؛ހުށަހަޅުއް ކަމަްށ ފާހަގަކޮށް ގެންަނން ބޭނުންވާ އިސްލާޙްތައް ށްޑްރާފްޓަ ގެއެގްރީމެންޓް

ވަނަ ނުކުތާގައިާވ  44 –އިސްލާޙް ވަނަ ނުުކތާގެ  44ކޯޕަރޭޝަންގެ އެގްރީމެްނޓްގެ  ނަލްއެގްރޯ ނޭޝަ -ފުރަތަމަ އިސްލާޙް  .2
ކަމުގައި  )ދިހަ( އަހަރު 24)ފަަނރަ( އަހަރުގެ ބަދަލުގައި   24ކުއްޔާމެދު ދެފަރާތުން ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ 

މުއްދަތަކަށް ވުމާއެކު އެއަށްވުރެ ކުރިންވެސް އެއަށް )ފަނަރަ( އަހަރަކީ ވަރަށް ދިގު  24އެއީ ،  ކަނޑައެޅުން
)ތިރީސް  34އަދި އެމާއްދާގައިވާ  އިސްލާހެއްހުށައެޅުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ނާއިބް ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ދެފަރާތުްނ މުގެ ބަދަލުގައި ކުއްޔާ ހިފާ ފަރާތުން ބޭނުންވުމުން އެގްރީމެންޓް އައުކުރުން އޮތް އޮތު ފަހެއް( އަހަރު ވުމުން
 ން މިހެން އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުން.އެއްބަސްވުން އައުކުރު ވޭނަމައެއްބަސް ވެ

 އެގްރޯ ނޭޝަނަލް -ވަނަ ނުކުތާގެ އިްސލާޙް  20ކޯޕަރޭޝަންގެ އެގްރީެމންޓްގެ  އެގްރޯ ޭނޝަނަލް -ދެވަނަ އިސްލާޙް  .0
އްޔަށްދޭ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ކު " ވާ ގައިވަނަ މާއްދާ 20އެގްރިމެންޓްގެ ކޯޕަރޭޝަންގެ 

)ބާރާ( މަސް ދުވަސް ކުރިން ކުއްޔަށް ހިފާ   20 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޭބނުންވާ ާތރީޚްގެ
ކަމުގައި އެގްރީމެންޓްގައި )ހަ( މަސް ދުވަސް  40)މަސް( ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި  20ފަރާތައް އަންގަން އޮންނަ އޮތުްނ، 

 ހިމެނުން.
އާއި ވަނަ ނުކުތާ 20 –ވަނަ ނުކުތާގެ އިސްލާޙް  20ކޯޕަރޭޝަންގެ އެގްރީމެްނޓްގެ  އެގްރޯ ޭނޝަނަލް -ތިންވަނަ އިސްލާޙް  .3

)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުގެ ނޯޓިސް މުއްދަުތ  04ނޯޓިސް މުއްަދތު އޭގެ ތެރެއިން  40 ވާގައި ވަަނ ނުކުތާެގ  20ހަވާލާދީ 
)ހަތަރު( މަސް  40)ބާރަ( މަސް ދުވަހުގެ ބަދަލުގަިއ  20ދިނުމަށްފަހު ިއތުރަށް އެގްރީމެްނޓް ބާިތލްކުރުމަށް އިން 

)ބާރަ(  20ބް ރައީސް ުބނެފައިވަނީ މިއިސްލާްހ ހުަށއަޅުއްވަމުން ނާއި  ދުވަސްކަމުގައި އެގްރީމެންޓްގައި ހިމެނުން.
 04އަދި  ވެފައި،އަހަރު ކަމަށް 2އިތުރު މަސްދުވަހަކީ އެޤްރިމެންޓާއި ޙިލާފަށް ބިމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ 

 40ޖުމްލަ  ހާއެކު)ަހތަރު( މަސް ދުވަ 40)މަސް( ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި  20ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އަކާއިއެކު،  (ދޮޅަސް)ފަސް
  އެގޮތަށް އިސްލާހްކުރުމަށް ހުށަެހޅުއްވިއެވެ. މަސް ލިބިގެންދާނެ ކަަމށް ނާއިބް ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައި )ހަ(
ނާއިބް ރަީއސް ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓުްނ،  ށަހަޅާ ނިމުމުން ރިޔާސަތުން މިމައްސަލައިގެ ވޯޓަށް އެހުމުންހުމައްސަލަ 

ބޭއްވުނު  ވަނަ ދުވަހުގެ  4242ޖޫން  42 ކުރުމަށްއިސްލާޙް މާއްދާވެސް 43އެގްރީމެންޓްގެ  ތަށްގޮ އްވިހުށަހެޅުޝަނީޒް މުޙައްމަދު 
ޔައުމިއްޔާގެ ފަހަތުގައި އިސްލާޙްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓް ޑްރާފްޓް  މި ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަްލސާ އިން ފާސްކުރެވުނުއެވެ.

 އެޓޭޗްކޮއްފައިވާނެއެވެ.
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ގއ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކަށް ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ގޭގެ އެގްރީމެންޓް ބާޠިލްކޮށް އަލުން  :4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

   އިއުލާނުކުރުމުގެ މައްސަލަ.

 ގއ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކްގެ އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތެއްގެ ގޮތުަގއި ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބީޗްވިލާޭގގެ އެގްރީމެންޓް ާބޠިލްކޮށް އަުލން
މުން ބީޗްވިލާގޭގެ ލައެޖެންޑާ ކުރެއްވި މިމައްސަލަ ހުޅުވާ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒިޔާދު މުޙައްމަދުތަނެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

ނާއިބް ރައީސް ހުޅުވާލުމުން  މެމްބަރުންގެ ހިޔާލަށް ން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވައިފައި،ވެރިފަރާތު
ވެރިފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަީނ، އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވެރިފަރާތުން ނޫންކަމަށް 

ގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ވަނަ ނަންބަރު 42ގެ ލަފާކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެގްރިމެންޓް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ. އެހެން
އަިދ ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަން ބާޔާންކޮށް ފާހަގަކޮްށފައިވާތީއެވެ. އެއީ  ގައިއެގްރީމެންޓް ބާިތލްކުރުމަށް ފޮުނވާފައިވާ ސިޓީ

ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުަމށް، އިއުލާނުކޮށްގެްނ ވިޔަފާރި އުސޫލުން  އެގްރީމެންޓްކުރެޭވ އިރު  ިމފަދަ ކަްނތައްތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި
އެގްރީމެންޓް ކުރާފަރާތްތައް އެގްރީމެންޓް ކިޔައި،އެގްރީމެންޓްަގއި ބުނާ ކަންތައްތައް ފަހުމުޮކށްދިނުން އެއީ ވަރަށް މުޙިއްމު 

މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް  އްވާފައިވެއެވެ. އަދިފާހަގަކުރަކަމެއްކަމުގައި ނައީބް ރައީސް 
އަދި މެމްބަރު އާއިޝަތު އަންވަރުވެސް ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވުން ނުކިޔާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  އެދިލައްވާފައިވެއެވެ.

ރާތުން ފޮނުާވފައިވާ ސިޓީ ހަވާލާދީ ވެރިފަރާުތން ިސޓީ ފޮނުވާފައިަވނީ އެގްރީމެންޓް ވަަނ މާއްާދއާއި ވެރިފަ 42އެގްރިމެންޓްގެ 
ބަލާވެސްނުލާކަން ފާހަގަޮކށްފައިެވއެވެ. އަދި ނާއިބް ރާއިސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މައްސަލަ އަލުން ރިވައިސްކޮށް އެހެންބަޔަކާއި 

 ރު ބުނެފައިެވއެވެ.ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް މެްމަބރު އާއިޝަތު އަންވަ

 މެމްބަރު ޒިޔާދުހާޒިރުވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން،  ށަހަޅާ ނިމުމުން ރިޔާސަތުން މިމައްސަލައިގެ ވޯޓަށް އެހުމުންހުމައްސަލަ 
ގއ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކަށް ކުއްޗަށް ހިފާފައިވާ ގއ.ނިލަންދޫ ބީޗްވިލާގޭގެ ވެރިފަރާތާއި މިއިދާރާއާއި  ގޮތަށް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި

ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ އާންމު ވަނަ ދުވަހުގެ  0402ޖޫން  00އެއްކޮށްވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ާބޠިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރުމަށް 
 ޖަލްސާ އިން ފާސްކުރެވުނުއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނާސިޙް އިބްރާހިމް 2

 ކައުންސިލްގެ ނ.ރައީސް  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  0

 ރކައުންސިލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  3

 ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  0

 ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު އަންވަރު  4
 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޝިޒްނާ ނަޖީބް 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


