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South Thiladhunmathi 
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 CB-04/Y/2021/03ނަންަބރު: 

 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    3ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ހުގެދުވައަންގާރަވީ    2021  ޖޫން  15ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    3  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު

 ޭބއްވުނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ގައި  21:00

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  3 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 3ވަނަ ދައުރުގެ 4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ    .12  ދުމެންަބރުންގެ ޢަދަ  ވެ ތިއްެބވިޙާޟިރުމިވަގުތު  .  14ޢަދަދު  
 ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:  

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 : މެންބަރުން   މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #

 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ސިރާޖު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  1

 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު  2

 އޮންލައިންކޮށް  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 3

 އޮންލައިންކޮށް  هللاއަދުދާނު ޢަްބދު ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 4

 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ރަޝީދު ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  5



 2ޞަފްޙާ:  
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 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 6

 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނެއްލައިދޫ  7

 އޮންލައިންކޮށް  ޔޫސުފް މޫސާ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނޮޅިވަރަމް 8

 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 9

 އޮންލައިންކޮށް  އަމީން މުޙައްމަދު ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  10

 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  11

 އޮންލައިންކޮށް  އަޢުޘަމް އާދަމް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  12

 : މެންބަރުން  ވަޑައި ނުގަންނަވާމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް: 

 ނަން  މަޤާމް #

 އަސްޢަދުهللا ޢަްބދު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް 1

 ޢަލީ އަޫބަބކުރު  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ 2

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ބެލެހެއްޓެވީ    3ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ހދ.އަތޮޅު ވަނަ 
 މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. ރައީސް  ކައުންސިލްގެ

 އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގެ 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 2ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .1

 ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

އިންޓަރ ގްރޭޓެޑް ޕަްބލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން    މައްސަލަ:ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ   .3
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 

ތީ މިކަމުގައި ހުރި ކަންޮބޑުވުންތައް )ފަންސާސް( އަހަރު ދުވަހަށް ިބމެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދެމުންދ50ާފެރީ ގިމަތަތައް އެޅުމަށް  
 ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 

ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އިސްލާޙް  އެޖެންޑާއަށް  އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު،  އެޖެންޑާ  މިަބއްދަލުވުމުގެ  ރިޔާސަތުން 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #

 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  ވަޙީދު މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހިރިމަރަދޫ 1

 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  ޢަލީ ސިރާޖު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  
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އެއްވެސް މެންަބރަކު، އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް     ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި)އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް 
 ނުވެއެވެ.( 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެޖެންޑާ މި ހުށަހެޅުނުގޮތަށް   އިސްލާޙެއް  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް މެންަބރަކު 
 ޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން، ފާސްކުރަން ފެނިވަ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 (މޭޔަރ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ) އްމަދު އާޠިފްމުޙަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަނިމާދޫ) ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .3
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު)ނަދީމް هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .4
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .5
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނީބ) އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .6
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވައިކަރަދޫ) ޒާމިރުهللا ޢަްބދުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .7
 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .8

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 8ފެންނަކަމަށް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    2ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   2ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ަބއްދަލުވުމުގެ ވަނަ އާންމު    2ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1  ޖެންޑާގެއެ
 ގަޫބލުކުރަން، އްވާފައިވާނެކަމަށް ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ަބއްލަވާލަ

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 8 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 4 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 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 
 

+(960) 6528801 
 

 

ޔައުމިއްޔާއަށް ަބއްލަވާލެއްވުމަށާއި،  އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  ވަނަ    2ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  (
 ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި، އެއްވެސް މެންަބރަކު އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް 

 ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތަށް އަދި އިސްޙާއެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.( 

އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް  ވަނަ    2ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހދ.
އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ވަނަ    2ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ގެނައުމަށް، އެއްވެސް މެންަބރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،  

 ހެޅިފައި މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން، ޔައުމިއްޔާ، މިަބއްދަލުވުމަށް ހުށަ 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 9 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 3 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:

 (މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި) އާޠިފް މުޙައްމަދު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .1

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ހަނިމާދޫ) ޙަސަން ޢަްބދުއްސައްތާރު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .2

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ ފިނޭ) هللاޢަްބދު އަދުނާނު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .3

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނެއްލައިދޫ) އަލީފް މުޙައްމަދު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .4

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނޮޅިވަރަމް) ޔޫސުފް މޫސާ މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .5

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ ކުރިނީބ) އަސްލަމް هللاޢަްބދު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .6

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ ކުމުންދޫ) އަމީން މުޙައްމަދު މެންަބރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .7

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ ވައިކަރަދޫ) ޒާމިރު هللاޢަްބދު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .8

 ( ރައީސް ކައުންސިލްގެ މަކުނުދޫ) އާދަމް އަޢުޘަމް މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .9

ދެއްވާފައިވާތީ،    9ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން  ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު  އާންމު ވަނަ    2ވަނަ 

 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ،

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ    2އެޖެންޑާގެ  
 ފާސްކުރުން. 

 މާ ގުޅޭގޮތުން،ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރު ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ 2އެޖެންޑާގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު



 5ޞަފްޙާ:  

 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 
 

+(960) 6528801 
 

 

  5މިމައްސަލާއަށް ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން، އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށްވެސް  
 ؛މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން 1ވާނެ ަބހުސްކުރުމަށް ނަން ނޯޓްކުކުރުމަށް މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަ

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.ވަގުތުކޮޅެއް މިނިޓް  5ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް 

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ

 މުޙައްމަދު.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން  -1

 . ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިހިންގާ ޤަވާއިދަކީ ވަރަށްދިގު ޤަވާއިދެއް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކިޔާލިން އަޅުގަނޑަށް   ޝުކުރިޔާ ރައީސް އަޅުގަނޑު
 އަޅުގަނޑު އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާލަން،   ންތައްތައްފާހަގަކުރެވުނުކަ

  ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެޤަވާއިދުގައި ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  21 އެއީ ދުވަސް ާބއްވާ ަބއްދަލުވުން އާންމު ކައުންސުންސިލްގެ •

  އާންމުކޮށް .  ވާނެއެވެ  ާބއްވަން  ަބއްދަލުވުމެއް  އާންމު  ކުރެވިފައިވާ  ތާވަލް  ކައުންސިލްގެ  ފަހަރު   4  ކޮންމެމަހަކު"  މަތިން

 ތާވަލްކުރެވިފައިވާ  ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް   އަދި.  ދުވަހެވެ  ުބރާސްފަތި  ހަފުތާއެއްގެ  ކޮންމެ  ދުވަހަކީ  ާބއްވާނެ  ަބއްދަލުވުން

  ".ާބއްވަންވާނެއެވެ އެަބއްދަލުވުން ދުވަހު މަސައްކަތު ރަސްމީ އަންނަ ޖެހިގެން ޖެނަމައްނުޭބއްވި ަބއްދަލުވުން

 .ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު އުނިކުރުމަށް( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 21 ހަމަ އަދި •

ވަނަ ނަންަބރު އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑު    2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ    40ކައުންސިލުން ކަމެއް ނިންމުން   •

 ހުށަހަޅަން.  

)ނ( އަށް    40އަދި   • ވިޔަފާރިއެެއްގައި    ، އެގޮތުން "އެއްވެސް ބާވަތެއްގެވަނަ ނަންަބރެއް އިތުރުކުރަން  3ވަނަ މާއްދާގެ 

 އިންވެސްޓްކުރުން." ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި ަބއިވެރިވުން ނުވަތަ

 މި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާގޮތް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އާދެ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީނުގެ މި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެއްވެސް ޭބފުޅަކު ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް 

   ޭބނުންފުޅުވާ ނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

 ަބހުސްކުރުމުގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން،  

 މިނިޓް ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ. 3ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް 

 ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ ދެވަނަ

 .ޒާމިރުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ވައިކަރަދޫ -1

 .ހަނިމާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން -2

 އަޢުޘަމް އާދަމް.ކައުންސިލްގެ ރައީސް   މަކުނުދޫ -3

 އަސްލަމްهللا ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު -4



 6ޞަފްޙާ:  

 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 
 

+(960) 6528801 
 

 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް. ނެއްލައިދޫ  -5

 ޒާމިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު   ދެން  ތާއީދުކުރަން،  ހުށަހެޅުމަށް  އަމީނުގެ  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތަށް،  ދެއްވި  އަރީސް  ޝުކުރިއްޔާ 
ތެރެއިން މިހާރު މިއޮތް އަތޮޅުކައުންސިލަކީ ކުރީގަ ހިންގަމުންދިޔަ ކައުންސިލްތަކާ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫގެ  

ރެ ވަރަށް ތަފާތުގޮތަކަށް ހިނގަމުންދާނެ ކައުންސިލެކޭ، އެހެންވީމަ ކުރީގަ އޮތްގޮތަށް ނޫނީ ހަފުތާގެ މެދުތެރެއަށް ދުވަހެއް އޮތުމަށްވު 
ޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލް ނދުކުރެވޭ ގޮތްކަމަށް، އަދި އަޅުގަުބރަށްފަތި ދުވަސް އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއި

ނަށް ތަރުހީުބ ދެވިފައި އޮތީ ުބރާސްފަތި ދުވަސްކަމަށް، ދެން އަޅުގަނޑު ހުވާކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއަ ޕޯލްގައިވެސް ގިނަޭބފުޅުން
ންނާނީ މި ޒޫމްގެ ަބއްދަލުވެއް ނޫންކަން ނޭގެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފިޒިކަލީ ތިކޮޅަށް ވިސްނާލާއިރު ުބރާސްފަތިދުވަހަކީ ދެން އަަބދަކު އޮ

ޭބއްވުމުން ަބއްދަލުވުން  ނިމޭދުވަހު  ހަފުތާގެ  އަންނަދުވަހަކުން  ހާލަތު  ޭބއްވޭނެ  ަބއްދަލުވުންތަން  މި   ދިމާކުރެވިއްޖެނަމަ   ގޮސްގެން 
ވަކި މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް   ވަރަށްޮބޑުތައް ފަސޭހަވާނެ ދެން ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް
 ދާނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ަބންދު ދެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑުތަނުން ފަހިވެގެން

ަބއްދަލު ޭބރު  ހަވާސާއިން  ދެދުވަހަށްވާތީވެ  ފަސޭހަވެގެންދާނެަބންދު  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހުސްކުރަން  ވަގުތު  ކަންކަމަށް  މި ވުންތަކާ   ،
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާކަމަކީ ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ ޒާމިރު، ވަރަށް އަޑު މަޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ، ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް މިގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް ވާހަކަ 

ރު ދައްކާއިރު މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން، ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހަނިމާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުއްސައްތާ
 ޙަސަންއަށް، 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.  ސަންޙަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްސައްތާރު  ހަނިމާ

އެހެންވީމަ  މާއްދާއަކަށް  ފަހަރަކު  އެދެންޖެހޭނީ  އިސްލާހަށް  ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ރައީސް،  ޝުކުރިއްޔާ 
އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ   ރަށް ފަސޭހަވާނެ،ަބހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ވަ  އެއް ހުށަހަޅައިގެންވަކިވަކިން ކޮށްމެ މާއްދާ

     "ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވަކިން ހުށަހަޅައިގެން ަބހުސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް" 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ކައުންސުންސިލްގެ " ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    ޝުކުރިއްޔާ، އެހެންވީމަ
ފަހަރު   4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެޤަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެމަހަކު    21އާންމު ަބއްދަލުވުން ާބއްވާ ދުވަސް އެއީ  

ހަކީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ކައުންސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އާންމު ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވަން ވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ަބއްދަލުވުން ާބއްވާނެ ދުވަ
ކަތު ުބރާސްފަތި ދުވަހެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ަބއްދަލުވުން ނުޭބއްވިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ މަސައް 

ރު އައިޓަމަކަށް ކުރިއަށްދާނީ،  " މި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ މަޝްވަރާކޮށްފަ ވޯޓަށްއަހާފައި އިތުދުވަހު އެަބއްދަލުވުން ާބއްވަންވާނެއެވެ.
 އަޢުޘަމް ކުރިއަށްގެންދަވާ. އަޢުޘަމް އާދަމަށް، ރައީސްދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.   އާދަމް މްމަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢުޘަ 

ގަނޑުވެސް އަމީންގެ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ވަރަށް  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ، އަޅު  ރައީސް،  ޝުކުރިއްޔާ
ނޑުމެންގެ ތާއީދު އިނގޭތޯ، މިހާރު އޮތް ޤަވާއިދުގައި އޮތްގޮތަށް މަހަކު އެއްފަހަރު މިހާރު ަބއްދަލުވުން ޭބއްވޭނީ، އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ން ނުދާނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވެނީ، ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު މަސަކަތްތަކަށް ވަރަށް ޮބޑު ގެޕެއް އަންނާނެ، ހަގީގަތުގަ މަސަކަތްތަކެއް ކުރެވިގެ
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ން ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުން ހަޤީގަތުގައި މަސަކަތްތަކުގެ ސްޕީޑް އަވަސްވެ ކުރެވޭ މަސަކަތްތައް އަވަސްވެ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެ
މަހަކު އެއްފަހަރު އޮތް ަބއްދަލުވުން ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު   އަންނާނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށްތާއީދުކުރަން

   އެއީ ުބރާސްފަތި ދުވަހަށް ަބދަލުކުރުން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދު، ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
 މަށް، އަސްލަމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ، އަސްލަهللا ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.   އަސްލަމްهللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

ވަނަ  21އަމީން ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒައްތެރި ރައީސް އަދި ހުރިހާ މެންަބރުން،  ޝުކުރިއްޔާ؛ އައްސަލާމް ޢަލައިކުލް
ވަރަށް   އަޅުގަނޑު  އަށް  އަދި ށ  އެަބޖެހޭ މާއްދާގެ ހ  ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުމުގައި  ދުވަހެއް  މީގެ  ދެން  ތާއީދުކުރަން، 

ވިދާޅުވިގޮތެއްގައި  އެ  ޒާމިރު  ވިސްނާ  ވާނެގޮތެއްގައި  ހަމަހަމަ  މެންަބރުންނަށް  ހުރިހާ  ކުރެވޭނެގޮތެއްގައި  މިކަން  ފަސޭހަގޮތެއްގައި 
، ޏޑުމެނަށް މެޖޯރިޓީ ހަމަ ޮބޑު ޢަދަދަކުން ލިިބފައިވަނީ ުބރާސްފަތި ދުވަސްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގްރޫޕް ތެރޭގައި ނެގި ޕޯލެއްގައި އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ަބޔާން   22އެހެންވީމަ ުބރާސްފަތި ދުވަސް އެއީ އެންމެ ރަގަޅު ދުވަސްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްފެނޭ، ދެން މީގެ އިތުރުން  
ާބއްވާނީ އޮންލައިން ކޮށްކަމަށް މި އިންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އޮން ލައިންކޮށް   ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން އާންމުކޮށްދީފައިއެވާ  

ޖޮއިން ނުކުރެވިގެން މިމައް ކުރިއަށް ، މިޖަލްސާގައިވެސް މިހާރު އެއްޭބފުޅަކު އެަބއުޅުއްވާ  ޭބއްވުމުން ވަރަށްގިނަ މައްސަލަތައް އެަބދިމާވޭ
ކުރިއަްްހުރި ވީމަ އާންމުގޮތެއްގައި ަބއްދަލުވުންތައް އޮން ލައިންކޮށް ާބއްވައިފިއްޔާ  އޮތްތާގަވެސް ނިކުންނާނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ، އެހެން

ވަނަ މާއްދާއަށް   22ތަންތާގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް، ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެ. އެހެންވީމަ  
ވަނަ މާއްދާއަށް.   19  މުގޮތެއްގައި އޮން ލައިންކޮށް ާބއްވާ ޭބއްވުމަށް ަބދަލެއްގެނައުމަށް،އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. އާން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުންތައް އާންމުގޮތެއްގައި ާބއްވާނީ މެންަބރުން   19ވަނަ މާއްދާއަށް އިނގޭތޯ.    19މާފުކުރައްވާ  
އެ އިންނަ ގޮތް ނީ މުއާސުލާތީ ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެންނެވެ. އެ އޮންނަ ޖުމްލައިގެ )ހ(  އެންތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ޒަމާ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުހިމަނާހާ   22ަބދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ، އަދި އޭގެ އިތުރުން  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   19ން ާބއްވާނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައޭ މިހެން އޮތްކަމަށް ވަނީ ނަމަ  ހިނދަކު ކައުންސިލްއިން އާންމު ަބއްދަލުވު

 އެ އިންގޮތަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކައުންސިލް އިދާރާ އާންމު ަބއްދަލުވުންތަކެއް ނުޭބއްވޭނެ. ދެން މީގަ ަބއްދަލުވުމުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަޅުގަނޑު އިސްލާހު   19އް ާބއްވަން މި މިމެނީ، އެހެންވީމަ  ކުޑަޮބޑުމިނަށްަބލާފަ ކައުންސިލްގަ ަބއްދަލުވުމެ

    ؛ހުށަހަޅަން ޭބނުންވޭ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނެއްލައިނޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފަށް، އަލީފް   ޝުކުރިއްޔާ އަސްލަމް،

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.  ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް

ން އިންނަތާ، އަޅުގަނޑަށް ރައީސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނައިރުވެއްޖެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި
ށް ވަރަށް ރަގަޅު އެ އިންނަ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރިއަށްގެންދިއައިއްޔާ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް އަމީން ފާހަގަކުރެއްވިގޮތަ 

ކައުންސިލް ކުރިނީބ  ދެންމެ  ސަަބަބކަށްވަނީ  ާބއްވަން،  ޖަލްސާ  ދުވަހަށް  ުބރާސްފަތި  ތާއީދުކުރަނީ  ރައީސް  އަޅުގަނޑުވެސް  ގެ 
ާބއްވާކަމަށްވާނަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ފިޒިކަލީ ހާޒިރުވާން އެަބޖެހޭ، އެހެން ނޫންކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި އޮންލައިންކޮށް  

 އެކަން ދިމާވާ މައްސަލަތައްވެސް ހުންނާނެ، އަދި ހަމަ އެއާއެކު ުބރާސްފަތި ދުވަހު މިގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައިފިނަމަ ނުވަތަ
ސް  އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށްޮބޑެތި ފަސޭހަތަކެއް އަންނާނެ، އަޅުގަނޑުމެން ުބރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށްގޮ
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އެކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މައްސަލަތަކާ  ހުރި  ރަށްރަށުގައި  އެކި  ަބއްދަލުވެ  ރައީސުންނާ  ރަށްރަށުގެ  އެކި  ާބއްވާއިރު   ޖަލްސާ 
ން ހައްލުކުރެވޭނެގޮތަށް ހުރިހާ ކަމަކާވެސް ވާހަކަ ދައްކާލަން ހުކުރު ހޮނިހިރުވެސް ަބންދުވުމާއެކު އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ރަގަޅު އެކަ

ތާއީދު  ހުށަހެޅުމަށްވެސް  އަސްލަމްގެ  އަދި  ހުށަހެޅުމަށްވެސް  އަމީންގެ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުވެސް  ގެންދިއައިއްޔާ،  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް 
 ؛ރިއްޔާޝުކު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އަހާލާނަން، ޭބފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަން ނެތީމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  އެގޮތުން    ދެން އިތުރު 

މިރު ތާއީދު ޒާهللا މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު  އަމީންކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފުރަތަމަ  
   އެހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.  ކުރައްވާފައިވާތީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެޤަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   21ކައުންސުންސިލްގެ އާންމު ަބއްދަލުވުން ާބއްވާ ދުވަސް އެއީ  "
ކުރެވިފައިވާ އާންމު ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވަން ވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ަބއްދަލުވުން  ފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލް    4ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެމަހަކު  

ތާވަލް ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  އަދި  ދުވަހެވެ.  ުބރާސްފަތި  ހަފުތާއެއްގެ  ކޮންމެ  ދުވަހަކީ  ަބއްދަލުވުން   ާބއްވާނެ  ކުރެވިފައިވާ 
   ބައްދަލުވުން ާބއްވަންވާނެއެވެ."ނުޭބއްވިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު އެ

 މިއިސްލާހު މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 )ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މޭޔަރ( މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު .3
 ސިލްގެ ރައީސް(ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ  ކައުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .4
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .6
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .7
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދުއަތޮޅުކަ .8
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .9

 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .10



 9ޞަފްޙާ:  
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 އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އައުޘަމް .11
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  11ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ޗެޓްގައި ލިޔުއްވަން ުބނީމަ ވަގުތު    ަބހުސްކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ނަންަބއެއް މެންަބރުން  މިހާރު  

މަ ހަމަވާފަހުން އަދި ވޯތަށްވެސް އަހާފަހުން ަބއެއް ޭބފުޅުއް ލިޔުއްވާތީ އެވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ 
ޭބ ނޯޓްކުރަފުރުޞަތުގެ  ނަން  މިހާރުވެސް  ނަމަވެސް  ދަންނަވަން.  ކުރެއްވުމަށް  އެފުރުޞަތު ނުން  މެންަބރުންނަށް  ތިއްެބވި  އްވާފައި 

 އަރުވާނަން.
 ؛މިފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު މުޙައްމަދު އާޠިފް .1
 ޒާމިރުهللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް ޢްަބދު .2
 އަސްލަމްهللا ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު .3

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.  މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ  

އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    21އައްސަލާމް އަލައިކުމް ރައީސް، އަޅުގަނޑު އަސްލު އޭރު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  
ވުމަށްވުރެ އަމީން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލާށާ، އަދި )ށ( ގައި މިހާރު އެއިނީ މަހަކު އެއް ަބއްދަލު

 4  އިތުރަށް ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވިދާނެއެވެ. ދެން މިހާރު ފާސްވެގެން އެ ދިއަގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި މާއްދާވެސް ަބދަލުކުރަން އެއީ
 އްޔާ ރައީސް. ަބއްދަލުވުމަށްވުރެ އިތުރަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުއްލި ަބއްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސަށް ޭބއްވިދާނެކަމަށް، ޝުކުރި

 ޒާމިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ވައިކަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ޗެޓް ލޮގު ބލާލާއިރު މުޅިންވެސް މި ފެންނަނީ ޔެސް 
އް ހުލާސާކޮށްނަމަވެސް ސެކްރިއޭޓަރުން ލިޔުއްވާލެއްވުން ޔެސް އެހެންވީމަ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އެއިސްލާހެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތެ

ދާނެކަމަށް  ފަސޭހަވެގެން  ވަރަށް  އޭރުން  ވެދާނެކަމަށް  ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް  ރަގަޅު  އެއީ  ވޯޓްދެއްވުންއެދި.  ގޮތަކަށް  ފެންނަ 
ޠިފް އެ ހުށަހެޅުއްވީވެސް ވަރަށް މުޙިއްމު މެންަބރުންނަށްވެސް ަބލާލަން އެކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ، އަދި މޭޔަރު އާ

 ޕޮއިންޓެއް އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ ޒާމިރު، ތިދެއްވި ޚިޔާލު ަބލައިގަނެ އަދި މޭޔަރު ހުށަހެޅުއްވެސް ވަރަށް ރަގަޅުކަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް 

ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް އެހެންކަމުން   ވުން މިގެންދަނީ އޮންލައިންކޮށްއެގިލައްވާނެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިަބއްދަލުފާހަގަކުރެވުނު،  
ވާ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާގޮތް ލިޔުއްވާލެއްވީމަ، އޭރުން އެޭބފުޅަކު އެ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއް

ނަމަވެސް މިހާލަތުގައި ލިޔުއްވާގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ނޯޓް ކުރެވިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑަށްއެގޭ މިއީވެސް އެހާފަސޭހަވާނެކަމެއް ނޫންކަން  
ނެތް. އަޅުގަނޑުމެނަށް ތިޭބފުޅުއް ވިދާޅުވާއެއްޗެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް ރާސްލާފަ ނޯޓެއް ނުކުރެވޭ، އެހެންކަމުން ނުއެއް  މިނޫންގޮތެއް  

 ،ހުށަހަޅުއްވާ އިސްލާހު އެމެންަބރަކު ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކަށް ލިޔުއްވާލައްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ
 ތާއަކަށް އެދިފައިވާތީ، ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން. ކު ނުއަސްލަމް ނިޒާމީهللا ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

      ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.  އަސްލަމްهللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު
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ަބއްދަލުވުން   މިނެތީ ކައުންސިލްގެ އާންމު  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް   4ޝުކުރިއްޔާ 
ޒާމިރު ތާއީދު ކުރެއްވީމަ، هللا ކަމަށް ުބނެ )ށ( ގައި މޭޔަރު އާޠިފް ފާހަގަކުރެއްވި ކުރެއްވުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

އެއީ ކައުންސިލަށް ލާޒިމު ކުރާ ޢަދަދު އިނގޭތޯ. ކުއްލި ަބއްދަލުވުން ނުހިމެނޭނެ އާންމު ަބއްދަލުވުން   މިހާރު އާންމު ަބއްދަލުވުން
ތެރޭގައެއް އެ ހަމަ އާންމު ަބއްދަލުވުން އިންނަ ޢަދަދުގެ އިތުރުން ކުއްލި ަބއްދަލުވުން ކިތައްމެ ގިނައިންވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ގެ )ރ( ގައި ަބޔާން ކޮށްފައި އޮންނާނެ ޭބއްވިދާނެކަމަށް. )ރ( ގައި އިންނާނެ އެކަށީގެންވާ ވަނަ މާއްދާ  24ރައީސަށް ޭބއްވިދާގެ  
ންވީމަ ސަަބަބކާހުރެ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވަން ފެންނުން. އެއީ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވޭނެ ހާލަތެއް އެހެ

އް ޭބއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް މީގަ އިތުރަށް ހިމެނުން އެއީ މީގަ އޯލްރެޑީ މީގަ ހިމެނިފައި އޮތް ަބއްދަލުވުމުގެ އިތުރަށް ަބއްދަލުވުމެ  4
މަ އެއްޗެކޭ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމާ ެބހޭ ނުކުރާގެ )ރ( ގައި ވަކި ގޮތަކަށް ަބޔާން ކޮށްދީފގައި ރައީސަށް އެާބރު ދީފައިވާކަމަށް، އެހެންވީ 

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 ސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުރިޔާ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާއަށް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ   ވަނަ މާއްދާއަށް  19އަސްލަމް    ޝުކުރިއްޔާ އަސްލަމް،

   ދަންނަވާލާނަން.އަޅުގަނޑު  ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާތީ އެ އިސްލާހު
)ހ(    19 މާއްދާގެ  އެންތަނަކަށް  ވަނަ  މެންަބރުން  ާބއްވާނީ  އާންމުގޮތެއްގައި  ަބއްދަލުވުންތައް  ކައުންސިލްގެ 

. އެ އޮންނަ އޮތުން އޭގެން އުނިކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ޖަމާކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ޒަމާނީ މުއާސުލާތީ ވަސީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެންނެވެ
 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. މެންަބރުން ވޯޓް   މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 8 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 4 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު .1
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .2
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .4
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .5
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا ރު ޢަްބދުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބ .6
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .7
 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8
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 ހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިހުށަމެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  8ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
މިަބއްދަލުވުމުގައި އަދިވެސް އިތުރު މެންަބރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެ މެންަބރުންނަށް ފުރުޞަތު  

 އެރުވުމަށް ގަސްދުކުރަން،
 ؛އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީމި ފުރުޞަތުގައި 

 ނަދީމްهللا ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު .1
 ޒާމިރުهللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ރައީސް ޢްަބދު .2

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.   ނަދީމްهللا ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

އިސްލާހު   ޝުކުރިއްޔާ ޕޮއިންޓް  ހުށަހަޅާ  މެންަބރަކުވެސް  ކޮށްމެ  ރިޔާސަތުން  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  ރައީސް، 
 ކޮށްލުމަށްފަހު ވޯޓަށް އެއްސެވުމަށް، އެހެންނޫނީ އެކި ފަހަރު އެކި ވާހަކަ ދެއްކިގެން އޭގެ ތެރެއިން މި ވޯޓް ދެވެނީ، ވޯޓް ދިނުމުގެ 

 ހިއްސާ ކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ވޯޓަށް ހުޅުވާލަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ކުރިން ރިޔާސަތުން އެ އެ ހުށަހަޅާ ޕޮއިންޓް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ހުށަހަޅުއްވާގޮތަށް ޗެޓްގައި ލިޔުއްވުމަށް، ނަމަވެސް  އާދެ!  
ކަމަށް، މިކޮޅަށްވެސް ވަރަށްދަތި ަބއިވަރު ވާހަކަތައް ތެރެއިން އިސްލާހު ގެންނެވީމަ އެ އަސްލަމްވެސް އެވިދާޅުވަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ

 މެންަބރަކު ގެންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ އިާބރާތަކުން ނޯޓް ކުރުންވެސް އުނދަގޫވާތި އެގޮތަށް އެދެންނެވީ، 

 ޒާމިރަށް.  هللا ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީށް ޢަްބދު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.   ޒާމިރުهللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ ވާހަކަ ނަދީމް އެފާހަގަކުރެއްވީ، މިހާރު މިދާގޮތުން އޮން ލައިންކޮށް  
ންދަނީ އެހެންވީމަ ހަގީގަތުގައި، ރިޔާސަތުން ވާހަކަފުޅު އެކި ލޮކޭޝަންގައި ތިއްަބވައިގެން މި މަސަކަތް ކުރަމުން މި ގެ  ކުރިއަށްގެންދާތީވެ

ނީ، ދައްކަވަމުންދާއިރުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެހާޮބޑަށް އިހުސާސްނުކުރެވޭތި އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިޔަމުންވެސް ަބއެއް ފަހަރަށް ގެންދެވެ
އެަބ ތަރުތީުބކޮށްލަން  ތަންކޮޅެއް  އިންތިޒާމް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިންތިޒާމް އެހެންވީމަ  މިކަން  ނޭގެ  އޭރުންކަން  ނޭގެ،  ޖެހޭކަން 

ތިކޮޅުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މިވަގުތު މަސަކަތް ކުރަމުންކަން   ވެގެންދާނީ، މިހާރު އަސްލަމް އެވިދާޅުވީ އުނދަގޫވެދާނެ، އެހެންނަމަވެސް
ލަދިނުމަށް، ނަމަވެސް މިޖަލްސާ ހިނގަމުންދާއިރު ނޭގެދާނީ، ފަހަރެއްގައި މިކޮޅުގައި ތިއްަބވާ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ނުތިއްަބވަފާނެ ޓައިޕްކޮށް

ސާފުކޮށް  ތިކޮޅަށް  ވާހަކަ  އެދެންނެވި  ހުށަހެޅުއްވުން  އެ  އަސްލަމް  ނުވަތަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމަ  ތިބޭނެކަމަށްފެނޭ،  ތިކޮޅުގައި 
ޗެޓްގައި ލިޔުއްވާފަ   ޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިންލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ، އެހެންކަމުން އެހުށަހެޅުން ކުޑަ ގޮތަކަށްނަމަވެސް އިދާރީމޭޒުން ވޯ

އެދާ  ކުރިން  އެއްސެވުމުގެ  ވޯޓަށް  ރައީސް  ފާހަގަކޮށްލަން.  ފެންނަކަމަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ވޯޓްދެއްވުމަށް  ފެނިލައވާގޮތަކަށް 
   މަޑުޖައްސަވާލެއްވުމަށް ރައީސްވެސް އެދިލެއްވުމަށް ރަގަޅުވާނެކަމަށްފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  އިތުރުވާހަކަތައްވެސް ވޯޓްގެ ފަހަށް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
   ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް،

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.   އަސްލަމްهللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު
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ދިރާގު އިންޓަނެޓް ސްލޯކަމުން ދާންވީ ވަގުތު ނުދަނީ މިމައްސަލަ ދިމާވާތީ މިގޮތަށް މި ދަންނަވަނީ،  ޝުކުރިއްޔާ،  
ލިޔާފަހުން އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޑެލިވަރ އެވަނީ މީ އެހެންވެ ދިމާވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ގަޫބލުކުރެވެނީ، އަލުގަނޑުމެން ވަރަށް މާތް 

މިއަ މިަބއްދަލުވުމުގައި  ަބދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މިވާހަކަ ދެކެވެނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުޞަދު ޙާޞިލްވޭތޯއެބަ މަގުޞަދެއްގައި  ؟ ށް 
މެންަބރުން މިތަނަށް ޖޮއިން ކުރައްވައިގެން އޮން ލައިން މީޓިންގއެއްގައި، ޔެސް ޔެސް  13، 12ކީއްތޯ އަޅުނޑުމެން މިކުރަނީ މިތާ 

ކަށް ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކަށިގެންވާ ފުރުޞަތެއްދިނީމަ މިތާ އޮން ޖަހާފަ ވޯޓެއް ނެގީމަ އަޅުގަނޑުމެނަށްމި ޭބނުންގޮތަ
 ލައިންކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލާފަ ލިޔެފަ ޔެސް ޔެސް ޖަހާލާފަ ފާސްކުރަން އަންނައިރު ދެން އެހެން ގޮތަކަށް އޮވެއްޖެނަމަ އަނެއްކާ އިތުރު

ރަން ފުރުޞަތެއްދެއްވަން ވީނޫންތޯ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް. ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ލިޔެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރަންވީ. މުޅި އެތި ރިވިއުކު
ކަން ހުށަހަޅާފަ ފާސްކުރަން. ޗެޓްގަ މިގޮތަށް ލިޔެލައިގެން ފާސްކުރުން އެއީ މި މަންޒަރު ފެންނަގޮތުން އެންމެ އެކަށޫގެންވާ ގޮތެއްގައި މި

 ވާހަކައާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަލީގައި ދަންނަވާ ވާހަކައެއް މި. ދެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް މިހާރު މެދެކެވުނު
 މަގުޞަދު ހާޞިލްވާނެހެން ހީނުވާތި އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ 

ށަހެޅުންތަށް ހުށަހަޅާލާފަ ރައީސަށް ނުވަތަ އިދާރީ މޭޒަށް ފޮނުވާލާފަ ދެން އިތުރު އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ރިވިއުކޮށްލަން އެ އިންނަ ހު
 ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަން.   ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކޮށްގެން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ހަމަ މިހެންވާނެތީވެ ރިމެންޑަރވެސް އަޅުގަޑު  އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް މީތި    ޝުކުރިއްޔާ،  ދެމުން 

ނަމަވެސް ލިޔުއްވާފަ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވީ މެއިލްކޮށް ކިޔުއްވުމަށްވެސް ވާނީ ދަންނަވާފައި، ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވިން،  
 މިަބއްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން ގިނަ މެންަބރުން މި ، އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުހައްމަދު އެކަނި

ަބއްލަވާލެއްވީވެސް މި ވަރަށް ބޮޑު ޤަވާއިދެއްވީމަ މެންަބރުންނަށް ކުރިން މިކަން ހިއްސާކުރީވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހީވި ގޮތަށް ތި 
އެހެންވީމަ   ގެންނަށްޖެހޭ،  ަބދަލް  ހުންނާނެ  އިސްލާހުތައް  ަބއިވަރު  އެގޮތަށް  ތިޭބފުޅުންނަށް ވިދާޅުވީ،  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށްވެސް 

އަޅުގަނޑު  ފޮނުވައިދެއްވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުރައްވާފަ  އިާބރާތް  ޭބނުންވާގޮތަށް  ތިޭބފުޅުން  އިސްލާހުތައް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 
ާބއްވަން ޖެހުނަސް ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް ފެންނަ އެންމެ ރަ ަބއްދަލުވުމެއް  ގަޅުގޮތަމަށް މީތި ނިންމަށް މައްސަލައެއްނެތް އިތުރު  

ވިސްނާފަ ބޭނުންވަނީ  ވަރަށް  ތިޭބފުޅުން  އެއްޗަކަށްވާތީ.  ލިޭބ  ާބރު  ގާނޫނީ  ނަމަ  ކަމަށްވަނީ  ނިންމައިފި  ގޮތަކަށް  ވަކި  މިހާރު   ،
މިއީ   ޤަވާއިދެއް  ކުރަންޖެހޭ  މަސަކަތް  އެންމެން  ތިޭބފުޅުއަޅުގަނޑުމެން  ފުންކޮށްވިސްނާ  ވަރަށް  ކުރިން  ގެންނަށް ފާސްކުރުމުގެ  ން 

ަބދަލުތައް ގެނެސް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްއެދެން، އަސްލަމް ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް އިތުރަށް ރިވިއުކުރުމަށްޓަކއި  ޭބނުންފުޅުވާ 
   އިތުރު ަބއްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެހެން މެންަބރުންނަށް ފެނޭތޯ އަހާލަން އަޅުގަނޑު ޭބނުންވޭ. 

 ސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެއްލައިދޫ ކައުން

 ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 
ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަޑަށްވެސް ގަޫބލުކުރެވެނީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެނާ ވަރަށް 

ކަމަކަށްވާތީ މި ކުއްލިއަކަށް ފާސްކުރުމުން މީގެން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެހެންވެސް އަޅުގަނޑަށްހީވޭ. އެހެންކަމުން ގުޅުއްހުރި 
 އަސްލަމް ވިދާޅުވިގޮތަށް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ފަސްކޮށްލުމަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ، 

 ހަކަފުޅުރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ
 ޝުކުރިއްޔާ އަލީފް، ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢުޘަމް އާދަމަށް، 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަޢުޘަމް އާދަމް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މަކުނުދޫ 



 13ޞަފްޙާ:  
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ަބ ކުރިއަށްދާއިރު  ަބއްދަލުވުން  މި  ޭބނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ރައީސް،  އެއްކަހަލަ ޝުކުރިއްޔާ 
ގަޫބލުކުރަން މިހެން ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމުން އެހެންވެދާނެކަމަށް،  ޗެލެން ޖާސްތައް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބހުރި. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް 

ޗެޓް މަ  ކުރިއާލާ އެގިފައި އޮތްނަ  އް ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް އޮގަނައިޒްކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ކިހެނަކުންކަން ވޯޓްދޭނީ އޭތިވެސް ތަންކޮޅެ
އަޅުގަނޑުމެން ލޮގް މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ރީތިކޮށް ފެންނަށް އޮތީސް، މިރޭ ަބއްދަލުވުން ފެށުންފަހުން މި ފާހަގަކުރެވުނީ ކިހެނަކުންކަން  

ކުރަންވީ ކަން  އެއްގައި  މީޓިންގ  ލައިން  މިއަށްވުރެ  އޮން  އޭރުން  އިސްލާހެއް  ،  ފަހަރަކު  ކްލިއަރކޮށް  ކުރަމުންގޮސް  ތަންކޮޅެއް 
ކަލީ ނިންމާލެވިދާނެ، އޮންލައިން މީޓިންވެސް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ މިހާލަތުގެ ގޮތުން، ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރަނީ ޮބޑަށް ފިޒި

 ަބއްދަލުވުންތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
 މިހާލަތުގައި ވަރަށް އުނދަގޫގޮތަކަށް މިދަނީ މިހެން މިދަނީ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަޫބލުކުރަންޝުކުރިއްޔާ އަޢުޘަމް،  

އު ގެންދިއުމަކީ  އޮންލައިންކޮށް  މިގޮތަށް  ތިެބގެން  މެންަބރުން  މިހާގިނަ  ަބއްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  ނދަގޫކަމަކަށްވާނެ، މިކަހަލަ 
ކޮށް މަސަކަތް  އެއްކޮށް  އެންމެން  ފިޒިކަލީކޮށް  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެނަކަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް  އަސިވެސް  ފުރުޞަތެއް  ލާނެ 

އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށްހީވަނީ އެކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމަކަށްނޭގެ އަޅުގަނޑުމެނަށް އުޞޫލުތަކާ ގެންދާނެގޮތާ ކައިރީގަ ތިެބގެން ނުލިޭބ  
ގައިވިއަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ަބޔަކު ނިމޭނީ، އަދި އަޅުގަނޑުމެނަށް ރަސްމީ ަބއްދަލުވުމެއް ނުޭބއްވުނުކަމުއަޅުގަނޑުމެނަށް  

 ާބއްވާލުމަށް ފެނޭ ކޮށްމެސް ގޮތަކަށް ގެންދާނެގޮތް ޚާއްޞަކޮށް ޤަވާއިދާެބހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ަބއްދަލުވުމެއް 
 ށް،ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދަ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. ކުމުންދޫ 
ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރަން. އެވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ މިރޭ ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް

ގަނޑު އެދެން ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް  މި ހިންގާ ޤަވާއިދު ނެތިއްޔާ އެހެންވީމަ އަޅުމި ދައްކަނީ . ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލެއް ނުހިނގާނެ  
އެންމެން ތިެބގެން ރިވިއު ކުރެވިދާނެ މި ހިންގާ ޤަވާއިދު މި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ކައުންސިލް ކޮމެޓިއަކަށްގޮސް  

އިދު މިރޭ ފާސްކޮށްދިނުމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެދެން ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ކިަބއިން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާ
 އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާ ހިންގާ ޤަވާއިދެއްގެ މައްޗަށް. ޝުކުރިއްޔާ، ސިލް ހިނގަންވާނީ ންމި ކައު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އަނެއްކާ އިތުރަށް ޝުކުރިއްޔާ، އަމީން ތި ވިދާޅުވަނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްފަ ފަހުން އިތުރު ކޮމެޓީއަކުން  

ށް ފާސްކުރުމަށް، އަދި މި ހުށަހެޅުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މަޝްވަރާ ކޮ
 ހުށަހެޅުން ދަންނަވާލާނަން، އަމީން މުހައްމަދު ހުށަހެޅުން ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ަބއްދަލުވުމުން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހދ.  
 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:



 14ޞަފްޙާ:  

 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 
 

+(960) 6528801 
 

 

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 9 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  ކުމުންދޫ) އަމީން މުޙައްމަދުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .1
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(   ވައިކަރަދޫ) ޒާމިރުهللا ޢަްބދުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .2
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(މަކުނުދޫ ) އަޢުޘަމް އާދަމްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .3

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފާސްނުވާކަމަށްމިހުށަހެޅުން މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ޢަްބދު ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ކުރިނީބ  މިދަންނަވާލަނީ  ކައުންސިލްގެ  هللا ދެން  ނެއްލައިދޫ  ހުށަހަޅުއްވާ  އަސްލާމް 
 ، ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުންރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް 

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު އިތުރަށް ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ަބއްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން    
 ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންަބރު

 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 8 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 7 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 މުޙައްމަދު އާޠިފް )ކުޅުދުއްފުށިސިޓީގެ މޭޔަރު(އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .1
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  ހަނިމާދޫ) ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .2
 ލްގެ ރައީސް(ފިނޭ ކައުންސިهللا )އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު .3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .4
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .6
 ސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުން .7
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8



 15ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ވީކަމުގައިފާސް މިހުށަހެޅުން މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  8ފެންނަކަމަށް 

ނަންބަރުގައިވާ    3އެޖެންޑާގެ   މައްސަލަ: ވަނަ  ހުށަހަޅުއްވާ  މުޙައްމަދު  އަމީން  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ކުމުންދޫ 
އިންޓަރ ގްރޭޓެޑް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

)ފަންސާސް( 50ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފެރީ ގިމަތަތައް އެޅުމަށް  އިން  
ގުޅޭގޮތުން   ހައްލުކުރުމާ  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުރި  މިކަމުގައި  އެދެމުންދާތީ  ކަނޑައެޅުމަށް  ބިމެއް  ދުވަހަށް  އަހަރު 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

ނަ  3އެޖެންޑާގެ   މައްސަލަ ންަބރުގައިވާ  ވަނަ  ހުށަހަޅުއްވާ  މުޙައްމަދު  އަމީން  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ކުމުންދޫ 
އިންޓަރ ގްރޭޓެޑް ޕަްބލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ހދ.އަތޮޅުގެ 

)ފަންސާސް( އަހަރު ދުވަހަށް ިބމެއް ކަނޑައެޅުމަށް 50ކުރަމުންދާ ފެރީ ގިމަތަތައް އެޅުމަށް  ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް  
 މާ ގުޅޭގޮތުން އެދެމުންދާތީ މިކަމުގައި ހުރި ކަންޮބޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

 ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  އިންޓަރ ގްރޭޓެޑް ޕަްބލިކް ފެރީ 
)ފަންސާސް( އަހަރު ދުވަހަށް ިބމެއް 50އިން ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފެރީ ގިމަތަތައް އެޅުމަށް  

މި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ   ން،ތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުކަނޑައެޅުމަށް އެދެމުންދާތީ މިކަމުގައި ހުރި ކަންޮބޑުވުން
 ތަފްޞިލް ދެއްވުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، 

 ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. 
މިހާރު މި ހުށަހެޅުން އަުބރާ ގެންދަން ގަސްދުކުރަންޝުކުރިއްޔާ   ، އަސްލު މި ހުށަހެޅުން ރައީސް، އަޅުގަނޑު 

ފައި ހުށަހެޅުނު މަޤުޞަދު އަޅުގަނޑަކަށް ހާސިލެއްނުވި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރި ވަގުތުގެ ގޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ
އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަށް ނަމަވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްއިން އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުފެނޭ އަދިވެސް ހިންގާ މިވަނީ މިދިޔަ ފަހްތާގެ ޖަލްސާއަކަށް  

ވަގުތެއްގައި  ބޭނުންވާ  މޭޒުން  އިދާރީ  ވަގުތެއްގައި ނޫނީ  ޭބނުންފުޅުވާ  ރައީސް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްތަނެއް  ޤަވާއިދެއް 
ގަނޑުމެން  ޅުއެއީ އަ    މިސަަބާބހުރެ އަޅުގަނޑު މިރޭ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް މި ހުށަހެޅީއެޖެންޑާ ކޮށްގެން ގެންދާގޮތަށް އެހެންވީމަ

ޑިލޭވެގެންގޮސް އޭގެ މުއާލާތް ކެޑޭފަހުން އެޖެންޑާ ކޮށްދެއްވީމަ އޭގެން އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލް ކުރަން ޭބނުންވާ   ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
އަސް އެހެންކަމުން  ނުނިކުމޭ،  މީގެ ނަތީޖާއެއް  އަދި  މަޝްވަރާކުރާކަނށް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  މިވަގުތު  މިހުށަހެޅުން  ހަގީގަތުގައި  ލު 

ބޭނުން   އެހެންވެ މި ހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު އަނުބރާގެންނަށް. އަދި އަޅުގަނޑުއެއްވެސް ޭބނުމެއް އޮތް ކަމަލކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން  
ނޫނީ މިރޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެގެން އެަބޖެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުންތައް އް  މިަބއްދަލުވުން ނިމުމުގެ ކުރިން ވަކި ޓައިމް ލައިނެ

ތުގެ  ދާނީ ކޮށް ގޮތަކަށްކަން އެގިފަ މި މި ަބއްދަލުވުން މިމެންޖެހޭ. ނޫނީ ކޮށް އުޞޫލެއްގެ ދަށުންތޯ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާނީ މި މުއްދަ
ގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ނިންމާނީ، ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރާ ޖަލްސާ ާބއްވާނީ، އެހެންވީމަ ތެރޭގަ. ކޮށް މުއްދަތެއްގަތޯ އަތޮޅުކައުންސިލް

އެ ޓައިމް ލައިން   އެހެންކަމުން މިޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިކަންކަން ސާފުކޮށްލުމަށް ޭބނުންވޭ.މިކަންކަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ  
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާޤަވާ ބޭނުންވޭ  އަތޮޅުކައުންސިލް ދެން ހިނގާނީ ކިހެނެއްތޯ އަޅުގަނޑު  އަދި  އިދު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ 

 ަބއްދަލުވުން އޮންނާނީ ކިހެނެއްތޯ މިކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ސާފުވާން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ، 
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ަބއްދަލުވުންތައް ވަކި އުޞޫލަކުން ކުރިއަށްދާން، އަލީން ޝުކުރިއްޔާ އަމީން، އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބޭނުންވޭ  މި  
، އެޖެންޑާކުރެއްވި މައްސަލަ ލަސްވެގެން ދިއައީވެސް ވަކިގޮތެއް ވަކި އުޞޫލެއް އަދި ހިންގާ ޤަވާއިދުވެސް ފާސްވެފަ ނެތީމަ އެކަމަށް

ތޯ. ނަމަވެސް މި ދުވަސްކޮޅު މިގެންދެވެނީ ވަރަށް ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށްވެސް ދަންނަވާލަން ކުއްލި މައްސަލައަށް ހަމަ އެދެވިދާނެ އިނގޭ
އަޅުގަނޑުވެސް ގަޫބލުކުރަން. )މިހާރުވެސް ަބއެއް މެންަބރުން ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ މިއީ ަބހުސްކުރުމުގެ   އުނގަދޫ ގޮތަކަށް

 .( މަރުހަލާ ނޫންކަމަށާ، ނަމަވެސް މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުން މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވިއެވެ
ވާ ަބއްދަލުވުން ރިތާސަތުން ނިންމަ  ދުވަސްކަމަށް  ޖޫން ވާ ުބރާސްފަތި  24ދެން އަންނަ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާނީ   
 ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.  
 ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުން،( ވަނަ އާންމު   3ވަނަ ދައުރުގެ   4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  )

 
 

 ވާހަކަފުޅުރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  
ކައުންސިލްގެ هللا. ޖަލްސާ މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި  ވަނަ    3ވަނަ ދައުރުގެ     4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

ނަންަބރު   ރިޔާސަތު  1  ހދ.އަތޮޅު ގައިވާ    2އެޖެންޑާ 
 ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.ކައުންސިލްގެ 

ޤަވާއިދު ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ހިންގާ 
އޮންނަ  ދެން  ކުރުމަށްފަހު  ރިވިއު  އަލުން 
ފާސް ހުށަހަޅުއްވައިގެން   ަބއްދަލުވުމަކަށް 

 ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.  

 
 ަބއްދަލުވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 22:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 ޖޫން 15ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން 3ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 1442ޛުލްޤައިދާ  05
  2021  ޖޫން  15
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