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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 09ވަނަ ދައުރުގެ  40 ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0402ޖުލައި  15   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 22:44  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 20:44 ގަޑި: ޖަލްސާ ނިމުނު

 ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައިނުވޭ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިބްރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ޖަލްސާ ފެށުން -2
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 8 -0
 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  -3
 ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަކައުންސިލްގެ  -0
 ހުށަހަޅުއްވި މައްސަލަ އާއިޝަތު އަންވަރުއަޟްހާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަަގކުރުމަށް ކައުންސިލަރ  -5

 

 ޖަލްސާ ފެށުން  :2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން، ޚަރަދު ކުރުމަށް  40ޖަލްސާ ފެށުްނ، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން. 
ފާސްކުރުން، ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ، އަޟްހާ ޢީދު 

ވޯޓަށް ، ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ދަންނަވާލުމަށްަފހު .ށް ކައުްނސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ ހުށަހަުޅއްވި މައްސަލަކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަ
އެެޖންޑާއަށް ވޯޓު  އެޖެންޑާ ާފސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވަން ބޭނުްނވާ މެންބަރުން. 45އެހުމުގެ ކުރިން ހާޒިރުވި މެމްަބރުންގެ އަދަދު 

އެޖެންޑާ މެންބަރުން ވަނީ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތްމައްޗަށް ނަގާފައި، ހުރިހާ ޅުވުމާއެކު ރިޔާސަތުން ވިދާ ދެއްވުން އެދެން.
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ، 05ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާވެސް ދަންނަވާލާނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ފާސްވެއްޖެ.
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. އެހެންކަމުން 03. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތްފާސްކުރުމަށް ، 04ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 
 އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. ޖަލްސާގެ 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  47 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ޔައުމިއްޔާ  ނަށް ލިބިލައްވާފައިވާނީ.ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެންބަރުން 03ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން،  40އެޖެންޑާ 
 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  ވެސް ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާ މެމްބަރުްނ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

 ާފސްވެއްޖެ.  ންމެންބަރުންގެ އަޤްަލބިއްޔަތު
 

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

ފާސްކުރުމަށް ވާެނ  ބިލްތަށް 5455/-ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް. ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން 43އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އެހެންކަމުްނ އެއްވެސް ބިލަކަށް އިސްލާޙް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މެންބަރުން ބައްލަވާ ޗެކްކުރައްވާފައިވާކަން   ހުށަހެޅިފައި.

ހުށަހެޅުމަށް ބޭުނންފުޅުވާނަމަ ުހށަހެޅުއްވުން އެދެން. އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްލާހެއް ހުށަަހޅާފައިނުވާތީ ވޯޓަށް އަހާަނން. 
 ަލބިއްޔަތުން ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެާހ ބިލްތަށް ފާސްވެއްޖެ.އެހެންކަމުން މެންބަރުންގެ އަޤް 

 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ދަންނަވާލާނަން. މައްސަލަ އަކީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަްއޓަކައި މިމައްސަލައިގެ ޚުލާސާ 
ފެއްދުން، މައްސަލަ ހުށަހަާޅ މަޤްސަދު: ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި ލޯކަލް ޓޫރިަޒމް ރަށުގައި ފުޅާކޮށް ހިންކުމަްށ އު

ތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލުން  އަމިއްލަ ފުދުން ކައުންސިލުން ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް
ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮއްދިުނމުގެ މަޤުސަދުގައި އެކި ކަހަލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިލައި ހިްނގުމަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގަިއ 

އްދައި ކައުންސިލުން ވިޔަފާރި މިމައްސަލައިގެ ތަފްސީލަކީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންުފންޏެއް އުފަ   ކުންފުންޏެއް އުދެއްދުން.
ކުރުމަށް މަގު ހުޅުވާލުމަކީ ކަުއންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ަކއުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށްޭދ ޚިދުމަތްތަށް އެެހން ފަރާްތތަކަްށ 

އްދުމުގެ މަޤްސަތުގެ ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ކައުންސިލުން ފަސޭހަކަމާއެކީ ކުރެވިގެންދާނެކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިކުންފުނި އުފެ
ތެރޭގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ދަށުން ބޭންުކން ލޯނެއް ނަގައި ގެސްޓްހައުސްއެއް 
އިމާރާތްކުރުމަށްފަހު ޓޫރިޒަމް ރަށުގައި ފުޅާކުރުމާއި، ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑް އުސޫލުން ހިންގާ 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓާއި، މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމާިއ، މަގުމަިތ  ން މަސައްކަތާއި އަދި އެހިނިހެން މަސައްކަތްކުރުމާއި،ކޮންސްޓްރަކްޝަ
 ދިއްލުން ކައުންސިލްގެ ކުންފުނި ދަށަށް ބަދަލުކޮށް އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. މިކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

. ކައުންސިލްގެ ކުންފުންޏަށް ކިޔާނެ ނަމެއް 2ޖެނަމަ ކުރާނީ އިދާރީ ގޮތުން އަންނަނިވި ތަރުތީބުްނނެވެ. މިމައްސަލަ ފާސްވެއް
. 0ކަނޑައެޅުމަށް އާއްމުކޮއް ހުޅުވާލައިގެން، ލިބޭ ނަންަތށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަކުން ޕޮއިންޓްދީ ފައިނަލްކުރުން 

. ކުންުފނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  ކުރަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް 3ރާތެއް ބޭއްުވން ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަްށ މުބާ
. ރަށުގައި 5. ކައުންސިލްގެ ބޯދު އެކުލަވާލައި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުން 0ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފޮނުވުން 
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އަދި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ތެރޭގައި  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ކައުންސިލްގެ ކުންފުނި ދަށަށް ގެނައުމަށް ފާސްކޮއް އެފަދަ ކަްނކަން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ކުންފުނި ހިްނގުން ހިމެނޭ. 

މިމައްަސލަ ހުށަހެޅުމާއެކު މިމައްސަލަ  އި ދަންނަވާލަންޝުކުރިއްޔާ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަްއޓަކަ
ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު ެދން އަްނނަ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓަށް އެހުން  ބަލައިގަންަނން ކައުންސިލުން ެފނިއްޖެނަމަ 

ޅުގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ނުފެންނާނީ އޮންނާނެ. ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމުން މައްސަލަ ވަގުތުން ނިންމާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަ
މިގޮތަށް މިިނންމީ. ބައްލަަވންެޖހޭ ކަންތަްށ ބައްލަވާ އަިދ ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ ދިރާސާއެއް އިނުން މުިހންމު. އެހެންކަމުން 

 މިމައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލަން. 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ދު މުޙައްމަ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 

ހަޤީގަތުގަވެސް މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިގެން މިދާ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ނިލަންދޫގެ މިހެން . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް
ހުންނަ ކަންތައްތަށް ޙާއްސަކޮށް ތަރައްޤީއާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތަކުގަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގު 

އްގެ ގޮތުގައި މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮއްލަން. ކުންފުނި ހެދުމުގައި އެންމެ މުހިންުމ ފަހިވެގެންދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެ
ކަމެއްކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ަޤވާއިދު. އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދު ހަރުަދނާގޮތެއްގަިއ 

ޤާނޫނގައި ހިމެނިގެންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަށް ކުރަންޖެހެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިނާކުރެވިގެްނ މިކުންފުނި ހެދުމުގެ 
ބެލުމަށްފަުހ، ހަމަ ުކންފުނިތަާކއިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަންކަަމށް މިފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ުނވަތަ ކުންފުިނ މެދުވެރިކޮއްގެން 

ށް ރަނގަޅުކަމެއް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަށްކުރުން ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވަރަ
ވުމަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ޤާނޫީނ ބާރު ލިބިގެންވާ އެއްޗެއްކަން އަޅުގަނޑު މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮއްލަން. ކުންފުނީގެ ނަމުގައި 

ދެންމެ ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި ޑަށް ފާހަގަކުރުން. ދައުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުްނ ހިމެގެންދާ އެއްޗެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮ
ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ކަންނޭގެ މިކަހަލަ ކަމެއްކުރާއިުރ ހަމަކުއްލިއަކަށް ކަންތަްއތަށް ނިންމުމުގެ ބަަދލުގައި ކުޑަކޮށް 

ދަންނަވާަލީނ ރައީސް، ކުޑަކޮށް ވިސްނާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކަމުގައި ހުންނަ، ކަމުގެ ބާވަތުެގ ގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމިހެން މި
 ހަމަ ބުއްދިން ޖާގަދީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މަޝްވަރާއެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދިޔައިއްޔާ އަޅުގަނޑަށްވެސް ބޮޑަށް ރަނގަޅި. ދެން 

ހަޤީޤަތުގައިވެސް މިހާުރ  ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް، މިފުުރސަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން މިަފދަ ކަމެއް ހުަށހެޅީތީ.
، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ މިނިޒާމުެތރޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންަތށް އެބަހުރި ހަޤީގަތުގައިވެސް. އަޅުަގނޑު މިރަށުގެ ކަންތައްތަކުގައި 

ވަރަށް ބޮޑެތި  ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަކުގައިވިޔަސް އަދި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެހިނިހެން ކަންކަމުގައިވިޔަށް
ގޮންޖެހުންތަކެއް މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކުގައި ހުރިކަން. ދެން ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ޚިޔާލުތަކެއް  ކުންުފނީގެ މަްޤސަދާއި ދޭތެރޭ  ތަކައް ކުޑަކޮށް ރިއާޔަތްކޮށް ވިސްނާތާޢީދުކުރަން. އެކަމް މިހެންހުިރ ކަންތައް
ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރިކަްނނޭގެ  ދަހިކޮށް މިކަަހލަ ކަންތަްއތަކެއް އުފެދިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެްނ އެއާމެދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްބަ

 އަލުގަނޑު މިފިރުސަތުގައި ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް!

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 އް ޝަނީޒްއަށް ދެއްވާނަން. ޝަނީޒް ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު ޒިޔާދު. ދެ ވަނަ ފުރުސަތެ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 
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ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފައި މިވަނީ. ކުންފުންޏެއް ކައުންސިލްގެ ދަށުން 
ދައްކަމުން މިއަންަނ ރަްއޔިތުމީހާއަށް ކުރާނެ ފާއިާދ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުމީހާެގ ޖީބަްށ އުފެދިއްޖެނަމަ، ހަޤީަގތުގައި އަަހރުމެން 

ތަޢާރަފްވެެގން ގޮއްސިނަމަ ރަށުގެ ޒުވާްނ  ލާރި ވަންނަ ގޮތް ހެދިގެންދާނެެއވެ. މިސާލަކަށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަްމ ކުންފުނީގެ ދަުށން
ތުން ނުވަތަ ުކންފުނީެގ ގެތަކަށް ާލރިތަކެއް ވަދެގެންދާނެ ކައުންސިްލގެ ފަރާ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ ިލބިގެންދާނެ. އޭގެ މާނައަކީ ގިނަ

ދެން މީގެ އިތުރުން ކުންފުންޏެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، ކުންފުނި ވުޖޫދަށް އައިސްފިނަމަ ޙާއްސަކޮށް ކައުންސިލްގަ މިއޮންނަ ފަރާތުން. 
ށް ކުންފުނީގެ ދަށަށް ގެނައުމުްނ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްގެ އެއް މަސައްކަތްތަބޮޑެތި ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން މުނިސިޕަލް ބަ

ފަރާތުން ކޮއްދޭން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަށް ލުއި ފަސޭހަވެގެން ދާނެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މަސައްކަތް ފާސްޓް ވޯޑަށް 
މުހިންމު މައްސަލައެއް. ރައީސް ކުރިން  ލެވިގެންދާނެ ކުންފުނީގެ ަދށުްނ މަސައްކަތް ކުރިއައްދާނަމަ. އެހެންކަމުން މިއި ވަރަށް

ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިގެންދާނެ. އަދި 
މަޢުލޫމާތް ހިއްސާކުރުން  މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމު މަޢުލޫމާތް ހޯދަން ޭބނުންވެއްޖެަނމަ ރަށުގެ ކަންވޮށިގެންވާ މީުހންނާއި

މުހިންމު. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މާބޮޑު ވާހަކެއް ނުދެއްކިއަސް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ވާހަކަ ދެެކވި ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަކަްށ 
 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޮޑަށް މިމައްސަލައާއިގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޝަނީޒް. ޢައިޝާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ޢާއިޝަތު އަންވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

. މިއަދު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލައަކީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން. އަސްލު އަލައިކުން އައްސަލާމު
ރަނގަޅު އަދި ވަރަށް ތާއީދުކުރާ މައްސަލައެއް. ސަބަބަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް މިމައްސަލައަކީ ވަރަށް 

ަވނަ ާބބުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބއިން ކައުންސިލްތަކުން ރަށުެގ  24ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރަށުގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކައު

މަޤުސަދުތަށް ހާސިލުކުރުމަށް އަމިއްލަ  ލިބިގެންވާކަމަށް. މިގޮތުން މިުކންފުނި އުފައްދާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ
އި އަދި ކައުންސިލްތަކުން ކުންފުނިަތށް ފަރާތްތަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވެ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދޭނެކަމާ

އުފެއްދުމުގައި ދެ ފުއް ފެންނަ ޤަވާއިދެއްގަ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ 
ތަުކން ހަދާފައިާވ  އެކއެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮްނޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަާވުލކުރުމާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ

 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިުދތަކުގެ މަތިން. އެހެންކަމުން މިކަމުންވެސް އެގިެގންމިދަނީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކުންފުނި ހެދުމަކީ މައްސަލައެއް
 ނޫންކަމަށް. އެހެންކަމުން މިމަްއސަލައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢައިޝާ. ނާދިޔާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ

 

 



 
 

5 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޠިމަތު ނާދިޔާ ފާ  މެންބަރ ކައުންސިލްގެ 

މީގެ ސަބަބުން  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއެއް ެފއްޓުން މިއީ ވަރަށް ތާޢީދުކުާރ މައްސަލައެއް.
ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކައުންސިލަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިސާވެގެން ދާނެ. މިސާލަކަށް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ފަރާތްަތށް ގުޅިގެްނ 
ބިޑް އުސޫލުން ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް އަދި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްއަށް ބެލިޔަސް އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓަށް 

ގައި ވިޔަސް ހުރިހާ ގޮަތކުން ބެލިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުަރން. އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަކީ ބެލިކަމު
ވަރަށް ޠާޢީދުކުރާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފާހަގަކުރަން. އަދި މިަފދަ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކުރެއްވީތީ ރައީސްއަށްވެސް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ނާދިޔާ. އެހެންކަމުްނ މިމައްލަ ބަލައިަގތުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މެްނބަރުންގެ ޯވޓަށް އަާހނަން. އެހެންކަުމން މިމައްސަލަ 
ވާލާަނން. ޝުުކރިއްޔާ މެންބަރުން ދެންމެ ނެގުުނ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަްނނަ ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން ެމންބަުރން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 45ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 
. އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ބަލައިގަންނަން ފާސްވެއްޖެ. ދެން 43މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 

އްސަލަ ދާނީ ކޮމެޓީ މަރުހަލާައށް. ކޮމެޓީއިން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ދެން އަްނނަ ަޖލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވިގެންދާނެ. މަ
ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެއް ނޫްނ ޢިދު ބަންދަށްަފހު ދެން ޮއންނަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވިގެންދާނެ ވާހަކަ މެންބަުރންގެ 

 ަވން. މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަ

 އަޟްހާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލަރ އާއިޝަތު އަންވަރު ހުށަހަޅުއްވި މައްސަލަ  :5އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލަރ  2000 45އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އާއިޝަތު އަންވަރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. އާއިޝަތު އަންވަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ޢާއިޝަތު އަންވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް. މިމައްސަލަ  2000މިމައްސަލައަކީ 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ުގޅިގެން މދިޔ އަހަރުގެ އަޟްހާ  0404ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަީކ މިދިޔަ 

ފިތުރި ޢީދުވެސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް އީދާއި އަދި މިހަރުގެ 
ސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް. ޢީދު ކުޅިވަރުތަށް އަދި މިއުފާވެރި އަޟްހާ އީދު މުނާހިންގާފައިނުވާތީއާއި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، މިއަޟްހާ ޢީދުގަިއ  00ވަނަ ދުވަހުން  04ޖުލައި މަހުގެ  ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ
ފައިވަނީ އާންމުކޮށް ނިލަންދޫގައި ކުޅޭ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ ކުޅިވަރުތައް. މިއާއެކު ރާވާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުމަށް ރާވާ

އެޓޭޗްކޮއްފައިވާނެ. މިގޮތަށް ކުޅިވަރުތަްށ ރޭވިކމުގައިވިޔަސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ކުޅިވަރުތަކާއި ހިނގާނެ ޚަރަދު މިމައްސަލަ ފޯރމާއެކު 
 ތަންނުދޭނަމަ މިކުޅިވަރުތަށް ުނޭބއްވޭނެ ވާހަކަ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 
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 ގެންދަވާ.ޝުކުރިއްޔާ ޢައިޝާ. މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށް މައްސަލަ ހުޅުވާލަން. ނާދިޔާ ކުރިއަށް 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  މެންބަރ ކައުންސިލްގެ 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. މިފަދަ ޖަލްސާއަކަށް މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ މެންބަރު އާއިޝަތުއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
ދުވަހެއް. މިގޮތުން މިއީދުގައި ކުޅުމަށް ރާވާފައިވާ އަޟްޙާ އީދަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަށް އަންނަ ވަރަށްެވސް އުފާވެރި 

ނީ ކުޅިވަރުތަކަކީ ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން މިރަށުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅިވަރުތަށް. މިފަދަ ކުޅިވަރުތަށްވެސް މިގޮތަށް ކުޅެވޭ
 ށް ވަރަށް ތާޢީދުކުރަން.މިފަދަ މުނާސަބާތަކާއި ގުޅުވައިގެންކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުްނ މިމައްސަލައަ

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ނާދިޔާ. ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި . ވަރަށް ިގނަ ުދވަސްވެއްޖެ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅު މައްސަލައެއްމީ މިހާލަތުގައި
އެހެނިހެން ފަރާްތތަށް ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ނޫޅޫތާ. އެހެންކަމުްނ މިޢީދާއި ގުޅުވައިގެން އިތުރަށް ރަށުގެ މުޖުތަމައުއަށް ރަނގަޅު 

ޖްތިމާޢީ ރޫހު ބަދަލެއް އަންނާނެކަަމށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ. ރަށުގެ އެކުވެރިކަން އާލާވެ އެންމެން އެއްތަނަކުން ދިމާެވ ވާހަކަ ދެކެވި އި
 ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. އެހެްނކަމުން މިމައްސަލައަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މައްސަލައެއްކަމަށް ދެކެން. ޝުކުރިއްރާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޝަނީޒް.  ޒިޔާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 

ދެންމެ މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފާހަގަކޮއްލި އަޟްހާ އީދާއި މިފަދަ ދުވަސްތަތަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ދެއްވި ފުރުސަތަށް.
ން އުފާކޮއްލަން އަްނނަ މޫސުންތަކެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެްނނަަމވެސް މިހިސާބުން ވަރަށް ިގނަ އަޅުގަނޑުމެ

ކިދާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޢީދުތަކާއި އެހެނިހެން ދުވަސްތަށް ފާހަގަކުރަމުން ވާހަކަތަކެއް ދެއް
އަންނަނީ މިކަހަލަ ހާަލތެއްގަ ޫނންހެން ހީވަނީ ރާއްޖެ މިއޮތީ. ތަފަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންޖެހުނަސް 

މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބަކަށް މިވަނީ  އެލް.ޖީ.އޭ އެހެނިހެންކަންތައްަތކެއްވެސް އެބަ އާދޭ.އެކަމެއްގެ ތެރެއަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އަދި 
ހަޤީގަތުގަިއ ރަށެއް މޮނިޓަރިނގއަށް ލުމާއި  ބޮޑީ ނުވަތަ ކައުންސިލް ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭތީ. އެރަށެއްގެ

ރަށެއްގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި  މިނިމެނީ ކައުންސިލާއި ހިސާބުން، ހުރިހާކަމެއްގެ ކަންތައްތަކެއްވެސް ގޮސް ހަޤީގަތުގައި
އުމްރާނީ ރައްކާތެރިކަމާއި، ހަމަ މިހުއްޓެނީ ކައުންސިލާއި ަހމައަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ހަަމ 

ށް ނުވޭ، ެއކަމަކު ހަޤީގަތުގައިވެސް މީގެ އަޅުގަނޑުމެން ޢީދު ފާހަގަކުަރންވީތޯ؟ އެފުރުސަތެއް އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަކަ
ކަންތައްތަކެއް އެބަޖެހޭ ަބލަން. އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން މިފަދަ ކަންތައްތަށް ރާވާ ިއންތިޒާމްކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން 

ންކަމެއްތޯ؟، ނޫީނ ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮ
މާދަމާވެސް ބަޔަކު ނާންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަތިކުރުވާކަށް، ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީ 
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 ކުރުވަން. ޖަވާދުދާރީކުރުވަން ައންނަ މީހުްނ ހައްތަހާވެސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުެމންނަށް އަދާކޮއްދޭްނ ކޮންބަޔަކުތޯ
އަންނާނާ؟، އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައަށް ތާޢީދުކުރަން އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިތުން އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދަރުކޮށް ވާހަކަ 

ސަބަބަކީ މިހާރު އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އެބައިން އީދާއި ދިމާކޮށް ގައިޑްލައިންއެއް ނެރެފަ، ދެން މީގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެކެވެން، 
މަށްވާ އެލް.ޖީ.އޭ އެބަބުނޭ، ކައުންސިލްތަކަށް އެބަ އަންގާ އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ގައިޑްލައިނާއި ޚިލާފު ނުވާށޭ،  ބެލެނިވެރި ފަރާތްތކަ

ނެ އެކަހަލަ އެހެންމަ ބުނަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު އަދި ކުޅި ބަލަންދާ މީހުންކަމުގައިވިޔަސް ނުބަލާ
ބަަލންޖެހެނީ ކަުއންސިލުން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ބިނާނުކުަރްނ ކަންތައްތައް. މިކަހަަލ ކަންތައްަތށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުބާރާތެއް ުނބޭއްވޭނެއެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ޒިންމާތަކެއް މަތިކުރުވާ މިކަމުގެ ސަބަބުން. ހަޤީގަތުގައިވެސް 
އެބަހުރި. އެކަންތައްތަކަށް ބެލުމަްށފަހު ކަންތައްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  އަޅުގަނޑުމެންނާއި ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް

އެމީހުން ކައިރިން ހޯދާ ބަަލންޖެހޭ.   .އަޅުގަނޑު އެދެނެ.. ކަންތައްތަށް ބަލާ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދަންެޖހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ބަލާ 
އަޟްހާ އީދަށް ޕްރޮޤްރާމްތަށް ހިންގަން ރާވާކަން، ހަމަ ވަރަށް  އެމީހުންނަށްވެސް އެގެން އެބަޖެހޭ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން

އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް މިތާގައި ދެކެވިގެން މިދިޔައީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ އަޟްހާ ޢީދުވީމަ
ގެ ނަޒަރުގައި މާބޮޑު މައްސަލައެއްނެތް. ދެްނ ރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއްވެސް ނެތުމާއެކު މިކަންތައްތައް ުކރުމަށް އަޅުގަނޑު

އެހެން އެކަން އޮތަސް ކަންތައްތައް ނިންމާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަހުސްތަކެއް އަދި ޚިޔާލު 
 ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ މުހިްނމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ބަދަލުކުރުންތަކެއް އޮތުމަކީ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު. އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 
ޝުކުރިއްޔާ މެންބަުރން ދެންމެ ނެުގނު ވޯޓުގެ ަނތީާޖ ދަންނަވާލާަނން. ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ެމންބަރުން ޯވޓް ދެއްުވން އެދެން. 

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 45ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 
. އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ާފސްވެއްޖެ. ހަމައެއާއެކު މިފަދަ 43. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ނެތް

ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މެންަބރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި  މައްސަލަތަށް ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުއްވާތީ މެންބަރުންނަށް
މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ސާބަސް ދަންނަވަން. އަދި ތި ރާވާފައިވާ 

ކުޅިވަރުތަށް  މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އޮންނާނެ، ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ޓާސްކްފޯސް ކޮމެޓީއާއެކު އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްވެސް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް. ކުޅިވަރުތަށް ބަޖެްޓގެ ތެރެއިން މެނޭޖްކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީވެސް ވަރަށް 

ރިއަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި ޒިޔާދު ޗުއްޓީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަދި ޙާއްސަކޮށް އާއިޝާ އަދި ނާދިޔާ އީދު ކުޅިވަރުތަށް ކު
ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަިދ މެންބަރުްނގެ  އި ހިންގެވި ހަރަކާްތތަަކށް ވަރަށް ބޮޑަށްހުންނެވި ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތާ

ށް ކުރިއަށް މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑު ޗުއްޓީއަކަށް ދާތީ، ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖަލްސާތަ
ގެންދިއުމަށާއި އޮފީސް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ކުލަބްހައުސް މެދުވެރިކޮށް ޖަލްސާ ބޭއްވިގެންދާނެ. 

ދުވަސް ކުރިން މެންބަރުންނާއި  40އެހެންކަމުން މެންބަުރން ތިބި ަތނެއްގައި ތިބެގެން ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވޭނެ. އެޖެންޑާ ހަމަ 
 ކުރެވިގެންދާނެ. ހަވާލު

މެމްބަރުން ބައިވެރިވެެދއްވީތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެޖެންޑާގައި އިތުރުކަމެއް ނެތުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. 
 ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.
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 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނާސިޙް އިބްރާހިމް 2

 ނ.ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  0

 ރކައުންސިލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  3

 ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  0

 ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު އަންވަރު  5
 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޝިޒްނާ ނަޖީބް 2

 

       


