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ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު ނަ ވަ 12ވަނަ ދައުރުގެ  40 ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0402 އޮގަސްޓް 19   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 22:04  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 20:21 ނިމުނު ގަޑި:ޖަލްސާ 

 ވޭ.ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިބްރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ޖަލްސާ ފެށުން -2
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  22 -0
 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  -0
 ގޮތުން މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަމައްތިހުއްޓާ ފުޓްސެލް މުބާރާތް ޭބއްވުމާއި ގުޅޭ -0
 ރަށުގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މެންބަރު ޒިޔާުދ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ -1
 ތަކާއި ހަވާލުކުރުންއަޒާބުހުއްޓާ ސަރަހައްދުގައި ބީޗެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާ -6
 ލަނޑާ ސައިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުން  -7
 ދިރާގުގެ މުއާސަލަތީ އާލަތްތަށް ބެހެއްޓުމުގެ އެގްރިމެންޓް ފާސްުކރުން -8

 

 ޖަލްސާ ފެށުން  :2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ވަނަ އާންމު ަޖލްސާ ފެުށނީ.  07ވަނަ އަހަރުެގ  0402ވަަނ ަޖލްސާ އަދި  20ވަނަ ދައުރުގެ  40
ޤަވާއިދާއި ޚިލާަފށް ވެިލ . 0 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން. 0އުމިއްޔާ ފާސްކުރުން، . ޔ0ަޖަލްސާ ފެުށން، . 2ދަންނަވާލާަނން. 

ރަށުގެ މަގުމަތީގައި  .1. ޅޭގޮތުން މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަމައްތިހުއްޓާ ފުޓްސެލް މުބާރާްތ ބޭއްވުމާއި ގު
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އަޒާބުހުއްޓާ ސަރަހައްދުގައި ބީޗެއް . 6 މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުްނ ލަނޑާ ސައިޓް  7.ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުން، 

 ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެުވން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ
  ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނިންމަން. 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  22 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ މެމްބަރުން ބައްލަވާ ޗެކު ކުރައްވާފަކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު 
ބޭުނންފުޅުވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަްށ ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވަން  ވޯޓް ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

 ފާސްވެއްޖެ.މެންބަރުންގެ އަްޤލަބިއްޔަތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  ވެސްމެމްބަރުން. ޔައުމިއްޔާ

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

ތިބޭފުޅުންނަށް ޗެކްކުރުމަށް އަދި  ބިލް 01010/-ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް. ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން 40އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ތަފްސީލް ފޮނުވިފައިވާނެ. މެމްބަުރން ބިލްތައް ބައްލަވައި ޗެކްކުރަްއވާފައިކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބިލަކަށް

--ފުރުސަތަކަށް އެދި ނުލައްވާތީ  އެއްވެސް މެންބަރަކު . އެ ފުރުސަތު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން އެއްވެސް ހިޔާލެއް އޮތްނަމަ 
ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން.  ބިލް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުާވ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެގުން އެދެން.  01010/

ށް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނިންމަން. މެމްބަރުންގެ އަޤުަލބިއްޔަތުން. ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލްަތށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ގޮތަ  

 މައްތިހުއްޓާ ފުޓްސެލް މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ޒިޔާދު  .ޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަމެންބަރު ޒި މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުންމައްތިހުއްޓާ ފުޓްސެލް  0އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަށް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު  މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެން.

 މިނެޓްގެ ފުރުސަތެއް އަރުވާނަން. ޒިޔާދު  42ޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދާނީ ގަނޑި ކަނޑައަޅައިގެން. އެހެންކަމުން ޒިޔާދުއަށް 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 

އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑަށް ހިއެއް ނުވޭ ހުށަހެޅޭނެހެން، އިތުރު މިނެޓް ތެރޭގައި  42އެކަމަކު  އީސް.ޝުކުރިއްޔާ ރަ
މިނެޓެއްވުން އެކަށީގެންޭވ، މަްއތިހުއްޓާ ފުޓްސެލް މުބާާރތަކީ އަސްލު އަހަރުގައި އެހެނިހެން މުބާރާތްތަށް ނިމުމުން ފުޓްސެްލ 

އަހަުރ  40ހަމަވެގެން ދާނެކަމަްށ ފެންާނނީ ކައުންސިލަށް ުހށަހެޅުނު މަްއސަލައެއްމީ، މިހާރު މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުްނ އިތުރަށް ފުރި
މިވަނީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮއްގެން ރާވެރިޔާ ފުޓްސެލް މުބާރާތް ބާއްވާތާ، ދެން މީގެ ފެކްަޓކީ މިއަދުވެސް މިތާގައި އެންމެ 

ހަކަ، ދެކުވުނު ވާހަކަތަކަށްބަލާ މިުމބާރާތް ޑިޭލވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެއް، ދެކެވުނު އެއްވާހަކައަކީ ބަޖެޓުެގ ތާށިކަމުގެ ވާ
އެކަމަކު މިއީ ރަށުގެ ކުޅިވަރުގައި ހަމަހަމަކަން މިވަގުތުގައި ހިފެހެއްޓުމައްޓަކައި މައްތިހުްއޓާ ފުޓްސެލް މުބާރާްތ 



 
 

3 

މިފުރުސަތުގައި މިކަން މެްނބަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ  އެންމެ ރަނގަޅުގޮްތ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، ވަރަށް ރަނގަޅުބޭއްވުމަކީ 
ވަގުތުވެސް ވަރަށް ކުޑަވެފައިވާތީ ރައިސް ދެއްވި ފުރުސަތަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން، 

 ޝުކުރުދަންނަވަން .

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ކޮންމެ މިހާ ހިސާބުން މެމްބަރުންގެ ހިޔާލަށް އަދި ބަހުސްއަށް މި މައްސަލަ ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު ޒިޔާދު. 
 މެމްބަރު ޝާނީޒްއަށް ފުރުސަތު ދެއްވަންސިކުންތްގެ ވަގުތުޮކޅެއް.  04މެންބަރަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެއްވާނަން 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

ޒިޔާދުގެ މިމައްސަލައަކީ އަސްލު ރަނގަޅު މައްސަލައެއް ކަންނޭގެ، ފުޓްބޯޅަައއި ވަރަށް ދުރުން މިއުޅެނީ  އްޔާ ރައީސް.ޝުކުރި
މުބާރާތްތަްށ، މިހާރު ވޮލީ މުބާާރތެއްވެސް ބޭއްވިއްޖެ، ދެން އަނެްއކަ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބޭއްވޭ ވާހަކަ 

ކަމުން ފުޓްސެލް މުބާރަތަކީވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަންނޭގެ ޑިސެމްބަރަށް ތާވަލްކޮއްގެން ދައްކަމުން މިދަނީ. އެހެން
ކުރިއަށް ގެންދަން، އެހެންނަމަެވސް ޚިޔާލު ތަފާތުމިވާ ކަމަކީ ކައުންސިލްގައި އާމްދަނީ ބަޖެޓް ދަްއވުމާއި އެއްކޮއް މައްސަލަ 

-އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީ ކޮން ބަޖެޓަކުްނތޯ މިހާރު ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ،  ހުށަހެޅުއްވިއިރު އެބައި ފާހަގަކޮއްނުލެއްވީމަ
ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިމުބާރާތަށް އެކުލަވާފައި މިވަނީ، ިމއީ ހަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް، އެހެންކަމުން ޔޫތު  08444/

ބަޖެޓުންތޯ މިއަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަށް  ބަޖެޓުންޯތ، އާމްދަނީ ބަެޖޓުންތޯ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ގުރާންޓް
އި ގުޅިގެން މުބާރާތްތަކެއް ނުބާއްވާ ދިއުމާއި އެއްކޮއް މިމުބާރާތަކީ މިރަށުގައި އާއްމުކޮއް ބާއްވަމުން އަންނަ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ

ރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުބާރާތަކަސްވެފައި، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ވަ 
ފައިސާގެ ދަތިކަން އެބަހުރި، އެެހންމަ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ކޮން ބަޖެޓަުކން، މިވަރަށް ބަޖެޓް ހުރެއްޖެނަމަ 

ބައި ސާފުކޮއްލަެދއްވުން ވަރަށް ރަނގަޅު. ބޭއްވުމަށް ރަނގަޅު މުބާރާތެއްކަަމށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންަނނީ. އެހެންކަމުން އެ
 ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

މެންބަުރން އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެިދލައްވަން ބޭުނންނަމަ ކުރިއަްށ ގެންދަވާ. އިތުރު މެްނބަރަކު . މެމްބަރުޝުކުރިއްޔާ 
ފުރުސަތަކަށް ނޭދޭތީ މިމައްސަަލއިގެ ބަހުސް ނިންމާލުމައްޓަކައި މެންބަރު ޒިޔާދުއަށް ފުރުސަތު އަރުވާލަން، ޒިޔާދުގެ ފުރުސަތުގައި 

 ސް އުންމީދުކުރަން. ޝަނީޒްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްާވނެކަމަށްވެ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 
މިމުބާރާތް އެއްކޮއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވަނީ ޔޫތް ބަޖެޓުްނ، ފަހުެގ ކުއާޓާގައި ޖަމާކޮއްފައިވާ ލާރީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 

ނުހުރުމަކީެވސް އެކަށީގެންވާކަމެއް ހަމަ، ސަބަބަކޯ ކޯޑްތަށް ބަަދލުކުރާއިރު  ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުަގއި، އެކަމް ލާރިތަށް
ހަމަ ހުސްވެދާނެ، މިމަސައްލާގައި ސްޕެސިފިކްކޮއް އެހެންބުނެފައިެނތަސް މުމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރާާވފައިވަނީ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ 

ތާށިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާމިަވނީ، މުބާރާތުގެ  ބަޖެޓުން. ހަީޤޤަތުގައި ޝަނީޒްެވސް ފާޙަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ބަޖެޓުގެ
އޭގެ ސަބަބުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލަށް ކޮންމެވެސް ބަރުކަމެއް ، ބޭރުންވެސް ކުޅިވަރަށް ވަރަށް ޚަރަދުތަށް ކުރެވިއްޖެ

ން މިދަނީ، އެއީ . ޙާއްސަކޮއް މިދާއިރާއަށް ވަރަށް ބައިވަރު ޚަރަދުތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ކުރެވެމުމިއަންނަނީ
އަހަރުމެންގެ ތެރޭ އެންމެންގެ ވިސްނުންތެރެއިން ވިޔަސް އަދި ވަކި ބައެއްގެ ވިސްނުން ވިޔަސް އަދި ޒުވާނުންގެ 
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އެއީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކަންނޭގެ  00މިވިސްނުން އެބަ އާދޭ. އޮކްޓޯބަރ މެދުގައިވާ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ވިޔަސް 
ދުވަސް ފާހަގަކުރަންވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ، ކުލަގަދަކޮއް ނޫނަސް މިދުވަހާއި ދިމާކޮއް ހިންގޭނެ ހަރަކާތްތަށް ކުލަގަދަކޮއް ނޫނަސް މި

 .ހުންނާތީވެ އެކަންވެސް މިޖަލްސާގައި އަލިއަޅުވާލަން، ބަޖެޓް ތަްނދޭ މިންވަރަކުން މުބާރާތް ބޭއްވުަމކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް
ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ  

 ން ވާހަކަ ދެއްކެވުން ރިޔާސަތު 

ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް ފާސްުކރުމަށް ބޭނުންާވ މެންބަުރން އަތް  މިމައްސަލަ ލައިގެ ވޯޓަށް އަހާަނން.މިމައްސަޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރު. 
މައްޗަށް ނެންގެވުން އެެދން. އާިއޝާ ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުަވނީ ތޯ ނުވަތަ ވޯޓު އިދިކޮޅަްށ ދެއްވަނީޯތ؟ އަގަބަހުްނ ޖަވާބުދެއްވިޔަްށ 

ތީޖާ ދަްނަނވާލާނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ އެންމެ ރަނގަޅު. އައިޝާ ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވޭ. 
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ެނތް. ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުްނގެ އަދަދު ، 41މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް . އެހެންކަމުން މިމައ42ް. ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 40ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 
 ފާސްވެއްޖެ.

 ރަށުގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  :1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

. މެންބަރު މެންބަރު ޒިޔާދު ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަރަށުގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން  41އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 .މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދެން، ޒިޔާދުޒިޔާދު މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ޖެހިފައިވާ މަްއސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީ މިކަްނ މިއީ މިފަހަކަށް އައިސް އަހަރުމެން ރަށުަގއި ހައްލުކުރަން . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް
ވާ މަްއސަލައެއް، އަހަރުމެން ކޮންމެ ަބޔަކުވެސް ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ ަކންކަމުގައި އަހަރުމެންގެ އަމިއްަލ ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި

އި އަހަުރމެން ބޭނުންަވނީ ވަކި އަމިއްލަ ގޮތްގަނޑެއް ގެންގުޅެން. ޙާއްސަކޮއް މަގުމަތި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުންނަ ތަްނތަނުގަ
ގޮތްގަޑެއް އިސްކުރަން. އެހެންުވމުގެ ސަބަބުން އަސްުލ އެކަމާއި ނުގުޅޭ ކަންކަން ަމތިވަނީ، ޙާއްސަކޮއް މަތުމަތީގެ ކަންކަން، 

ން ނުވަތަ ގާ ޖެހުން މަގުމަތި އިޝާރާތްމިކުރަނީ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްތަކެއް ބުރަ މަސައްކަތްތަށް، މިސާލަކަށް ގެއެއް ރޭނު
އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް އެހެންމީހުންަނށް އުދަގޫވާގޮތަށް ބޭނުންކުރުނ މިވަނީ އަހަރުމެްނގެ ތެރޭގައި އާދައަކަށްވެފައި، 
އެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރަނގަުޅ ހައްލެއް އަހަރުމެންނަްށ ގެެނވޭނެކަން. އަހަރުމެން އެންެމްނގެ ޙިއްސާ އޮވެގެން މިކަހަލަ 
ކަންތައްތަށް ހައްލުވާނީ. އެއީ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ހުންނަ މިކަހަލަ ކަންތަށް ހައްލުވާނީ ވާަހކަ ދައްކައިގެން، އަމިއްލަގެއިން 
އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރިއަސް އެކަން ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްދީ އިރުޝާދުތަށް ދީގެން މިކަހަލަ މައްސަލަތަށް ހައްލުވާނީ. އަސްލު 

އިގެ މައިގަޑު މަގުސަދަކީ މިފަދަ މަސައްކަތްތަށް ކައުންސިލްގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ކުރުން އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ
އޭގެ ސަބަުބން އެެހން މީހުންަނށް އޭގެ އުދަގޫ ނުަވތަ އެކަމުގެ ތެރެއަށް ަވންނަން ނުޖެހޭ ކަންަތށް ވަންާނނީ ނަަމ ކަމެއްނޫން. 

ންމާއެއް އެކަން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުން އެއީ، ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން އަހަރުމެން ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒި
އެމަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އިނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ހުއްަދ ދީގެންކަން ނުވަަތ 

 ށް ދަނީ. ދެން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މަޤުމަތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެވެސް އިޝާރާތެއް ލިބިގެންކަން އެމަސައްކަތްކުރިއަ
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އަހަެރން ދުވަަހކުވެސް އެއްވެސް ރަށަކުން ދުށް ހުރުން، އެއްޗހި ހުންނަ ފިޔަވާ އެހެން ބާންޖެޭހ ތަކެތި ކޮންނެހެން މަގުމަތީގައި 
އެއްޗެހި އެބަހުރޭ އެއްވެސް މަންޒަރެއްނޫން އަހަރުމެންގެ ރަށުން މިފެންނަީނ، ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ އެކި ބާވަތުގެ ބާވަތުގެ 

ސަބަބަކާ ނުލާ މަގުމަތީގައި ބަަހއްޓާފައި، މިހާރު މިސާލަކަށް ީމހަކު އެމީހެއްގެ ގެއެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އެހެންކަމެއް ކުރުމަްށ 
ނައެއްނޫްނ ގެ މާގެނެސްފަ ހުންނަ ބޮޑެތި ކޮންމެހެން ގޯތިތެރޭގައި ނުބެހެއްޓޭ ވަރުގެ މުދަލެއްނަމަ މަގުގައި ހަމަ ބަހައްޓަންވީ، އޭ

އަހަރުމެން އަކަމުގެ ފައިދާ ނަގާ ތަފާތު މުދާ މަގުމަތީގައި ބެހެއްޓުން ނޫން އެއީ އޭގެ ހައްލަކީ. މިސާލަކަށް ގާ ޖަހާފައިވިޔަސް 
ސް ނުވަތަ ކުނި ަޖންބޯ ބޭގަށްވެްސ އަޅާފަ އެބަހުރޭ މަގުމަތީގައި ަބހައްޓާފައި، އެެހންވުމުން ކައުްނސިލުންވެސް އަދި އާންމުންވެ

، ސަމާލުކަމެއްނުދެވޭ، ހަމަ މިދައްކަނީ ސާފުކުރުމުގެ ވާހަކަ، ސާފުތާހިރު ކުރުމުގެ ބައިވަރު ގޮތްތަކެއް ނުހުރޭ އަހަރުމެންނަށް 

. ހައްލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެއްކެންވާނެ ދެ ޕާޓީ އަސްލު ރަށުގެ މިކަހަލަ ކަންތަށް ހައްލުކުރެވޭނީ އެންމެން އެއްބާރުލުން ލިބިގެން
އެކަމް މިކަމުގައި އަހަރުމެންގެ އިހުމާލްތަށް އެބަވޭ. ކަދެއްކިއްޖެޔާ މިފަދަ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަކީ ހައްލުވާނެ ކަންތައްތައް. އަރާ ވާހަ

ވެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ދެން ހުންނަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލާލުމއްނެިތ މިފަދަ ކަންތައްރަށް ކުރުން މިއީ ބަލައިގަނޭ
ވެސް އެކަން ކުރުމަށް މަގުފަހި މިވަނީ. އޭނަ ބެހެއްޓީތީެވ ތިމަންނަވެސް ބަހައްޓާނަމޭ ކިޔާފަ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައް މީހަކަށް
ޅުކުރަން، އެކަހަލަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އަންނަީނ ތަފާތު ވިސްނުންތަކަކާއެކު ކަންތަށް ރަނގަ، މިދަނީ

ބެނީ މިތަްނތާ، އެހެންކަމުން އަހަރުމެންގެ ޒިންމާއެއްވެސް އެބަ އޮތް މިކަމުގައި، އަހަރުމެންގެ ޒިންމާއަކީ މަޤުސަދުތަކުގައި މިތި
އެފަދަ މީހުންނަށް އެނަުގން ތިަކން ތިހެންނުކުރުމަްށ، އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ މިހެންހުރި ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްީދ 

ން، އޭގެ ބަދަލުގައި ަވކި ކަމަކަށް ބަހައްޓާފައި ހުްނނަ ތަކެތި އެކަމެއް ނިމެންދެން ނެގެންހުރި އެއްޗެހި މަގުމަތިްނ ނެގު
ބަހައްޓައިފައި ހުރޭ، އެވާހަކައެއް ނޫން އަހަރުމެން މިދައްކަނީ، ވަރަށް އާދައިގެ އެއްޗެހިވެސް އެބަހުރޭ ބަހައްޓާަފ، ކުނިގޮޑަށް 

ރުމެން ރަށުގެ ތަސައްވުރެއް މިހެން ތަންތާގައި ވާހަކަ ދެކެވި، ނަގާފަ އެއްލާލެވޭ ކަހަލަ އެއްޗެހިވެސް އެބަހުރި، އަހަ
ކުރާކަމަށްވާނަމަ މިކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަވެސް އަހަރުމެން އެބަޖެހޭ ގެންނަން. ހަމައެކަނި ރަުށތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮޤރާމެއް 

އަމަލީ ގޮތުން ެއފަދަ ީމސްމީހުންނާއި ވާހަކަ ދެކެވެ، ހިންގުމުން ރަށުތެރޭ ސާފުާވެނކަމަށް ޤަބޫލުކޮއްގެން ތިޭބތިުބން 
ހައްލުވާނެގޮތަށް މިކަންަތށް ހައްލުކުރުން ކަންނޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، އެހެންކަމުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްމީ، އަޅުގަނޑު 

މަޝްވަރާކޮއް މިކަމަށް ރަނގަޅު  ހިތަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މެންބަރުން މިއަށް އެއްބާރުލުންދީ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ބަޔަކާއި
 އިސްލާޙެއް އައުން އެއީ މިމައްސަލައިގެ މަޤްސަދަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. މެންބަރުްނ އެއްވެސް ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލަން. ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ނާއިބް ކައުންސިލްގެ 

ކަންނޭގެ. މަގުމަތީގައި މިހާޜުވެސް އެބަހުރި  އަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅު މައްސަލައެއްޒިޔާދުގެ މިމައްސަލައަކީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
ބައިވަރު ސާމާނުތަށް ބަހައްާޓފައި، މިކަމާއި ގުޅިގެން ޤަވާއިދެއް ހެދި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަންޏާ އަސްލު ވަރަށް 

ޖެހޭ އެކަންވާނީ ކިހިނެތްތޯ ފަސޭހަވެގެން ދާނެ ކަންނޭގެ، ަޤވާއިދެއް ނުވަތަ މިހެން ކަންތަށް ނިމިގެންދާނެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 
މޮނިޓަރިންގ ބައި އަސްލު ދަށް ވެގެން މިއުޅެނީ އަސްލު، މިހާޜު މިތަނުންވެސް އެބަހުރި ޤަވާއިުދތަކާއ އުސޫލުތަށް ހެދިފައި 

ނުވަތަ  އެކަމް އެކަންތަށް ރަނގަޅަށް މޮިނޓަރ ނުކުރެވޭތީ އަތުން ދޫވެގެން މިދަނީ އަސްލު، އެހެންކަމުން ީމގެ ދަށުން ޤަވާއިދެއް
އުސޫލެއް ހަދައިގެން ނޫނީ، އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދާންޖެހޭީނ، ކޮންެމ ގޮތެއްވިޔަސް މާލެއިން ވިޔަސް ނުވަތަ 
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ގެނެސް މަޤުމަތީގައި ބަހައްޓާޮގތަކަށްނޫން ެއއްޗެހި މިގެންނަނީ، ސިމެންތި ަބސްތާއެއް ގެންނަނަމަ އެހެންތާކުން ވިޔަސް 
ކޮއްލަން އެތާ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނާނެ، އެެހންނަމަވެސް ަތންކޮޅެއް ފަސޭހަ އެބަހައްޓާނެ ަތނެއް ނުވަތަ ގަރާެޖއް

މިހުންނަީނ، އެހެންކަމުން މިހެްނ ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތަކާއި އުސޫެލއް ހެދިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭގެ 
އް ފަސޭހަވެގެންދާނެ، އަދި އާންމުްނނަށްވެްސ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ މޮނިޓަރިންގއަށްވެސް އަދި ކައުންސިލަށްވެސް ތަންކޮޅެ

އުސޫލެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް އޮތީމަ، ނޫނިއްޔާ ކައުންސިލުން ހަދާފަ ގެޒެޓްކޮއްފަ ހުންނަ ޤަވާއިދުތަކަްށ ޕޮއިންޓްތަށް 
ނެ އިމްޕްލިމެންޓްކުރަން، އެތަންކޮޅު މިކަން މިހެން ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާ އިތުރުކޮއްގެންވެސް
ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ފާހަގަކޮއްލަންވެގެން.  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

މިހާ ހިސާބުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ  އެއްވެސް މެންބަރެއް ފުރުސަތަކަށް އެދިފައިނުވާތީ ޝަނީޒް މުޙައްމަދު.ޝުކުރިއްޔާ 
ފެންނަ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. މިފަދަ  ގޮތަށް ފާސްވުމަށް ވޯޓު ދެއްވަން

މައްސަލަތަށް ނިންމުމަށްފަހު ޭއގެ ފަހުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތަށްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު 
ހަުޅއްވާ މެންބަރު ވަރަށް ކައިރިން ބައްލަވަންާވނެ، ކޮންސާްނ ކަމެއް. މައްސަލަތަށް ނިންމުަމށްފަހު ދޫކޮއްނުލައްވާ، ޙުށަ

މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވުމާއި، ޑްރާފްޓްތަށް ފާސްކުރުމާއި ކައިރިން ބައްލަވަން ާވނެ، އެެހންކަމުްނ  މިމައްސަލަ މެންބަރު ޒިޔާދު 
ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ   މައްޗަށް ނެންގެވުން ެއދެން. މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ މެްނަބރުން އަތް

، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41ނަތީޖާ ދަންނަވާާލނަން. ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަަދދު 
. 44ވެރިނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު . ވޯޓްގައި ބައ40ިފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު 

 އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.

 އަޒާބުހުއްޓާ ސަރަހައްދުގައި ބީޗެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުން  :6އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ފަރާތަކުްނ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮއްފައިވާތީ އަޒާބުހުްއޓާ ސަރަހައްދުގައި ބީޗެއް ތަރަްއޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ  46އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ޖިހާދު މުޙައްމަދު   ވަގުތީ ސެކެރޓްރީ ޖެނެރަލް ޖިހާދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.އަމިއްލަ ތެކެތީގައި ތަނެއް ހަވާލުކުރުމަށް 

 ން.މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެ

 އިދާރާގެ ސެކެރްޓަރީ ޖެނެރަލް ޖިހާދު މުޙައްމަދު ވާހަކަ ދެއްކުން. ކައުންސިލް 

އަޒާބުހުއްޓީވިއު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުމަކީ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް އޮންނަ ވިސްނުމެއް، . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް
އެހެންނަމަވެސް މިވިސްނުން ަތސައްވުރަކަށް ބަދަލުނުވެ، މިއޮތީ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމުްނ، އެފަދަ ފަްނނުވެރި މަސައްކަތްކުރިއަށް 

ހުން މަދުވެ، އެހެންަކމުން މިކަން ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގއ.ނިލަންދޫ ކުދިމާގޭ ނުދަނީ އަހަރުމެންގެ ތެރޭގައި ަފންނުވެރި މީ
ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮއްފައިވާތީ މިކަން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވިސްނުން މިއައީ އެފަރާތުގެ هللا މައުސޫމާ ޢަބްދު

 ރުހެިލކަމެއް ނެތްކަމަށް ފެންނާތީ ހުށަެހޅުނު މައްސަލައެއް، އަމިއްލަ ފައިސާއިން ކުރާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ބަ
އަޒާބުހުއްޓަވިއު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤުސަދަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެންރައްރަށުގައި މީހުންނާއި 

ކައިބޮއިހަދާ މަޑުކޮއްލާ އެއްބައިވަންތަކަމާއި  ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރިލާ އަދި އެތަނުގައި އާއިލާއެކީ އުފާވެރި ވަގުތު ހޭދަކޮށް
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ަތނުގައި ޤައިމްެވފައި ހުންނަންޖެހޭ ވަސީލަްތތަކަކީ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކަށްވެސް މަގުފަހިކޮއްދިނުން، ބަދަހިކުރުމަށް ގުޅުން އާއިލީ 
ވެރޭނެ އިންިތޒާމެއް ޤާއިމުވެ ފާޚާނާ ނިޒާމް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު މޫދައްއެރި އުޅެވޭނެހެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވުން، މޫދުން އަރާ ފެން

ވަރުބަލި ފިލުާވލުަމށް އޮށޯވެ އޮވެވޭނެ ފަދަ ޤާއިމްވެފައިވުން، ބޯެފނުގެ ނިޒާްމ ޤާއިމްވެފައިވުން، ކަރަންޓް ޤާިއމްވެފައިވުން، 
ޭގނެ ފަދަ އިންތިޒާމްތަކާއި ވަސީލަތްތަށް އިންތިޒާމްތަށް  ހަމަޖެހިފައިވުްނ، ކެއްކުމަށާއި ކެއުމަށާއި ބާބަކިއު ފަދަ ހަރަކާތްތަށް ހިން

ގެ ހެޓެއް ކޮންކްރީޓް ޭބނުންކޮއްގެން ބީމު އަޅާ  24*24ޤާއިމްވެފައިހުރުން އަދި ރަށުގެ ދިގުމަގު ކޮޅައްވާގޮތަށް ކުޑަވެގެން 
ށް ލަފާކުރެވޭނެ ޚަރަދަކީ  ތަބުޖަހާ ލަކުޑިން މަތިވަޑާންގަނުޑ ހަދާ ޓިނުން ހިޔާކޮއް ހަޓްތެރޭަގއި އިށިނދެވޭ ގޮތަށް ހެދުްނ، ިމކަމަ

. އެ ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ރެސްޕޯންސް މި ކޮންސެޕްޓް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ނަންގަވާނެ، ރުފިޔާ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ 044،444
މެންޓް މިލިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ އެފަރާތަށް ީލގަލީ މިކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އެންގުމުެގ ގޮތުން، މޑޮކިއު

ހަދާފައިވާ ލިޔުމެއްމީ، މިކަްނ މޮނިޓަރ ކުރާނީ ބޭނުންކޮއްގެން ަފންޑްރައިސް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތެއް ދިނުމަށް 
  ކައުންސިލުން، މީ އަސްލު މިމައްސަލައަކީ، ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ސުވާލެއް އޮތަނަމަވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ މެންބަރުން ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެން.  ޖިހާދު. ޝުކުރިއްޔާ 
 ޖަވާބުދެއްވުމަށް ޖިހާދުވެ އިންނަާވނެ. ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

މިވަގުތު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ނުެބހި އަމިއްލަ ، ރަނގަޅު މައްސަލައެއް ކަންނޭގެ މީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަސްލު ވަރަށް
ފަރާތަކުން މިފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް އިސްނެގީތީވެވެސް އެފަރާތަށް ވަރަށް ޙައްސަ ޝުކުރެއް ކައުންސިލްގެ ނަމުގަޔާއި އަދި އަމިއްލަ 

މެން ގެންުގޅެމުންމިދާ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިނިމައިޒާންތަށް . މީ އަސްލު ވަރަށް ބޮޑަށް އަހަރުނަމުގައި ދަންނަވަން
ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑެއް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ މިކަން، އެހެންކަުމން މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް، 

ިމކަމަކަށް ވަރަށް ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެްނދާނެ އަދި  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޒިޔާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.އިތުރު މެންބަރުން ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެން. . ޝަނީޒް ޝުކުރިއްޔާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ހަޤީގަތުގައިވެސް މިއީ އަހަރުމެން ވަރަށް ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއްމީ. އެއީ އަހަރުމެން ވަރަށް ބޭނުންވޭ 
ގްރޯޑްގައި އެކި ލޯކެޝޭންތަކުގައި ފިނިމައިޒާންތަށް ހެދުމަކީ އަހަރުމެންގެ ވިސްނުމެއް. ޙައްސާކޮށް މިހަދާ ރިން ބޭނުންވޭ އަހަރުމެން 

ން ކަތީބް ވަޙީދުމަގުގައި، މިތަން ިމހަދަނީ އިއްތިފާގުން ކަީތބް ވަހީުދގެ ކޮއްކޯ މައުސޫމާ މިކަން ހުށަހަޅައިގެން މިއުޅެނީ. އެހެންކަމު
ންވަން މައުސޫމާއްތައަށް، ޙާއްސަކޮށް މި މަދު ދުވަސްކޮޅުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން ދިޔަ މި ފުރުސަތުގައި ވަރަށް ޝުކުރު ދަ

އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މިކަހަލަ ކަންތަށްަތށް ކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި، ކުރިންވެސް ފާހަގަވޭ ހަމަ، ދެން މިފުރުސަތުގައި 
. ޅި އާއިލާއަށާއި މަޢުސޫމާއްތަށް ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން މިފަދަ ކަމަކަށް މައުސޫމާއްތާ އިސްނެންގެވީތީ މު

އަނެއްކާވެސް މަތިމިވަނީ ޒިންމާތަކެއް، ކޮންމެ ބަޔަކު އެކަން ކުރިޔަސް މޮނިޓަރިންގައި މިއުޅެނީ ކައުންސިލްވީމަ، އަދި މީގެ 
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ން ކޮއްދޭ ކަންތަށް ހަޤީގަތުގައިވެސް އެބަޖެހޭ ރަށަށް ހެޔޮހިތުއަހަރުމެން މިހެން އެބެޖެހޭ، ބަލާލަން މާޒީވެސް އަނެއްކާ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ެބލެެހއްޓެން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮއްލަން ޭބނުން ޖެީޓ އުތުރ ސަރަހައްދޔގައި ހެދި 

މާލުން ވިޔަސް ނެތިގޮސްފައި، ކަނބަލުންގެ މައިޒާނާ، އެަތން މިހާރު އެހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި، ކޮންމެވެސް ބަޔެއްގެ އިހު
އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ެއތަންެވސް އެދަނީ އަހަރުމެންގެ ލޯކުރިމަތި ކައްސަލައިގެންދާކަހަލަ ގޮަތކަށް ކަންތަށް ވަމުން ިމދަނީ،  

ހެއްެޓނިވި އެއީ އަސްލު ވަރަށް ހިތާމާހުރި ކަމެއް، ސަބަބަކީ މިފަދަ ޮކންމެކަމެއްވެސް އަހަރުމެން އަމާޒު ހިފަންޖެހޭނީ ދެމެ
ދަމާ ކޮންމެވެސް ކޮންމެ ފަދަ މީހަކު އެތަން ހެދިޔަސް ހަމަ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން، އެވިްސނުން އަސްލު ގެންގުޅުން ޖެހޭނީ، މާ

ހަޤީގަތުގައި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއް ނޫން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންވެސް، ސަބަބަކީ 
ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމަކާއި ނުލައި ހަމައެކަނި މިކައުންސިލް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިާދރާ ހަމައެކަނި ވެދާނެކަމެއްކަމަށް  ރަށެއްގެ

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ، ހުރިހާ އެންެމންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކުލުްނތެރިކަމާއެކު މިފަދަ ކަންތަްށތަކުގައި ކުރިއެރުންތަށް ިލބޭނީ، ައިދ 
ނީވެސް އެގޮތަށް މަސައްކަތްކޮއްގެން، އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ހަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުން ލިބޭ

ކަމެއްކަމުން އަހަރުމެންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެއްގޮތަށް މިދަނީ އަދި އެއީ ކޮންމެ ސިފައަކު އަދި ކޮންމެ ފަދަ މީހަކު ކުރިއަސް، 
އަދި ވާހަކަ ނިންމާލަމުންވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން މަޢުސޫމާއްތައަށް، މިފަދަ ކަމެއް  ޔާއެހެންކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް

 ވިސްނުމަށް ގެނެސް މަސައްކަތެއް ފެއްޓެވީތީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ރައީސް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ރައްވާތީ އިތުރު ފުރަސަތަކަށް އެދި ނުލައްވާކަމަްށ ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު، އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދި އިޝާރާތެއް ނުކު
ނިންމައި މިމައްސަލައިގަވެސް ވޯޓަށް އަހާނަން. މިމައްސަލަ ހުށަެހޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުން އަތް މައްޗަްށ 

ފާސްކުރުމަށް ، 41މެންބަުރންގެ އަދަދު  ދެންމެ ނެުގނު ވޯޓުގެ ަނތީޖާ ދަްނނަވާލާަންނ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ނެންގެވުން އެދެން.
. ވޯޓްގަިއ 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ، 40ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 

މިހާ ހިސާބުން . އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. ދެން 44ބައިވެރިނުވާ މެންބަރުންގެ އަަދދު 
ދެން ކުރިއަށްދާނީ ތަނެއް ކަނޑައަޅާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން އެދުނު ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން، އެބައި ކުރިއަށްދާީނ  މިމައްސަލާއިގެން

 ހަމަ އިދާރީ ގޮތުން.

 ލަނޑާ ސައިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުން  :7އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އިޓް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، އިއުލާންގެ ޑްރާފްޓް މެންބަރުންަންށ ލަނޑާ ސަ، 47އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އިއްވާލަ ދެންނެވުން. ެމނބަރުްނގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަްނނަވަްނ ލަނޑާ ސައިޓް ކުއްޔަށް ދިނުަމށް ނިންމާފައިވަީނ އެންމެ ކުޑަ 

ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ފުރުސަތު ރުފިޔާ، އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ެމންބަރުންގެ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަްނ،  0144/- އަގެއްގެ ގޮތުގައި
 ނެންގެވުން އެދެން. 

 ޢާއިޝަތު އަންވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަސްލު މިމައްސަލައަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މައްސަލައެއް، އެހެން ހުސްބިްނތަށް ރަށުތެރޭގައި 
އެހެން ހުންަނ ހުސްބިންތަކުން މަސައްކަތް ޮކންވެސް ނަފާއެއް ހުއްޓުމަކީ ތާކުން ތާުކން ޖެޭހ ކަމެއް ނޫން، 
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 ވެގެން ދާނެ، އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާޢީދުކުރަން  ކުރުމުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށްެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޢައިޝާ، އިތުރު މެންބަރު ފުރުސަތެއް ބޭނުްނނަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ޒިޔާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކުން ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ވާހަކަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

މއއީ އަހަރުމެންގެ ސިްލސިލާ ޕްރޮޤްރާމަށް އަނެއްކާވެސް ޝުކުރިއްރާ ރައީސް، މިއީ އަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅު މައްސަލައެއް، 
 އިތުރުވި ބޮޅެއް ހަމަ ކުރިއަށް ދިއުމުގައި، އެކަމް މިތާގެ މުއްދަތު އަހަރުމެން ކަނޑައެޅުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ އެތަން ވަށައިލައިެގން 

އެހެންކަމުން އަހަރުމެންެވސް ވަރަށް ވިސްނައިގެން މިކަހަލަ މުއްދަތު ކަނޑައެޅޭ ކަންތަށް ނިންމަންވާީނ، ވީމާ، އަޅުގަނޑު  އެވަނީ،
 މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ވިސްނުން، ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ވަރަށް އެދެން ވީހާވެސް މުއްދަތު ކުރުކޮށް

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އަހަރަށް ދިނުމަށް، މެންބަރުންެގ  40. މިހާ މިސާބުން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްަޓކައި، ވިސްނާފައިއޮތީ ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު
މިކަމަކަށް އެއްވެސް ޢިއުތިރާޒެއް އޮތްނަމަ އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތުދެން މުއްދަތާއިގުޅޭ ގޮތުން ާވހަކަ ދެއްކުމަށް، ވޯޓަށް އެހުމުެގ 

 ވޯޓަށް އަހަން،  ކުރިން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި

 ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ވާހަކަ ދެއްކުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

 ރައީސް.އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މައްދަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ  40. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން  

ލަނޑާސައިޓް ކުއްޔަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. މިމައްސަލާގައި އިތުރު މންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދިފައިނުވާތީ  ޒިޔާދު.ޝުކުރިއްޔާ 
ފެންަނ  ރުފިޔާ 0144/-އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަިދ ފެށޭ އަގެއްގެ ގޮތުގައި  40ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުަށހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، 

އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެްނަބރުން. ދެންމެ ނެުގނު ވޯޓުެގ ަނތީޖާ ދަންނަވާާލނަން. ަޖލްސާއަށް  މެންބަރުން އަްތ މައްޗަށް ނެންެގވުން
ފާްސކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްާވ މެމްބަެރއް ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯުޓ ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ 

އެޖެންޑާގައި އިތުރު އްޖެ. ން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެ. އެހެންކަމ40ުނެތް. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު 
އޮތުމާއެކު، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެގްރިމެންޓް އައިޓަމެއްނެތް، އެހެްނނަމަވެސް އަހަރުމެން ފާސްކުރަން ޖެހިފައިވާ އެގްރިމެންޓެއް 

އުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް އިތުރުވެގެން ދާނެ އެއްޗެއްކަމަށްވާތީ، ލިބިފައިވަނީ ، ވީހާވެސް އަހަވަކަށް މިއެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުމަކީ ކަ
ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަށް މަޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މެންބަރުން ެއދިލައްވާނަމަ މިޖަލްސާއަށް ލުމަްށ ހުށަހަޅަން، އަޅުގަނޑު ވޯޓަްށ 

ންގެވުން އެދެްނ، ުޝކުރިއްޔާ މެންބަރުން. މެންބަރުންގެ އަހާނަން، މިމައްސަލަ ޖަލްސާއަްށ ލުމަށް ފެންނަ ެމންބަރުން ައްތމައްޗަށް ނެ
 އަޤްލަބިއްޔަތުން އެގްރިމެންޓް ަބަލއިގަންނަން ފާސްވެއްޖެ. 
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 ދިރާގުގެ މުއާސަލަތީ އާލަތްތަށް ބެހެއްޓުމުގެ އެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުން  :8އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އެގްރިމެންޓް ހުރިހާ މެްނބަރުންވެްސ ދިރާޤު މުއާސަލާތީ އާލާތްތަށް ބެހެއްޓުމުެގ އެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުމަށް  48އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ރުފިޔާ، އެއީ އަބަދުވެސް ލިބެމުން އަންނަވަރު، މި  0444/-ބައްލަވާފައިވާނެކަމަށް އުންމީދުުކރަން، ކުލީގެ ގޮތުގައި މިއިންަނނީ 

ބޭނުންވާ މެންބަރުން އަހަރު، އެހެންކަމުން މިއެގްރިމެންޓް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް  40ގެ މުއްދަތަކީ އެގްރިމެންޓް
 އެއްވެސް މެންބަރަކު ކޮމެންޓްކުރުމަށް ބޭނުންާވނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އޭގެ ކުރިން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.

 އްމަދު ވާހަކަ ދެއްކުން ޒިޔާދު މުޙަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، މިހާރު ކައުންސިލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ވީމަ، ހިތަށް އަރާ ސުވާލެއްވީމަ ކޮއްލާނަން، އޮފީސް ގޯތިތެރޭގައި 
މިއެންޓަނާ ހުރުމަށްވުރެ ރައީސް ހުސްބިމަކަށް ދިނުން ކަންޭނނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

ށް ދެކެވި، ދެން މިތާގަިއ ހުއްޓަްސ ކޮންމެވެސް އާމްދަނީއެއް އެބަިލބޭ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިަތށް އެމީހުންނާއި އެކަހަލަ ޮގތަކަ
އަރަނީ ކިހިނެތްވާެނބާ އެމީހުންަނށް ވަކިން ބިމެއްދިުނން އެންަޓާނ ބެހެއްޓުމަްށ، ހަމަ ހިަތށް އަރާ ސުވާލެއް މީ.  އަނެންހެްނ 

 . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުންނާީތކީއެއްނޫން

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ދިރާޤު މުާއސަލާތީ އާލާތްތަށް ބެހެއްޓުމުެގ ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު. އިތުރު މެންބަރަކު މިމައްސަލައިގެ ބަހުްސއަށް އެދިފައިނުވާތީ 
މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުްނ  އެގްރިމެންޓް ހުރި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ ވޯޓް ދެއްވަން ބޭުނންވާއެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުމަށް 

، 41އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރުން، ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާަނން. ޖަލްސާއަށް ހާިޒރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 
މަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރު، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 

 ހުށަހެޅުނު ގޮަތށް ފާސްވެއްޖެ.ދިރާޤު މުއާސަލާތީ އާލާތްތަށް ބެހެއްޓުމުގެ އެްގރިމެންޓް . އެހެންކަމުން 40

އެންމެާހ . ނީނިންމާލާމިހާ ހިސާބުްނ އަޅުގަނޑު މިނެތުމުން މިއަދުެގ ޖަލްސާ  މައްސަލައެއް އެޖެންޑާގައި އިތުރުއެއާއެކު 
 ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.ބާއްޖަވެރި ުދވަހަކަށް އެދެން. ވަލްހަމްދުލިއްާލހި.  ނަށްވެސްމެމްބަރުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނާސިޙް އިބްރާހިމް 2

 ކައުންސިލްގެ ނ.ރައީސް  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  0
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 ރކައުންސިލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  0

 ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  0

 ކައުންސިލަރ އަންވަރު ޢާއިޝަތު  1
 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އޮފިސަރ ކައުންސިލް ނަޖީބް މަރިޔަމް ޝިޒްނާ 2

 

 

 

 

 

 


