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 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    1ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ހދ.އަތޮޅު ގައި    13:00  ހުގެުބދަދުވަވީ    2021  މެއި  18ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    1ކައުންސިލްގެ    ހދ.އަތޮޅު
 ޭބއްވުނެވެ.އޮންލައިންކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  1 ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

نِ  اللَّـهِ  بِْسمِ " ـٰ ْحَم ِحيمِ  الرَّ " واله ومن وصحبه  اله على و رسوهلل على  والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
މެންަބރުންގެ  ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން މިހިސާުބން ފެށުނީ. ޖަލްސާ 1ވަނަ ދައުރުގެ 4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ    .10  ދުމެންަބރުންގެ ޢަދަ  ވެ ތިއްެބވިޙާޟިރުމިވަގުތު  .  14ޢަދަދު  
 ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ސިރާޖު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 2
 އޮންލައިންކޮށް  هللاއަދުދާނު ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 3
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ރަޝީދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 4
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 5
 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 6
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 7
 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 8
 އޮންލައިންކޮށް  އަމީން މުޙައްމަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 9
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
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 މެންބަރުން   ވަޑައި ނުގަންނަވާ މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ނަން  މަޤާމް #
 އަސްޢަދުهللا ޢަްބދު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް 1
 ޢަލީ އަޫބަބކުރު  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރހދ.އަތޮޅު  2

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ބެލެހެއްޓެވީ    1ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ހދ.އަތޮޅު ވަނަ 
 މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. ރައީސް  ކައުންސިލްގެ

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން ދަރުާބރަށް ހުށަހެޅުން.  3ކައުންސިލްގެ  ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:   ން ކައުންސިލު  .1

 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ދަރުާބރާ މުޚާތަުބ ކުރެއްވުން. 4ކައުންސިލްގެ  .2

 ބަޔާން ދަރުބާރަށް ހުށަހެޅުން. އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ    3ކައުންސިލްގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:    1އެޖެންޑާގެ  

ޢަްބދު  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީދަރުާބރަށް    އޮންލައިންކޮށް  ޓްމިރިޕޯ ޖެނަރަލް  ޑިރެކްޓަރ  هللا ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 އަސްޢަދެވެ. 

ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ދަރުބާރާ މުޚާތަބު   4ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު  :  މައްސަލަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ   2އެޖެންޑާގެ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު ،ރެއްވުން ކު

ކުރިން  އަ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  މިއަދު  ވާހަކަ  އަޅުގަޅުގަނޑުގެ  ޭބނުންވަނީ  ޤައުމަކީ ނފާހަގަންކޮށްލަން  ޑުމެންގެ 

 ގެ ރަށްޔިތުންނަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭކަމަކަށްވާތީ އިޒުރޭލުން ފަލަސްތީނުމުސްލިމު ޤައުމަކަށްވާތީ، ކޮންމެހެން މިއަދު    100އިން    100

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުއްވެރިކުރާވާހަކަ މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް    ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  ދެމުންދާ

އަޅުގަނޑުމެނަށް   މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއުފުލުންޝުޢޫރުތައްފާޅުކޮށް  އިޒުރޭލުގެ މި އަމަލުތައް ކުއްވެރިކޮށް  ރަށްޔިތުން ސާމިލްވާނެހެން  

ކަން  މިކަހަލަ  މަސަކަތްތައް   ، ތައްތައްކުރެވޭނީ  ަބއިވަރު  ވަރަށް  އެަބހުރި  އަތޮޅުހގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގިލައްވާނެ  އިތުރުން  މީގެ 

ތަރައްޤީގެ މަސަކަތް އެަބހުރި ކުރަންޖެހިފައި އަޅުގަނޑުމެން މިމަޤާމަށް އައިސް މިތިީބ ރަށްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް   ކުރަންޖެހިފައި

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  މުޙައްމަދު އާޠިފް ދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ ޅުކު 1

 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  ޔޫސުފް މޫސާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 2

 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 3

 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  މް އާދަމްޡައަޢު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 4



 3ޞަފްޙާ:  
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އިތުާބރުކޮށްފައި ޮބޑަށް  މާތް  ވަރަށް  މިތިީބ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ޙަވާލުވެ هللا ވޯޓްދެއްވައިގެން  މިމަސައްކަތާ  ހުވާކޮށްގެން  ގަންދީ 

މިމަސަތްކަށް ކުރުމަށް، މެންަބރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހުންނާނެ ހުއްޓަސްވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސަކަތް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު  

ތަރައްޤީއަށް އަތޮޅު  ހދ.  ގޮތުގައިކުރަމުންދާނީ  ކުރާަބއެއްގެ  މަސަކަތް  ހަދާން   އަަބދުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  އެހެންކަމުން   .

، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަތޮޅުކީ ރާއްޖޭގެ ނިންބަތުން ކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި ަބއެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅަށް

އަތޮޅަކަށްވެސް މިއަތޮޅުވާނެ،   ނެމަދުން އާމްދަނީ ލިޭބ  އާންދަނީގެ ވަސީލަތްތަކަށްަބލާއިރު ހަމަ އެންމެަބލާއިރު ޮބޑު އަތޮޅެއް ނަމަވެސް  

ޭބފުޅުން މިކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން ރަގަޅު   13އެހެންވީމަ މި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާމީހުންވެސް، އަދި މިކައުންސިލްގައި މި ތިއްެބވި  

އަޅުގަނ ލިބޭނެކަމަށް  އުއްމީދުކުރަނީކުރިއެރުމެއް  މަސަކަތްތަކެއް   ،ޑު  ވަރަށްގިނަ  ގުޅުންަބދަހިކުރުމަށް  އިޖުތިމާއީ  ހަމައެގޮތަށް  އަދި 

ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައި އެަބހުރި ދެން ހަމަ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންއެަބޖެހޭ، މީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކުންވެސް  

ކުރަންޖެ މަސަކަތް  ަބޔަކު ސިލްސިލާގޮތަށް  ނެތީމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރިކަން  ހޭލުން  ދީނީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ،  އަޅުގަނޑު  ހިފައިވާކަމަށް 

ހަލާކުކުރަމުންދާތައްވެސް   ދީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރެއަށްވަދެ  މުދަލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިންސާނުންނަށާ،  ފެންނަމުން،  ދަނީ 

ކަންކަން ފެތުރުމަށްއުޅޭތީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްޮބޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އެގެންލުންދެމުން ދީނީ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހުން  

ގެއްލިގެންގޮސް ހަލާކުވެފައިވާ ޒުވާނުން، އެއީ ކަންކަން، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނަކީ ވަރަށްގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް  

އި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްޮބޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭކަމެއް، އެކަންކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މަސަކަތްތަކެއްކުރަން. އަދި އދ. ގަ 

މުއާހަދާގައި   ޢަމަލުކުރަމުންދާންޖެހޭތީ  އޮންނަ  އެއަށް  ަބއިވެރިވެ  ސަފުއަ  2030ދިވެހިރާއްޖެ  ތަރައްޤީގެ  ގައި ންނަށްވާއިރަށް 

ފިރިހެނުންނެކޭ ޤާނޫނަކުން   އަންހެނުންނެކޭ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިއޮތީ  މިހާރުވެސް  އެހެންވީމަ  ހޯދަން،  ަބއިވެރިވުން  އެއްވަރަށް 

ކައުންސިލެއްގައި ކޮށްމެ  މިހާރު  ދިނީމާ  ފުރުޞަތުތަކެއް  ތިޭބ،    2މަދުވެގެން    އަންހެނުންނަށް  ޤާނޫނަގައި ކައުންސިލަރުން  އަސްލު 

ވީމަ އޮންނަނީ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނާ ތަރައްޤީގެ ކަންތަކުގައި ހަމަހަމަ ކޮށްގެން ނޫނީ ހަގީގީ ތަރައްގީއެއް ނުފެންނާނެކަމަށް އެހެން

ނިޔާއާ ޖިންސީ އަނިޔާ  އަދި ހަމަ އެގިލައްވާނެ ކުޑަކުދިންނާ ގެވެށި އަމިއީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމެއް.  

މުޅިރާއްޖޭގައިވެސް އޮންނަކަމެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތަށްވެސް  އަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި  

ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓްގައި އެއީ ކުރިން ކައުންސިލްތައް އޮތްގޮތް، މިހާރު   ، ދެންމެ އަތޮޅުކައުންސުލުންޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

އިތުރު ފުރުޞަތުތަކާ ާބރުތައްވެސް ލިިބފައި.  ކޮންމެހެން އެގޮތަށް އޮންނާކަން ނުޖެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު އައިސްގެން މިހާރު މިއޮތީ

، ކޮންމެހެން ގަނޑުމެން މަސަކަތް ކުރާނެގޮތްޅުށް ނިންމިދާނޭ އައަޅުގަނޑު ދަންނަވަންމިއުޅެނީ މިކައުންސިލްތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ން މީގަ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރާކަން ނުޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީވެސް އެންމެއް އެއްތާކުވެސްނޫން ކުރީގަވިއްޔާ ހުރިހާ ޭބފުޅު

މަވެސް މިހާރު އެގޮތަކަށްނުވާނެ. އެހެންވީމަ މީގަ އެންމެ ފައިދާހުރި އިގެން ަބއްދަލުވުންތައް ާބއްވަމުންދިޔައީ، ނަ އެއްތަނެއަގައި ތިއްަބވަ

އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ޖެހޭނީ،  ވިސްނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮން  ކުރެވޭނީ  މިކަންކަން  ރަގަޅަށް  އެންމެ  ރަގަޅުގޮތަކީ  އެންމެ 

ތިޭބފުޅުންނަށް ރި ކައުންސިލްތެރޭގައި ކޮމެޓީތަކެއްހަދައިގެން  ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި އެަބހު



 4ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
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ދާނެ. ފެންނަކަމަށްވަނީ ނަމަ ކުރިއަށްގެންދަން. ދެން މިކަންވެސް އެޖެންޑާކޮށްގެން ވާހަކަދައްކައިގެން ތިޭބފުޅުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށްނިމި

ދީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވޭނެކަންކަން ަބލާ ސަރުކާރުގެ ޞާމިސާލަކަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެން ނަގައިގެން އިޤްތި

މައިގަނޑުކޮށް  ކޮމެޓީއެއް  އިޖުތިމާއީ  ދެންހަމަ  ހެދިދާނެ،  ވާހަކަދައްކާ  ެބހޭގޮތުން  އެކަންކަމާ  ވާހަކަދައްކާ  މުއައްސަސާތަކާ   ކަމާެބހޭ 

ކިހެނެއްތޯވާނީ  ދެކޮމެޓީއެއް ޚިޔާލެއް. އެކުލަވާލުން  އަޅުގަނޑުގެ  މިހަމަ  ތިާބފުޅުން   .  މިކަންކަމާމެދު  އެޖެންޑާކުރާއިރު  މިކަން 

ކަނަތައްތަކެއް ކުރުން   ޭބނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮނަނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަންވިސްނާމިކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިކަން.  

ތުގައި އަދި ހަމަ އެގޮތަށް އާމްދަނީ ލިޭބނެ ވަސީލަތްތަކާމެދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން. އެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި، އާމްދަނީގެ ގޮ

ކައު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  ކަންކަމާ  ވަޒީފާތައްލިޭބފަދަ  މީހުނަށް  ގިނަ  ރައުސްމާލުންލޯކަލްޓޫރިޒަމްފަދަ  ރުކުރުމަށް އިތުސިލްގެ 

ފުރަތަމަ   ކުރެވިދާނެކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވިދާނެ. މި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަންތައްތަކަކީ މިަބއްދަލުވުމަކީ

މެންަބރުން ހުރިހާ  ަބއްދަލުވުމެއްގައި  އެއްވެސް  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ނަމަ  ަބއިވެރިއެއްނުވޭ،  ނެއްަބއްދަލުވުން 

ދާނެ. ެބލެމުންޙާޟިރީވެސް  ަބއްދަލުވުންތަކަކީ އުޖޫރައެއްވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބއްދަލުވުންތަކެއް އެހެންކަމުން މިަބއްދަލުވުންތަކުގައި  މި

ޑުމެން . އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިމަސަކަތް މިކުރަނީ ހަމައެކަނި ލާރިއަކަށްނޫން. އަޅުގަނއެހެންކަމުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެ

މި   މިތަނަށްއައިސްމިތިީބ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުންގެ ލާަބއަށްޓަކައި މަސަކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުވާކޮށްފަވެސް މިތިބީ، 

ނެތި ފާހަގަކުރާކަން  ވާހަކައެއް  އިތުރު  އަޅުގަޏޑު  ރަށަކަށް  ންމިއަދު  ހުރިހާ  މިއަތޮޅަށްއަދި  އެދެނީ  އަޅުގަޏޑު  އައުން ،  ތަރައްޤީ 

ތިޭބފުޅުންވެސް ޚިޔާލެއް ، އެހެންކަމުން މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ތިޭބފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  ތިޭބފުޅުންގެ ހިއްވަރު ހަމަ ބޭނުންވަނީ

މިަބއްދަލުވުމަކީ   ނަމަވެސް  ވިދާޅުވާންވީ.  ހަމަ  އަދިއޮވެއްޖެނަމަ  މިަބއްދަލުވުމުގައި  ަބއްދަލުވުންކަމުން  ކަންކަންމެއް   ފުރަތަމަ 

އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސް ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ   ، ނަމަވެސް ޚިޔާލެއް އޮތިއްޔާ ހަމަ ދެއްވަންވީ.ނުއެއްނިންމޭނެ

މޮނިޓަރި ކުޅުދުއްފުށި  މިހާރު  ަބއްދަލުވުމެއްގައި،  ޭބއްވޭ  އެއްކޮށް  އެންމެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ރަގަޅުވެގެން  އޮތުމުން މިހާލަތު  ންގައި 

ކަންކަން ޅުއަ ަބހައްޓަންޖެހޭ  ވިސްނުމުގައި  ތިޭބފުޅުންގެ  މިކަންކަންވެސް  ޭބއްވޭކަން،  ަބއްދަލުވުމެއް  މިވަގުތު    ގަނޑުމެންނަށްނެތް 

 ،ޝުކުރިއްޔާ

އެޭބފު އަދި  ތައާރަފާއި  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ  ަބއިވެރިވެލެއްވި  ޖަލްސާގައި  ފުރުޞަތުގައި  ންގެ ޅުރައީސްދެއްވި 
 .  ތައްދެއްވިއެވެލުޚިޔާ

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 14:10ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 މެއި 18ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން 1ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 1442 ޝައްވާލް 06
 2021  މެއި  18


