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 CB-INQ/AY/2020/19ނަންބަރު: 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ވަނަ  159ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 10:00 ވަހުގެއަންާގރަވީ  2020 ބަރުނޮވެން 10ބައްދަލުުވން  އާންމުވަނަ  159ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ބޭއްވުނެވެ.ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ބައްދަލުވުން ެފށުމުެގ ގޮތުން،އާންމު ވަނަ  159ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

هِ  بِْسمِ " نِ  اللَـّ ـٰ ْحَم ِحيمِ  الرَّ " واله ومن وصحبه اله على و رسوهلل على والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
. 5މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން މިހިާސބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާ 159ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަޮތޅު  ،ސަލާމުގައި ތިއްބެވި މެްނބަރުންނަކީ ިއބްރާީހމް ޢަލީ .4 ދުމެްނބަރުންގެ ޢަދަ ވެ ތިއްބެވިޙާޟިރުމިވަގުތު 
 ކުރިއަށް ގެންދާނަން، ބައްދަލުވުން ހަމަވާތީ،  ގެ ކޯރަމްބައްދަލުވުމު ކައުންސިލް މެންބަރު. 

މެންބަރުންގެ މަޢުލޫާމތަށްޓަކައި ަދންނަވާލަްނ، ކައުންސިލްގެ ހިްނގާ ޤަވާޢިދުގަިއ އެޖެންޑާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން 
ވާގޮތުގެމަތިން އެބައްަދލުވުމަކީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އާންމު ފަރާތްތަކަށްވެސް އެބައްދަލުވުމުަގއި 

ބައްަދލުވުަމށް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިންގެ ފަާރތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިެގްނވޭ. އެގޮތުގެމަތިން މި
ވީޑިއޯ އަދި ޯއޑިޔޯ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަެވސް މިބައްދަލުވުން ިހނގަމުންދާ ވަގުތު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމާއި، ވާހަކަދެއްކުމާއި، 

 ން. ޮފޓޯ އެހެންނަމަެވސް ނެގިދާނެ. މީޑިޔާއެއްވީމަ.ރިކޯޑްކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވާލަ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ: 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މެންބަރުން  މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި

 މަޤާމް  ނަން  #
 ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު.ހަނިމާދޫ  ޢަލީ މުޙައްމަދު 1
 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. ޙުސައިން ޙަސަން 2
 ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު.ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  އާދަމް ޢަލީ 3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. މް މުޙައްމަދު ވަސީ 4
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 :މެންބަރުން  ވަޑައި ނުގަންނަވާމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 ސަބަބު  މަޤާމް  ނަން  #
 ސަލާމުގައި  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. އިބްރާހީމް ޢަލި  3

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:

 މަޤާމް ނަން  #
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަސްޢަދުهللا ޢަބްދު 1
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ  ޢަލީ އަބޫބަކުރު  2

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ބައްދަލުވުމުގައި 

 ހައިސިއްޔަތު ނަން  #
 ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިންގެ ފަރާުތން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙަސަން ކޮމްރެޑްވިލާ،  1

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  159ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ވަޞީމްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. 157ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. 158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .2

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވާރކްޕްލޭން ރިވިއުކޮށް، ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެްއ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3
 ނިންމުން.

 ޖެންޑާ ފާސްކުރުން.އެ

ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 )އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި(

 ހަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން 

އައްސަލާމް އަލައިކުމް، ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް! ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ހަމަ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ޖަލްސާގައި 
ޑު އާއިލީޒިންމާގައި ހުރީ ވަރަށް މަުގބޫލް އުޒުރަކާއި ގުޅިގެން. މިއަުދވެސް ހަމަ އެމަގުބޫލު އުޒުރު ޮއވެފައި، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނ

 ހީކުރީ ދެން އެހޭބޮޑަކަށް އެޖެންޑާއެއް އަޅުގަނޑު ނުއެއް ދެކެމޭ.

ދެން އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާނެކަމަށް، އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން، އަޅުގަނޑުމެން ވިހާ 
ިތ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަންޖެހެއޭކީ ދެއައިޓަމް. އެއީ ޕަންޕެއް ހަދިޔާކުރުމާއި، ދެން ކޮންމެ ރަށެއްގައި މޮނިއުމަންޓެއް ހެދުމާ. އޭ

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ދިން ލަފަޔާ ސަތުން އެޖެންޑާ ކުރާނެކަމަށް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިތައްއަރައިފި އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ރިޔާ 
ރޭ އެއްގޮތަށް އެކަންތައްތައް ކުރަން އުޅޭނެކަމަށް. މެންބަރުން އެއަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް މިއަދު އެބަ ބައިވެރިވާން ޖެހެއޭ. މި

ނުން ސިޒޭރިއަން ހަދާގޮތަށް އެޑްމިޓްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ. ރޭގަވެސް އެޑްމިޓްކުރަން އެންގި. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު އަންހެ
 ރީ. މަޑުކުރުވީ. މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާފައި ދާންވެގެން. ކުޅުދުއްފުށި ްފލައިޓްވެސް ކެންސަލްކޮށްފައި، ަހނިމާދޫ ފްލައިޓަށްވެސް ބަދަލުކު



 3ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

މަނާނެކަމަށާއި، އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ދެންނެވީ. މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން އެހުރިހާކަމެއްވެސް ހި
ފާއިތުވުމަށްފަހު، މިކަްނތައްަތއް ނުއެއް ކުރެވޭނެއޭ. ގިނަފަހަރަްށ ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އޭތި ހިމަނާނެކަމަށޭ އަޅުގަނޑު ހީކުރީ. ވަގުތު 

 މިއޮންނަނީ ކޯރަމްވެސް ހަމަނުވެަފއި.

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.ރިޔާސަތުން

އާދެ! މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާަތށްަޓކައި ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްރީފިންގ ތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެްނ 
. ތިފާހަގަކުރެއްވި ދެކަންތައް ވޯރކްޕްލޭން ރިވިއުކުރެވުނުއިރު، ވޯރކްޕްލޭނަށް އެބަދަލު އައުމާއެއްކޮށް، ވޯރކްޕްލޭން ފާސްވެގެންާދނީ

 މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިމިއޮތްގޮތަށް ފާސްވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ.

އެހެންވީމަ، ތިދެްނނެވި ދެކަންތައް ރިވިއުކުރެވޭ ވޯރކްޕްލޭންގައި ހިނަމާފައިވާ ވާހަކަ މެންބަރުންގެ ަމޢުލޫމާތަށްޓަކަިއ 
 ދަންނަވާލަން.

ކު އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި، އެއްވެސް މެންބަރަ
 ނުވެއެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.

ފާސްކުރަްނ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެެޖންޑާ އޮތްގޮަތށް 
 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން،

 ވޯޓު ދެއްވިގޮތް  މެންބަރުން

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .2
 ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު .3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .4

 މެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 4ފެންނަކަމަށް 

 

 



 4ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
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+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  157ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  1ގެ އެޖެންޑާ
 ފާސްކުރުން.

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ  157ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ަޔއުމިއްޔާ ހުރިހާ  157ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅުވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
ގެންަނން  ނުވަތަ އިސްލާޙެއް މެންބަރުންވެސް ބައްލަވާފައިާވެނކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްނ، ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް

  ހުޅުވާލަން،ބޭނުންފުޅުވާނަަމ، އެކަމަށް ފުރުޞަތު

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން  157)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގެނައުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިފައެއްނުވެއެވެ.(ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި، އެއްވެސް މެންބަރަކު އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް،  157ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ، މިބައްދަލުވުމަށް  157ހދ.އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، 

  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން،ފާސްުކރުމަށްހުށަހެޅިފައި މިއޮތްގޮތަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް 

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން.ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް  .2
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .4

މުެގ ވަނަ އާންުމ ބައްދަލުވު 157ހދ.ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ ެމންބަރުން ޯވުޓ ދެއްވާފައިވާތީ،  4ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ

 



 5ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  158ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2ގެ އެޖެންޑާ
 ފާސްކުރުން.

އުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުުވމުގެ ޔަ 158ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

 ވެސް  ޔައުމިއްޔާވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 158ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅުވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ:  2އެޖެންޑާގެ 
ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ގެންނަްނ މިބަްއލަވާފަިއވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްނ،  ންހުރިހާ މެންބަރު

 ބޭނުންފުޅުވާނަަމ، އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން،

އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  158)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ވެ.(ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި، އެއްވެސް މެންބަރަކު އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިފައެއްނުވެއެ

އުމަށް، ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ގެނަ 158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ، މިބައްދަލުވުމަށް  158އެއްވެސް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ހދ.އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ 

 ހުށަހެޅިފައި މިއޮތްގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން،

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމް
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .2
 އާދަމް ޢަލީ.ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު  .3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .4

ވަނަ އާންުމ ބައްދަލުވުމުެގ  158ެމންބަރުން ޯވުޓ ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ  4ފެންނަކަމަށް 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 



 6ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވާރކްޕްލޭން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  3ގެ އެޖެންޑާ
 ރިވިއުކޮށް، ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުން.

ވާރކްޕްލޭން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  3އެޖެންޑާގެ 
 މަްއސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،ރިވިއުކޮށް، ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުމުގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ވަނަ ނަންބަރުގައި ހުށަހެޅިފަމިއޮތް މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލްގެ ބްރީފިންގ ތަކުގައި  3 އެޖެންޑާގެ
މެންބަރުންަނށް އެއްބަސްވެވިފަިއވާ ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ހުަށހެޅިފައޮތް މައްސަލައެއް. އެގޮތުްނ  ،ރާކުރެވިވަރަށްބޮޑަށް މަޝްވަ

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުުނ މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްަތއް އަޅުގަނޑު ހިއްސާ ކޮށްލާނަން
މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނުނު ވަރަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރިއިރު އަހަރު ފެށުނުއިރު ،ލްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަ 2020

އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ނުކުރެވި. އޭގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ  19-ގިނަ ކަންތައްތައް ދުނިޔެ މިއަދު ތަހައްމަލް ކުރަމުން މިދާ ކޮވިޑް
ރަކުެވސް ކޮންމެ އަހަ ވަނަ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީ މުބާރާތް. 3ހދ.އަތޮޅު ލާނަން. މުހިއްމު ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑު ހިއްސާކޮށް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ގުޅިގެން ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގައި،  އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވަމުން އަންނަ ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް.
އެޕްރޮގްރާމްވެސްވަނީ  ނުބޭއްވި. އަދި ކާރިސާ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާބެހޭ މަސައްކަުތ  ކުއްމަދުކުރުމުގެ ފްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ރޭވި،

ބައްދަލުވުން. ރަށުކައުންސިލްތަުކގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ލާމަރުކަޒީ ކްއިޒް. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ތިލަދެކުނު" އެވޯޑް ނައިޓް ަފަދ 
ދިއުމާއި ގުޅިގެން އަދި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުބޭއްވި 

ދުވަހަށްވީއިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވުުނ  60އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް ތިބެ، އަހަރުގެ ެއންމެ ފަހު 
. ާވތީ، މަސަްއކަތު ތާވަލަށް އަޅުގަނޑުމެން މިައދު މިހުށަހެޅޭ އިސްލާޙްގެ ސަބަުބންގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވޭނެފަދަ މާހައުލެއް ލިބިފައިނު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްރީފިންގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން، ހދ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެވެސް ބަނދަރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ރަުށގެ
)ހަލައްކަ ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ(  650،000ކުރުމުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް =/ރި ބަނދަރުމަތީގައި ނަްނބޯޑް ހަރުކުރުމާއި އަދި ޒީނަތްތެ

އަދި އޭގެ އިތުރަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ބޭނުން ހިފުަމށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ފެންޕަންޕެްއ ވޯރކް ޕްލޭންގައި މިވަނީ ހިމެނިފައި. 
 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދުގެ ވޯރކް ޕްލޭންގައި މިވަނީ ހިމެނިފައި

މިފަހުން މިދަންނަވާލި ެފންޕަންޕު އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްަގއި މަޝްވަރާ 
 ކުރެވިފައިވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަްށ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާތަކާއި އަިދ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ފެންބޮޑު 

ހިނގައިގެްނ އެރަށްރަށަށް، ބައެއް ރަށްރަށަްށ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ދޯންޏެއް ދިޔަވުންފަދަ ހާދިސާތައް ނުގެ ނުވިކަމުގައިވިއަސް، އަލިފާ
 ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ުހށަެހޅުނު ކަމެއް.

ކް ޕްލޭންގައި މިހިމެނެނީ. އެގޮތުން ޖުމްލަކޮށް މައިގަނުޑ ދެކަމެއް އަލަށް މިހުށަހެޅުނު، ރިވައިޒްކުރެވޭ ވޯރ
)ހަލައްކަ ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ(  650،000މިދަންނަވާލެވުނު ދެކަްނތައް: އެއީ ހުރިހާ ރަށެއްގެވެސް ބަނދަރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް =/

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އޭގެ އިތުރަށްހިމެނުމާއި، ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް ޮކންމެ ރަށަކަށް ފެންޕަންޕެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
ްނ ކުރީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން، މިގޮތުން، މިގޮތުންވެސް ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާއެއްކޮށް މަސައްކަތު ތާވަލް އަލު 

 ރިވައިޒްކޮށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ.

ޞަތު ހުޅުވާލަން. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ތިނަކަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރު
 މިނިޓްގެ ަވގުތު ލިބިލައްވާނެ. 5މެންބަރަކަށްވެސް 



 7ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި،  3)އެޖެންޑާގެ 
 ންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ.(އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަ

ވަަނ  2ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެްސ މެންބަރަކު ފުރުަޞތަށް އެދިަވޑައިގަންނަވާފައި ނުވާީތ، ަބހުސްގެ 
 މިނިޓްގެ ވަގުތު ލިބިަލއްވާނެ. 3ވަަނ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަަކށްވެސް  2ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަން، 

 އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނނަކީ:ވަނަ ފުރުޞަތަށް  2

 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .1

ވަނަ ފުރުޞަތުގައި، ފުރުަޞތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަުރ  2
 ވަގުތު އަރުވަން،މިނިޓްގެ  3ޙުސައިން ޙަސަން، ޙުސައިން ޙަސަންއަށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން

މިއަދު މިހުށަހެޅިފައޮތް މައްސަލައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު މިއާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެސް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް! 
އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ަގބޫލުކުރެޭވީތ ގައި ހަމަ ގުޅުން ހުންނާނެކަަމށް ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާަނން. އެެހންނަމަވެސް ހަގީގަތު

 މިވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. 

މިއަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ވަރަށް އުފާވާ މަންޒަރެއް މިފެނުނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން އަިދ 
ވީހާގިނަ ނޫސްތަކުން އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަްއ ބަލަިއ، އެހެން ނޫހަކަށްވިއަސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަގަޅީ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަގަޅަށް މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަކަށް މިކަންތަްއތައް ފަހިވެެގންދިއުން. 

ވަސްކަމެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވާލަްނ، ނުަތނަ
ދެން އެންމެފަހު ޖަލްސާ ހަމަ ހަގީގަތުަގއިވެސް އަޅުގަނޑު އެދުވަހު އާއިލީ ޒިންމާ މީހަކު ނަގާނެ އެންމެބޮޑު އެއްކަމެއްގައި ނަގާފަހުރީ. 

ހަމައެކަިނ  ނޫސްވެސް އަޅުގަނޑު ކިޔާލިން، ނޫސް ކިޔާލިއިރުވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުން މެންބަުރން އެދުވަހު ނައިކަން
 ފާހަގަކުރެވުނީ. ކީއްވެގެންކަމެއް މެންބަރުން އެދުވަހު ހަމަނުވީ އެައކުން އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނު.

 )ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ،(

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

 ވާހަކައެއްވީމަ، ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން.މަޢުލޫއާއި، ނުގުޅޭ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން

މަޢުލޫއަށް މިދަނީ މި. މަޢުލޫއާިއ ގުޅުންހުރި ވާހަކަ މިދައްކަނީ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރިޔާސަތުންވެސް އަޅުގަނޑަށް 
ވެން މިމެންބަުރްނ އެދުވަހު ސަލާމުގައި ނޫނީ އާިއލީ ޒިންމާގައި ހުރި ސަބަބު ުނުބނެވުން. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިައސް ހަމަ ފާހަގަކުރެ

ން މީޑިޔާގެ ސަމާލުކަން އޮންނަ ޖަލްސާގައި އޭތި އެބަ ބުނެދެވެންޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެ 
މިކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށޭ. އެގޮތުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައޮތް ވޯރކް ޕްލޭންގައި މިހާރު ހުށަހަޅާފައޮތް ކަންތައްތަުކގެ  މަސައްކަތް ކުރަނީ

 ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައޮތް ދެކަންތައްމި. 

ގައި. މި ފެންޕަންޕް ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް ކާރިސާއެއް އެހެންވީމަ، އެކަންތައް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިފުރުޞަތު
ހިނގާފާނެ ރަށެއްގައި. ދެން ހިނގަމުން ދަނީ މިހާރުވެސް ހާދިސާތަކާއި އެއްޗެހި. އެހެންވެއްޖެއްޔާ، އެފެންޕަންޕު ރަށްރަށަްށ 

އެއީ މިއަކީ ސާބުވެސް ނެތި އެބަހުރި. ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކޭ. މިހާރުވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންޕަންޕެއްހާ ހި
އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާ ކުރާކަމެއް. ރައީސް، ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކަށްވީމަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައީސަށް ވަރަށްބޮޑަްށ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.



 8ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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ރަށެއްގައި މިނިއުމެންޓެއް  ދެން މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިގެން ކޮންމެ
)ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ(. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި މިއީ އިޖްތިމާޢީގޮތުްނ ކުރެޭވ  50،000ނުވަތަ ަނންބޯޑެއް ހަރުކުރުން. ެއއީ =/

އިން ވަރަްށ  ޔާ()ފަންސާސްހާސްރުފި 50،000ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މިއީ. ކޮމިޔުނިޓީގެ އެއްބާރުލުން ލިބިއްެޖކަމުގައި ވާނަމަ =/
 ރީތި، ވަރަށް ފެންވަރު ރަގަޅު. ވަރަށް ފުރިހަމަ މޮނިއުމެންޓެއް ޮކންމެ ރަށެއްގައިވެސް ތައްޔާރުކުރެވޭނެ އަދި ނަންބޯޑަށްވިއަސް.

އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ދިގު ވާަހކަތަކެއް ދައްކާކަށްނޫން މިފުރުަޞތުގެ ބޭނުން ިމހިފިއްޔެއް. މިދެުނކުތާ އަޅުގަނޑު 
ށްލަން ބޭުނންވީ. އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް މިކަންތައްތައް ވެގެންދިޔަގޮތް ބުނެދިނުން. ދެަވނަކަމަކީ ރައީސް މިހުށަހަޅާފައޮތް ފާހަގަކޮ

 ހުށަހެޅުން ވަރަށް ފުރިހަމައޭ، ަވރަށް ރަގަޅޭ ދަންނަވަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް!

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ހަސަން! އެޖެންޑާ ނަންބަުރ ތިނެއްގެ ަބހުސްގެ ދެމަރުހަލާވެސް މިހާރުމިވަނީ ނިމިފައި، ޝުކުރިއްޔާ ޙުސައިން 
 އެހެންވީމަ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު ިތނަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން،

ގައި ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައްސަލައަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް، ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތު 3)އެޖެންޑާގެ 
 މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަުހ،(

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މަސައްކަތު ތާވަލަށް ވަނަ ނަްނބަރުަގއިވާ މައްސަލާގެ ބަހުސްގައި އަދި މަޝްވަރާގައިވެސް  3އެޖެންޑާގެ 
ތީ، އަދި މިހާރު ރިވައިޒްކޮށް ކައުންސިލްގެ މިބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ ބަދަލުގެނައުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާ

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވާރކްޕްލޭްނ  ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތާއިދުކުރައްވާތީ، ރިޔާސަތުން މިހުށަހަޅަނީ:ވޯރކް ޕްލޭނަށް 
 ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދަްނަނވަން،އުކުރެނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، މިހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުރިވި

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް 

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން.ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް  .2
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .4

 ފާްސވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިހުށަހެޅުންމެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  4ފެންނަކަމަށް 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ިނންުމމުގެ ގޮތުން،( 159)ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 



 9ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އްދަލުވުްނ ކައުންސިލްގެ ބަهللا. ވަލްޙަމްދުލި ނިމުނީ.ވަނަ ޖަލްސާ މިހާހިސާބުން  159ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ނިމުނީ.

 ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

 ރިޔާސަތު  1
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވާރކްޕްލޭން 
ރިވިއުކޮށް، ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، 

 ން.ގޮތެއް ނިންމު

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވާރކްޕްލޭން 
 ރިވިއުކުރެނުގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،

 
 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 10:27ވަނަ ުދވަހުގެ  2020 ބަރުނޮވެން 10ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ބައްަދލުވުން 159ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގައެވެ.

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 24
 2020 ބަރުނޮވެން 10


