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ވުމުގެ  ބައްދަލު   އާންމު ނަ ވަ   13ވަނަ ދައުރުގެ    04  ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ޭބއްވި

 2021 އޮގަސްޓް 26   :  ތާރީޚްޭބއްވި ޖަލްސާ

 11:30  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 12:15 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ވޭ.ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިްބރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ    ފާސްކުރި 

 ޖަލްސާ ފެށުން -1
 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  12 -2
 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  -3
 ގޮތުން މެންަބރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަގުޅޭ ޖަލްސާތަށް ލައިވްކުރުމާއިކައުންސިލްގެ  -4
 ެބހޭގޮތުން މެންަބރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް އަލީގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި -5
 މެންަބރު ޢާއިޝަތު އަންވަރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ަބއިނަލް އަޤްވާމީ މާމާ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  -6
 ކައުންސިލަށް ވިނަ ކޮށާ މެޝިނެއް ގަތުމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ -7
 ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް މަރާމާތްކުރުން  -8

 

 ޖަލްސާ ފެށުން   : 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ  ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ ފެށުނީ.    29ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ ޖަލްސާ އަދި    13ވަނަ ދައުރުގެ    04 -1
ދަންނަވާލާނަން.   ފެށުން،  .  1އެޖެންޑާ  ޔ2ަޖަލްސާ  ފާސްކުރުން،  .  ފާސްކުރުން.  3އުމިއްޔާ  ކުރުމަށް  .  4  ޚަރަދު 

ޖަލްސާތަ މައްސަލަ  ކައުންސިލްގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޒިޔާދު  މެންަބރު  ގުޅޭގޮތުން  ލައިވްކުރުމާއި  އަލްފާޟިލް 5ށް   .
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ަބއިނަލް އަޤްވާމީ މާމާ  .  6  އަޝްރަފް އަލީގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި ެބހޭގޮތުން މެންަބރު ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
ކައުންސިލަށް ވިނަ ކޮށާ    7.ތު އަންވަރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެންަބރު ޢާއިޝަ 

ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރީގެ  .  8މެޝިނެއް ގަތުމަށް އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  
އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވާ މެމްަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން ޕްރީ ސްކޫލް މަރާމާތްކުރުން.  

   ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނިންމަން.  ގޮތަށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   12  : 2އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ނަންަބރު   އައިޓަމް  ފާސްކުރުން.    2އެޖެންޑާ  ލިބލައްވާފައިވާނީ.  ޔައުމިއްޔާ  އީމެއިލް  ޔައުމިއްޔާ  ޔައުމިއްޔާ މެނަްބރުންނަށް 
އުއްމީދުކުރަން.   ކުރައްވާފަކަމަށް  ޗެކު  ަބއްލަވާ  ފާސްކުރުމަށްމެމްަބރުން  ގޮތަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ދެއްވަން   ވޯޓް  ޔައުމިއްޔާ 

ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން. ޭބނުންފުޅުވާ މެމްަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްަބރުން.  
، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  04، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްަބރުންގެ އަދަދު  05ސާއަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އަދަދު  ޖަލް

ަބއިވެރިނުވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު  03މެމްަބރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު   . އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ  00. ވޯޓްގައި 
 ސްވެއްޖެ. ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާ

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން   : 3އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

ތިޭބފުޅުންނަށް ޗެކްކުރުމަށް އަދި  ިބލް 05635/-ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް. ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ތަފްސީލް ފޮނުވިފައިވާނެ. މެމްަބރުން ިބލްތައް ަބއްލަވައި ޗެކްކުރައްވާފައިކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބިލަކަށް

އެދި ލެއްވުން އެދެން. ފަހަރަކު މެންަބރަކު ފުރުސަތަށް .އެއްވެސް ހިޔާލެއް އޮތްނަމަ އެ ފުރުސަތު މިހާ ހިސާުބން ހުޅުވާލަން   

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 
ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އިތުރުކޮއްލަން މައްސަލައެއްނޫން، އެހެންނަމަވެސް ބިލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ މޭޒަށް ދަންނާލުމައްޓަކާ،  

ފާސްކުރުމަށް، އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަކީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ަބޖެޓްގެ ިބލްތަށް އެަބއާދޭ 
ދަށުން ހިންގި ކަމުގައި ވިޔަސް މުޅިން ވަކި ކޮމްޕޯނެންޓެއް، އެހެންކަމުން އެޭބފުޅުންގެ ޖަލްސާތަށް ކުރިއަށް އެަބދޭ، އެޭބފުޅުންގެ  

ޑާކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިއްޔާ ކަންނޭގެ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ. މިޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތަށް އެޭބފުޅުންގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެން
 ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ޝަނީޒް.   ގެންދާނަން. އިތުޝުކުރިއްޔާ  ކުރިއަށް  އެހުން  ނުފެންނާތީ،ވޯޓަށް  އެދިލައްވާތަން  ފުރުސަތަކަށް  މެންަބރަކު  ރު 
އެހުމުގެކުރިން ޝަނީޒްގެ ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑުވެސް ތި މަޝްވަރާ  އެހެންނަމަވެސް ވޯޓަށް  

  އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ކޮށްފަވަނީ އަދި ތިކަމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯދައި ތި ދެންނެވި ގޮތަށް ތިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ިބލްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް   35056/- ދަންނަވަން. ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅުގަނޑުވެސް ވިސްނަމުންދާވާހަކަ
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އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްަބރުން. މެންަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން    ވޯޓް އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން  ބޭނުންފުޅުވާ މެމްަބރުން  ދެއްވަން 
 ބިލްތައް ފާސްވެއްޖެ.

 

  އަޝްރަފް އަލީގެ ޙިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން. އަލްފާޝިލް   : 5އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އައިޓަމް   ގުޅޭގޮތުން    05އެޖެންޑާ  ކުރުމާއި  އަގުވަޒަން  ޙިދުމަތުގެ  އަލީގެ  އަޝްރަފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  ޒިޔާދު  މެމްަބރު 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދެއްވާ.ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. މެމްަބރު ޒިޔާދު މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  

ކިޔެވުން.هللا  ޞަލަވާތް  ރަސޫލާއަށް  ހަމްދުކުރުން.  އަލީ    އަށް  އަޝްރަފް  ލިލީގެ  ގއ.ނިލަންދޫ  މައްސަލައަކީ  މި  އާދެ 
އަ ޚިދުމަތުގެ  ކޮށްދެވި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މުޅި  އަދި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޭބފުޅާއަށް  އެ  ގުވަޒަންކޮށް 

ޚިދު އެޭބފުޅާގެ  ނެރެދިނުން.  ނޫސްަބޔާނެއް  އެޭބފުޅާއަށް  ފާހަގަކޮށް  ޙިދުމަތަށްޓަކައި  އެޭބފުޅާގެ  މަތުގެ  މިކައުންސިލުން 
އަދި   އިދާރާތަކުންނާއި  ސަރުކާރުގެ  ފަދައިން  އެގިވަޑަގަންނަވާނެ  ރައްޔިތުންވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި.  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޭބފުޅާއަކީ  މި  ޙާއްސަކޮށް  އަދި  ޤަޫބލުކޮށްފަ.  އަޑިން  ހިތުގެ  އެކަން  އަދި  ަބލައިގެންފަ.  ޚިދުމަތްތައް  އަގުހުރި  އެ  އެޭބފުޅާގެ 
 ޝަރަފެއް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަށް ގއ.ނިލަންދޫއަށް ނިސްަބތްވާ ޭބފުޅަކަށްވުމީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޭބ ވަރަށް ޮބޑު

ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެޭބފުޅާގެ ޙިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ނޫސް 
 ދެއްވި ފުރުސަތަށްޓަކައި.ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ަބޔާނެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

މި މެންަބރު.  އެދުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުސަތަށް  މެމްަބރަކު  ފަހަރަކު  ހުޅުވާލަން.  ަބހުސަށް  މެމްަބރުންގެ  މައްސަލަ  ހިސާުބން  ހާ 
 ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ދަންނަވަން. 

 ދެއްކެވުން ވާހަކަ    ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޝްރަފް އަލީއަކީ، އަޅުގަނޑުމެނާއި ވަރަށް ގާތުން އަލުގަނޑުމެން އެދުނު ކޮންމެ  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
އެދުމަކަށް އިޖާަބ ދެމުން އަންނަ ޭބފުޅެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ  

ކުރަންޖެހޭކަމެއް. އެހެންކަމުން މީ ވިޔަސް ކޮންމެހެންނޑުމެން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނަމަރި ކަމުގައި ވިޔަސް މި އަޅުގަނުކު
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ޒިޔާދު އިސްނަންގަވައިގެން މިކަންކުރަން އިސްނެގީތީވެ. މި މައްސަލަ މިކޮޅަށް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް 

ންނަވާލަން.  ކުރަންއުޅުއްވާތީ ޒިޔާދު މުޙައްމަދަށް ވަރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަދި މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ
 ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 



 
 

4 

މުޙައްމަދު.ޝުކުރިއްޔާ   އެދިފައިނުވާތީ  ޝަނީޒް  ފުރުސަތަކަށް  މެންަބރެއް  މިމައްސަލަ  އެއްވެސް  ހިސާުބން  އިގެ  މިހާ 
މާލުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވަން  ހެޅުއްވި ޒިޔާދު މުޙައްމަދު އިތުރަށް އެއްޗެއް ަބހުސްނިންަބހުސްނިންމާލަން އަދި މައްސަލަހުށަ

 އޮތްނަމަ އެފުރުސަތު ވަރަށް ކުރުކޮށް ޒިޔާދުއަށް ދެން. 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު  އުންސިލްގެ މެންބަރ  ކަ 

ހަމައަށް އެއް   8އޮގަސްޓް    2016އިން ފެށިގެން ގޮސް    8އޮގަސްޓް    2011ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އާދެ  އަޝްރަފް އަލީ އަކީ  
އަނެއްކާވެސް   ފުރިހަމަކޮށް  ފެށިގެން    8އޮގަސްޓް    2016ދައުރު  ަބހުގެ   8  2021އިން  ދިވެހި  ހަމައަށް  އާއި  އޮގަސްޓް 

ފަރާތުން   ޭބފުޅަކަށްވާތީވެ،އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ދައުރެއް  ދެ  ޭބފުޅެއް.  ކުރައްވާފައިވާ  ރައީސްކަން  އެކަޑަމީގެ 
ރަނގަޅުގޮތް    ފަދަ ޝުކުރުގެ ތަހުނިޔާގެ ަބސްފުޅެއް އެމަނިކުފާނަށް ރައްދުވުމަކީހަޤީޤަތުގައި މި އަޅުގަނޑު ދެކޭ އެންމެ  މިވަގުތު 

 ކަމަށްވާތީވެ، އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ތި ދެއްވި ފުރުސަތަށް.

 

ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވުމަށް   ޔާދު މުޙައްމަދުޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައިގެ ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޒި
މެމްަބރުން.   އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ  އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން  މެމްަބރުން  ފެންނަ  ދެއްވަން  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ     ވޯޓު  ދެންމެ ނެގުނު 

އަދަދު   މެންަބރުންގެ  ހާޒިރުވި  ޖަލްސާއަށް  މެމްަބ05ދަންނަވާލާނަން.  ދެއްވި  ވޯޓު  ފާސްކުރުމަށް  އަދަދު  ،  ،  04ރުންގެ 
އަދަދު   ޭބނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް  މެމްަބރެއް ނެތް.  ނުދެއްވާ  ވޯޓު  އެހެންކަމުން  03ފާސްކުރުމަށް  މުޙައްމަދު .  ޒިޔާދު  މިމައްސަލަ 

ގެ  ފާސްވުމުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަދި ނޫސްަބޔާން ނެރުމު  ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.
 ކަންތައްތައް އިދާރީ މޭޒުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވީހާވެސް އަވަހަށް އެކަން ނިންމެވުމަށް އިދާރީ މޭޒަށް ދަންނަވަން. 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން އާއީޝަތު އަންވަރު  އުންސިލްގެ މެންބަރ  ކަ 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ. 5ވަނަ ނަންަބރު ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް  4އެޖެންޑާގެ 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   ރިޔާސަތުން 

ކުރިއަށް   4ާބއްވާފަ. މާފައްއެދެން. މިހާހިސާުބން    4މި ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ    5މާފްކުރައްވާތި! އަޅުގަނޑަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމް  
 ގެންދާނަން. 

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ލައިވްކުރުން   : 4އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ޒިޔާދު    .ޔާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަމެންަބރު ޒި  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ލައިވްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  4އެޖެންޑާ ނަންަބރު  
 މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެން. 
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 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   މުޙައްމަދު   ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 

މިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރަމުންމިދާ ކައުންސިލަރުން ޙާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.  
ހިންގުމުގެ   އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ާބރުވެރިކުރުވުމާއި،   2010/07ދާއިރާތައް  ރައްޔިތުން  ހަޤީޤަތުގައިވެސް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންނަށް   ކަންތައްތަކެއް  މިހުރިހާ  ނިންމުމާއި،  ކައުންސިލްތަކުގެ  ދިނުމާއި،  ޚިދުމަތް  ގާތުން  ވީހާވެސް 
ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރަމުންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގަ 

އްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާ ތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެންވެސް އަދި މި  ހުރީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ރަ
ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިކަންތައްތައް   އޮތުމަކީ މިހާރުވެސް އޮންނަ  ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރެއްވީ ޖަލްސާތަކަށް ވަދޭވޭގޮތަށް 

ވެސް ގާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަދަ ނިންމުންތަކަކާއި ަބހުސްތަކާއި، އަދި ދެ ފުށް ފެންނަ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ
ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުމުގައި، އެމަޤްސަދުގައި އަޅުގަނޑު މި ިބލް ކައުންސިލަށް 

ބޭނުމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންމަ  ގޭގައި   ހުށަހެޅީވެސް،  އެޭބފުޅުންނަށް  ނިންމުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ވެގެންމިދަނީ 
ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް، އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް  އެަބތިިބ  ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކި މާލޭގައިވެސް  ތިެބގެންވެސް،   ،

ޖަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޭބފުޅުންނަށްވެސް  އެަބތިިބ.  ނިންމުންތަކާއި،  ރަށްރަށުގައިވެސް  މިކައުންސިލްގެ  ފެނި،  ލައިވްކޮށް  ލްސާތައް 
ރައްޔިތުންނަށް  އެކަންތައްތަކީ  ވަމުންދަނީ.  ޖަލްސާތަކުގައި  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  މިތާގެ  މައްސަލަތަކާއި،  ހުށަހަޅާ  މިތަނުން 

ތުރުކޮށްލާނަން އެއްޗެއް މި ޖަލްސާއަށް ހަމަކޮންމެ  މިއަދު އެގެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ހަމަ މިހެން ވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަނޑުހަމަ އި
ކަންތައްތައް  އިތުރަށް  އެހެންނަމަވެސް  އިގޭ.  ވަދެވޭނެކަންވެސް  އަޑުއަހާލަން  ޭބފުޅަކަށްވެސް  ޭބނުންކޮންމެ  ދުވަހު  ްބރާސްފަތި 

ޚިދުމަތްތަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް  ންގެ ނިންމުންތައް 
 މަޤްސަދުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ދެއްވި ފުރުސަތަށް. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ފަހަރަކު މެމްަބރަކު ފުރުސަތަށް ޝުކުރިއްޔާ މެންަބރު ޒިޔާދު. މިހާ ހިސާުބން މެމްަބރުންގެ ަބހުސްއަށް މި މައްސަލަ ހުޅުވާލަން.  
 ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ. އެދުމަށް ދަންނަވަން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

ހަޤީޤަތުގަ ޖަލްސާތައް މިވަގުތު ލައިވް ކުރެވެންއެަބޖެހޭ. އެއީ ަބއެއް ނޑު އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލަން. އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ސުވާލު އެަބކުރޭ  ޝަނީޒް އޭ ޝަނީޒް ހޮވާފައޭ ތިހުރީ ކޮންކަމެއްހޭ ކޮށްދެނީ. ކޮންކަމެއްތޯ ވަމުން  

ލެއްގައި ހިނގަމުންދާ އެންމެ މުޙިއްމު އެއްކަމަކީ ކައުންސިލް ޖަލްސާތައް. އެހެންމަ ދަނީ. ކައުންސިލެއް ހަޔާތުގައި ކައުންސި
ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އެަބޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މިވަނީ ކިހިނެއްކަންކަން އަންގަ ދޭން. އެހެންމެ ޖަލްސާތައް ލައިވްކޮށް 

ޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮން މަސައްކަތެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް  އަދި ތަނުގެ ޖާގަ އޮތްވަރަކުން ރައްޔިތުން ވައްދާ އަ
އެަބޖެހޭ ހާމަކޮށްދޭން. އެހެންމަ މިކަމަކީ މިއަދުން ފެށިގެންވެސް ކުރިއަށް އޮތް ޖަލްސާއިން ފެށިގެންވެސް  އެންމެ އަވަސް  

ށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައަށް  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަ
 ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

  ލައިގެ ަބހުސް ނިންމާލާނަން.މިމައްސަ  އެދޭތަން ނުފެންނާތީވެ މީހާހިސާުބންޝުކުރިއްޔާ މެމްަބރު. އިތުރު މެންަބރަކު ފުރުސަތަކަށް  
އަޅުގަނޑު   މުޙައްމަދަށް  އަރުވާލަން،  ސިކުންތުގެ    15ޒިޔާދު  އެއްޗެއް ފުރުސަތު  އިތުރު  ނިންމާލަން  ަބހުސް  މައްސަލައިގެ 

 ދަންނަވަން އޮތްނަމަ.  

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   މުޙައްމަދު   ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 
ފައި އި އަޅުގަނޑު އިތުރަކަށް ދައްކާކަށްނެތިން. މިހާރު ހުށަހަޅާދެން އިތުރު މާޮބޑު ވާހަކަތަކެއް މިމައްސަލައިގަޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް  އޮތްވަރަށް ދެންމެ ަބހުސްކުރި މިންވަރަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު ނުދިނަސް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވަން.   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ދަންނަވާލާނަން ދެންމެ އާއިޝަތު އަންވަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ޤާވާއިދާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ  . ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން  ޝުކުރިއްޔާ
އެހެންގޮތަކުންވެސް  އަދި  ރިޔާސަތުންވެސް  އަދި  ކުރިއަށްދާނަމަ  ކަމެއް  ޭބރުން  އުސޫލުން  ނުވަތަ  ޭބރުން  އެޖެންޑާއިން 

އެއީ   އިޝާރާތެއްކޮށްލުމަކީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިއަށް ކުރިއަށްދާނަމަ  ޖަލްސާ  އިޝާރަތްވާ  އެގޮތަށް  މުޙިއްމުކަމެއް  ވަރަށް 
ޒިޔާދު  ދެންމެ  މިހާހިސާުބން  ދަންނަވަން.  ޒިންމާއެއްކަމުގައި  މެންަބރުންގެވެސް  ތި  ގެންދިއުމަކީ  އެއްގޮތަށް  ޤާވާއިދާ  ގެންދެވުން 

ގެންދާނަންމިމައްސަ  ހުށަހެޅުއްވި ކުރިއަށް  އެހުން  ވޯޓަށް  ހުށަހަ  .ލައިގެ  ޖަލްސާތައް ޒިޔާދު  މައްސަލައަކީ  ޅުއްވާފައިވާ 
  5ވޯޓު ދެއްވޭނީ    5ލައިވްކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް.ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްެބވި މެމްަބރުންގެ އަދަދަކީ  

ޑައިގެންތިއްެބވި ޭބފުޅުން. އަދި އިދާރީ  . އަޑުއަހަން ވަޑައިގެން ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މީހުންނަކީ ހަމައެކަނި އަޑުއެހުމަށް ވަމެންަބރުނަށް
ލައިވްކުރާ   ޖަލްސާ  ޭބފުޅުން.  ކަންތައްބަލަހައްޓާ  ގޮތުން  އިދާރީ  ނުވަތަ  އަޑުއައްސަވަން  މެންަބރުންނަކީވެސް  ަބލަހައްޓަވާ  ގޮތުން 

ހަމައެކަނި   ޭބފުޅުންނަކީ  ވަޑައިގެންތިއްެބވި  މިގޮތަށް  އިރުވެސް  ވަންނަ  އަޑުއަހަން  މީހުން  ޭބފުޅުންކަމަށް އިރުވެސް  އަޑުހަންތިޭބ 
މިމައްސަލައިގެ ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޒިޔާދު   މިހާހިސާުބން    އެންމެހާ މެމްަބރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަން.

ގޮތަށް   ހުށަހެޅުއްވި  އެދެން.މުހައްމަދު  ނެންގެވުން  މައްޗަށް  އަތް  މެންަބރުން  ބޭނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ   މިމައްސަލަ 
، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު 05ަބރުންގެ އަދަދު  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެން   މެންަބރުން.

. އެހެންކަމުން 03، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްަބރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  04ދެއްވި މެމްަބރުންގެ އަދަދު  
 މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި 

 ނަލް އަޤްވާމީ މާމަ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން. ބައި   : 6އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އައިޓަމް   އަންވަރު    06އެޖެންޑާ  ޢާއިޝަތު  މެންަބރު  ގޮތުން  ގުޅޭ  ފާހަގަކުރުމާއި  ދުވަސް  މާމާ/ކާފަ  އަޤްވާމީ  ހުށަހަޅާ ަބއިނަލް 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. ޢާޢިޝަތު އަންވަރު  މައްސަލަ.

 ވާހަކަ ދެއްކުން.   ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަންވަރު 

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން   އްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ަބއިނަލް އަޤްވާމީ މާމާ/ކާފައާދެ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅު. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް. މާމާ/ކާފައިންނަކީ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް އަގު ހުރި 
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ދުނިޔޭގައި ތިުބމުގެ ގިނަދުވަހު ސް. ސަަބަބކީ ނާދެވުނީނުލައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާަބށް އެމީހުންނާއި ރައުސްމާލެއް. 
ސަަބުބން ގިނަ ތަޖުރިާބ ހުންނާނެ. އެތަޖުތިާބއި އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްލޭންކުރަން ފަސޭހަވާނެ. 

ށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން އެހެންކަމުން މާމާ/ކާފަ ދުވަސް ދުނީޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަ
 ޤަޫބލުކުރަން. އެގޮތުން މާމާ/ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަދާއި އަދި ކުރިއަށްދާނެގޮތް މައްސަލައާއިއެކު

   ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.ހުށަހެޅިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  މިހާހިސާުބން މެންަބރުންގެ ަބހުސަށް މައްސަލަ ހުޅުވާލަން. . ޢާއިޝަތު އަންވަރުޝުކުރިއްޔާ 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

އާއިޝަތު އަންވަރު ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. އެމައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
  މާމަ/ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބއިން ސްކޫލާއެއްކޮށްވެސް ހަމަމިކަހަލަ ަބއްދަލުވުމެއް އޮތްކަމުގެ

 ގުޅިގެން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކުރިއަށް ގެންނާކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މައުލޫމާތު ލިިބފަ. އެހެންމަ ދެފަރާތް
 ރަނގަޅަށް މިދުވަސް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެހެން ހީވަނީ. އެހެންމަ އެވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލީ. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޒިޔާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ކަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. އިތުރު މެންަބރަ. ޝަނީޒް ޝުކުރިއްޔާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  

އާދެ އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.  
މައްސަލައަށް   އާދާކާދާތައް   ވަރަށްމި  ގެއްލެމުންމިދާ  ނިއުޅެމުންމިދާ.  މި  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަަބަބކީ  ތާއީދުކުރަން. 

ވަރަ ކޮންމެވެސް  އެަބޖެހޭ  ަބޔަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ލިބެންޖެހޭނެ  އިޙްތިރާމެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ތެރެއިން  އޭގެ  ހިފަހައްޓަން.  ކަށް 
ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމުގައިވިޔަސް   އަދި  އެޭބފުޅުން  ކާަބފައިން،  ޒިކުރާއަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޭބފުޅުންގެ  ތިއްަބސް  ދުނިޔޭގައި  އަދި 

ޗެއް. އެހެންމަ އެޭބފުޅުންގެ ޝަރަފައްޓަކައި ޢިއްޒަތައްޓަކައި އެރުވޭ  އަަބދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަނދާން ހުންނަ އެއް
މަސައްކަތްވެސް   ކުރަންޖެހޭ  ތިެބގެން  މިތާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަންކަން  އިޙްތިރާމްކުރާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗަކަށް  ކޮންމެ 

އެ އެއްާބރުލުމަކާއި  ދެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ގެންދާ ކުރާނަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  ހީތެރިކަމެއްވެސް 
ހުށަހެޅިގެންދާ  މި  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ކުރުކޮށްލާނަން.  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުގެ  ދަންނަވަމުން  ވާހަކަ  އަރުވާނެ  ފަރާތްތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް މައްސަލައަށް ވަރަށް ތާޢީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ން ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވު 

 މެނަްބރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައި ނުވާތީ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އިތުރު އެއްޗެސް އެޑްކޮށްލަން ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު، އިތުރު
އެހުން ކުރިއަށް ވޯޓަށް  އިތުރު އެއްޗެސް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީވެ މިހާހިސާުބން  ހުށަހެޅި މެންަބރަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.

  އަދިވެސް އެއްޗެއް  ވޯޓު ދިނުމުގެ ކުރިންފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިމައްސަލަ  ގޮތަށްއާއިޝަތު އަންވަރު ހުށަހެޅުއްވި  .ގެންދާނަން
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ވޯޓަށް އެހޭއިރު އެހެންކަމުން މި މައްސަލއިގެ  ،ރުފިޔާގެ ޕްރޮގްރާމެއް 3700މިމައްސަލައާއކު ހުށަހެޅިފައިވާ  އިތުރުކޮށްލާނަން
މިމައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް    ޕްރޮގްރާމްގެ ަބޖެޓާއެކީ ފާސްކުރުމަށް. އާއިޝަތު އަންވަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްވޯޓަށް މިއަހަނީ މި 

ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ   ޝުކުރިއްޔާ މެމްަބރުން. މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.ބޭނުންވާ ވޯޓު ދެއްވަން ފެންނަ  
،  04، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްަބރުންގެ އަދަދު 05ރުވި މެންަބރުންގެ އަދަދު ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒި

ހުށަހަޅުއްވި  އައިޝަތު އަންވަރު . އެހެންކަމުނ03ްސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްަބރެއް ނެތް. ފާ
   .ފާސްވެއްޖެ ަބޖެޓާއެކީ މިމައްސަލަ  ގޮތަށް

 ކައުންސިލަށް ވިނަކޮށާމެޝިނެއްގަތުން.   : 7އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އައިޓަމް   އަޅުގަނޑު ،  07އެޖެންޑާ  މައްސަލަ.  ހުށަހަޅާފައިވާ  މޭޒުން  އިދާރީ  ގަތުމަށް  ވިނަކޮށާމެޝިނެއް  ކައުންސިލަށް 
މައުލޫމާ ދަންނަވާލާނަން  ތިޭބފުޅުންނަށް  އަގު  ކޯޓޭޝަންގެ  ލިިބފައިވަނީ  މިމައްސަލައިގެ  ކޯޓޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތައްޓަކައި. 

އެއްކޯޓޭޝަންއިން  ކުންފުންޏަކަށްވާތީވެ  ސަރުކާރުގެ  އިން.  ލިމިޓެޑް  ޕަްބލިކް  އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  އެސް.ޓީ.އޯ 
ރުފިޔާ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން   10450/-މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މި މިއްސަލައަށް ފުދިގެންދާނެ، ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަކީ  

 ޒިޔާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. މެންަބރުން އިތުރު އެއްޗެއް ދަންނަވަން އޮތްނަމަ އެފުރުސަތު މެންަބރުންނަށް ހުޅުވާލަން.

   ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  

ރައީސް.   ވިނަކޮށާމެޝިންވެސް ޝުކުރިއްޔާ  ތި  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެސެޓްތައް  ޮބޑެތި  ގަންނަ  މިހެން  ކައުންސިލަށް  މިހާރު 
ހިމެނިގެންދަނީ. ފެނަން އޮތް ހަޤީޤަތަކީ މިކަހަލަ ޮބޑެތި ސާމާނުތައް ނުވަތަ އެސެޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާއަށް ގަނެ އޭތީގެ 

އަޅުގަނޑުމެ ކުރުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  މެދު ބޭނުން  އެތަކެއްޗާއި  ެބލެހެއްޓުންތެރިކަމެއް  އެއްވެސް  މިފެންނަނީ  ންނަށް 
ނުހުންނަތަން. އެދެން އެ ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުންވެސް ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް މި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅުމަކީ  

ތުގައު ވޮރަންޓީ ހަމަވަންދެން ގެންގުޅޭވޭނޭ ކަހަލަ ސާމާނުހެން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއެއްޗެހި ދިގުމުއްދަތަކަށް ނޫނިއްޔާ އޭގެ ޒާ
މިފަދަ  ކޮށްގެން  ހޭދަ  ަބޖެޓްއިން  ނުވަތަ  އާމްދަނީން  ހޭދަތަކެއް  ޮބޑެތި  ގަންނަނީ  މި  ސާމާނުތައް  މި  ސާމާނުތަކަކީ،  މިކަހަލަ 

މިއެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެަބޖެހޭ    އެސެޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާއަށް ގަނެ މި ހަދަނީ. އެހެންމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް
އެއްޗެއްކަމުގައިވިޔަސް   އެހެން  ކަމުގައިވިޔަސް  އަންނައުނު  އެމީހާގެ  އެއްޗަކީ  ކޮންމެ  ބޭނުންކުރާ  ހަޤީޤަތަކީ  މެދު  މިއެއްޗެއްސާއި 

ޖެހިގެން   އަޅުއެޔަށްލޯިބ  އެހެންމަ  ނުބެލެހެއްޓޭނެ.  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  އެއްޗެއް  އެ  ފެނިގެންދަނީ ނޫނިއްޔާމު  ގަނޑަށް 
ހުންނަކަން  އިހުމާލުވެފަ  ޮބޑެތި  މެދު  އެސެޓްތަކާއި  ޮބޑެތި  ގަންނަ  އިދާރާއަށް  މިކަހަލަ  ހުރީ  ފެނިފަ  މިހާހިސާަބށްވެސް 

 ފާހަގަކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ދެއްވި ފުރުސަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ވޯޓަށް  ނިންމާލުމަށްފަހު  މިހާހިސާުބން  ަބހުސް  މިމައްސަލައިގެ  ނުފެންނާތީ.  އެދިލައްވާތަން  ފުރުސަތަކަށް  މެންަބރު  އިތުރު 
   އެހުންކުރިއަށް ގެންދާނަން.
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ޝުކުރިއްޔާ    ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް ވިނަކޮށާމެޝިން ގަތުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެގުން އެދެން.  
އަދަދު   މެންަބރުންގެ  ހާޒިރުވި  ޖަލްސާއަށް  ދަންނަވާލާނަން.  ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ނެގުނު  ދެއްވި 05ދެންމެ  ވޯޓު  ފާސްކުރުމަށް   ،

އަދަ އަދަދު  04ދު  މެމްަބރުންގެ  ޭބނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް  ނެތް.  މެމްަބރެއް  ނުދެއްވާ  ވޯޓު  ފާސްކުރުމަށް  އެހެންކަމުން 03،   .
   އްޖެ. މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެ

 

 ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތް މަރާމަތުކުރުން.   : 8އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން   ރިޔާސަތުން 

އައިޓަމް   ޕްރީސްކޫލް  08އެޖެންޑާ  ކުރީގެ  ބޭނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ޑެސްކުގެ  ބޭނުންކުރުމަށް    ޕޮލިސް  މާރާމާތުކޮށް  އަލުން 
 އިދާރާއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  އިދާރީ މޭޒުން ޖިހާދު މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެން.

 މުޙައްމަދު ވާހަކަ ދެއްކުން   ޖިހާދު   ވ.ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލް ކައުންސިލްގެ  

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  ނިލަންދޫ  ބޭނުމެއްގައި  މުޙިއްމު  ވަރަށް  ހަޤީޤަތުގައި  ޑެސްކަކީ  ޕޮލިސް  ރައީސް،  ޝުކުރިއްޔާ 
ސުވާލުއުފައްދާ   ކަންކޮޅުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭ  އަަބދުވެސް  މެދު  ޭބނުންތަކާއި  މި  ނޫނިއްޔާ   ޑެސްކެއް.  ފުލުހުންހޭ  ކީއްކުރަން 

ކީއްކުރަ ގޮތަކަށް ރަށްރަށުގައި  ސުވާލުއުފެދޭ  ހަޤީޤަތުގައި  މިޖެހުނީ  ގެންނަން  މިތަންކޮޅު  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފުލުހުންހޭ.  އުޅޭ  ން 
އަދި އާންމުންގެ ހަމަޖެހުމާއި ރަށުތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވޭތީ. އެހެންނަމަވެސް މަޤްސަދަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މުދަލާ އި ފުރާނަޔާއި 

ރަށުގަ ރައްކާތެރިކަން  ޤާއިމިކަންކަމުގެ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުންއި  އޮތްކަން  އިދާރާއިން  މްވެފައި  ކައުންސިލް  އެރަށެއްގެ    އެޒިންމާ. 
ދެން  ޭބނުންވެގެން.  ކައުންސިލުން  ަބޖެޓްއިން  ކައުންސިލްގެ  ާބތިއްަބނީކީ،  ރަށުގައި  ފުލުހުން  ޙަރަދުކޮށްގެނެއްނޫން  ސަރުކާރުން 

ދެންނެވުނީ. ދެން ކަމުގައި ޕޮލިސް ޑެސްކް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންކުރަމުން އައިއިރުގައި ކައުންސިލްގެ ބޭނުން އިސްވެ މި  
އެތާގެ މަރާމާތުގެ، އެތާގެ ހާލަތުގެ ސަަބުބން ނޫނިއްޔާ ކަރަންޓް މައްސަލަ، އޭސީގެ ކެޕޭސިޓީ ހައިވުމާއި އެކީގައި ކަރަންޓް ިބލް 

ސަަބުބން އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްފަ ރަށުތެރެއިން، ރަށަށް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ޮބޑުވެފައިވޭ. އެހެންވުމުގެ  
އި  ފުލުހުން ތިުބމަށް ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަށް، ދެން ކޮޓަރިއަކަށް ފުލުހުން އަަބދުވެސް އިންކާރުކުރޭ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ކޮޓަރިއެއްގަ

މަޑުކޮށްލާ   މީހަކު  އެކަމަޑޭޝަނެއްގައި  ޤަބޫލުނުކުރޭއާންމު  އިދާރާއިން  ފުލުހުންގެ  ވާނެކަމެއްކަމަށް  ތެރޭގައި  . މަޑުކޮށްލުމެއްގެ 
އެމީހުން ޭބނުންވޭ ފުރިހަމަ ޕްރައިވެސީ އޮންނަން. އަދި އެމީހުންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ގޮތެއްގައި މިނިވަންކަމާއިއެކީ ރަށުގެ ކޮންމެ  

ޅަންޖެހޭ ަބޔަކަށްވާތީވެ، ވަކި މީހެއްގެ ގެޔެއްގައި ނުވަތަ ވަކި މީހެއްގެ ÷ފަރުދަކާއިމެދުވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގެއެއް  ވަކިން  މަސައްކަތްކުރިން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އިންކާރުކުރޭ.  ތިުބމަށް  ޝެއަރކޮށްގެން  ރޫމް  ގެއެއް 

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ހިންހަމަނުޖެހުންތައް އުޅޭތީ އަނެއްކާ ރުފިޔާއަށް. އެގޭގެ ކަރަންޓްިބލް އެ  4500/ -ލިިބގެންދިޔަ އިއުލާނުކޮށްގެން  
އިމާރާތެއް   ލިޭބފަދަ  ޖަވާުބ  ތަކުގެ  ސުވާލު  ދެފަރާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް  ހުޅުވާލަން.  އަލުން  ާބތިލްކޮށްފަ  އެގްރީމެންޓް  ޖެހުނީ 

މަރާލިޭބގޮތެއްނުވި މަރާމާތުކުރުމަށް.  ޑެސްކްއަލުން  ޕޮލިސް  ދެންވިސްނީ  އެހެންކަމުން  މިހާރު  .  ަބލާއިރުގައި  މާތަށް 
އެަބކޮށްލެވޭ  މަރާމާތެއް  ވަރުގެ  ތިެބވޭ  އެތަނުގައި  ނުވަތަ  ފެށޭނެ  މަސައްކަތް  މިވަގުތަށް  ޕުލުހުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަސައްކަތުން ފުލުހުން ފަނަރަހާސް ރުފިޔާގެ    ،ރުފިޔާއަށް  15000/-އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓޭޝަން ލިިބފައިވާ ގޮތުން  
އަނެއްކާވެސް އެއިމާ އިމާރާތުގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޑްވާންޓޭޖަކީ  ހުރި  އޭގެ  ދެން  ޤާއިމްކުރެވޭނެ.  ރާތުގައި 
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ަބޔަކު ތިެބ އެތަން އެގޮތަށް ހުރެ ހަލާކުވެގެން ދިއުމުގެ ަބދަލުގައި އެތާގައި ަބޔަކު ތިުބމުން އެތަނަށް ލިޭބ ކުރިއެރުން ލިިބގެން  
އަޅުގަނޑުމެން މިއިމާރާތް  މުސްތަޤުަބލުގައި    ދިޔުން. ދެން ބޭނުންކުރަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އުއްމީދުކުރަނީ 

މިސަރުކާރުގެ   ހާއްސަ  ަބދަލުވެދާނެކަމަށް.  އިމާރާތަކަށް  ފުލުހުންގެ  އިމާރާތް  އެ  އެަބލިޭބ  ރިކޮމެންޑޭޝަން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 
އިތިއްާބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. އެހެންވީމަ އޭގެ މާނައަކީ އެއޮތީ ފުރުސަތެއް، ރިޔާސީ ވައުދެއް ކޮންމެރަށެއްގައި ފުލުހުން ަބ

އަޅުގަނޑުމެން މިއިމާރާތް ބޭނުންކުރާ ދުވަހަކަށް ވީމަ. އެލިެބނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކައުންސިލަށް އެފުރުސަތު ފަހިވާނެ ދުވަހަކީ  
ބަލަހައްޓާގޮތަ  އިމާރަތް  ފުލުހުން  ނޫނިއްޔާމު  އަލުން އާމްދަނީ  ނުވަތަ  މިރީސްޓްރަކްޗަރ  އަލުން  އަސްލު  އެއީ  ަބދަލުވުން  ށް 
 މަރާމާތުކުރުމަށް ވިސްނި ސަަބުބ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

މެންަބރުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ   ހާހިސާުބން  މި  މުޙައްމަދު.  ަބހުސްއަށްޖިހާދު  މެންަބރަ  މިމައްސަލައިގެ  ފަހަރަކު  ކު ހުޅުވާލަން. 
ަބހުސް  ދެން  އިތުރަށް  މިމައްސަލައިގެ  ނުލައްވާތީ  އެދި  ފުރުސަތަކަށް  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ދަންނަވަން.  އެދުމަށް  ފުރުސަތަކަށް 

ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް   މިމައްސަލަ އިދާރީ މޭޒުން ހުށަހާޅުއްވާފައިވާ  ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ވޯޓަށް އެހުންކުރިއަށް ގެންދާނަން.
ޭބ އަތްމައްޗަށްދެއްވަން  މެންަބރުން  ޝުކުރިއްޔާ.  ނުންވާ  އެދެން.  ނެންގެވުން  ދަންނަވާލާނަން.    ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ނެގުނު  ދެންމެ 

، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  04، ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްަބރުންގެ އަދަދު  05ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އަދަދު  
 ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.މިމައްސަލަ އިދާރީ މޭޒުން . އެހެންކަމުން 03ޭބނުންވާ އަދަދު  މެމްަބރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް

އިތުރު ޖަލްސާ    މައްސަލައެއް  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  މިނެތުމުން  އަޅުގަނޑު  ހިސާުބން  އެންމެހާ  .  ނީނިންމާލާމިހާ 
 ޖަލްސާ ނިމުނީ. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.ނަށްވެސް ާބއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް އެދެން. ވަލްހަމްދުލިއްލާހި. މެމްަބރުން
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ނާސިޙް އިބްރާހިމް 1

 ކައުންސިލްގެ ނ.ރައީސް  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  2

 ރ ކައުންސިލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  3

 ކައުންސިލަރ  ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  4

 ކައުންސިލަރ  ޢާއިޝަތު އަންވަރު  5
 

 މުވައްޒަފުން:  ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި  
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އޮފިސަރ  ކައުންސިލް ނަޖީބް  ފާތިމަތު ޝަރުމާ 1

 

 

 

 

 

 

 


