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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   41ވަނަ ދައުރުގެ    04  ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ޭބއްވި

 2021 ސެޕްޓެމްަބރ  02   :  ތާރީޚްޭބއްވި ޖަލްސާ

 11:30  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 11:45 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ނުވޭ.ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

  ނާއިްބ ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު. ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ    ފާސްކުރި 

 ޖަލްސާ ފެށުން -1
 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން.  -2
 ޕެޓްރޯލް ޝެޑްއެއް ހެދުމަށް ިބން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. -3

 

 ޖަލްސާ ފެށުން   : 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށްވެސް    30ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ ޖަލްސާ އަދި    14ވަނަ ދައުރުގެ    04 -1
ދަންނަވަން އެޖެންޑާގައި  .  މަރުހަާބ  ަބހުސްކުރުމަށް    2މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައެއް  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވޭ. 

ފާސްކުރުން.  2  ދަންނަވާލާނަން ދޫކުރުން.  3  ޚަރަދުކުރުމަށް  ކުއްޔަށް  ިބން  ޝެޑެއްހެދުމަށް  އެޖެންޑާ   .ޕެޓްރޯލް 
އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.   ނެންގެވުން  އަތްމައްޗަށް  މެމްަބރުން  ދެއްވާ  ވޯޓް  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  މެންަބރުންގެ ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ފާގުން އެޖެންޑާ ފާސްވެއްޖެ.އިއްތި
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 . ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން   : 2އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން. ބިލްތަކުގައިވާ   2މެމްަބރުންނަށް މިހާރު ިބލްތައް ލިިބފައިވާނެ ކަންނޭގެ. އެހެންމަ އެޖެންޑާ ނަންަބރު 
ދެއްވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެމްަބރުން  ( ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް)ނުވަހާސް ހަ ސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ 9628/-އަދަދު 

ންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. މެންަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ބިލްތައް ފާސްވެއްޖެ. އަތްމައްޗަށް ނެ  
 

 ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހެދުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.   : 3އައިޓަމް    އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އަކަށް އަޅުގަނޑު ދާނަން. ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހެދުމަށް ިބން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. މީގެ ަބހުސަށް އަޅުގަނޑު   03އެޖެންޑާ ނަންަބރު  
 ޒިޔާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ހުޅުވާލާނަން. މެމްަބރުން ވާހަކަދައްކަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރަކު އިޝާރާތްކޮށްދެއްވުން އެދެން. 

 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު  ބަރ  ކައުންސިލްގެ މެން 

ކިޔެވުން.هللا  ޞަލަވާތް  ރަސޫލާއަށް  ހަމްދުކުރުން.  ރައީސް.    އަށް  އައުމުން އާދެ  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަ  ޝެޑެއްގެ  ޕެޓްރޯލް 
ންސިލަރުންނަށް  މެންަބރުން ޭބނުންވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ކަނޑައެޅޭ ިބމެއް މި ިބމަކީ، ހަޤީޤަތުގައިވެސް މި ދައުރުގެ ކައު

ކުރިމަތިވަމުން،   އިމްތިހާނުތަކެއް  އަންނަނީ  މި  ހަޤީޤަތުގައިވެސް   4ހަޤީޤަތުގައިވެސް  އައިއިރު  ހަމައަށް  ދައުރާ  ވަނަ 
ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެންވެސް  އެަބހުރި  ރަށުގައި  ލާޒިމު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤާނުންވެސް  ކުރަން  އެއީ  އެކަންކަމަކީ   ،

ކޮންމެ  ކަންތައްތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  އާމްދަނީ  ކައުންސިލެއްގެ  ހަޤީޤަތުގައިވެސް  އެހެންމެ  ނުކުރެވިފައި.  އެަބހުރި   
ދައުރެއްގައިވެސް ހޮވޭ ކައުންސިލަރުން އުންމީދުތަކެއްކުރޭ. އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިހާރު މިކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި 

ނިލަންދޫއަށް ދައުރުގައި  ތޯ ހޮވުނު  ކޮާބ  ފުރުސަތުތަކަކީ  އެފަދަ  އަދި  ހުރުން.  ޤާއިމްވެފައި  ނިޒާމްތަކެއް  ޖެނެރޭޓްވާނެ  އިންކަމް   
ަބލައި އެކަންކަން ަބލައި ދިރާސާކުރަމުން މިދަނީ. އެހެންމަ ތިކަމަކީ ތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ.  

ކޮންޓް އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެވާ  އެހެންނަމަވެސް  ފަރާތާއި  ލިޭބ  ިބން  ނުވަތަ  ފަރާތް  އެއްަބސް  ނުވަތަ  ފަރާތް  ވާ  ރެކްޓް 
މިދެނީ މިހާ ވަރަކަށް މިސާލަކަށް އެއް  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ، އެ ފަރާތަކަށް މިދެނީ މުޅި ރަށް ނޫންކަމާއި  ހިމެނުމަށް  އެގްރިމެންޓްގައި  

ފަރާތައް ކަށަވަރުކޮށް މިލިެބނީ. އެހެންކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެފަރާތް އެ ހުދޫދުން  ހާސް އަކަފޫޓު ނުވަތަ ދެ ހާސް އަކަފޫޓުކަން އެ  
ދިމާވާ ގިނައިން  ވަރަށް  ރަށްފުށުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުވާނެ،  ދީގެން  ދިޔަ  މަސައްކަތް    ޭބރުވެ  ޭބރުގައި  އިމުން  މައްސަލައެއް 

ވާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން.  އަޅުގަނޑުޭބނުންވަނީ އެ އެގްރީމެންޓް ކުރުން، އިމުން ޭބރުގައި ތަކެތި ެބހެއްޓުން، މިކަންކަން މިހެން
އެިބން  ިބމެއްނަމަ  އަކަފޫޓުގެ  ހާސް  ދެ  ދެވިފައިވާނީ  ލިޔެވެންޖެހޭނެ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ސީދާ  އެގްރީމެންޓްގައި  ފަރާތުގެ،  ވާ 

އެއްޗެއްވެސް އެއްވެސް  ހަރަކާތެއްވެސް،  އެއްވެސް  ޭބރުން  އޭގެ  ހަރުމުދަލެއްވެސް  އެ  ،ބޭނުންކުރުމަށް.  އްވެސް 
އަޅުގަނޑުމެން އެއީ  އެޒޯނަކީ  ހާއްސަކޮށް  އެހެންމަ  ނުވާނެ.  ެބހެއްޓިގެން  އިންޑަސްޓްރިއަލް   އެތާގައި  މަލަމަތީ، 
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ޭބކާ މިތާގައި  މަސައްކަތެއްވެސް ރު  ޒޯނަކަށްވާތީވެ،  ޭބރުގައި  ިބމުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެފަރާތަށް  ތިެބގެންނުވާނެ.  ސާމާނުތަކެއް 
ގެން ނުވާނެ ިބމުން ޭބރުގައި، އަދި ކޮންމެހެން ަބހައްޓަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއް ެބހެއްޓިގެންވެސް ނުވާނެ. އެހެންމަ އެވާހަކަ މި  ކުރެވި

 ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވީ. އަދި މިކަމަށް ވަރަށް ދާއީތުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އަކަފޫޓުގެ ިބމެއް.   2000ޒިޔާދު. އިތުރު މެމަްބރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތުދެން. ދެން ފާހަގަކޮށްލަން މި ިބމަކީމީ  ޝުކުރިއްޔާ  
ކައުންސިލަރުންނާ ދޫކުރާ  ކުރީގައި  ސަރަހައްދުން  ޖެޓީ  ގުޅިގެން.  މިކަމާއި  ވާނީ  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  ވާހަކަދެކެވި   2000އި 

މި ިބމެއް  ނިންމާފައިވާނީ  އަކަފޫޓުގެ  ދޫކުރަން  ކުއްޔަށް  ިބމަކީ.  ދާއިރު    10  އެގްރީމެންޓްކުރެވިގެން  ދެން  މަސް   6އަހަރަށް. 
މަސް ފަހުން ފުލް ޕޭމަންޓް ނަގާގޮތަށް    6ދައްކާ ގޮތަށް. އަދި    50ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއްދީ އެ ހަމަސް ދުވަހުގައި ކުލީގެ %

ކުރިންވެސް ކައުންސިލަރުނާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ   ކޮށްލަން އެގްރީމަންޓްކުރެވިގެން ދާއިރުވާހަކަދެކެވިފައިވާނީ. ދެން އަދި ފާހަގަ
ޙިދުމަތްލޭިބ ގޮތަށް އެގްރީމެންޓްކުރެވިގެންދާނީ. އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން.    1ގޮތަށް   އިތުރު މެމްަބރަކު ވާހަކަ ދައްކަން  އަހަރު ތެރޭ 

  ފުރުސަތުދެން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  

ނުވަތަ   ިބމެއްތޯ  ދާ  ީބލަމުގައި  ިބމަކީ  މި  ޭބނުންވަނީ.  ސުވާލުކޮށްލަން  އަސްލު  މިއެދުނީ  ފުރުސަތަކަށް  އިތުރު  އަގެއް  ރައީސް 
 ؟ ކަނޑައެޅި ބީލަމުން ފެށޭ ިބމެއްތޯ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ހުޅުވައިގެން މިކޮޅަށް ފްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން، އެ ޕްރޮޕޯސަލް ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ިބން ދޫކުރަނީ.  މި ަބމަކީ ީބލަމަށް  
މިސާލަކަށް ކުރިން އިންނަ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅައިގެނެއްނޫން ހަމަ ބީލަމަށް ހުޅުވައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް މިކޮޅަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ޕްރޮޕޯސަލްއަ ރަނގަޅު  އެހެން އެންމެ  ނޫން  ވިޔަފާރިތަކަކަށް  ރަށުގެ  ހަމައެކަނި  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  ދީގެން  މާރކްސް  ކަށް 
ރަށްރަށުންވެސް އެހެން އަތޮޅު ތަކުންވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް މިތާގައި ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތަށް މީތީ ހުޅުވާލެވިގެންދާނީ.  

ވަރާކުރެވި މި ވިޔަފާރި ފުޅާވުމަށް ފުރުސަތު އެަބއޮތް. ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު އެކަން  އެހެންމަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މީގެ މަޝް
 ފާހަގަކޮށްލެވީތީ. 

ޖަލްސާއަށް    ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  އެޖެންޑާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  މިމައްސަލަ
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްަބރެއް ،  03ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްަބރުންގެ އަދަދު  ،  04ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އަދަދު  

 ފާސްވެއްޖެ.އެޖެންޑާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  މިމައްސަލަ . އެހެންކަމުނ03ް. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ނެތް

އިތުރު ޖަލްސާ    މައްސަލައެއް  އެޖެންޑާގައި  މިއަދުގެ  މި މިނެތުމުން  އަޅުގަނޑު  ހިސާުބން  ހުރިހާ .  ނީނިންމާލާހާ   ޝުކުރިއްޔާ 
 ވަޑައިގެންދެންވީތީ.  މެމްަބރުން
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 މަޤާމް  ނަން  #

 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  މަރިޔަމް ޝިޒްނާ 1

 

 

 


