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ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު ނަ ވަ 07ވަނަ ދައުރުގެ  40 ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0400ޖުލައި  40   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 01:44  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 01:04 ގަޑި: ޖަލްސާ ނިމުނު

 ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައިނުވޭ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިބްރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން -0
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  40 -0
 ފާސްކުރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް  -1
 އުރީދޫގެ ސެލް ސައިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުން -0
 މިނިވަން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ނަުމގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން  -4

 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  :0އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ދަންނަވާލުމަށްފަހު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވަން ބޭނުންވާ މެންބަރުން އަތް މައްޗަށް ނެގުމަށް ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ 
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވުމާއެކު މެންބަރުން ވަނީ އެެޖންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތްމައްޗަށް ނަގާފަިއ، ެއޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެްއވި 

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ، 40ަަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ޖ، މެންބަރުންގެ ތަފްސީލް ދަންނަާވލަން
 އެެޖންޑާ ފާސްވެއްޖެ.، 40ފާސްވުމަށް ވޯޓް ުނދެއްވާ މެންބަރެއް ނެތް، ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ، 41އަދަދު 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  44 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ވާފައިވާ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން، ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެންބަރުން ބައްލަވާ ޗެކްކުރައް 00ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން،  40އެޖެންޑާ 
ރިއްޔާ މެންބަރުން. ވީމާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވާ މެންބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 ޔައުމިއްޔާ ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެކަމަްށ ނިންމުން.
 

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

  ރުފިޔާގެ ބިލްތަށް  40.60.40/-ހުށަހަޅާފައިވާ . ޚަރަދުކުރުމަށް އިދާރީ މޭޒުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން 41އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް   ރުފިޔާގެ ބިލްތަށް  40.60.40/-މެންބަރުން ބައްލަވާ ޗެކްކުރައްވާފައިވާކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރަން. 

ދެއްވާ މެންބަރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޚަރަދުކުރުމަށް ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން ޖަލްސާއަށް 
 ފާްސވުމަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރެއް ، 41ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ، 40ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ ބިލްަތށް ފާސްވެއްޖެ.، 40ނެތް، ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަަދދު 
 

 އުރީދޫގެ ސެލް ސައިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުން  :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން
 

ފާސްކުރުން. އުރީދޫ ސައިޓް ބިމުގެ އެގްރިމެންޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެްނބަރުންަނށް އުރީދޫ ބިމުގެ އެގްރިމެންޓް  40އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

ޓްގައި ހުށަހެޅިފައިވާނެ، އެގްރިމެންޓް ެއއްކޮށް ކިޔާލުމުގެ ބަދަލުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް އާންމުކޮށް ހުރި މާއްދާތަށް ކިޔާލާނަން. އެގްރިމެން

ރުފިޔާ. ނިލަންދޫ  40..016މިވަނީ ގައި ހަމަޖައްސާފައިއްދާތަށް، ދެން އަގުގެ ގޮތުމިއިންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ހިމަނާ މާ

އަކަފޫޓް. މާުފ ކުރައްވާ  1044ބިމު ކުލީގެ ރޭޓާިއ ބަާލ ބޮޑު އަދަދެއް. އުރީދޫ ބިމަްށ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސާފައި އިންނާީނ 

ރުފިޔާ މިެޖހެނީ. ެއލް.ޖީ.އޭ އިން ފޮނުާވފައިވާ އަގާިއ  40ފޫޓަށް އަކަފޫޓް. މިގޮތުްނ ބަލާލާއިުރ އަކަ 0144އަކަފޫޓެއް ޫނން  1044

އެއްގޮތަށް އިން އަގެއްކަްނ މިުފރުސަތުގައި ފާހަގަ ކޮއްލަން. ެއއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ޭބނުންނަމަ ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 

ެނ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ލަހުން ފެށުމާއެކު ވޯޓަން އެހުމާެއކު މެންބަރުން! މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އެހުން ވަކިން ނޯންނާ ހުޅުވާލަން.

ތަށް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެްނބަރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުްނ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އުރީދޫ ބިުމގެ އެގްރިމެންޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮ

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި ، 40ންބަރުންގެ އަދަުދ އެދެން. ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާާލނަން ޖަލްސާައށް ހާޒިރުވި މެ

އުރީދޫ ސެލް ސައިޓްެގ ،  40ފާސްވުމަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރެއް ނެތް، ފާސްވުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު ، 41މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އެގްރިމެންޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ ފާސްވެއްޖެ.
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 މުބާރާތް ނަމުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން މިނިވަން ވޮލީ ބޯޅަ  :4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

މިނިވަން ވޮލީބޯަޅ މުބާރާތް ނަމުގައި ވޮލީ މުބާާރތެއް ބޭޢްވުމަށް އަޟްހާ ޢީދާއި މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން  44އެޖެންޑާ 
ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު ނާދިޔާ ނަމުގައި ވޮލީ މުބާރާތެއް  0400މިނިވަން ވޮލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 

 ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު ނާދިޔާ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު ނާދިޔާ ވާހަކަ ދެއްކުން:

ީކ ގއ.ނިލަންދޫަގިއ ވޮލީ މުބާރާތެއް ޭބއްވުމަށް . މިއަުދ އަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާލާ މައްސަލައަޝުކުރިއްާޔ ރައީސް 

 އާލާކޮށް ރޫހު ވޮީލގެ އަހުުލެވރިކޮށް، ކުިޅވަރަށް ޒުވާނުން ދިރިއުޅެމުންދާ  ނިލަންދޫގައި. ގއހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް، 
 ހުނަރުވެރި  ރަނގަޅު އަޚްލާގު މުބާރާތްތަކަށް ޭބއަވޭ ފެންަވރުގައި ަޤއުމީ އަދި އަތޮޅު ާއއި، މަޤްސަދުަގއި ދިރުވުމުގެ

 ގުުޅވަިއގެން  ދުވަހާއި މިނިވަން އަޟްހާއީދާއި މުބާރާތަކީ މިމުބާރާތެްއ،  ވޭބޭއް  ނިޔަތުަގއި އުފެއްދުުމގެ ކުޅުންތެރިން
 ޖުލައި  04 އޮންނާނީ މުބާރާތް މިމުބާރާތެްއ،  ބޭއްވޭ ވަކިން ފިރިހެން/  އަންހެން މުބާރާތަކީ މިމުބާރާތެްއ،  ބޭއްވޭ
 ހަވީރާ  ވާނީ ހަމަޖެހިފައި ކުުޅމަށް މެޗްތަށްހަމައަށް، ދުވަހާ ވަނަ 0400 ޖުލައި 10 ފެށިެގން ހުންދުވަ ވަނަ 0400
 . ޝުކުރިއްޔާ ކުރެވިަފއިާވނެ އެޓޭޗް އެކީ ފޯމާ މި ހަރަދު ހިނގާނެ ގަާވއިދާއި މެޗްގެ މިގައި އަދި ރޭގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

މިފަދަ މައްސަލައެްއ ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ޖަލްާސގަިއ ކުރިއަްށ ގެންދަވާީތ، މިމައްސަަލއަްށ  ޝުކުރިއްާޔ މެންބަރު ނާދިޔާ

ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ބަހުްސ 
ގެ ޖަލްސާތަށް ަލއިުވުކރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާނެ ކުރަމުން ގެންދަވާތި. މިއަންަނ މަސް ނިމޭތަނުން އަުޅގަނޑުމެން
ދެންމެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުމަށް  4ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ އެއާކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 

 ހުޅުވާލަން.

 ވާހަކަ ދެއްކުން: ޢާއިޝަުތ އަންވަރުކައުންސިލްގެ މެންބަރު 

ނާދިޔާ އެ ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލައަކީ މިވަގުތަށް ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ކައުންސިލަރ
އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން. ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގެ ކުދިން މުބާރާތެއް ނުކުޅޭތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެފައިވާތީ 

 ކެން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް!މިމުބާރާތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

އިތުރު މެންބަރަުކ ފުރުސަތަކަށް އެދިފައިުނވާތީ ނާދިޔާ ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަ އެްއވެސް އިސްލާހަާކއި ނުލަިއ ޝުކުރިއްާޔ. 
ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ . ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވާ މެންބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ

ފާސްވުަމށް ، 41ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ، 40ދަންނަވާލާަނން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 



 
 

4 

ޅުއްވި ގޮތަްށ އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ މެންބަރު ނާދިޔާ ހުށަހެ،  40ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރެއް ނެތް، ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 
 ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. 

ށް އެޖެންޑާގައި އިތުރުކަމެއް ނެތުުމން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާާލަނން. އަދިވެސް އެއްފަހަރު މައްސަލަތަށް ުހށަހަޅުއްވާތީ މެްނބަރުްނނަ
ޖެކްޓްތަށްވެސް ހަމަމިގޮތަށް ޖަލްސާއަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާއި އުމްރާނީ ޕްރޮ

އި ހުށަހަޅުއްވައިގެން ފާސްކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންަނށް އިލްތިމާސްކުރަން، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ޖަލްސާތަކުގަ
ފަހިވެގެން ދާނެ މައްސަލަތަށް މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަށް ފެިނ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މަގު

ޖަލްސާގައި ނިމިގެންދާނެ ކަމަްށ އުންމީދުކުރަން. ޖަލްސާގައި އިތުރު ކަމެއް ނެތުމާއެކު މިާހހިސާބުން ޖަލްސާ ނިންމާާލނަްނ. 
 ވަލްހަމްދު ލިއްލާޙި. ވައްސަލާމު އަލައިކުމް

 

 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނާސިޙް އިބްރާހިމް 0

 ކައުންސިލްގެ ނ.ރައީސް  މުޙައްމަދު  ޝަނީޒް 0

 ރކައުންސިލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  1

 ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  0

 ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު އަންވަރު  4
 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އޮފިސަރއިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް  މަރްޔަމް ޝިޒްނާ ނަޖީބް 0

 


