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

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0402ޖުލައި  40   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 22:44  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 20:44 ގަޑި: ޖަލްސާ ނިމުނު

 ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައިނުވޭ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިބްރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން -2
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 7 -0
 ފާސްކުރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް  -3

 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން  :2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

މެމްބަރަކު  42އަޅުގަނޑުމެންގެ ، 40ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ދަންނަވާލުމަށްފަހު
ރިޔާސަތުން  އެޖެންޑާއަށް ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވަން ބޭނުްނވާ މެންބަރުން ވަނީ ޗުއްޓީގަ.
ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ  އެޖެންޑާ ފާސްވެއްޖެ.މެންބަރުން ވަނީ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތްމައްޗަށް ނަގާފައި، ހުރިހާ ވިދާޅުވުމާއެކު 

، 43ފާސްކުރުމަށް ޯވޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަުދ ، 40ްލސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ައދަދު ނަތީޖާވެސް ދަންނަވާާލނަން. ޖަ 
. އެހެންކަުމން އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮަތށް 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 

 ފާސްވެއްޖެ. 
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 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  47 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ބައްލަވާ ޔައުމިއްޔާ  ނަށް ިލބިަލއްވާފައިވާނީ.ވަނަ ަޖލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެންބަރުން 00ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން،  40އެޖެންޑާ 
ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާ މެމްބަރުން ވޯުޓ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.ވާފައިވާ ކަމަށް ޗެކްކުރައް

ފާސްވުމަށް ޯވޓު ، 40ދެއްވުން އެދެން. ދެންމެ ނެގުުނ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ަދންނަވާާލނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު 
. އެހެންކަމުން 40މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު  ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ، 43ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.  ވެސް ޔައުމިއްޔާ
އަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން ޔައުމިއްޔާ މިާހރު ލިޔެވެމުންދާ ގޮތަކީ ވަރަށް  43އަޅުގަނޑު ހަމަ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔެގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޕަބްލިޝްކުރަމުން ދިއުމަށް  ރަނގަޅުގޮތެއް. މި ގޮތަށް
އިދާރީ މޭޒަށް ދަންނަވަން. އަދި މި ފުރުސަތުގައި ޝިޒްނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުއްވުން 

 ފޯމެޓްތަކާއި  މި މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ. ހޯއްދަވަމުން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ

 

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

ފާސްކުރުމަށް ވާނެ  ބިލްތަށް 70،220.01/-ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް. ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން 43އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަދި އެއްެވސް މެންބަރަކު މީގެން އެއްވެސް މެންބަރުން ބައްަލވާ ޗެކްކުރައްވާފައިވާކަން   ހުށަހެޅިފައި.

ވާހަކަ   އި ބެހޭ ގޮތުންބިލެއް ފާސް ނުކުރުމަށް ބޭނުްނވާނަމަ މިވަގުތުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑު އެބޭފުޅަކަށް އެބިލަކާ
 ށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ.މަދެއްކު

 ވާހަކަ ދެއްކުން: ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ނާއިބް ރައީސްކައުންސިލްގެ 

ބިލްތައް ފޮނުވާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ އަޅުގަނޑު އަނެއްހެން ބިލެއް ފާސްނުކުރަން ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
އެއްޗެއް ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން. ބިލްތަްއ މިކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ޗެކްކޮށްލަން ފޮނުވާ އިރު ޚަރަދުކުރެވެނީ އިދާރީ މޭޒުގައިވެސް ހަމަ 

މިސާލަކަށް ކޮން ކޯޑަކުންކަން ނުވަތަ ބަެޖޓުން ކުރެވޭ ޙަރަދެއް ތޯ ނުވަތަ ކަުއންސިލްގެ އާމްދަނީ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭ 
 އް އަންނަ ކަމުގައިވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ ތަންކޮޅެއް އޭތި ޗެކްކޮށްލަންފައިސާއެއްތޯ އެހެން އެގޭގޮތަށް ބިލްތަ

މިސާލަކަށް އެކޯޑްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބް ޖަހާލަންވެސް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެކަންނޭގެ ެއހެންވެ އެކަން ފާހަގަކޮއްލީ. ެދްނ 
 ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.ބިލްތައް ރައްދުކޮށްދީފިއްޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅު. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ތެންކިޔޫ ޝަނީޒް. މިހާރު ިތ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބިލްތައް ފާސްކުރުމަށް މި އަންނަީނ ފިނޭންްސ 
ސެކްޝަނަށް ނުގޮސް އެހެންކަމުން  ފަހަރެއްގައި އިދާރީ ޝެކްޝަނަށް ނޭގިދާނެ. އެހެން ނަަމވެސް ތި މައްސަލައިގައި ޝާނީ 
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ލައަށް ހައްލު ގެނެވޭނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ފައިނޭންސް އާއި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ތި މައްސަ
ސެކްޝަނުން އެ ކޮޑު އެކްސެލް ޝީޓްގައި ޖަހާލެވޭގޮތް ހަމަ ހަާދލެވޭނެ. އަދި ބައެއް ަފހަރު ދަތި ހުރިއްޔާ ދެން އެންމެ ޕޮސިބަލް 

 ންަނށް މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ފޯރުކޮށްދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށް.ގޮތަކީ ކޮބާތޯވެސް ޝާނީލައްވައި ތި ބޭފުޅުންނަށް މެްމބަރު
ށަހެޅިފައިާވ ބިލްތައް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާ މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް ހު ،މި ބިލްތައް އެހެންކަުމންދެން، އަޅުގަނޑު ހަމަ

ފާސްވުމަށް ވޯޓު ، 40ށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންެގ އަދަދު ދަންނަނަވަން. ެދންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ ދަްނނަވާލާނަން. ަޖލްސާއަ
. އެހެންކަމުން 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު ، 43ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 

 ބިލްތަށް ޙަރަދުކުރުމަށްފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. 70،220.01/-ހުށަހެޅިފައިވާ 
 

މެމްބަރުން ބައިވެރިވެެދއްވީތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ންޑާގައި އިތުރުކަމެއް ނެތުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. އެޖެ
 ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.

 

 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނާސިޙް އިބްރާހިމް 2

 ކައުންސިލްގެ ނ.ރައީސް  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  0

 ރކައުންސިލަ މުޙައްމަދު ޒިޔާދު  3

 ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  0

 ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު އަންވަރު  5
 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޝިޒްނާ ނަޖީބް 2

 


