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ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު ނަ ވަ 51ވަނަ ދައުރުގެ  40 ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0402 ސެޕްޓެމްބަރ 09   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 22:04  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 22:04 ނިމުނު ގަޑި:ޖަލްސާ 

 ނުވޭ.ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ނާޞިހް އިބްރާހިމްރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ޖަލްސާ ފެށުން -2
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  20 -0
 ފާސްކުރުން ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  20 -0
 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން. -0
 ރުފިޔާ މަޢާފްކުރުން. 2ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ނަގާ ދޮންެވލިން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ  -4

 ޖަލްސާ ފެށުން  :2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ ފެށުނީ.  02ވަނަ އަހަރުގެ  0402ވަނަ ޖަލްސާ އަދި  24ވަނަ ދައުރުގެ  40
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން، ވަނަ ބައްަދލުވުމުގެ  20އަދި  20. 0. ޖަލްސާ ފެުށން، 2މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން. 

ގާ ދޮންވެލިން . ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ނ0ަރުފިޔާގެ ބިލްތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  72،440.06. ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 0
ުރފިޔާ މަޢާފްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ. އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  2ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ 

މަން.  އެންެމާހ ދެއްވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ެނންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާްސވެއްޖެކަމަށް ނިން
 .މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން
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 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  20އަދި  20 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. މެންބަރުންނަށް ޔައުމިއްޔާ އީމެއިލް ވަނަ ބައްދަލުވުުމގެ  20އަދި  20 0އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަްނބަރު 
ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުްނފުޅުވާނަމަ މިވަގުތު އިޝާރާތެއް  އެއްވެސް މެމްބަރަކުލބިލައްވާފައިވާނީ. 

 20ސް މެމްބަރަކު އިޝާރާތެއް ނުކުރައްވާތީ  ކޮށްލެއްވުން އެދެން. އިޝާރާތެްއ ނުކުރައްވާނަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަްށ އަހާނަން. އެއްވެ
ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ވަނަ ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 20އަދި 

މެންބަރުންެގ  40 އަށް ހާޒިރުވިނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ދެންމެ ނެުގނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ ދަންނަާވލާނަން. ަޖލްސާ
 ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ  20އަދި  20އަޤްލަބިއްޔަތުން 

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 
 

މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބިލަކަށް  އެއްވެސް މެމްބަރަކު  440.06،72ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  40އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އޮތްނަމަ އެ ފުރުސަތު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން. ފަހަރަކު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދި ލެއްވުން އެދެން.ކޮމެންޓެއް އެއްވެސް 

 ޝަނީޒް ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 ދެއްކެވުން  ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ވާހަކަ 

އެހެންމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭތި ރަނގަޅުކޮށްލިއްޔާ  74254.02ވިދާޅުވިހެން ހިވާތީވެ،  އޭ 72444ރައީސް ދެންމެ ވިދާޅުވީ 
ރަނގަޅު ކަންނޭގެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ބިލްތަކުގެ ޓޯަޓްލ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިުބނީ އެވަރު އަދި އެޖެންޑާވެސް 

ވިދާޅުވީމަ  72444ދެންމެ ރައީސް  74254.02ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަ އިްނއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބފަ އިނީ އަޅުގަ
 އެތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލީ.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ބަރުންަންށ އިދާރީ ޭމޒުން މައްސަލަ މެމް  72،440.06އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިްނ އެޖެންޑާގައި އިނީ ޝުކުރިއްޔާ ޝަނީޒް. 
 އޮޅުންފިލުވައިދިނުން އެދެން އެެޖންޑާގައި ތަފާތެއް އުޅެނީ ކީއްވެގެންކަން.

 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަ ދެއްކުން 

އަޅުގަނޑު އިންނާނެ ފަުހން ޔޫތު ސެންޓަރގެ ބިލް ިއންނާނީ ކުރިން ބިލްލިސްޓަށް އެޑް ނުކުރެވި ، އެޑްކޮށްފަ އިންނާ ފަުހން މެއިްލ 
 ުރފިޔާ. 72،440.06މެމްބަރުންނަށް އެޖެންޑާ އަދި ބިލްލިސްޓްވެސް. އޭގަ އިންނާނީ ކުރެވިފައި ހުރިހާ 

 ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ވާހަކަ ދެއްކެވުން 
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ކޮށްލާފަ. ރައީސް މާފްކުރައްވާ އަޅުގަނޑަށް އޮޅިފަ އިނީ. އިދާރީ މޭޒުން އޭތި ސާފްކޮށްލަދީފި. ފަުހން އެބަިއން ކަރަންޓް ިބލެއް އެޑް
 އެހެންވީމަ އޭތި މިހާރު ކުލިއަރ ވެއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން އޮންލައިންކޮށް ގެންދާ މީޓިންއަކަށް ވާތީ، އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ 
އަޅުގަނޑުމެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އާންމު ޖަލްސާއަށް ވާތީވެ ބައެއް ކަހަލަ ޓެކްނިކަލް ދަތިތަކެއް ހުރުމަކީ 

ސް ބެކްގްރައުންޑް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަރާކަމުގައިވިޔަސް މެމްބަރުންގެ އަރިހުން އެކަށީގެންވާކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުންވެ
މާފަށް އެދެން. އަދި އެއާއެކު ަޖލްސާގައި ދިމާވެދާނެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކަށް ހުރިހާ މެމްބަރުްނނަށްވެސް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަްށ 

 ބިްލތައް 72،440.06ގައިވާ ޙަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަާޅފައިވާ  0އިޓަްމ އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ އައަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. 
ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން.  ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންެގ ، 44ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ަދްނނަވާލާނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ޙަރަދުކުރުމަށް  . އެހެންކަމުން 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރެއް ނެތް. ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ، 40އަދަދު 

 ބިްލތައް ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. 72،440.06 ހުށަހަޅާފައިވާ
 

 ރުފިޔާ މަޢާފްކުރުން. 2ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ނަގާ ދޮންވެލިން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ  :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު ޢާފްރުފިޔާ މަ 2 ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ނަގާ ދޮންވެލިން ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ 40އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ނާދިޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. ނާދިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދެއްވުން އެދެން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ފާތިމަތު ނާދިޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ރުފިޔާ މާފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  2ނަގާ  މީ މިރަށު ފަޅުތެރެއިން ނަގާ ވެލިން ކައުންސިލަށްމި މައްސަލައަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
. މި މައްސަލައިގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުެޔއް މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭކަްނ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް

އަޅުގަނޑު މިމައްސަލަ މި  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަތީ އަދި ވަަރށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއް ިމ ރުފިޔާ މާފްކޮށްދެއްވުން މީ. އެހެންވެ
 ހުށަހެޅީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

މައްސަލަ މެމްބަރުންގެ ބަހުސަށް ހުޅުވާލަން. ފަހަރަކު މެމްބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދުމަށް  މި . މިހާ ހިސާބުންނާދިޔާޝުކުރިއްޔާ 
 އަރުވަން. ޝަނީޒް އަށް ފުރުސަތު  ދަންނަވަން. ޝަނީޒް ކުރިއަށް ެގންދަވާ.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 
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ދެތިން ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްަލން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިންވެސް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑު 
އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ފާސްކޮށްފަވާނީ. އަދިވެސް އަޅުގަނޑަށް ޖަލްސާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއެކީ ހަމަ ވެލީގެ އުސޫލައް 
. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެޮގތެއްވިޔަސް މި ރުފިޔާ ހީވަނީ އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޕަބްލިޝްކުރެވިގެން ނުދޭ ކަންނޭގެ

ލާފަށް ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން ޤަވާއިދާއި ޚިދިމާވެގެން މިއުޅެނީ  ނުނެގިކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް
މާފްކުރުމުން އެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގާ މައްސަލަ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މި އެއް ރުފިޔާ ވެލި ނަގާވެލި 

ނަގާ ވެލި މަދުކުރެވޭނެ ތޯއޭ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ. ދެން އަނެއްކަމަކީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 
ވެލި ަބސްތާ ނަގާއިފި  0444ކޮންމެ ފަޅުތެރެއިން ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން  އްޔިތުންނަށްވެސް އެބަ އިންގޭއަދި ރަ

ރުފިޔާ ނެގިއްޖެކަން އެއީ ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓްތަކުން އެބަ ދައްކާ އެ   0444ކަމުގައި ވަނީނަމަ ރައްޔިތުންނަްށ އެބަ އިނގޭ
ހުޅުވިފައިވާ މާހައުލެއް މިހާރު މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މި އެއް ރުފިޔާ  އަދަދު. އެހެންމަ ރައްޔިތުންނަށްެވސް ވަރަށް 

ގެއަކަށް ކިހިނެއް ކަމެއް މާފްކޮށްފިކަމުގައި ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ޭނގޭނެ ކިހާވެލި ބަސްތާއެއް ކޮން 
އްލުންތަކެއް އޭގެ ސަބަބުްނ ވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. ނެގިގެން ދިޔަކީއެއް. އެހެންމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ގެ

އާމްދަނީ ހިމަނާފައި އިން އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާކޮށްފަ އިން ބަެޖޓްގައި  0400 މިއަކީ އަންނަ އަހަރުކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް 
ޅުގަނޑުމެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު މަގުތަކެއް މި އާމްދަނީއަކީ އެހެންވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އައެއްޗެއް 

ޕްލޭން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކުރިއަކަށް ވަނަ އަހަރު ކުރަން މި ގަސްދުކުރާ  0400ނެތި މީތި ކަނޑައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ 
ހޭ. ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިޭބެނ އިތުރު މަގުތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެ ނުގެންދެވޭނެ. 

އެއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވާ ޕޮއިންޓް  މިކަންތައް ކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭގެ. 
ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.ތަކަކީ.   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ފުރުސަތު އަރުވަން. ޒިޔާދު މުޙައްމަދު އިތުރު މެންބަރެއް ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވަން.  ޝުކުރިއްޔާ ޝަނީޒް މުޙައްމަދު. 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު އުންސިލްގެ މެންބަރ ކަ 

ނޑުމެންގެ އަށް ހަމްދުކުރުން. ރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުން. އާދެ  މި ުހށަހެޅިގެން  މިދާ މައްސަލައަކީ ަހޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަهللا 
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ަކންބޮޑުވުން މި މައްސަލައިގައި އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގައި 
ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ، މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ  0400ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މިދެކެވެނީ. އެހެންމަ މި އާމްދަނީގެ މައްޗަށް  2ނީއެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ނެގޭ އާމްދަ
ބަޖެޓް މި ވަީނ އެކުލަލާލެވިފަ. އެހެންވީމަ، މީ އެންެމ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ނޫން ކަންނޭގެ މިމަްއސަލައިގެ ބަހުސްކުރަން، ކޮންެމ 

ރު މި އޮތީ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ. އެހެންމަ އަޅުގަނޑަށް މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެޭނ ގޮތެއް ވިޔަސް މިހާ
ވެސް، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދުރާލާ ތަންކޮޅެއް ފަހުންވިޔަސް ރައްޔިތުންނާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނިލަންދޫ ފަޅުގެ ތެރެއިން ވެލި ނަގާކަށް

އްޔިުތންގެ ހިޔާލާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން ޖެހިފަ އޮތްކަމެއް ހަޤީޤަތުގައިވެސް ކިހިނެތް ތޯ މަޝްވަރާކޮށްގެން ރަ ގާތުން
ރައްޔިތުން ދެކެނީ މިމައްސަލަގައި ނިލަންދޫ ފަޅުތެރެއިން ވެލި ަނގަން ޖެހޭތޯ. ނޫނީ. އަޅުގަނޑުެމން އެހެން 

ޤީޤަތުގައިެވސް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތްކަމެއް. އެހެންމަ ގޮތެއް ހިޔާރުކުރަން ޖެހޭތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހަ
އަޅުގަނޑަށް މިކަމަކީ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ. ދެން 
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ޅި މައްސަލަ މިހާ އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ ކައުންސިލުްނ މިނަގާ އެންމެ ރުފިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ޫނންކަންނޭގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މު
ހިސާބަށް ގޮސަށް މިއޮތީކީއެއް. ހަޤީޤަތުގައިވެސް މީގެ އެކުެލވިގެން އެބަދޭ ވެލި ނަގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކެއްވެސް  އެބަވޭ. 
 އެބޭފުޅުންވެސް އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިޭދން މިމައްސަލައިގައި. ހަމައެކަނި ކައުންސިލުން މިނަގާ އެންމެ 

މި މުޅި މައްސަލަ ބިނާވެފައި މިއޮންނަނީ މުޅި ނިޒާމުގެ ހުރި ރުފިޔާއަކުން ނޫން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެގެން މިއުޅެނިކީއެއް. 
މައްސަލަތައް ބިނާވެފައި މިއޮތީ މީގެ ގިނަ ފާރާތްތަކުން ހިންހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދަނީ  މައްސަލައިގެ ވެލިނަގާ ފަރާތްތަކުން 

 އުސޫލުގެ މައްޗަށް. އެހެންމަ އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައަށް ތާއީދު ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.. ކަންކުރަމުންދާ

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު އިތުރު މެމްބަރަކު. އާދެ އާއިޝަތު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 ވާހަކަ ދެއްކުން. ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަންވަރު 

މިއަދު މި ޖަލްސާއަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ހައްސާސް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އައްސަލާމް އަލައިކުމް. 
މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންކަމް ޖެނޭރޭޓް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ މަދު ލާރި 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލާރިއެއް މި ވެލިން އެއް ރުފިޔާ ނެގުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެލިން ނަގާ އެއް ރުފިޔާއަށްވުރެ  އެއްގެ
މާގިނަ ޚަރަދުކުރެޔޭ ވެލި އުފުލާ މީހުންނަށާއި ވެލި ނަގާ މީުހންަނށް ކިހިނެއްތޯވާނީ އެމީހުންގެ އަުތން އެލާރިކޮޅު ކަނޑާލުން 

ކަށް ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެހެންމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް ސް ރަނގަޅު ކަމައެވެ
 ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.   ނުކުރަން.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ގޮތުން  މައްސަލަ ހުޅުވާލި މެމްބަރަށްޝުކުރިއްޔާ ޢާއިޝަތު އަންވަރު.  މިހާހިސާބުން މެންބަރުންގެ ބަުހސަށް 
  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު އެއްޗެއް ދަންނަވަން އޮތްނަމަ ނާިދޔާއަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. ނާދިޔާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  މެމްބަރު ފާތިމަތު ނާދިޔާ ކައުންސިލްގެ 

ދަންނަވާކަށް. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑުނެތް ވަކި އިތުރު އެއްޗެއް  

 ތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން ރިޔާސަ 

ހަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު މިމައްސަލައިގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަަވން. . ނާދިޔާޝުކުރިއްޔާ 
ތެރޭގައި އޮތް  ގެމިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރެވެމުން ދިއުމަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލް

ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް. މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުން ދިއުމަކީ މިހުރިހާ ކަމެއް އެކުވެރިކަމާއި އަދި ޑިމޮކްރެޓިކްކަން 
އް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޭބ ކުރިއެރުމެއް. އެހެންނަމަވެސް ފާސް ވުާމއި ނުވުން އެއީ މެމްބަރުންެގ ައތްމަތީގައި އޮންނަ ކަމެ

 ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސް ގޮތަކުން އަނެއްކާވެސް ކޮބައިތޯ ދެންވެސް ކުރިއަށް ގެންދެޭވނެ ގޮތަކީ މީ 



 
 

6 

ީނ އެހެންކަމުން މައްސަލައިގެ ވޯޓަްއ އެހުންމުގެ ބަިއ އަޅުގަނޑު ިމހާރު ކުރިއަށް ގެންދާަނން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަްށ މި އަހަ
ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢާފްރުފިޔާ މަ 2ޅުތެރެއިން ނަގާ ޮދންވެިލން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ރަށުގެ ފަ 0އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު 

މިމައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެްނބަރުން އަތް މައްޗަށް  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްނާދިޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. މެމްބަރު 
މިހާ ހިސާބުން އަުޅގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލާަނން މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ނެންގެވުން

ދެންމެ ނެުގނު  ެމންބަރުން އަތް މައްޗަްށ ނެންގެުވން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަުރން.ގޮތަށް ފާސްވުމަށް ބޭނުްނނުވާ 
ފާސްކުރުމަށް ވޯުޓ ދެއްވި މެމްބަރުންގެ ، 44ހާޒިރުވި މެންބަރުންެގ އަދަދު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާާލނަން. ަޖލްސާއަށް 

މިމައްސަލަ . އެހެންކަމުްނ 40ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަުދ . 40ދެއްވާ މެމްބަރުން އަަދދަކީ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނު، 42އަދަދު 
 ފާހެއް ނުވި.

ނިންމާލަން. އެހެންނަމަވެސް ނިންމާލުމުގެ ލްސާ މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާގައި އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތުމުން މިއަދުގެ ޖަ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ގެ ހައްޤުގައި ކުރައްވަމުން ތިގެންދަވާ ކުރިން ތިޔަ މެމްބަރުން އަބަދުވެސް ކައުންސިލްގެ 

ން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ތިޔަ މެމްބަރުންނަށް އަދި މަސައްކަތްތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ އެކިކަންކަމަށް ކުރައްވަމު
 ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އަދި މިހާ ދުރުގައި ހުރެގެންވެސް ތިޔަ މެމްބަރުނާއި މުވައްޒަފުންނާއެކު 

މްބަރުނާިއ، ކައުންިސލްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ޝުކުރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭުވނީތީ އަދި ެއ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެއްވީތީ އެންމެހާ މެ
 ވަލްހަމްދުލިއްލާިހ. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް. ޖަލްސާ ނިމުނީ. ދަންނަވަން. މިހާ ހިސާުބން ޖަްލސާ ނިންމާލަން

 

 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނާސިޙް އިބްރާހިމް 2

 ކައުންސިލްގެ ނ.ރައީސް  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  0

 ރކައުންސިލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  0

 ކައުންސިލަރ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ  0

 ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު އަންވަރު  4
 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 
 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 އޮފިސަރ ކައުންސިލް ނަޖީބް  ފާތިމަތު ޝަރުމާ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


