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 CB-04/Y/2021/04ނަންަބރު: 

 

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

 ހުގެދުވަުބރާސްފަތިވީ    2021  ޖޫން  24ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    4  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު

 ޭބއްވުނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ގައި  13:00

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  4 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    .13  ދުމެންަބރުންގެ ޢަދަ  ވެ ތިއްެބވިޙާޟިރުމިވަގުތު  .  14ޢަދަދު  
 ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:  

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 : މެންބަރުން   މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #

 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ސިރާޖު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  1

 އޮންލައިންކޮށް  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 2

 އޮންލައިންކޮށް  هللاއަދުދާނު ޢަްބދު ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 3

 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ރަޝީދު ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  4

 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  5
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 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 5

 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  6

 އޮންލައިންކޮށް  ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  7

 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 8

 އޮންލައިންކޮށް  އަމީން މުޙައްމަދު ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  9

 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  10

 އޮންލައިންކޮށް  އަޢުޘަމް އާދަމް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  11

 : މެންބަރުން  ވަޑައި ނުގަންނަވާމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް: 

 ނަން  މަޤާމް  #

 ޢަލީ އަޫބަބކުރު  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ 1

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

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

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .1

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

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 

އެޖެންޑާ   މިަބއްދަލުވުމުގެ  ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުމުގެ  އިސްލާޙް  އެޖެންޑާއަށް  އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

އެއްވެސް މެންަބރަކު، އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް    )އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި
 ނުވެއެވެ.( 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެޖެންޑާ މި ހުށަހެޅުނުގޮތަށް  އެޖެންޑާއަށް އެ އިސްލާޙެއް  އެއްވެސް  އްވެސް މެންަބރަކު 
 ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން، 

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #

 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  އާޠިފްމުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު  1



 3ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަނިމާދޫ) ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .3
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު)ނަދީމް هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .4
 މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .6
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނީބ) އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .7
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .8
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .9

 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވައިކަރަދޫ) ޒާމިރުهللا ޢަްބދުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .10
 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .11

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 11ފެންނަކަމަށް 

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

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

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މިމައްސަލާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ވާނީ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެރުވިފައި އަދި ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް ފޯމެޓެއްވެސް 
މިފަހަރުވެސް ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައިވަނީ ދެމެންަބރުން އެއީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން ވާނީ ހިއްސާކުރެވިފައި ނަމަވެސް  

 އަސްލަމް،هللا މުޙައްމަދާ ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

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

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 2 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 
 

 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.ވަގުތުކޮޅެއް މިނިޓް  5ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް 

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ

 ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު. -1

 އަސްލަމް.هللا ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު -2

 ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު.  -3

 ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް.  -4

 . ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު 

ކައުންސުންސިލްގެ އާންމު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން،  ޝުކުރިޔާ ރައީސް އަޅުގަނޑު  
ފަހަރު    4ކޮންމެމަހަކު  "   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެޤަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  21އެއީ    :ަބއްދަލުވުން ާބއްވާ ދުވަސް

އްގެ  ސިލްގެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ ހަފުތާއެ ކައުން 
މަސައްކަތު  ޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ  އް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވި ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  

 ޝުކުރިއްޔާ،   ."ދުވަހު އެބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ 

 މި ހުށަހެޅުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އިސްލާހަ ހުށަހެޅި  އަމީން  ދެންމެ  އަމީން،  ހުޅުވާލާނަން ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ަބހުސްކުރުމަށް  ށް 

މިނެޓްގެ   5ަބހުސްކުރުމަށް ޭބނުންވާޭބފުޅުން ނަންތައް ވިދާޅުވުމުން ވިދާޅުވާ ތަރުތީުބން ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ ކޮށްމެ މެންަބރަކަށްވެސް  

 ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ، 

އެހެންކަމުން ދެންމެ   އިގެންފައިނުވާތީ ވޯޓަށް އަހާލާނަށް،ށް އެދިވަޑަމިހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް މެންަބރަކު ފުރުޞަތަ

ދެންނެވީމަ އަމީނު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް މިވޯޓާށް އަހާލަނީ ކޮންމެ ޭބފުޅަކުވެސް ވޯޓްދެއްވާނީ އަތް މައްޗަަށް ނަންގަވައިގެން މިކޮޅުން  

 އަތް ތިރިކުރައްވާނީ، 

 އަމީން އެ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 10 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 3 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 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 
 

 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .3
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .4
 މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .6
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .7
 މީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަ .8
 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .9

 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .10
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ންމިހުށަހެޅުމެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  10ފެންނަކަމަށް 

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ރަޝީދު، 

 ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. 

ލިިބގެނޭ ކުރިއަށްދެވޭނީ،  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެކިޔާލުމުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފަ އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  

ނަމަވެސް އެކަހަލަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ، ަބހުސް ނިމުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ތައީދު 

 ކުރިއްޔާލިބިގެން ކުރިއަށް ދެވޭގޮތަށް އަޅުގަނޑަށްފެނުނީ އެހެންވެގެން، ތާއީދު ކުރެއްވިކަން ފާހަގަނުވީމަ ދަންނަވާލީ، ޝު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ަބހުސްކުރުމަށްވެސް އެއްވެސް ޭބފުޅާކު ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާފައިނުވާތީ އެފުރުޞަތު ނުދިނީ، އަދި ޝުކުރިއްޔާ،  
އެއީ ވޯޓް ދެއްވަން ވޯޓް ނުދެއްވި ތިއްެބވި މެންަބރުން ތިއްެބވިގޮތެއް ންވެގެން ނުއަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ މޭޒަށްބޭ ދެންމެ ނެގި ވޯޓްގައި 

 މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވާނެ ބޭނުން ނުވަނީތޯ، ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ދޭން ޭބނުން ނުވަނީތޯ. އެއީ އޮން ލައިންކޮށް ކުރިއަށްދާތީ  
 ގަވޭ،ކުޑަކޮށް އިންޓަނެޓްގެ މައްސަލަވެސް އުޅޭކަން ފާހަ  އެހެން ކަމުން އެކަންކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ދަންނަވާލީ،

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢުޡަމް އާދަމް، 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.   މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢުޡަމް އާދަމް

މިގޮތަށް   އެަބނިކުމޭ،  ދަތިތަކެއް  ވަރަށްޮބޑެތި  މައްސަލާގަ  އިންޓަނެޓްގެ  މިނެގީ  ނުކުތާއެއް  ނިޒާމީ  އަޅުގަނޑު 
ަބއްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު އަތޮޅުކައުންސިލްއިން އެަބ ަބއްލަވަންޖެހޭ މެންަބރުން ޖަލްސާއަށް ވަންނަނީ ވައިފައި އޮންލައިންކޮށް  

 އިންތޯ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ލައިނުންތޯ ޗެކުކޮށްލައްވާފަ، މީގަ ހައްލުގެނެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ގެންނަން، އަޅުގަނޑުވެސް ގަޫބލުކުރަން
ކިވޭރިއޭޝަންގަ މި އިންޓަނެޓް ލިެބނީ، ނަމަވެސް އެރަށަކުން ލިެބން ހުންނަ އެންމެ ެބސްޓް އިންޓަނެޓް ލިޭބޏެ މަގު  އެކި ރަށްރަށުގަ އެ

ށް ފަހިކުރުމަށް އެަބޖެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ޗެކުކުރެވެން އޮން ލައިން ކޮށް ކުރިއަށްގެންދާނަމަ، އެހެންނޫނީ ަބއްދަލުވުންތައް ވަރަ 
 ހަލަ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކާހެދި ޝުކުރިއްޔާ،ދިގުދެމިގެންދޭ މިކަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު



 6ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ދެވަނަ އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން، ،  ޝުކުރިއްޔާ، އަޢުޡަމް

 ވާހަކަފުޅު. އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުމުންދޫ 

  ، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް  21ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ދެވަނަ އިސްލާހަކީ،    
 ޝުކުރިއްޔާ،

 މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުއްސައްތާރު ހަސަން ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ފުރުޞަތުގައި    ޝުކުރިއްޔާ، ފުރަތަމަ  ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  ަބހުސްކުރުމުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  މިނެޓްގެ    5އަމީންގެ 

މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ، ނަން ނޯޓްކުރައްވާ ތަރުތީުބން   3އިގަންނަވާނެ، ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި  ިބވަޑަވަގުތުކޮޅެއް ލި

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން، 

އެއްވެސް މެންަބރަކު ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައި ގެންފައިނުވާތީ، ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން  

ރައީސް    21ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    މުޙައްމަދު ހަނިމާދޫކައުންސިލްގެ  މައްސަލައަށް  ހުށަހަޅާފައިޥާ  އުނިކުރުމަށް  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ސަން ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާތީ މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާމެންަބރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން، ޙަޢަްބދުއްސައްތާރު 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް  

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .4
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .6
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .7
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .8
 ދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު )ވައިކަރަهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .9

 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .10

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 2 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 7ޞަފްޙާ:  

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

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
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+(960) 6528801 
 

 

 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިހުށަހެޅުންމެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  10ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
 ކައުންސިލްގެ ރައީށް އަމީން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ ތިންވަނަ އިސްލާހު ކުރިއަށްގެންދަވާ، ކުމުންދޫ 

 އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުމުންދޫ 

  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    40ޑު ހުށަހަޅާ ތިންވަނަ އިސްލާހު ދަންނަވާލާނަން،  ނ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް، އަޅުގަ  
)އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި ބައިވެރިވުން    3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް    40އުނިކޮށް،   

 ،ޝުކުރިއްޔާ ،އިތުރުކުރުން   3ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުން.( މިގޮތަށް  

 ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ޒާމިރު هللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުމި އިސްލާހަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ފުރުޞަތުގައި    ފުރަތަމަ  ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  ަބހުސްކުރުމުގެ  ވަގުތުކޮޅެއް    5ހުށަހެޅުމަށް  މިނެޓްގެ 
މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ، ނަން ނޯޓްކުރައްވާ ތަރުތީުބން ފުރުޞަތު   3އިގަންނަވާނެ، ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި  ލިިބވަޑަ

 އަރުވާނަން،  

 އެދިލައްވާފައިވަނީ: ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި

 އަސްލަމްهللا ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު -1

 އަސްލަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

، އަޅުގަނޑުމެން އޮން ލައިންކޮށް މި ަބއްދަލުމުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު ދަތިތަކެއްވެސް އެަބހުރޭ އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި   40ވަނަ މާއްދާގެ އުނިކުރަންވިދާޅުވާތީވެ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ    40އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މި  
 ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ އަގުލަިބއްޔަތުންނޭ، އަންނަނިވިއެހެން އޮތް ނަމަވެސް  

އޭތި ހަމަ އެކަނި އުނިކުރީމާ އެނިމުނީކީނޫނ، އެއަށް އިތުރުކުރާ ވާހަކަވެސް އެަބ ވިދާޅުވޭ، އެހެންވީމާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ އުނިވާ 
، އެހެންވެ މިމައްސަލަ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވަރަށް އަޅުގަނޑު ޭބނުންވަނީ ވޯޓްދޭން މާއްދާ އާއި އިތުރުވާ މާއްދާ އެނގިގެން

 ޔާ. ފުރުހަމައަށް މި އުނިވެފަ އިތުރުވާ މާއްދާ ތަފްޞީލްކޮށް ވިދާޅުވެވެން އޮތް ނަމަ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ސިލްގެ ރައީސް އަމީން މި މާއްދާ މިއަށްވުރެ ތަފްޞީލްކޮށް ހުށަހަޅާއިދިނުމަށް  ންއްޔާ އަސްލަމް، ކުމުންދޫ ކައުޝުކުރި

 ދަންނަވަން،  

 އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުމުންދޫ 

ނަންަބރު،   2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ    40ހުށަހަޅާނީ  ޑު އުނިކުރުމަށް މި  ނއާދެ! އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ ރައީސް،    
" އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގައި ަބއިވެރިވުން ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުންއެ ނަންަބރުގަ މިއިނީ "

ގައި   )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  އިންނަނީ  މި  ކަންކަމީގަ  އަންނަނިވި  ނަމަވެސް  އޮތް  މުޅި އެހެން  ފާސްކުރެވޭނީ  ކަމެއް  މުންކުރެ 
 ވަނަ ނަންަބރު   2ވަނަ ނަންަބރާ    1  ކައުންސިލްގެ ޖުމަލް މެންަބރުންގެ އަގުލަިބއްޔަތުންނެވެ. މިހާރު )ށ( ގެ ތިރިއަށް މި އަންނަ

ކުރުން ކަމެއް  ކުރެ  ކަންކަމުން  މިވާ  ޖު  ގައި  ކައުންސިލްގެ  އަގުލަިބއްޔަތުންނެވެ.  މްލަފާސްކުރެވޭނީ  އަތޮޅު މިހާރު    މެންަބރުންގެ 



 8ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތުން ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ އަގުލަިބއްޔަތު ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނުވެދާނެހެން   ސިލްންކައު
ޖު ފެންނާތީ،  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގޮސްދާނެ  ދިގުލައިގެން  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  އެއަށް އެ  އަޅުގަނޑު  ނުހިމަނާ  މެންަބރުން  ލްމަ 

ވަނަ ނަންަބރު މި ގެނައީ )ނ(   3ގެ ތެރެއިން    ވަނަ ނަންަބރ  2ވަނަ ނަންަބރާ    1)ށ( ގެ ތިރިއަށް މިއަންނަ  އިސްލާހު މި ގެނައީ  
ކުރެ ކަމެއް ފާސްކުރެވޭނީ އިތުރުކުރީ، )ނ( ގައި އެވަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތޔް ނަމަވެސް އަންނަނިވި ކަންކަމުން  3ގެ  

ގަތުގައި މުޅި ކައުންސިލްގެ ޖުމަލް މެންަބރުންގެ ތިންަބއިކުޅަ ދެަބއިގެ އަގުލަިބއްޔަތުންނެވެ. ތިންަބއިކުޅަ ދެަބއިގެ އަގުލަިބއްޔަތަކީ ހަގީ
ަބއިގެ އަގުލަިބއްޔަތަކީ މިވަރުގެ ވަރަށްޮބޑު އަގުލަިބއްޔަތެއް، އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ގަޫބލުމިކުރަނީ ތިންަބއިކުޅަ ދެކައުންސިލްގެ  

ކަމެއް ކުރަން ހަމަ ފުދޭ މިންވަރޭ، އެއީ މި ރަށްރަށް އެކުލެވިގެން މިވާގޮތުން ދަތުރު ފަތުރުކުރުމާ މިކަންކަން މިހެން އޮންނައިރު 
ަބއެއް ހާލަތްތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ކަންކަން ފާސްކުރުމުގައި ދިގުލައިގެން ދިއު މުގެ ަބދަލުގައި ހަމަ ވަރަށް ަބއެއްފަހަރަށް 

، ފަސޭހަކޮށް ކަންކަން ފާސްވެގެން ގޮސް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާވެ ހިންގުމުގައި އަވަސްތަކެއް އަންނާނެކަމަށް މި ެބލެވެނީ 
އަޅުގަނޑު މި މާޢްދާ މިގޮތަށް މި މާއްދާ އުނިކޮށްފަ )ނ( ގެ ތިރިއަށް މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން އިތުރުކުރީމަ، އެހެންވެ އަސްލު  

، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް މި ހުށަހެޅުން ސާފުވެއްޖެކަމަށް، ސާފުނުވާ ކަމަށްވާނަ ހުށަހެޅީ މިަބދަލުކުރުމަށް  
 ޝުކުރިއްޔާ، އިތުރަށްވެސް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްދޭނަން، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އަމީން، އަޅުގަނޑު މިހާރު ގަޫބލުކުރަނީ އަސްލަމަށްވެސް މިކަންކަން މިހާރު ސާފުވެ ލައްވަފާނެކަމަށް،  ޝުކުރިއްޔާ  
 ދެން އިތުރަށް ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެދިފައިނުވާތީ، މި އިސްލާހަށް މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލަން. 

 މަޝްވަރާއަށްފަހު، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

އިސްލާހަށް  ރައީސް   ކައުންސިލްގެކުމުންދޫ   ހުށަހެޅުއްވި  މުޙައްމަދު  ރައީސް    އަމީން  ކައުންސިލްގެ  ވައިކަރަދޫ 
   ،ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާތީ މި އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން ޒާމިރު هللا ޢަްބދު

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 12 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ  .3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .4



 9ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 ( މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .6
 ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .7
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .9

 ޢަލީ ސިރާޖު )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .10
 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .11
 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .12

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  12ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
 އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިސްލާހު، ކުރިއަށްގެންދަވާ،هللا ޢަްބދުދެން މިއޮތީ ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އަސްލަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނބީ 

އަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    19،  ފުރަތަމަ އިސްލާހު އޮތް ގޮތް ކިޔާލަދޭނަންސް،  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްރެއި ރައީ 

އިސްލާހު: ގޮތެއްގައި "   ގެނެވޭ  ޢާއްމު  ބައްދަލުވުންތައް  ނަމަވެސް  މެންބަރުން    ބާއްވާނީ ކައުންސިލްގެ  ޖަމާކޮށްގެންނެވެ.  އެއްތަނަކަށް 

ނުވަތަ   އަތޮޅަށް  ނުވަތަ  ޤައުމަށް  ގޮތަކުންވެސް  އެހެނިހެން  ނުވަތަ  ހާލަތްތަކުގައި  ޖަމާނުކުރެވޭ  އެއްތަނަކަށް  ހުރިހާމެންބަރުން 

ވާނީ ޒަމާނީ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމު ވެފައިވާ ރަށަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ހާލަތްތަކުގައި ބައްދަލުވުން ބާއް 

 މި ފުރަތަމަ އިސްލާހު ޝުކުރިއްޔާ،  ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ."

 ޒާމިރު ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. هللا މި އިސްލާހަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ފުރުޞަތު    ަބހުސްކުރުމުގެ  ފުރުޞަތުގައި  ހުށަހެޅުމަށް  ފުރަތަމަ  ވަގުތުކޮޅެއް    5ހުޅުވާލަން.  މިނެޓްގެ 
މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ، ނަން ނޯޓްކުރައްވާ ތަރުތީުބން ފުރުޞަތު   3އިގަންނަވާނެ، ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި  ލިިބވަޑަ

 އަރުވާނަން،  

އެއްވެސް މިއިސް  މެންަބރަކު  ފުރުޞަތަކަށް  ކުރިނީބ  އެދިލައްވާފައިނުވާތީ  އެގޮތުން  އަހާނަން،  ވޯޓަށް  ލާހަށް 
ޒާމިރު ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް هللا ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދުއަސްލަމް  هللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  

    ،ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން ޓްމި އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންންވާ މެންަބރުން ވޯ ވިދާޅުވެފައިވާތީ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:



 10ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

 12 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 1 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

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

 ޢަލީ ސިރާޖު )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .10
 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .11
 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .12

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  12ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

 އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާ ދެވަނަ އިސްލާހު ކުރިއަށްގެންދަވާ،هللا ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

 އަސްލަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނބީ 

މި މާއްދާގެ     އަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު: (  ށވަނަ މާއްދާގެ )  19ރައީސް، ތިންވަނަ ާބުބ    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްރެއި

ކުޑަ  ކަންކަމުގެ  އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ  ބައްދަލުވުމަށް  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އެފަދައިން  މެންބަރުން  )ހ(ގައި  ބަލައި،  ބޮޑުމިނަށް 

ބައްދަލުވުން   ބޭނުންކޮށްގެން  ވަޞީލަތްތައް  މުވާސަލާތީ  ޒަމާނީ  ބަދަލުގައި،  ބޭއްވުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ޖަމާކޮށްގެން  އެއްތަނަކަށް 

ބައްދަލުވުމެއް އެ  އެދެފިނަމަ،  މެންބަރުން  އެއްބައި  ތިންބައިކުޅަ  މަދުވެގެން  ކައުންސިލުގެ  ޒަމާނީ  ބާއްވަންވާނީ،    ބާއްވައިދިނުމަށް، 

 ޝުކުރިއްޔާ،  މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. 

 މި އިސްލާހަށް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢުޡަމް އާދަމް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު



 11ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

ޢަްބދު ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އިސްލާހަށް  هللا ކުރިނީބ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފުރުޞަތު އަސްލަމް  ަބހުސްކުރުމުގެ 
މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް   3އިގަންނަވާނެ، ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި  މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑަ  5އި  ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަ 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ، ނަން ނޯޓްކުރައްވާ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން،  

ކުރިނީބ   އެގޮތުން  އަހާނަން،  ވޯޓަށް  މިއިސްލާހަށް  އެދިލައްވާފައިނުވާތީ  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ފުރުޞަތަކަށް 
އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޢުޡަމް އާދަމް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު
 ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންންވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން،    ވިދާޅުވެފައިވާތީ މި އިސްލާހު

 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 12 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .4
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .6
 ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .7
 ންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .9

 ޢަލީ ސިރާޖު )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .10
 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .11
 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ލްގެ މެންަބރުއަތޮޅުކައުންސި .12

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  12ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު



 12ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

ރައީސް   ކައުންސިލްގެ  ހިރިމަރަދޫ  މިއޮތީ  އިސްލާހު، ދެން  ޭބނުންވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ވަހީދު  މުހައްމަދު 
 ކުރިއަށްގެންދަވާ.

 އަސްލަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނބީ 

ރައީސް، މިހާރު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ކަންކަން މިހާރު ހުށަހެޅި ފާސްކުރެވިއްޖެ، އެހެންކަމުން    ޝުކުރިއްޔާ
 ގެ ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު ނެތް ވާހަކަ ދެންނެވިން.  އަޅުގަނޑު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
، ދެން އިތުރު އިސްލާހެއް އެއްވެސް މެންަބރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، އަދި މިގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭ  ޝުކުރިޔާ ވަޙީދު

މެންަބރުންވެސް   ހުރިހާ  ޭބނުން  ކުރެވޭކަންކަން ފުރުޞަތުގެ  ފޮނުވައިގެން  ފޯމެޓެއް  ކުރިން  ނަމަވެސް  ޭބނުންކުރެއްވުމަށާ، 
ދަތިތައްކުރިމަތިވާނެ ަބއެއްކަހަލަ  ގޮތުންވެސް  އިދާރީ  ހުށަހަޅުއްވާނަމަ  ކަންކަން  ަބއްދަލުވުމުގައި  މިގޮތަށް  ތީ، އެގޮތަށްކުރެއްވުމަށާ، 

 ތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުން،އޭރުން ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަގަޅު މިކޮޅުން ފޯމެޓު ފޮނުވާފައިވާ ގޮ
ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ ޖުމްލަކޮށް މިގެނެވުނު އިސްލާހު ތަކާއެކު ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު 

 ފާސްކުރުމަށް،
ފާސްކުރުމަށް   2021އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު  އެހެންކަމުން މިހާރު މިގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާއެކު ހދ.  

    ބޭނުންވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 13 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު )ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް( .1
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا )އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .4
 ޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މު .5
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .6
 މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .7
 މް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޔޫސުފް މޫސާ )ނޮޅިވަރަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .8



 13ޞަފްޙާ:  

 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 
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 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .9
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .10
 ޢަލީ ސިރާޖު )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .11
 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .12
 އަޢުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .13

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  13ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ާބއްވާނީ   ަބއްދަލުވުމެއް  އަންނަ  ުބރާސްފަތި  2021ޖުލައި    01ދެން  ނިންމަ  ދުވަސްކަމަށް  ވާ  ވާ  ރިތާސަތުން 

 ަބއްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 
 ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުން،( ވަނަ އާންމު   4ވަނަ ދައުރުގެ   4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  )

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ކައުންސިލްގެ هللا. ޖަލްސާ މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި  ވަނަ    4ވަނަ ދައުރުގެ     4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

ނަންަބރު   ރިޔާސަތު  1  ހދ.އަތޮޅުގައިވާ    2އެޖެންޑާ 
 ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.ކައުންސިލްގެ 

 13ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  
   މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 
 ަބއްދަލުވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 13:55ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 ޖޫން 24ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން 4ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 1442ޛުލްޤައިދާ  13
 2021  ޖޫން  24

 
 
 
 
 


