
 

 1ޞަފްޙާ: 

 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 
 

 

a 

  

 

 ,Secretariat of the Atoll Council  ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުްނިސްލގެ އިާދރާ 

South Thiladhunmathi 

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

 

 CB-04/Y/2021/07ނަންަބރު: 

 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    7ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ގައި   10:00  ހުގެދުވަ  ުބރާސްފަތިވީ    2021  ޖުލައި  15ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    7  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު

 ޭބއްވުނެވެ.ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  7ވަނަ 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 "

ޖަލްސާ  7 ފެށުނީ.  މިހިސާުބން  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ޢަދަދު    ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި  ވަނަ  ތިއްެބވި ޙާޟިރު.  14މެންަބރުންގެ   ވެ 
 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރެއް ނެތް. ސަލާމުގައި އަދި ޗުއްޓީގައި މެންަބރަކު ހުންނެވިކަން އަންގާފައެއް ނެތް.  .14 ދުމެންަބރުންގެ ޢަދަ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 14 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ސިރާޖު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަތޮޅު 1
 އިދާރާގައި އަމީން މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަތޮޅު 2
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު  3
 އިދާރާގައި ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ކައުންސިލްގެ ރައީސްހަނިމާދޫ  4
 އިދާރާގައި هللاނު ޢަްބދުނާއަދު ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 5
 އިދާރާގައި ޢަލީ ރަޝީދު ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  6
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  7



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 އިދާރާގައި ނަދީމް هللا ޢަްބދު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 8
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  9
 އިދާރާގައި ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  10
 އިދާރާގައި އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 11
 އިދާރާގައި ޢަލީ ސިރާޖު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  12
 އިދާރާގައި ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  13
 އިދާރާގައި އަޢުޘަމް އާދަމް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  14
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ނަން  މަޤާމް  #
- - - 
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ބެލެހެއްޓެވީ    7ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ކައުންސިލްގެވަނަ  ރައީސް   ހދ.އަތޮޅު 
 މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 6ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .1

މައްސަލަ:  ރިޔާސަތުން  .2 އުޞޫލު   ހުށަހަޅުއްވާ  ކުރުމުގެ  ޒީނަތްތެރި  ސަރަޙައްދު  ބަނދަރު  ރަށްރަށުގެ   ހދ.އަތޮޅު 
 ( އިސްލާޙު ކުރުން. CB-INQ/U/2021/01)ނަންަބރު: 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

 މިަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.ރިޔާސަތުން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުށަހެޅުނުގޮތަށް   މި  އެޖެންޑާ  ނުވާތީ،  ހުށަހަޅުއްވާފައި  އިސްލާޙެއް  އެއްވެސް  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ކުރަން ފާސްއެޖެންޑާއަށް 
 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން، 

 

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
- - - - 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

    މުޙައްމަދު ސިރާޖުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަތޮޅު .1
 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   އަތޮޅު .2
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ( މުޙައްމަދު އާޠިފް ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހަނިމާދޫ )   ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .4
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ފިނޭ)  هللاކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅު .5
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އަތޮޅު .7
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު) ނަދީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .8
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .9

 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   އަތޮޅު .10
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނީބ)  އަސްލަމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11
 )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   އަތޮޅު .12
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވައިކަރަދޫ)  ޒާމިރުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .13
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( މް އާދަމް ޡަމެންަބރު އަޢުކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .14

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 14ފެންނަކަމަށް 
 

ދައުރުގެ    4: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  ޔައުމިއްޔާ    6ވަނަ  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 
 ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ   ހދ.އަތޮޅު  ނަންަބރުގައިވާ:  ދައުރުގެ    4ވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    6ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ން، ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތު

 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 14 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

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

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ 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 

ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ   ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު  ޔައުމިއްޔާ    6ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު  އަށް ވަނަ 
  އެދެން.އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކުރައްވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރަކު ހުންނެވިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން 

 މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޢަލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ނައިވާދޫ 

ރައީސް.   މިއޮންނަނީ  ޝުކުރިޔާ  އުޞޫލަކުންތޯ  ގޮތުގައި   6ކޮން  މެންަބރުންގެ  ނުގަންނަވާ  ޙާޟިރުވެވަޑައި  ަބއްދަލުވުމަށް  ވަނަ 
ވަކި   ރަޝީދު  ޢަލީ  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ރައީސް  ނައިވާދޫ  ގޮތެއްގައި  ކުޑަ  ޒިންމާދާރުކަން  ވަރަށް  ކަމަށް.  ނާންގާ  އެއްޗެއް 

ކުރެވިގެންދިޔައިރު،   ނިންމަވާފައިވާ ހިއްސާ  ގްރޫޕުގައި  ވައިަބރ  މަޢުލޫމާތު  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކުރަން.  ފާހަގަ  ނިންމުމެއްކަން 
ހިއް އޮންނާނެކަން  ަބއްދަލުވުން  ރައްޔިތުންގެ  އެރޭ  އޮންނާނެ  ވަކިއެއްޗެއް ނާންގާ އަޅުގަނޑު  އޮއްވާ،  އަންގާފައި  އެހެން  ސާކޮށްފަ. 

ކަމަ ދެކުން  ވަކިގޮތަކަށް  ދޭތެރޭ  އަޅުގަނޑާ  ވުމަކީ،  ލިޔެފައި  ޔައުމިއްޔާގައި  ކަމަށް  ހަމައެގޮތަށް   ށްޙާޟިރުނުވާ  ކުރަނީ.  ޤަޫބލު 
ނައެ ފުރުޞަތު  ދިން  ރަށްރަށަށް  އެހެން  ކުރެވިގެންދިޔައިރު،  އެޖެންޑާ  ރައްޔިތުންނާަބއްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުދީ   އިވާދޫއަށް 

ަބއްދަލުކުރަން ރޭވިފައި އޮއްވާ، އެހެން ރަށްރަށަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި އަޅުގަނޑަށް އެފުރުޞަތު ނުދެއްވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމާ 
 ން ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ކުށްވެރިކުރާޙާލު، ޔައުމިއްޔާގައި މިގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތީމާ ހަމަ އެކަ

 ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކައުންސިލްގެ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ތިކަން ގެންދިޔަ ގޮތް ދަންނަވާލާނަން. އެހެން އެއްވެސް ޭބފުޅަކު އެަބއޮތްތޯ އެއްޗެއް އިތުރު ކޮށްލައްވަން. ނެތިއްޔާ،  
ން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮއްވާ، އެގްރޯ މީޓިންގ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރީން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް އެގަޑީގައި ަބއްދަލުވު

ކުރި މަސައްކަތް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ރޭވީމާ،  އެގަޑިއަށް  ހަމަ  ކުރެވޭތޯ. އެއް  ަބދަލު  ގަޑިއަކަށް  އެހެން  ަބއްދަލުން  އެޭބފުޅުންގެ  ން 
ނުވި.   ގޮތެއް  ކުރެވޭ  ަބދަލު  އެަބއްދަލުން  ނަމަވެސް  ސިޓީއެހެން  ކުޅުދުއްފުށީ  އެަބއްދަލުވުމުގައި ދެން  ވިދާޅުވެއްޖެ  މޭޔަރ  ގެ 

ަބއިވެރިވެވޭގޮތަށް   އެަބއްދަލުވުމުގައި  ވިދާޅުވެއްޖެ  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ހަނިމާދޫ  އަދި  ވާހަކަ.  ޭބނުން  ަބދަލު ގަޑި  ަބއިވެރިވާން 
 ވިދާޅުވެއްޖެ އެގަޑީގައި ރައްޔިތުންނާ ކުރުމަށް. ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ގަޑި ަބދަލު ކުރުމުން، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ވެއްޖެ  އުނދަގޫ  ތަންކޮޅެއް  މިހިސާުބން  ަބދަލުކުރީ.  ގަޑިއަކަށް  އެހެން  އަނެއްކާވެސް  ދެން  ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް.  ަބއްދަލުކުރުން 
 އެލްޖީއޭ އާވެސް މަޝްވަރާ ފައި، އަދިށްމަޝްވަރާ ކޮ  އިބު ރައީސްއާ ަބދަލު ކުރަން ޖެހުނީމަ. ދެން އަޅުގަނޑު ނާގަޑި  މާގިނައިން  
 ހަމަޖެއްސީ. އެއީ އެކަން ދިޔަ ގޮތަކީ.   އެއްފަހުން ގަޑި ،ކުރުމަށްފަހު

 މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޢަލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ނައިވާދޫ 

. ޭބފުޅުންނަށް ދެއްވި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ނުލިުބނީއަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކަމެއް މި ފާހަގަ ކުރީ. އެއްކަމަކީ، ކީއްވެގެންތޯ އެހެން  
ގޮތުގައި، ރައީސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކޮންމެވެސް  ހަމަ އެއްސަަބަބކަށް، ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލު ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު ކުރާ

އަތޮޅު  އެއީ  ަބދަލުކުރުން  ގަޑި  ގެންގުޅުއްވަން.  ތަފާތުކުރުންތަކެއް  ދިޔަކަމެއް   ހައިސިއްޔަތަކުން  ގެއްލިގެން  ހައިަބތު  ކައުންސިލްގެ 
ން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުގައި. ގަޑި ަބދަލު ކޮށްފިއްޔާ، ދެން އަެބދަލުކުރި ސަަބުބ ހުރިހާ އެންމެނަށް އެހައްޤު އެއްގޮތަކަށް އޮންނަ 

. ދެން ކީއްވެތޯއޭ ސަަބެބއް ނާންގާ ޙާޟިރު ޖެހޭނީ. ދެވަނަ ކަމަކީ، އަޅުގަނޑު ގްރޫޕުގައި ޖަހާފައި އޮތީ، ަބއްދަލުވުން އޮތް ވާހަކަ
 ޢާންމުކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވާތީ   ވެފަ،ހުރިހާ ތަނަކަށް ދާއެއްޗަކަށް  ވެްބސައިޓަށް ލެވިއަކީ  ނުވާ ކަމަށް ޔައުމިއްޔާގައި މިއޮތީ. ޔައުމިއްޔާ

އެއީ، ޙާޟިރުނުވާ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތީމަ  ސަަބެބއް ނާންގާ    އަދި ނައިވަދޫ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފެނިގެން ދާއިރުގަ، ނައިވާދޫ ރައީސް
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މައްސަލައަކީ.  މީގަ  ކޮަބއިކަމެއް  ކިހިނެއްވެގެން،  އެއީ  އިރުގަވެސް ނޭނގޭނެ  ފެންނަ  ފަހުން  ދުވަހެއް  އެތައް  މީގެ  ނުވަތަ  މާދަމާ 
 އަޅުގަނޑު ޭބނުންވަނީ ސާފުކޮށްލަން.  ދެމައްސަލައެ

 ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކައުންސިލްގެ 

ކޮށްލައްވަން. ދެން ަބއްދަލުވުން އަޅުގަނ ޑަށް ފެންނަނީ ޔައުމިއްޔާގައި، ސަަބެބއް ނާންގާ ޙާޟިރުނުވާ ކަމަށް އޮތް ތަން އިސްލާޙު 
ގަޑީގައި ަބއްދަލުވުން ނުާބއްވައިފިނަމަ،   ާބއްވަންވާ ަބއްދަލުވުން  ގަޑި ަބދަލުކުރުން ގިނަވެއްޖެ ނަމަ، އަދި  ހަމަޖެއްސީ،    އަށްއެގަޑި

ތަކުރާ މައްސަލަތައް  ޭބއްވުމަށް    .ރުވާނެތީމިކަހަލަ  ަބއްދަލުވުން  ކަނޑައަޅައި،  ގަޑިއެއް  ދަށުން  ާބރުގެ  ލިިބގެންވާ  ރައީސަށް  އަދި 
ނައިވާދޫއަ ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެއްވާފައިވާތީ.  ލަފާ  ރައީސްވެސް  ކުރަކަނާއިުބ  ތަފާތު  ވަރަށް ނީކީ ނޫން.  ށް  އަޅުގަނޑު 

ކުރާނަން  ނުވެސް  އަދި  އަޅުގަނޑެއް،  ނުކުރަން  އެގޮތަކަށް  އެކަން  ނުުބނުން.  އެގޮތަށް  ބުނުން  ުބނާ  ކުރަނީއޭ  ތަފާތު  އެދެން 
 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަސްލަމް  هللا ޢަބްދު ރައީސް    ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރަށެއް ތަމްސީލުކުރަން އަންނަ އިރުގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ކަންތައް ކުރެވިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. 
ނުކުރޭ.  ފޯވާޑެއް  މެއިލަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ނުލިޭބ.  އަޅުގަނޑަށް  ޔައުމިއްޔާ  މިއެޖެންޑާއާއި،  ބޭނުންވޭ،  ފާހަގަކޮށްލަން  އިތުރަށް 

ސާ މައްސަލައަކުންތޯ،  އަޅުގަނޑު  އިދާރީ  ނުފޮނުވުނީ.  އޭތި  ރައީސަށް  ކައުންސިލްގެ  ކުރިނީބ  ކީއްވެގެންތޯ  ޭބނުންވޭ  ފުކޮށްލަން 
އެއްޗެއް  އެހެން  ވާހަކަނޫން  ދައްކާ  ޖަލްސާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކޮށްލާއިރު،  މިހެން  ޔައުމިއްޔާ  މައްސަލައަކުންތޯ.  ޓެކްނިކަލް 

އޮވެދާނެކަމަށް ލިޔެފައި  ނޭނގޭ އޭގައި  އަޅުގަނޑަކަށް  މިފާސްކުރަނީ.  އޭގެފަހުން  އަދި  ފޮނުވަނީ،  މިޔައުމިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   
 ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެފައި އޮތީ ކޯޗެއް ކަމެއް. އިރުކޮޅަކުން ވޯޓަކަށް އައްސަވާނެ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަމީން މުޙައްމަދު  ރައީސް  ނާއިބު    ކައުންސިލްގެ 

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ މީ ަބހުސްކުރާ މަރުހަލާއެއް ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް، ނައިވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެވިދާޅުވަނީ 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިހާ ކުރީ ސްޓޭޖެއްގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އެފުރުޞަތުވެސް ލިބެންޖެހޭ. އެހެން ނަމަވެސް  

އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެއްވީމަ. މިހެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ހުރިހާ ޤަޫބލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ދެޒިންމާއެއް  އެއީ  ކަމަށް   ދިމާވާނެ 
އެއްމެން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން، ހައްލު ހޯދައިގެން، އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގޭގޮތަށް ރައީސަށް އެއްާބރުލުން ދެއްވައިގެން ކުރިއަށް 

އަޅު ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލު ނުކުރެވޭ ވާހަކައެއް އެދައްކަވަނީ ނައިވާދޫ ރައީސް. އެއީ ގެންދެވުމަށް  އަދި  ގަނޑު އެދެން. 
ަބރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ވެސް ވާނީ ހަމަހަމަ. ކޮންމެ މެންަބރުންޮބޑު އާާބދީއެއްނެތް، ހުރިހާ މެންމިތާކު ވަކި ޮބޑު ރަށެއް ޮބޑު މީހެއް  

މަތީގަ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ދެކޭނީ. އެކަން އެގޮތަށް މާނަ ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެއްވޯޓު. އެހަމަހަމަ ކަން
  އެދެން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު އާޠިފް  

އެޖެ ފާސްކުރުމުގެ  ޔައުމިއްޔާ  ހީވަނީ  ނައިވާއަޅުގަނޑަށް  މިދަނީ.  ކުރިޔަށް  ރައީސް  ންޑާހެން  ހުށަހެޅުން  އެހުށަހެޅުއްވި  ރައީސް  ދޫ 
އެވަނީ ަބލައިގަނެފައި، އަދި ޔައުމިއްޔާ އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެދިފައި. ދެން އެންމެފަހުން ޭބއްވުނު މީޓިންގ ގައި އަޅުގަނޑުމެންވާނީ 

ގަޑީގައި   ކަނޑައެޅޭ  ވަކިގޮތަކަށް،  މީޓިންތައް  ކައުންސިލްގެ  ގެންދިއުމަށް  އަތޮޅު  އެހެންވީމަ ކަންނޭނގެ.    ންމާފަނި ކުރިއަށް 
 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެޖެންޑާއާގެން ކުރިއަށް ދާންވީހެން. 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކައުންސިލްގެ 

ަބއްދަލުވުން  ގަޑީގައި  އޮންނަ  ަބއްދަލުވުން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އެއްަބސްވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  ދެން  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 
ފުޅުންވެސް އެކިފަރާތްތަކުން އަންނަ ަބއްދަލުވުންތައް އެގަޑިޔަށް ފޯލްވާކަމަށް ވަންޏާ، ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން، އެގަޑި ޭބއްވުމަށް. ތިޭބ

ދެން ވެއްޖެއްޔާ.  ަބދަލުވާން  ގަޑި  މިގޮތަށް  ދިމާވާނެ  މައްސަލަތައް  ވަރަށްގިނަ  މިކަހަލަ  ަބއްލަވާތި.  ޔައުމިއްޔާ ހުސްކުރެވޭތޯ   
 ފައި އޮތްތަންކޮޅު. ވިޙާޟިރު ނުވާކަމަށް ލިޔެ ލާނަން އެތަންކޮޅު، ސަަބުބ ނާންގަވާޙުކޮށްއަޅުގަނޑުމެން އިސްލާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު އާޠިފް  

ލީ. ހެޑިންގ ގައި ޅުވާލާފަ ހެޑިންގ ކިޔާރަތަމަ ހުއަޅުގަނޑަށް އަސްލު އެޔައުމިއްޔާ ނުލިެބއޭ ދެންނެވުނީ ކުށަކުން. އެއީ އަޅުގަނޑު ފު
ވަނަ   4ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ    4ވަނަ ދައުރުގެ    4އިންނަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާހެން އޮންނާނީ. އެތަންކޮޅު އިސްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ.  6ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަމީން މުޙައްމަދު  ރައީސް  ނާއިބު    ކައުންސިލްގެ 

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެއްވެސް މެންަބރަކަށް ޔައުމިއްޔާ ނުލިިބ ވާނަމަ، ދެން އަންނަ ަބއްދަލުވުމެއްގައި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަން.

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  އައުޡަމް އާދަމް  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ    މަކުނުދޫ 

ވޭ ޔައުމިއްޔާއާއި އެޖެންޑާ މެއިލްކުރުމަށްފަހު ލެވިފަ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ، ވައިަބރ ގުރޫޕްގަވެސް އެަބ
ނުލިެބންޏާ  މިތަނަށް އައިސް ވަގުތުތަކެއް ދުއްވާލުމުގެ ަބދަލުގައި، އިދާރާއަށް އަންގަވާލަދެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެ ކުރިއާލާ.  

ގަތްގަނޑަކަށް   ހަމަ.    30އަކަށް    25ނުލިޭބކަން.  މިދަނީ  މިނެޓް  ަބއްދަލުވުންވެސް އަކަށް  ވެގެންދާނެ.  ވަގުތު ސަލާމަތް  އޭރުން 
އަޅުގަނޑުމެން  ތަކެއް  ަބއްދަލުވުން  ކުދިކުދި  ހިފޭކަހަލަ  ޭބނުމެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ލިޭބވަގުތުގަވެސް  ދެން  އިތުރަށް  ާބއްވާލާފަ، 

 އި ޭބއްވިދާނެ. މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް، އެގޮތަށް ހަދާލެވިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.ތެރޭގަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަސްލަމް  هللا ޢަބްދު ރައީސް    ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

އެކަކު، އެކަމަކު ދެންމެ ނާއިުބ ރައީސް ވިދާޅުވި އެއްޗަކަށް އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑަކީ އޭރު ޔައުމިއްޔާ ނުލިޭބ  
ޅުވި ފަދައިން، އޭގެ މިހާރު އަޅުގަނޑު ޔައުމިއްޔާ ގޯތުރޫ ކޮށްލައިފިން. ޑްރައިވްގައި އިން ޔައުމިއްޔާ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ވިދާ

މަށް އަޅުގަނޑު ހެޑިންގ ަބދަލުވެފައި އެަބހުރި. ޑްރައިވަށް ލެވިފައި އެހުރީ މެއިލުން އަޅުގަނޑަކަށް ނުލިޭބ. މީތި ކުރިއަށް ގެންދިއު
 އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުވެއްޖެ ޔައުމިއްޔާއިން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކައުންސިލްގެ 

ވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ފެންނަންޏާ ކޮށްފައި އަލުން މެއިލްކޮށްފައި އަދިޔައުމިއްޔާ އިސްލާޙުއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ  އެހެންވީމާ،  
ދެންހުރި އިދާރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާޙު ކޮށްލާނަން.  އަދި ނައިވާދޫ  ގެނައުން.  

 ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ކުށްތައްވެސް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު ދެން އަންނަ ަބއްދަލު ވުމެއްގައި ޔައުމިއްޔާ 

 

 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ 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 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 ކުރުން   ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙު ހދ.އަތޮޅު    : 2  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 

 ؛ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙު  ،ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ 2އެޖެންޑާގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިަބއްދަލުވުމުގައި މިއުޞޫލު ގަސްދުކުރާ ގޮތަކީ،  އަޅުގަނޑު    މަށްކުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙު  
ރީ ަބއްދަލުވުމުގައި ލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން. މިއުޞޫލަކީ ނިމިގެންދިޔަ ކައުންސިލުން ހަދާފައި އޮތް އުޞޫލެއް. ކުއިޞް

ަހަމ ައުޅަގނުޑެމްނ ެދްއިކ ވާަހަކަތްއ ،  އަޅުގަނޑުމެން އުޞޫލެއް ހަދަން ެބލިއިރުގައިފައިވަނީ އުޞޫލެއް ހަދަން.  ތިޭބފުޅުން ނިންމާ 

ދަލުވުމަކަށް އިތުރު ަބއް  އުޞޫލެއް ހެދިފައި އޮތީމާ، މިއަށް ކުދި ކުދި ަބދަލުތަކެއް ގެންނަން މިއޮތީ. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު.  ިމުހރ  
ނެންގެވުމަށްފަހު،    ނުގޮސް، ކޮށްލެވިއްމިަބއްދަލުވުމުގަްބރޭކެއް  އިޞްލާހު  މިއުޞޫލު  އޭރުން  އި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްތޯ  ޖެޔާ. 

 އުޞޫލު ކަނޑައެޅިގެން، އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ.މިޔައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނީ. 

 ސަރަޙައްދު ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙު ކުރުން ބަނދަރު  
"މި ފާސްކުރައްވަފައިވާ  ކައުންސިލުން  ކުރީގެ  ތެރެއިން،  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޒީނަތްތެރި   ސަރަޙައްދު  ބަނދަރު  ރަށްރަށުގެ  ހދ.އަތޮޅު 

އުޞޫލު ކުރެ(  CB-INQ/U/2021/01)ނަންަބރު:  "  ކުރުމުގެ  މަޝްވަރާ  މެންަބރުން  ހުރިހާ  ގެންނަން އާމެދު  އްވުމަށްފަހު 
ވެއެވެ. އެކުލަވާލައްވާފައި  އުޞޫލު  އިސްލާޙުތަކާއެކު  ރައީސް    ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކައުންސިލްގެ  އިޞްލާޙުތަކާއެކު،  ގެނެވުނު  އަދި 

 އުޞޫލު އިއްވަވާފައި ވެއެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 އުޞޫލު، ތިޔަޭބފުޅުން ގެންނެވި އިސްލާޙުތަކާއެކު އޮތް ގޮތް ދަންނަވާލާނަން.   މިދެން އަޅުގަނޑު 
 

 

ރަށުކައުންސިންތައް ގުޅިގެން ހދ.އަތޮޅު މިއުޞޫލަކީ، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި   .1 ތަޢާރަފް  .1
ރުފިޔާގެ    50،000މަށް  ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ކުރު

 .ގޮތް ަބޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެވެފައިސާ ދޫކުރެވޭ  ގްރާންޓް

މިއުޞޫލުގެ   .2

ދަށުން  

ކުރެވޭނެ  

 ކަންކަން 

ގޮތެއްގެ ނެމިއުޞޫލުގެ ދަށުން ހަދާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހަދަންވާނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފު ނުވާ .1
 މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ކަންކަމެވެ.

ސިލުން އެރަށެއްގެ ަބނދަރު ޒީނަތްތެރި  މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރެވޭނީ ރަށުކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުން .2
ހުއްދަދޭ  ހުށަހަޅާ،  ކައުންސިލަށް  ހދ.އަތޮޅު  ކުރެހުންތައް  ލިޔެކިއުމާއި،  ކަމެއްގެ  ބޭނުންވާ  ކުރަން 

 ކަންކަމެވެ.
ލޯކަލް   ،މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން .3

އްދުގައި އެރަށެއްގެ "ނަން" ހާމަވާގޮތަށް މޮނިއުމެންޓެއް ނުވަތަ ނަންޯބޑެއް ނުވަތަ ެބންޗު  ބަނދަރު ސަރަޙަ
 ހަދާ ެބހެއްޓުމެވެ.  ގަސްރުކުގެ ުބޑުފަދަ ތަކެތި ހެދުން ނުވަތަ 

 ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ އުޞޫލު   ގައި މޮނިއުމަންޓް ހަދާ ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 8ޞަފްޙާ:  
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+(960) 6528801 
 

 

ކަނޑައަޅާ،   .4 ފަރާތެއް  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  މަޢުލޫމާތުދީ،  އިޢުލާންކޮށް،  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ    30)ހ( 
 ގެ ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ.  2021ސެޕްޓެމްަބރ 

)ށ( މިނަންަބރުގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 
އިތުރު އެކަމެއް ލިޔުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން، 

 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

  ފައިސާ ދޫ  .3

 ކުރުން 

ގުޅިގެން  .1 ކައުންސިލް  ސިޓީ  ނުވަތަ  ރަށުކައުންސިލް  ކައުންސިލާއި،  ހދ.އަތޮޅު  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ 
މިއުޞޫލުގެ   ކުރާ،  ކުރުމަށް  ޒީނަތްތެރި  ސަރަޙައްދު  ބަނދަރު  ނަންަބރުގެ    2އެރަށެއްގެ  ގައި   3ވަނަ 

ހދ.އަތޮޅު  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ހުށަހަޅާ  އެކައުންސިލަކުން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
/= ފައިސާ    50،000ކައުންސިލުން  މާލިއްޔަތުން  ރައްޔިތުންގެ  ހދ.އަތޮޅު  )ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ( 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ރަދެއް އެކަމަކަށް ހިނގާނަމަ، އެޚަރަދެއް  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާގެ އިތުރަށް، އިތުރު ޚަ .2

 ކުރާނީ އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވޭ ފައިސާ ދޫކުރާނީ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   .3
ނަންަބރުގެ    2)ހ(   ގައިވާ    4ވަނަ  )ހ(  ކައުންސިލަށް ގެ  ހދ.އަތޮޅު  ފުރިހަމަކޮށް  ކަންތައްތައް 

/= ދޫކުރާ  ގޮތުގައި  ގްރާންޓްގެ  ކައުންސިލުން  )ފަންސާސްހާސްރުފިޔާ(    50،000ހުށަހެޅުމުން، ހދ.އަތޮޅު 
 އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.  50ގެ %

% ާބކީ  ދޫކު   50)ށ(  ނިންމައި،  ފައިސާ  ކަމެއް  ކުރެވުނު  ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް  ބަނދަރު  އެރަށެއްގެ  ރާނީ 
ަބޔާންކޮށް   ޚަރަދު  ހިނގި  އެކަމަށް  ކައުންސިލުން  ނިޔަލަށް  2021ޑިސެމްަބރ    15އެރަށެއްގެ   ދުވަހުގެ 

 ހުށަހެޅުމުން، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަބލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ތައްިބލު

މަރާމާތު   .4

  ކުރުމާއި، 

 ބެލެހެއްޓުން 

ބަނދަރު  .1 އެރަށެއްގެ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ނުވަތަ  ރަށުކައުންސިލުން  އެރަށެއްގެ  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ 
މަރާމާތުކޮށް  އެއެއްޗެއް  ނުވަތަ  އެކަމެއް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކަމެއް،  ކުރެވުނު  ކުރުމަށް  ޒީނަތްތެރި 

 ރަށުކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ެބލެހެއްޓުމަކީ އެރަށެއްގެ 

މިއުޞޫލަށް   .5

 ން ރު ޢަމަލުކު 

ތާރީޚަކުން  .1 ފާސްކުރާ  މިއުޞޫލު  ަބއްދަލުވުމަކުން  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު  ކުރާނީ،  ޢަމަލު  މިއުޞޫލަށް 

 ފެށިގެންނެވެ. 

 
 
 
 
 
 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 . ވޯޓް ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން  މިއުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

    މުޙައްމަދު ސިރާޖުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަތޮޅު .1
 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   އަތޮޅު .2
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް  އަތޮޅު .3
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހަނިމާދޫ )   ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .4
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( )ފިނޭ هللا ދުނާނު ޢަްބދުޢަ މެންަބރު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .5
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އަތޮޅު .7
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .8
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .9

 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   އަތޮޅު .10
 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11
 )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   އަތޮޅު .12
 )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .13
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޡަމް އާދަމް ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢު އަތޮޅު .14

 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިހުށަހެޅުންމެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  13ފެންނަކަމަށް 

 ؛ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުންވަނަ އާންމު   7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

هللا. މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި  ޢާންމު ަބއްދަލުވުންވަނަ    7ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ.

 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 14 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 13 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 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 
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 ތައް ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

ނަންަބރު   ރިޔާސަތު  1 އަތޮޅު    ހދ.ގައިވާ    2އެޖެންޑާ 
ޒީނަތްތެރި   ސަރަޙައްދު  ބަނދަރު  ރަށްރަށުގެ 

އުޞޫލު (  CB-INQ/U/2021/01)  ކުރުމުގެ 

 އިސްލާޙު ކުރުން 

މަޝްވަރާކޮށް  މެންަބރުން  ަބއްދަލުވުމުގައި 
ަބޔާން  )މަތީގައި  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނެވުނު 

      ކޮށްފައި އެވާ ގޮތަށް( ފާސްކުރުން.

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 12:30ވަނަ ދުވަހު  2021 ޖުލައި 15ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން 7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
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 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  7ވަނަ 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 
 

 

 
 
 
 


