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South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ 
   

 

 CB-04/Y/2021/06ނަންަބރު: 

 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    6ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ގައި   09:00  ރ  ހުގެދުވަހުކުރު  ވީ    2021  ޖުލައި  09ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    6  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު

 ބ އްވުނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ ދައުރުގެ   4" ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ہل  ا  و  ن م  و   هِ حبِ ص  و   هِ لِ آى  ل  ع  ولل و  س  ى ر  ل  ع   م  ل  السَّ و    ة  ل  الصَّ و    للِ مد  ل  ا  الرَّْْحـِٰن الرَِّحيِم،  للِ ِبْسِم "

 ވެ ތިއްެބވި ޙާޟިރުމިވަގުތު  .  14މެންަބރުންގެ ޢަދަދު    ޙާޟިރުވާންޖެހ ގައި  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން މިހިސާުބން ފެށުނީ. ޖަލްސާ  6
 ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  .10 ދުމެންަބރުންގެ ޢަދަ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ 

 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ސިރާޖު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަތޮޅު 1
 އޮންލައިންކޮށް  އަމީން މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަތޮޅު 2
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މ ޔަރު  3
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 4
 އޮންލައިންކޮށް  هللاއަދުދާނު ޢަްބދު ފިނ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް 5
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  6
 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 7
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  8



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 އޮންލައިންކޮށް  ޔޫސުފް މޫސާ  ރައީސް ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ  9
 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 10
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު ނ ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  11
 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  12
 އޮންލައިންކޮށް  އަޢުޘަމް އާދަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަކުނުދޫ  13

 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ނަން  މަޤާމް  #
 އަސްޢަދުهللا ޢަްބދު ޖެނެރަލް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ 1

 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ބެލެހެއްޓެވީ    6ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ކައުންސިލްގެވަނަ  ރައީސް   ހދ.އަތޮޅު 
 މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 5ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު  .2
ކައުންސިލް މެންަބރުން އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާ ަބޖެޓަކަށްވުމުން މިކައުންސިލްގެ  ވަނަ ދައުރުގެ    3ަބޖެޓަކީ ކައުންސިލްގެ  

ގޮތާއި،    ކައުންސިލް މިހާރު ހިނގަމުންދާ  ދާއިރު ަބޖެޓްގައި ހިމެނ  ޙަރަކާތްތަކާއި، އަތޮޅު  މުޅިން އާދައުރެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް
މަޑުޖެހިގެން ގޮސްފައިވާތީ، އަލަން އިންތިޚާުބވި ކައުންސިލުން ަބޖެޓް   ގެ ޙާލަތުގައި ަބޖެޓްގެ މުހިއްމު ޙަރަކާތްތައް  19-ކޮވިޑް

ރިވައިސްކޮށް ަބޖެޓުން ހިންގ  ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައި ަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށާއި، އަދި ަބޖެޓް ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ކުރިއަށް  މެންަބރުން  ަބ  ކައުންސިލް  ކަނޑައަޅާ  ގޮތަކަށްކަން  ކޮށް  ނިންމުމަށް  ގެންދާނީ  މަސައްކަތް  ރިވިއުކުރުމުގެ  ޖެޓް 

 . ޓައިމްލައިނެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

 ރިޔާސަތުން މިަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

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

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
،  ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރީން   މުހައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1

 އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހ ތީ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 3ޞަފްޙާ:  
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

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

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މ ޔަރ( މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .2
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ފިނ )  هللاއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު .3
 )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   .4
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު) ނަދީމް هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް  .6
 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   .7
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނީބ)   އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8
 )ނ ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   .9

 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވައިކަރަދޫ)   ޒާމިރުهللا ޢަްބދުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .10
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( މް އާދަމް ޡައަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢު .11

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 11ފެންނަކަމަށް 
 

ދައުރުގެ    4: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  ޔައުމިއްޔާ    5ވަނަ  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 
 ފާސްކުރުން. 

ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމުގެ   5ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، 

 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
 2 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބ ނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 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 
 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ   5ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 މެންަބރުންނަށްވެސް ކުރީން ވަނީ މެއިލް ކުރެވިފައި.  

އްވެސް އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް، އެއްވެސް  އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެވަނަ  5ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 . އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެންއެޔައުމިއްޔާ އެ މެންަބރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ 

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބ ނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މ ޔަރ( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް  .2
 )ފިނ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު .3
 )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .4
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް  .6
 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   .7
 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8
 )ނ ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   .9

 ސް()ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީ ޒާމިރު  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .10
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢުޡަމް އާދަމް  .11

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 11ފެންނަކަމަށް 

 

 

 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 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 
 

 

ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު    : 2  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 ބަޖެޓް ރިވައިސް ކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކައުންސިލްގެ    ހދ.އަތޮޅު 

 ؛ގުޅ ގޮތުން ަބޖެޓް ރިވައިސް ކުރުމާ ކައުންސިލްގެ ހދ.އަތޮޅު ،ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ 2އެޖެންޑާގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

ދެއްވުމަށް،   ފިލުއްވައި  އޮޅުން  އިތުރަށް  ގޮތުން  މިމައްސަލައާެބހ   މުޙައްމަދު  އަމީން  އަރުވަނީ،  މިފުރުޞަތު  މިހާރު   5އަޅުގަނޑު 
 ނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް.މި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2021ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ކިޔާލާނަން އަދި އެއްފަހަރު. އަޅުގަނޑު  . އާދެޝުކުރިޔާ ރައީސް
ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންަބރުން އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާ ަބޖެޓަކަށްވުމުން މިކައުންސިލްގެ މުޅިން   3ަބޖެޓަކީ ކައުންސިލްގެ  

ކުރިއަށްދާ ފެށިގެން  ކޮވިޑްއާދައުރެއް  މިހާރު ހިނގަމުންދާގޮތާއި،  އަތޮޅުކައުންސިލް  ޙަރަކާތްތަކާއި،  ހިމެނ   ަބޖެޓްގައި  ގެ   19-އިރު 
ޓުން ޙާލަތުގައި ަބޖެޓްގެ މުހިއްމު ޙަރަކާތްތައް މަޑުޖެހިގެން ގޮސްފައިވާތީ، އަލަން އިންތިޚާުބވި ކައުންސިލުން ަބޖެޓް ރިވައިސްކޮށް ަބޖެ

 އި ަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށާއި، އަދި ަބޖެޓް ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް މެންަބރުން ކުރިއަށް ހިންގ  ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅަ
 އް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ނެގެންދާނީ ކޮށް ގޮތަކަށްކަން ކަނޑައަޅާ ަބޖެޓް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓައިމްލައި 

މިހާރު އެންމެ މުހިއްމުކަމެއް ދީގެން ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްކަމަށް ވާތީވެ، ަބޖެޓް މިއީ  ސަލަ ހުށަހެޅީ  އަޅުގަނޑު މިމައް   ކަމުގައި ދެކެން.
އް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެ 

 ޝުކުރިއްޔާ، ނިންމާނެ ޓައިމްލައިނެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކ ތީ.  ކަނޑައަޅައި، އަދި މިމަސައްކަތް
 (ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތާއީދު ޒާމިރުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވައިކަރަދޫމި ހުށަހެޅުމަށް )

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް   5ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން، އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ބ ފުޅަކަށްވެސް  އްސަލާއަށް  މިމަ
 ؛މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން 1ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ ަބހުސްކުރުމަށް ނަން ނޯޓްކުކުރުމަށް 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.ވަގުތުކޮޅެއް މިނިޓް  5 ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް

 ؛ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހިރިމަރަދޫ -1
 އަޢުޡަމް އާދަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް   މަކުނުދޫ -2
 ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ވައިކަރަދޫ -3
 އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ކުރިނީބ -4
 މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މ ޔަރ   -5
 ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  -6
 هللاއަދުނާނު ޢަްބދު ފިނ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -7



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 6ޞަފްޙާ:  

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

www.haadhaal.gov.mv 
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fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 :  ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ހިރިމަރަދޫ 

. އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދު ކުރަން އަމީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަށް. އެމައްސަލައިގެ ާބވަތުން. ދެން ޔާ ރައީސްއްޝުކުރި
ހަމަސްދުވަސް. އަޅުގަ ޚަރަދު ނުކުރެނކުރިއަށް މިއޮތީ  ބ ނުންވ  މިހާރު  ކޯޑުތައް ބަލައި، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑުވެސް  ވިހުރި 

ކުރެވ ނީ ކޮން ކަންކަމެއްތޯ ަބލައި، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ކަންތައްތަކެއް ކުރެވ ނެ އުޞޫލަކަށް ގެނެސް، 
މިހުށަހެޅުމުގެ ސަަބބުން، ކުރިއަށް މިއޮތް    ން.ަބޖެޓަށް ަބދަލުތަކެއް ގެންނަން ފެންނަކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދު ކުރަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އ ގެން މަންފާ ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް  

 މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައުޡަމް އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ ދައުރުގެ   3އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުންވަނީ، މިދަނޑިވަޅަށް ަބލާއިރު، އަދި މިއީ  ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި  ޔާ  އްޝުކުރި
ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ބ ނުންވާ ގޮތަށް ަބޖެޓް   4ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހ  މިހާރު  

 އަޅުގަނޑުމެން ބ ނުންވާ މިސްރާަބށް ގެންދެވ ނީ ަބޖެޓްވެސް އެގޮތަށް ަބއްޓަންވެފައި އޮވެގެން. އެހެންވީމާ، އެކުލަވާލަން. ސަަބަބކީ
 ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން އަޅުގަނޑަށް ފެނ  މިކަން ކުރަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އަމީން އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް 

ދުވަހެއްވަރު، ުބރާސްފަތި، ހުކުރު ހޮނިހިރަކަށް ވާގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެން   3ކު، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ  ތާއީދު ކުރަން. ހަމައެއާއެ
ުބރަކަށް ކައުންސިލް މެމްަބރުންގެ ޓީމު އެއްކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގައި މަޑުކޮށްގެން މިކަން ކުރެވ ނެ ގޮތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް، އ ރުން އެއް

އަޅުގަނޑަށް ފެނ  އަންނަ ހަފްތާގެ ުބރާސްފައްޗަށް މީޓިންގ އެއް ޝެޑިއުލް   އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވ  ގޮތުގައި.  މިކަން ނިންމާލެވ ނެ
ދިއުމަށް. ކޮށްފައި، ހުކުރުދުވަހު މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކޮށްފައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަށަށް ދުރުވެވ ގޮތަށް ޕްލ ނެއް ހަދާލައިގެން ކުރިއަށް ގެން

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޒާމިރު هللا ޢަބްދު އިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވަ 

ފަދައިން   މިފުރުޞަތުގެ ބ ނުން ހިފަން ބ ނުންވީ، މަކުނުދޫ ކައުންސިލްފެ ރައީސް އައުޡަމް އެވިދާޅުވި ޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑު  އްޝުކުރި
ގޮސް، ރަނގަޅަށް ަބޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް. އެޅުގަނޑުވެސް ހުށަހަޅަން ބ ނުންވާ ގޮތަށް   އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

 ޮބޑަށް ތާއީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށްއައުޡަމްވެސް އެވިދާޅުވީ، އެހެންވީމާ އެވާހަކައަށް 

 ފުޅު އަސްލަމް ދެއްކެވި ވާހަކަ هللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 

ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އްޝުކުރި
އަދި އައުޡަމް ފާހަގަ ކުރެއްވި ނުކުތާ، ަބޖެޓް ރިވައިސްކުރާއިރު ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް އެއްތާކަށް ޙާޟިރުވެގެން   .ތާއީދު ކުރަން

 މީތި ރިވައިސް ކުރުން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އަންނަ ހަފްތާގެ ުބރާސްފައްޗަށް ނުނިމިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ކޮށް އެއްޗެހި ހަދަމުން. އެހެންވީމާ، ުބރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށްވެސް އޮންލައިން  ހުރިހާ ރަށަކުން މިދަނީ ޕްލ ންތަކާ  ހުންނާނެ. މިހާރު

ށް ނިންމާލެވ ނެ ގޮތެއް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ. އ ގެ އިތުރުން ފައިނަލް ސްޓެޕް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސިޓްކޮށްގެން ފައިނަލްކޮ
، ުބރާސްފައްޗާހަމައަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފަ، އެންމެ ފަހުގެ ވަނަ ދުވަހު  15ޅުގަނޑު ބ ނުންވަނީ. އެހެންވީމަ  ހެދިގެން ދިއުން އަ

ަބއްދަލުވުން ކައުންސިލަށް ހުރިހާ މެމްަބރުން ޙާޟިރުވެ ަބޖެޓް ރިވައިސްކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނ . ަބޖެޓް ރިވައިސްކުރާއިރު، އަތޮޅު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 7ޞަފްޙާ:  

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

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

+(960) 6528801 
 

 

ކްޝަނުން މިހާރުވެސް އެބ ފުޅުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ަބއެއް ކަންތައްތައް. އަދި ކޮށްނިންމާފައި ކައުންސިލްގެ ފައިނ ންސް ސެ
 ޝުކުރިއްޔާ. އޮންލައިންކޮށް ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ފޮނުވާލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފް މޫސާ ދެ 

ޔާ ރައީސް. ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ަބޖެޓް ރިވައިސްކުރުމުގެ ކަންތަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އްޝުކުރި
އައުޡަމް އެއިޝާރާތްކުރެއްވި އަދި މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަ  ކުރަން.  ޅުގަނޑު ގޮތަށް އެމަސައްކަތް 

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ފިނ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދުނާނު ޢަބްދު 

ޮބޑަށް ތާއީދު ކުރަން. އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެހުށަހެޅުމަކީ  އްޝުކުރި ޔާ ރައީސް. ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސްގެ ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް 
މަސައްކަތް މިއެވިދާޅުވި ގޮތަށް ގޮތަށް  އާދަމް  ޅުމެއް ކަމަށް. އަދި މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައުޡަމް  ވަރަށް މުހިއްމު ހުށަހެ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.ށް ފެންނަ އަޅުގަނޑަ ކުރުމަށް

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މ ޔަރ މުޙައްމަދު އާޠިފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދަންނަވާނީ އަމީންގެ އެހުށަހެޅުމަކީ މިވަގުތަށް ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ހުށަހެޅުމެކ . އެއީ ަބޖެޓް އަޅުގަނޑު  ޔާ ރައީސް.  އްޝުކުރި
ގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރިން ހެދިފައޮތް ަބޖެޓްވެސް  ޅުރު މިވަނީ ޖެހިފައި. ަބޖެޓް ރިވައިސް ކުރައިރު އަރިވައިސް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މިހާ

އި ހުރީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއްތޯ، މިހާރު ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހ ހެން ަބލާލަން. އެަބޖެޓްގަ 
ަބޖެޓަށް ގެންނަން ބ ނުންވާ ަބދަލުތައް ގެނައުމަށް، މިހާރުވެސް ަބޖެޓް ޝެއަރ ކޮށްލީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ބ ނުންވާ ޚިޔާލުތަކަކާއެކު 

ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަސައްކަތްތައް އަވަސްވެ ލުއިވެގެން ދާނެހެން. އަޅުވާއިރު އަ  ފިޒިކަލް މީޓިންގ އަކަށް އެޓެންޑް
އެަބއިން މިމަހު  ރަބ ނުންވ ، މިހާރު   ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަހަލަ    16އީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު 

ވަނަ   16ވެގެންދާނެ    ށް އުދަނގޫފައިނަލް ވީކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނ ނގ . އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، ކުޑަކުޑަކޮގޮތަކަށް. އަދި މުޅިން  
އުޅެވިދާނެ.   އެމަސައްކަތުގައި  ރަނގަޅަށް  ތަންކޮޅެއް  ދުވަހު  ުބރާސްފަތި  އިންނަ  އ ގެކުރިން  އުޅުމަށް.  އެމަސައްކަތުގައި  ދުވަހު 

 ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރު ވާހަކަ ދައްކަވާ ނިމުނީ. މިދެއްކެވި ވާހަކަ ތަކަށް ަބއްލަވާފައި، ދެވަނަ ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ބ ފުޅުން މިހާ
ހުށަހެޅުމެއް ވަނީ   2،  ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބ ފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ދެންމެ ދެކެވުނު ވާހަކައިގައި

ކަލް ަބއްދަލުވުމެއް ބ އްވުމާއި، އެަބއްދަލުވުމުގެ ކުރީންވެސް އޮންލައިން ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވައި މަސައްކަތް ޒި އައިސްފައި. އެހީ ފި
 ؛މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ  3ކުރުން. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ބ ފުޅަކަށްވެސް 

 ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ   ދެވަނަ 

 އަމީން މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް  އަތޮޅު  -1
 އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -2
 މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  -3



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 8ޞަފްޙާ:  

 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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 ބަހުސްކުރުމުގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

، އެހުށަހެޅުއްވި ދެހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދު ކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނަންޝުކުރިޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  
ަބޖެޓްގެ  ފިޒިކަލް މީޓިންގ އެއްގައި އިށީނުމުގެ ކުރީން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންޑ ޓް ތެރ ގައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

ރި ގޮތުން ކުރަންޖެހ  ޚަރަދުތަކާއި، މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތަކާއި، މިކަންކަމަށް ގައި ދެކެން. އިދާމަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމު
އަޅުގަނޑަށްވެސް   ކުރެވ ނެ.  ސަލާމަތް  ވަގުތު  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އިށީނީމަ  އެއްގައި  މީޓިންގ  ފިޒިކަލް  ކުރުމަށްފަހު  ރިވައިސް  ަބޖެޓް 

ރަ އެަބއޮތް  ލިިބފައި  މައުލޫމާތު  ކަމަށް. ނުރަސްމީކޮށް  ކުރައްވާ  ދަތުރުފުޅެއް  މިއަތޮޅަށް  އަވަހަށް  ވަރަށް  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
މެންަބރުންނާ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ކޮށްދެއްވާތި  މަސައްކަތް  ރައީސް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ވަޑައިގަންނަވާނަމަ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޖެއްސުން. އަދި އެއިންތިޒާމު ހަމަޖެހިއްޖެކަމަށް ވަނީނަމަ، އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަބއްދަލު ކުރެއްވ ނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ
އް މެންަބރުން ފިޒިކަލީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ަބއްދަލު ކުރެވ ނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެ

 ކަމުގައި ދެކެން.  ޝުކުރިއްޔާ، 

 ހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ 

ކަމަށްވަންޏާ   ލިިބއްޖެ  ލިިބފައެއްނެތް.  އަޅުގަނޑަކަށް  އަދި  މަޢުލޫމާތެއް  ކަމުގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ. 
 އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ތިބ ފުޅުންނާ ަބއްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ ތޯ.

 ވި ވާހަކަފުޅު އަސްލަމް ދެއްކެ هللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 

އޮންލައިން އްޝުކުރި ކުރީން،  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފިޒިކަލް  ބ ނުންވަނީ،  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުގައި  ދެވަނަ  ރައީސް.  ޔާ 
ޖެހިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ަބއްދަލުވުމަކަށް ދާވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ، ފިޒިކަލް ަބއްދަލުވުމަކަށް ގޮސްފައި ނުނިމި އަންނަން  

އިން އެއުފުލަނީ އިތުރު ޮބޑު ތަކުލީފެއް، ދަތުރު ކުރުމާ އެތަނަށް ދިއުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތުތަކާ އެަބ ބ ކާރުވ . އެހެންވީމާ، އޮންލަ
ފިއްޔާ ދެން އެމައްސަލަތަކެއް ަބއްދަލުވުމަކަށް ގޮސްފައި ނިންމަންޖެހ  ކަންތައްތައް ވާހަކަ ދެކެވި ވަކިގޮތަކަށް ނިމިގެން ސިޓްކޮށްލައި

 ނުނިކުންނާނެ. ވީމާ، އެކަން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން. އާދީއްތަ، ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ، ނުވަތަ އ ގެތެރެއިން
ަބޖެޓާއި ަބޖެޓާ ގުޅުންހުރި ދުވަސްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ  

ކައުންސިލެއްގެ ރައީސް، ހުރިހާ މެމްަބރުން،   އެންމެހާ ކޮންޓެންޓްތައް ފޮނުވާލަ ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އ ގެ އިތުރަށް، ހުރިހާ
ރިވައިސް ޙަރަކާތްތަކެއް  ަބޖެޓް  ހިމެނ ނެ  އެކުރާއިރުގައި  ހުންނާނީ  )އެކިރަށްރަށުގައި  ކަނޑައަޅައި،  ަބއެއް ވެސް  ކަންތައްތައް.  ކި 

ވ  ކަންތައްތަކަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ލެވެލްގައި ކުރަން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެސް ވެދާނެ( އެގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެ 
ޅުގަނޑުމެންނަށް އިންނާނީ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅައި، އެއޮންނަ އޮންލައިން ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވިގެން މީތި ނިމިއްޖެއްޔާ އަ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 9ޞަފްޙާ:  

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

+(960) 6528801 
 

 

ހު ވަރަށް ފުރިހަމަ ަބޖެޓް ރިވައިސްއެއް ކުރެވިފައި. އެއަށްފަހުގައި، ުބރާސްފަތި ނުވަތަ ުބރާސްފަތި ދޫކޮށްލާފައި އެއަންނަ ބަންދުދުވަ 
 ކުރިއްޔާ.ޝުފިޒިކަލް ަބއްދަލުވުމަކަށް ޙާޟިރުވެގެން ފާސްކޮށް އެކަންކޮށް ނިންމުން އަޅުގަނޑަށް ފެނ . ވަރަށް ޮބޑަށް 

 ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަދި މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި އްޝުކުރި
ދެކ ގޮތުގައި އޮންލައިން ަބއްދަލުވުންތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނިކުމެގެން އައިސް، ފިޒިކަލް ހުށަހެޅުމަށް ތައީދު ކުރަން. އަޅުގަނޑު  

ަބއްދަލުވުމަކަށް ދެވިއްޖެއްޔާ ޑިސިޝަން މ ކްކުރަން ފަސ ހަ ވެގެންދާނެ. އަދި ގިނަ ޚިޔާލު ތަކެއް ލިިބގެން އައިސް، އ ގެން އެންމެ 
މެ ިބނާކުރެނިވި ޚިޔާލު ނުވަތަ އެނިންމުން ނިމިގެންދާނެ، ދިގުލައިގެން ނުގޮސް. އެއީ ، ނޫނިއްޔާ އ ގެން އެންފޮނި، މީރު   ،ރަނގަޅު

 ފާހަގަކޮށްލަން ބ ނުންވާ ކަމަކީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ށް ބ ނުންވާ ކަމެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ަބޖެޓް ރިވައިސް ކުރެވެންޏާ ވީއެންމެ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ޮބޑަ
އްކާ އަވަހަކަށް އެކަން ކުރެވިގެން ދިއުން. އޮންލައިންކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެަބ ދިމާވ . ަބއެއް ބ ފުޅުން ދަ

ކަންތައްވެސް މިކަހަލަ  ނުވުމާ  ސާފު  ޮބޑަށް   ވާހަކަ  ކަންތަކުގައި  މިކަހަލަ  ކަންނ ނގެ  ަބއްދަލުވުމެއްގައި  ފިޒިކަލް  ދިމާވ .  އެަބ 
 ފާހަގަ ކޮށްލަން އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދެކެވ ނީ. އެކަންތައް ހަމައެކަނި

 ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްލަމްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދު ކުރަން. އެގޮތަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިނީބ  
.  ގޮތްތަކެއް ނިމިގެން މި ދާންޖެހެނީ އެއްމ ޒު ދޮށަށް. އެހެންނޫންނަމަ، ވަގުތުތަކެއް ބ ކާރުވެގެންދާނެ ނުނިމި އައިސްފިކަމަށް ވަންޏާ

ގޮސް ދުވަސްތަކެއް ބ ކާރު ގޮތުގައި މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމާއި، ޢީދު ަބންދާ މިދިމާވަނީ.    6  އ ގެ އިތުރަށް، މިޖުލައި މަހަކީ
ރަށް ޮބޑަށް ގެއްލުން ވެގެންދާނެ އަޅުގަނޑުމެން ޕްލ ން ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް. ވީމާ، އަޅުގަނޑުވެސް ބ ނުންވަނީ ވަގޮއްސިއްޔާ  

 ޝުކުރިއްޔާ.މެވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން އެއްމ ޒު ދޮށަށް ދާން. ވަރަށް ޮބޑަށް އޮންލައިންކޮށް މިކަމުގައި ކޮން

 މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައުޡަމް އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހެޅުއްވި ށައަސްލަމް އެހު هللا ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން 
ކުރިޔަށް،  ަބއްދަލުވުމެއްގެ  ފިޒިކަލް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް،  ކަންނ ނގެ.  ހުށަހެޅުމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހުށަހެޅުމަކީ 

، އޮންލައިންކޮށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވި، ކޮންމެސްވަރަކަށް ޕޮއިންޓްއައުޓްސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަބޖެޓް ލިިބފައި އޮތް ކަމުގައި ވަންޏާ
ގެ ނޯޓުކުރެވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގެއް ފެނިގެންދާނެ ކަންނ ނގެ. ދެން ހަމައެޔާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އޮންލައިން ަބއްދަލުވުމު

ަބޖެޓް ސެކްޝަންގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ަބޖެޓް ވަރަށް ތެރެއިން، ފުރަތަމަ  ަބއިވެރިވެ، މިހާރު އޮތްގޮތަށް  ހެޑް، އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު 
ނެ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލަ ދެއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އ ރުން ވާނެގޮތަކީ ހުރިހާ ބ ފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަހުމު ވެގެންދާ

ލާއެކު ކުރިއަށް ގެންނެވ ނެ ންނަންޖެހ  ަބދަލު، ހުރިހާ ބ ފުޅުންގެ ޚިޔާރު ަބޖެޓް އެއޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގެކިހިނަކުންކަން މިހާ
 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ގައި މިވާ، އަތޮޅު   2ންަބރު  ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން. އަޅުގަނޑު ކިޔަލަދ ނަން މިއޮތް ގޮތް. އެޖެންޑާ ނަ
، ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ަބހުސްގެ ތެރ ގައި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ

ޢަްބދު ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އަންهللا ކުރިނީބ  ހޯމަ،  އާދީއްތަ،  ހަފްތާގެ  އަންނަ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މިތިންދުވަހު އަސްލަމް  ގާރަ 
ން އޮންލައިން ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވައި، ަބޖެޓް ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރު 

 . ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މ ޔަރ( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް  .2
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( )ފިނ  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު .3
 )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   .4
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެން .6
 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   .7
 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .8
 )ނ ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   .9

 )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .10
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢުޡަމް އާދަމް  .11

 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިހުށަހެޅުންޓު ދެއްވާފައިވާތީ، މެންަބރުން ވޯ 11ފެންނަކަމަށް 

 ؛ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުންވަނަ އާންމު   6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 

 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބ ނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 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 
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ދުވަހު.  ވާ ުބރާސްފަތި    2021ޖުލައި    15ދެން އަންނަ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާނީ  
 ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ. هللا. މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި ޢާންމު ަބއްދަލުވުންވަނަ  6ދައުރުގެ 

 ތައް ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

ކައުންސިލްގެ  1 ހދ.އަތޮޅު 
އަމީން   ރައީސް،  ނާއިުބ 

 މުޙައްމަދު 

ނަންަބރު    ހދ.އަތޮޅުގައިވާ    2އެޖެންޑާ 
ަބޖެޓް    2021ކައުންސިލްގެ   އަހަރުގެ  ވަނަ 

 އަލުން ރިވައިސް ކުރުން.

ކުރުމަށްޓަކައި،   2021 ރިވައިސް  ަބޖެޓް  ގެ 
އަންގާރަ،  ހޯމަ،  އާދިއްތަ،  ހަފްތާގެ  އަންނަ 

ަބއްދަލުވުން  4މި  ުބދަ   އޮންލައިން   ދުވަހު 
ކުރުމަށްފަހު،   މަޝްވަރާ  ާބއްވައި  ތަކެއް 
ފިޒިކަލް  ާބއްވާ  ދުވަހު  ުބރާސްފަތި 

    ަބއްދަލުވުމުގައި ަބޖެޓް ފާސްކުރުން. 

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ.  09:40  ރ ވަނަ ދުވަހުގެ  2021  ޖުލައި  09ނިމުނީ   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން  6ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 1442ޛުލްޤައިދާ  29
 2021  ޖުލައި  09


