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 ,Secretariat of the Atoll Council  ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުްނިސްލގެ އިާދރާ 

South Thiladhunmathi 

 Kulhudhuffushi City, Rep. of Maldives ، ދިވެހިރާއްޖެސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
   

 

 CB-04/Y/2021/08ނަންަބރު: 

 

 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    8ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 10:00  ހުގެދުވަ  ުބރާސްފަތިވީ    2021  އޯގަސްޓް  05ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    8  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު

 ޭބއްވުނެވެ.  އޮންލައިންކޮށްގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  8ވަނަ 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 "

. ހަފްތާއިން މިއަދަކީ ުބރާސްފަތި 2021އޯގަސްޓް    05މިއަދަކީ މީލާދީ ސަނަތުން  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން މިހިސާުބން ފެށުނީ.    8
މެމްަބރުން.   12ެބވީ  މިވަގުތު ޙާޟިރުވެ ތިއް.  14މެންަބރުންގެ ޢަދަދު    ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި  ޖަލްސާ.  10:00ދުވަސް. ގަޑިއަކީ  

 ަބރަކު ނެތް. މެން ސަލާމުގައި އަދި ޗުއްޓީގައި 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

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



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް   އަތޮޅު 

 ނަން  މަޤާމް  #
 އަޫބަބކުރު ޢަލީ  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 1
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ބެލެހެއްޓެވީ    8ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ކައުންސިލްގެވަނަ  ރައީސް   ހދ.އަތޮޅު 
 މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

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

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 7ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .2

މައްސަލަ:  ރިޔާސަތުން  .3 )އަހަރުގެ    5ހދ.އަތޮޅުގެ    ހުށަހަޅުއްވާ  ޕްލޭން  ެބހޭގޮތުން  2026-2022ތަރައްޤީގެ  އެކުލަވާލުމާ   )
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

 ރިޔާސަތުން މިަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

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

 

 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 7
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  8
 އޮންލައިންކޮށް  ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  9
 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 10
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  11
 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  12
 އޮންލައިންކޮށް  އަޢުޘަމް އާދަމް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  13

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
ހިރިމަރަދޫ އުރީދޫ ނެޓްވޯކް މައްސަލައެއް ދިމާވެ،    މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހިރިމަރަދޫ 1

 ގުޅިގެން،     ކަނެކްޝަން ގެއްލުމާ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 3ޞަފްޙާ:  
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 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   އަތޮޅު .1
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ( މުޙައްމަދު އާޠިފް ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .2
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހަނިމާދޫ )   ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ފިނޭ)  هللاކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅު .4
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނޮޅިވަރަންފަރު )  ނަދީމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .7
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނީބ)  އަސްލަމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .8
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް()ނޭކުރެންދޫ  ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   އަތޮޅު .9

 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވައިކަރަދޫ)  ޒާމިރުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .10
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( މް އާދަމް ޡަކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢު އަތޮޅު .11

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 11ފެންނަކަމަށް 

 ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ނެތެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި  ޔޫސުފް މޫސާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަމު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނެގިއިރު، ނޯޓު: 
 

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

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

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ   ހދ.އަތޮޅު  ނަންަބރުގައިވާ:  ދައުރުގެ    4ވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    6ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު  ވަނަ 
  އެދެން. ޭބފުޅުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން  ފާސްކުރުމަށް ފެނިލައްވާ

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 12 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  8ވަނަ 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 
 

 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   އަތޮޅު .1
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް  އަތޮޅު .2
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހަނިމާދޫ )   ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( )ފިނޭ هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅު .4
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .6
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .7
 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .8
 )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ަބރު ޢަލީ ސިރާޖު  ކައުންސިލްގެ މެން އަތޮޅު .9

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

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 11ފެންނަކަމަށް 

 ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ނެތެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި  ޔޫސުފް މޫސާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަމު މިޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނެގިއިރު، ނޯޓު: 
 

ކައުން   2  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  ދައުރުގެ    4ސިލްގެ  : ހދ.އަތޮޅު  ޔައުމިއްޔާ    7ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ އާންމު 
 ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ    2އެޖެންޑާގެ   ހދ.އަތޮޅު  ނަންަބރުގައިވާ:  ދައުރުގެ    4ވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    7ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    7ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ދެންމިއޮތީ، ފާސްކުރުން. މިއަށް ފެނިލައްވާ ވަނަ 
   ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

 14 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ 
 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 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  8ވަނަ 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 
 

 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 

 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   އަތޮޅު .1
 )ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް  އަތޮޅު .2
 ސް(ކައުންސިލްގެ ރައީހަނިމާދޫ )   ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( )ފިނޭ هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަދުނާނު ޢަްބދު އަތޮޅު .4
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .5
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .6
 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .7
 )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   އަތޮޅު .8
 )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .9

 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢުޡަމް އާދަމް  އަތޮޅު .10

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 10ފެންނަކަމަށް 

 ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ނެތެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި  ސާޔޫސުފް މޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަމު މިޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނެގިއިރު، ނޯޓު: 
 

( އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން  2026-2022އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )   5ހދ.އަތޮޅުގެ  :    3  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ނަންަބރުގައިވާ:    3އެޖެންޑާގެ   ތަރައްޤީގެ    5ހދ.އަތޮޅުގެ  ވަނަ  )އަހަރުގެ  ބެހޭގޮތުން  2026-2022ޕްލޭން  އެކުލަވާލުމާ   )
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، މުގެ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ބެހޭގޮތުން   ލުމާލޭން އެކުލަވާއަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕް  5ގައި މިއޮތީ، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް    3ނަންަބރު    އެޖެންޑާ
 ޭބފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން.   ތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޭބނުންވާމަޝްވަރާ ކުރުން. މިކަމާެބހޭ ގޮ

 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

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

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ 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 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 އަމީން މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ނާއިުބ ރައީސް، ކުމުންދޫ -1
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ހަނިމަދޫ -2
 އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -3
 ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -4
 މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ   -5
 ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  -6
 

 :  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ބަހުސްކުރުމުގެ  

 މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަމީން  ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ނާއިބު ރައީސް، ކުމުންދޫ 

މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ރައީސްވެސް ކަރަންޓީނުގައި އިންނެވީމަ، އަޅުގަނޑު ފެށުމުގެ ކުރީން ޝުކުރިޔާ ރައީސް.  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  
މޮނި  ކުޅުދުއްފުށި  ޮބޑަށް ނުނިކުމެ ދަންނަވާލަން،  އެހާ  ޕަްބލިކަށް  ވިސްނަވައިގެން  ވަރަށް  ރައީސް  ޙާލަތުގައި،  ލެވޭ  އަށް  ޓަރިންގ 

ކަންޮބޑުވޭ.  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ހުއްޓިދާނެތީ  ހިންގުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ކުރަން.  އިލްތިމާސް  އަޅުގަނޑު  އުޅުއްވުމަށް 
ވަރަށް އަދި  ޮބޑު  ވަރަށް  މައްސަލައަކީ  މަ ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ުބރަ  މިމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގިނަ ސައްކަތެއް.  ވަރަށް  ކުރަން،  މަސައްކަތް 

ގުޅުވިގެން  ޕްލޭނާ  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  އަދި  ކުރެވި  ރިޢާޔަތް  ޕްލޭނަށް  ތަރައްޤީގެ  ރަށްރަށުގެ  އަދި  މަޝްވަރާ،  ޚިޔާލާއި  ަބއެއްގެ 
މިދާންޖެހެނީ. އެހެން ކަމުން ރަނގަޅު ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް މިކަމުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ދާގޮތަށް އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހެދިގެން  

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު ކުރަން. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދަން ގިނަގުނަ ފޯރަމްތައް ޭބއްވި ވަރަށް ޮބޑަށް 
ލޭން ހެދިގެން ދާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއެކު އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕް

ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ޓެކްނިކަލް  ލަފާ،  ޓެކްނިކަލް  މިކަމާގުޅޭ  ކުރީން،  ފެށުމުގެ  މިމަސައްކަތް  ހުށަހަޅަން  ފުރަތަމަވެސް  ހަމަ 
ން މިކަމަށް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ މިވަރުގެ މަސައްކަތެއް ންޓެއްގެ އެހީތެރިކަކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް، ކޮންސަލްޓަ

ނުކުރަން.  ޤަޫބލެއް  އަޅުގަނޑު  އަދި  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  ޓީމަށް  ކައުންސިލްގެ  ޓީމަކަށް،  އިދާރީ  މިއޮތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ކުރެވޭނެ މިކަން  ޓީމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު  އަޅުގަނޑު ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  ގެންދިއުމަށް  އެގޮތަށް  އެހެންކަމުން   .

 ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ހަނިމާދޫ 

 ނާއިުބ ރައީސް  އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުވެސް ޤަޫބލު ކުރަނީ  5ޝުކުރިއްޔާ.  
އެންމެ  މީގެ  ކަމަށްވަނީވިއްޔާ،  އެހެންނޫން  ޖެހޭނެކަމަށް.  ހޯދަން  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ގިނަަބއެއްގެ  ގޮތަށް  އެދެއްކެވި  ވާހަކަފުޅު 

މަސްވެރިކަމާއި  5ފުރިހަމަ   ޭބނުންވަނީ،  ފާހަގަކޮށްލަން  އިތުރަށް  ދެން  ނުކުރެވޭ.  ޤަޫބލެއް  ހެދޭނެކަމަކަށް  ޕްލޭނެއް   އަހަރުގެ 
ކުރާ  ދަނޑުވެރިކަން  ހދ.އަތޮޅުގެ  ދިޔައްޔާ  ވެގެން  ތަރައްޤީ  އެރަށެއް  ކަނޑައެޅި،  ރަށެއް  ހދ.އަތޮޅުގެ  ދަނޑުވެރިކަމަށް، 
އެރަށްރަށް  ދެން  ކަމަށް.  ދާނެ  ކުރެވިގެން  އެކަންކަން  ފުރިހަމައަށް  ފަރާތްތަކަށް،  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  އަދި  ފަރާތްތަކަށާއި، 

ކަމެއް ކުރެވިގެން  ،ތަރައްޤީވެގެން ދާއިރުގައި މަސްކިރޭނެ ނިޒާމަކާއި، އޮޑިފަހަރު އެހެލާ ާބލާ މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ޑޮކްޔާޑެއް ކަހަލަ 
ދިޔައިމާ، ހދ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ދަނޑުވެރިންނަށް ދިޔައްޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅިގެން  



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ 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 
 

 

ލިިބގެންދާނެ   ފުރުސަތުތައް  މިއެކަމުގެ  ަބލާއިރު،  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ޤަޫބލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ދީފަ އަކަމަށް  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ހަރު 
އަހަރު ތެރޭގައި   5  . ނުކުރެވި ހުރި ރަށްރަށް، އެކަންކަން ަބލައި، މޮނިޓަރ ކުރުންވެސް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ

ދެވިފަ ބަލަންޖެހޭނެ،  އަމާޒުކޮށް  ނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  އެއްކޮށް  ފަރާތްތަކާ  އެދެވިފައިވާ  ރަށްރަށް  އިވާ 
ށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަސްލު ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން. އޭގެ މާނައަކީ ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދެވިފައިހުރި ރަށްރަށް އެކަމަ 

ކަހަލަގޮ އާދެވޭނެ  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ކުރެވި،  މިހާތަރައްޤީ  ދިއުން.  ވެގެން  އެކަން  ރަށްރަށް ތަކަށް  ަބއެއް  ގޮތުގައިވިއްޔާ،  ފެންނަ  ރު 
ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ ފަދައިން ދީފަ ނުހެދި ނުވަތަ އޭގެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް 

އެކަށީގެ  ހދ.އަތޮޅުގަ  އެހެންކަމުން،  ގޮއްސަމިވަނީ.  މިއިނުކުރެވި  ފާޑަކަށް  ހުޅުވިފައެއްނެތް.  އަދި  ރިސޯޓެއް  ކަހަލަ  ންނަނީ ންވާ 
ހޮ ހަމައެކަނި  ގޮތުން ހުޅުވިފައި،  އިން  ލިިބފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާލާއިރު،  ރަށަށް  އެއޮއްޮބޑު  ހޮނޑައިދޫވެސް  ނޑައިދޫ. 

ރޫމް. ފަންސާހަކަށް  ސާޅީހަކަށް  މިއުޅެނީ  ޤަޫބ  ވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށެއް،   ލުކުރާމިއަކީ  ޮބޑު  ރީތި  އެފަދަ  ނޫން.  ޢަދަދެއް 
އެއްހާ ރޫމް ތަރައްޤީ ވެގެން ދިޔައިމަ، އަސްލު މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އޭގެ   700ނުވަތަ    500ގާތްގަނޑަކަށް ބުނާނަމަ  

ފައިދާހުރި   ފުއެންމެ  ރަނގަޅު  މިއަށްވުރެ  ަބލާއިރުގައި،  ތަޢުލީމަށް  ކުރެވޭނީ.  ބޭނުން  ގިނަ ގޮތަކަށް  ލިިބގެން،  ރުޞަތުތަކެއް 
ސްކޫލު   ،ނިހެން ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވުން، މިއީ މީގަ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއާއެކު އެހެ

ކިހާކު  ނިންމާ ފުރުޞަތު  ވަޒީފާގެ  ތަމްރީނު  ދީންނަށް  މަޢުލޫމާތާއި  އެކަމުގެ  ނުވަތަ  އޮތްތޯ  ވަރަށް ވަރަކަށް  ދިއުމަކީވެސް  ލިިބގެން 
ރަށަކަށް   ގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހުރިހާމުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެއިތުރަށް، ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދާއިރު
ގެންދާއިރުގަ ހާސިލުކުރަން އަހަރު ނިމި  5ވެސް ގުޅޭނެފަދަ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުވެގެން ދިއުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގަ  

ކޮށް ފާހަގަ  ކަމުގައި  ކަމެއް  މުހިންމުވާނެ  ވަރަށް  އެއީ  ނަތީޖާ  ކުރެވިދާބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިނަ ލަން.  ކަމެއް،  ނެ 
މި ހޯދުމަށްޓަކައި،  ަބއިވެރިވުން  ވަރަށްގިހާރުރައްޔިތުންގެ  ކުރާ ވެސް  ރަށްތަކުން  އަތޮޅުތަކާއި،  ކްލަްބ  ނަ  ހައުސް  މަސައްކަތެއް 

ކްލަްބ   ކަމެއްމީ،  ކުރެވިދާނެ  އިސްނަގައިގެންވެސް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް،  ހައުސް 
 ހުށަހެޅޭނެ ކަހަލަ ފޯރަމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.   ރައްޔިތުންނާ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ

 ހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވާ   އަސްލަމް هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ކުރިނބީ 

ޕްލޭން  ދުވަހުގެ  އަހަރު  5  އްޔާ.ޝުކުރި ޭބނުންވަނީ ތަރައްޤީގެ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ދައްކާއިރު،  ވާހަކަ  އެކުލަވާލުމުގެ   
 5 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ނުނިމޭނެ އިނގޭތޯ.  އަހަރު ދުވަހުގެ  5އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން، އެއްަބއްދަލުވުމަކުން ދެަބއްދަލުވުމަކުން  

ނިންމައިގެން   ލެވެލްގައި  އަތޮޅު  ޕްލޭނެއް  ތަރައްޤީގެ  ކަނޑައެޅިގެން  އަޑުއެހުމާ   13ދާއިރުގައި  އަހަރަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ 
ށް ފެންނަނީ، ދެންމެ ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއާއި ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުންތައް އޭގައި ހިމެނެން އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަ

ލަްބހައުސްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެފާހަގަ ކުރެއްވިހެން، ކްލަްބހައުސް އެއީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަސްމީ އެއްޗަކަށް ހަދައި، ކް
އެކަށީގެންވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބޭނުން  މިއަދު  ފޯރަމްތަކުން  އޮންލައިން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ނާއިުބރައީސް  ހިފުން.  ގޮތުގައި 

އޮއްވާ ޤައުމު  އިން  ، މިހާލަތުގައި  އަޑުއެހޭނެ  އެަބއޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  އަޑުތައް  ރަށެއްގެ  މު ތިޒާ ހުރިހާ 
ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެއްސެން.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި  އެހީގައި  ފޯރަމްތަކުގެ  މިއޮންލައިން  ގޮތްތައް  ހޯދޭނެ  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި 

 ކުރެވިދާނެ. ދެން އޭގެއިތުރުން، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މިފަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހަދާއިރުގައި މާގިނަގިނައިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ސަަބަބކީ ދާކަށެއް.  އަޅުގަނޑުމެން  އެދަނީ. އިދާރާއަށް  ހެދެމުން  ޕްލޭންތަކެއް  ކައުންސިލްގެވެސް  ރަށު  ރަށަކުން،  ކޮންމެ  މިހާރު   

މެންަބރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް އަގުހުރި ވަގުތުތަކެއް މިވަގުތު ހޭދަވާނީ. އެހެންވީމާ، ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
ނިންމާ ޭބފުޅުކަންތައްތަކެއް  ފަންނީ  ކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތުން ފައި،  އަޑުއަހައިގެން،  ރައްޔިތުންގެ  ހޯދައިގެން،  އެހީތެރިކަން  ންގެ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ 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 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
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ޕްލޭން  ގޮތަށް،  މިދެންނެވި  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިޔަށްދާން  ހިމަނައިގެން،  މީގައި  ލެވެލްގައި  އަތޮޅު  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ 
ދިމާއެއްގައި އެއްވެސް  ރައީސުން  ރައުކައުންސިލްތަކުގެ  ތާވަލު ތާ  ހަދާއިރުގައި  މަސައްކަތުގެ  ޕްލޭން،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ށިނުވާގޮތަށް 

ލިިބގެންދާނެ.  ވަގުތުތަކެއް  ކުރުމަށް  މިވަގުތު  ކަންތައްތައް  އެހުރި  އެރަށެއްގައި  ރައީސަކަށް،  ކޮންމެ  އެކުލަވާލެއްވިއްޖެއްޔާ، 
މުއްދަތަކަށް، ކޮންމެ ރަށުކައުންސިލަކަށް. ހަމައެކަނި ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެަބއޮވޭ ވަކި  

ދޭ ނޫނީ ގޮތުން އެަބ އާ އަތޮޅު ކައުންސިލެއްނޫން. ރަށުކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެމުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެއްޔާވެސް ޤާ
އަތޮ ހަމައެކަނި  ފޯކަސްކުރަން.  އެަބޖެހޭ  މިދެމަސައްކަތަށް  އެހެންވީމަ،  އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުތަކެއް.  މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ  ޅު 

ހިނގާށޭ   އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ހުރެވޭކަށެއް.  މިއަދު  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަންތައްތައް ކޮށްގެނެއް  ލެވެލްގަ  ޕޮލިސީ 
ޭބ ކެޕޭސިޓީއެއް  ހިއުމަންރިސޯސް  ހުރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަދައި،  ަބއެއްގެގޮތުގައި  މޭކްކުރާ  މިމަސައްކަތް ޑިޒިޝަން  ނުންކޮށްގެން 

ޕްލަސް އެަބހޯދޭ.  ޚިޔާލުވެސް  ރައްޔިތުންގެ  އެަބއެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޑުވެސް  ރައްޔިތުންގެ  އެއާއެކީގައި  ހަމަ   ،ކުރަން. 
ޕް ގޮތުގައި  ޤަޫބލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ގިނަރަށްރަށުން  އިންނަނީ  މިހާރު  ހަދާއިރުގަ  ޕްލޭން  ރަށުކައުންސިލުން  ލޭންގެ އަޅުގަނޑުމެން 

ފަސޭހައި ވަރަށް  ކަންތައްތައްވެސް  ހިމަނާނެ  ލެވެލްގައި  އަތޮޅު  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނިމިފައި.  ކަނޑައަޅާލެވޭނެ    ންޮބޑުަބއެއް  މިހާރު 
 ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށްވެސް. މިދެންނެވި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު ތުން ދެއްކެވި  ރިޔާސަ 

ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންވެސް ވަރަށްޮބޑަށް ވިސްނަން، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ނުނިމިގެން،  އްޔާ.ޝުކުރި
ކަން ގައިދަށްވެގެން، ވަރަށް ުބރަކޮށް މިއޮއްދަނީ. އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް ތިޭބފުޅުންނަށް ވަގުތުތައް ދީގެން އަޅުގަނޑުމެން މި

މަރުކަޒީ އެލް.ޖީ.އޭ އިން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ުބނެފައި އެަބއޮތް، މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލިސްގެ ލާއަދި  ކުރެވޭތޯ ބަލާނީ.  
އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކަމަކަށް،  އިތުރުވީ  މުއްދަތު  އެހެންނަމަވެސް،  ވާކަމަށް.  ފޮނުވާފައި  ސިޓީއެއް  އަންގަވާފައެއްނެތް. ކޮމިޓީއަށް 

މިއޮންނަ   ޤާނޫނުގައި  ހަމަ  ޖެހޭނީ  ޓާގެޓްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތު   3އޭގެމާނައަކީ،  ނިންމޭތޯ.  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުގެ 
 ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ވަގުތު ކޮޅެއް ލިިބގެންދާނެ.   އިތުރުކޮށްދީފިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޒާމިރު هللا ޢަބްދު އުންސިލްގެ ރައީސް  ކަ   ވައިކަރަދޫ 

އަހަރުގެ ޕްލޭނަށް. އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހަމަ   5އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދައްކަމުން މިދަނީ، ހދ.އަތޮޅުގެ  .  ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ
ތަސައްވުރުތައް   ޮބޑަށް  ގޮތުގައެަބވަރަށް  ޤަޫބލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ކޮންމެ ހުރ.  ތަނެއްގައިވެސް،  ކޮންމެ  އި 

ސްޓްރެޓެ އޮންނާނެ  މުހިންމު ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް  ވަރަށް  ހދ.އަތޮޅުގައިވެސް  އެގޮތުން  ލޮކޭޝަންތަކެއް.  މުހިންމު  ޖިކަލީ 
ދަންނަވާލޮކޭޝަންތަކެ އަޅުގަނޑު  އެަބހުރި.  ފަހަރެއްގައިވެއް  ކުޑައިމީސްއެއްޗަކުން،  ރަށަކަށް  އެއްވެސް  ދަ  ސް  ންނަވާކަށް ަބހެއް 

. އެހެން ނަމަވެސް ޤުދުރަތީގޮތުން އެތުރިފައިވާ ގޮތުން، ށަކީވެސް ހަމަ މުހިންމު ރަށްރަށްރަ  ނަވާ ވާހަކައެއް ނޫންމީކީ. ހުރިހާދަން
ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު  އެަބހުރި.  ރަށްރަށް  ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖް  އެޑްވާންޓޭޖް،  ހުރިގޮތުން  ލޮކޭޝަންތައް   ޖޯގްރަފިކަލް 

މިއަންނަނީ،  ވެގެން  އެއްކަމަކަށް  މުހިންމު  އެންމެ  ގޮތުން  އޮތް  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޭބނުންވަނީ 
އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި.  އައުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބގެން  ާބރުވެރިކަން  އެސަރަޙައްދެއްގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އޮންނަންޖެހޭ 

ފާހަގަކުރެ ާބރުވެރިކަން އަޅުގަނޑަށް  އޮންނަންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ަބލާއިރުގައި  ސަރަޙައްދުތަކަށް  މިއޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ވެނީ 
ހިނގާށޭ   މުންއަހަރުތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަންކަ  5އިރުގަ އަޅުގަނޑުގެ އެއްވިސްނުމަކީ، މި  އަސްލުގަ ކުޑައޭ. އެގޮތުން ަބލާ

 ާބރުވެރިވާން ޖެހޭނީ،   ނޫން. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ގޮތަކުންނެތްކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމާޅާސިޔާސީ ާބރުވެރިކަން އިތުރުކޮށް ފު



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 9ޞަފްޙާ:  

 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 
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+(960) 6528801 
 

 

އެގޮތުން  ާބރުވެރިވުން.  ޭބނުންވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި މިނޫންވެސް ކަންކަން ހުންނާނެ.  އިޤްތިޞާދީ، ސަޤާފީ، 
އަޅުގަނޑަށް ވިސްނެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީ ވުމަށްޓަކައި، އިރު، ސިޔާސީގޮތުން ާބރުވެރިވާން  ލާވިސްނާ

މަސައްކަތުގައި،   އެކުރައްވާ  އެޭބފުޅުން  މަސައްކަތުގައި،  މިހާރުވެސް  އެކުރައްވާ  ޓީމުން  އޮތް މޭޔަރުގެ  ދެވެން  ލެވެލްގައި  އަތޮޅުގެ 
ފުރިހަ ދެން އެންމެ  ފަދައިން  ދެންނެވި  ކުރީގައިވެސް  އަޅުގަނޑު  ދިނުން.  އެއްާބރުލުން  މިންވަރެއްގައި  ތަނަވަސް  އެންމެ  މައަށް، 

އެއް  ރާއްޖޭގަ  ދިވެހި  ކުރެވެނީ،  ފާހަގަ  ގޮތުގައި  އެއްކަމެއްގެ  މުހިންމު  އެންމެ  ކުރެވޭނެ  ތަރައްޤީއަށް  އަތޮޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އޮން ދެސިޓީއެއް  އަތޮޅުއަތޮޅެއްގައި  ފުރަތަމަ  ކަމުނަ  ގޮތުންވިއްޔާ،   ވިސްނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވެގެންދިއުން.  އަތޮޅު  ހދ.  ގައި 

ޙަޤީޤަތުގަ  ޤާއިމުކުރީމަ  ކުރެވިދާނެ. ސިޓީއެއް  ޤާއިމު  މާރޖްވެގެން ސިޓީއެއް  އެތިންރަށް  ނޮޅިވަރަމު  ހަނިމާދޫއާއި  ނޮޅިވަރަންފަރު، 
ތެ އަޅުގަނޑުމެން  މޭޔަރަކުވެސް  އިތުރު  އޮތީމަ،  ރޭގައިހުރެ،  ވާގޮތަކީ  ޓީމެއް  ސިޓީއެއްގެ  ވަރަށްޮބޑަށް އިތުރު  ސިޔާސީގޮތުން 

ޙައްލުލިިބގެން  ާބރުވެރިކަމެއް   މީގެތެރެއިން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން    އަންނާނެ.  ަބލާއިރުގައި  ކުދިހޯދަން  ހުރި   ަބއެއް  ރަށްރަށުގައި 
މަގޮންޖެހުންތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ   ޮބޑެތި  ކަހަލަ  އޭގެ މާނައަކީ، ތަރައްޤީވެގެން  އަންނާނެހެން   ގުތައް ފަހިވެގެންަބއެއް   .

އެ އަތުރާލެވޭ ތަރުތީެބއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިުބމުގަ  އަދި އެހެން    ކަމާގެދޮރުވެރި
ވަރަށް ޮބޑަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެހެން. ފަހަރެއްގައިވެސް މީ އެހެން    ތަންފީޒުވެގެން ދާއިރުގަ، ނެޓްވޯކާއެއްޗެހި އެކުލެވިގެން ދާއިރުގަ

އެއްޗެއް  ވިސްނޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ނޫނޭ.  ވާހަކައެއް  ދަންނަވާ  ކުޑައިމީސްގޮތަކަށް  ނުވަތަ  ަބދުަބހެއް  ދަންނަވާ   ރަށްތަކަށް 
ޙަޤީޤަތުގައި  ދަންނަވާލީ މިދަނީ  ާބރުވެރިވެގެން  ތަރައްޤީވެގެން  ތަނެއް  އެހެންނަމަވެސް .  ލިިބގެން،  އެއްާބރުލުންވެސް  އެންމެންގެ 

ަބޔަކު ކުރިޔަށް މިދެވެނީ. އަޅުގަނޑުގެ ަބއެއްގެ ތަރުހީުބ އެޔަށް ދީގެން އަނެއް   އެަބޔަކަށް ލިިބފައިހުރި އެޑްވާންޓޭޖަކަށް ދެންތިިބ 
ތެރޭގައި މަކުނުދޫއަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި ހުރި ރަށްރަށް، އޭގެކޮށްސްޓްރެޓެޖިކަލީ އެޑްވާންޓޭޖް  ށްވިސްނުމުގައިހުރީ އެގޮތަ

ސްޓްރެޓެޖިކް  މުހިންމު  ވަރަށް  ރިސޯސްހުރި  ވަރަށްޮބޑެތި  ދުރުގައޮތް  ތަންކޮޅެއް  ލޯންގުޓާރމްގަ  ސިޓީއެއްގޮތުގައި  ވަކި  ވަކީން، 
ގޮތުގައި.   ަބލާފަލޮކޭޝަނެއްގެ  ތެރޭން  އެންމެންގެ  ވަކީން،  ދިމަދިމާއަށް  އެހެންހުރި  ލިބެންހުރި ވީމާ،  ތެރޭން  އަތޮޅު   

އެއްާބރުލުންތަކެއް ދީގެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޑުން އެއްާބރުލުން ދިނުން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 
ކުރެއްވުމުގަވެސް ަބއްދަލު  ަބއްދަލުކުރެއްވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  އަނެއްކަމަކީ،  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ   

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިުބރައީސް  ވަރަށް ވާހަކަދެއްކިން މަސްވެރިކަމުގެ ރަށެއްގެގޮތުގައި ވަކިރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށް. އެޖަލްސާ
 5ންވެސް، މި  . އެކަމާބެހޭގޮތުއޭޅުވި ރަށެއް، އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނީ އެވަގުތު ރަށެއްގެ ނަން ދަންނަވާލަންވެގެން ދަންނަވާލީ ވިދާ

ޕްލޭނުގެ ތެރޭގައިއަހަރުގެ  އެންމެ     ަބލާފަ،  ފުރުޞަތުތަކަށް  ފައިދާތަކަށް  ހުރި  ެބލިގެން،  ކުރެވިގެން،  ދިރާސާ  ރަނގަޅަށް  ހަމަ 
އެކަށީގެންވާ ރަށެއް މިޕްލޭން ތެރޭގައި ކަނޑައެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުގައި ހަމަ ޙާޞިލު ކުރެވިދާނެ ލަނޑުދަނޑިއެއް. މުހިންމު 

އެވާ ފާއެހެކޮންމެސްގޮތަކަށް  ހަކަ  ކަމެއް.  ކުރައްވައިފި.  ންޭބފުޅަކުވެސް  އަނެއްކަމަކީ،  ހަގަ  ދުވަސްތަކުގައިދެން  އޮތް   ކުރިއަށް 
ދެއްވި  ކުރުން.  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރުޞަތުހޯދޭތޯ  ރަށްތަކަށް  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ލޯނުތަކަށް،  ޓޫރިޒަމްގެ 

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މޭޔަރ މުޙައްމަދު އާޠިފް ންސިލްގެ  ކައު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  

އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ހެދޭއިރު، އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ   . ރައީސް  އްޔާޝުކުރިއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ވަރަށް ޮބޑަށް  
ރަ ޮބޑަށް  މީވަރަށް  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ކުރަން.  އްޔިތުންގެ  އިންކޯޕަރޭޓް  ކުރިނީބ ގެތެރޭގަ  އެަބހުރި،  މިހާރު  ގޮތްތައް  އެހޯދޭނެ 

ގޮތްތައް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  ފަދައިން  ކުރެއްވި  އެފާހަގަ  ރައީސްވެސް  ރަށްރަށުގަ   ،ކައުންސިލްގެ  ވަކިވަކި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން 
އް ކަންނޭނގެ ވަރަށްޮބޑަށް ކަނޑުހުރަސްކޮށްގެން ނުގޮސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު އަެބހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ 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 
 

 

ޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެލައިންއަތޮޅު  ސެޕްއާ  ދެނެގަނެ،  ރިސޯސަސްތައް  މުހިންމު  އަތޮޅުގައިހުރި  ހެދޭއިރު،  ޤައުމީ ލޭނެއް  ވާގޮތަށް، 
ކުރުން ަބއްޓަން  މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެލައިންވާގޮތަށް  ޕްލޭނާ  ހަދަ  .ތަރައްޤީގެ  މިހާރު  ރަށްރަށުން  އެގެންދާ އަދި  މުން 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށް ާބރު ލިޭބ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ޕްލޭން ަބއްޓަންވެފަ އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ
ކޮށްގެން ރ ނުކޮށް. ޕްލޭނަރެއް މިދެންނެވީ. ހަޔަރ  ކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގޫވާނެ ޕްލޭނެއް ހަދަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔާ

ފުޅާ މިހާ  ކުރެވޭނީ  މިކަން  ވިސްނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަން  މިކަން  ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި ދާއިރާގައި  އެއް  ޕީ.އޯ.އާރ  ދެންހަމަ  އިރުގަ. 
ހަޔާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ކުރަން  އިޢުލާނު  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަށްކުރުރއަޅުގަނޑަށް  ދެން   .

ދެންހަމަ، އެޑިވެލޮޕްކު ނިންމިދާނެ.  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަކަކާ  އެކްސަސައިޒް  އެޔަށްލާނެ  ސްޓްރެޓެޖީސްތަކާއި  ރާ 
މިކަންކަން  ރައްކާތެރިކަމާ،  އިޖުތިމާޢީ  ނަފާއާއި  އިޤްތިޞާދީ  ރައްޔިތުންނަށްވެސް  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  އަތޮޅުގެ  ޮބޑަށް  ވީހާވެސް 

އަ  އަދި  ގޮތަކަށް  ަބއްޓަންކުރީމަ، ކަށަވަރުވާނެ  ޕްލޭން  ގޮތަކަށް  ހަރުދަނާވާނެ  ކަންތައްތައް  ނިޒާމާ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ތޮޅުގެތެރޭގެ 
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވެގެން ދާނެހެން ވަރަށް ޮބޑަށް. އަތޮޅުން ލިެބން ހުންނަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ އެއްޗެހި ހުރިހާ ރަށެއްގެ 

އެކް ފަސޭހައިން  އެންމެ  ވެގެންދާނެ ރައްޔިތުންނަށް  ކަމަކަށް  މުހިންމު  އޮތުމަކީ  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމަކަށް  ކަހަލަ  ވެވޭނެ  ސެސް 
އޮންނާނެ  ނިންމާފަ  މަޝްވަރާކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީން  ނޫން،  އެއްޗެއް  މިމަޢުޟޫގެ  ދެން  ދާއިރު.  ހެދިގެން  ޕްލޭން 

ސް ރަސްމީ ހެދުމުގައި ތިުބމަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިކަން ފާހަގަކޮށްލީ މިަބއްދަލުވުމަކީ ރަސްމީ ަބއްދަލުވުމެއްވީމަ، ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެ
ަބއްދަލުވުމެއްގެ  ދޭންޖެހޭ  އިސްކަމެއް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލުގައި  އިންނެވުމާއެކީގަ.  ކެޝުއަލްކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ރައީސްވެސް 

 މިއީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޔޫސުފް މޫސާ  ރައީސް    ކައުންސިލްގެ ނޮޅިވަރަމު  

ވާޝުކުރިއްޔާ.   ކުރީގެ  ވެވުނީ،  މިޖޮއިން  ފަހުން  ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުވެސް އަޅުގަނޑަށް  މިދިޔައީ.  އަޑުނީވި  ހިސާަބކަށް  ހަކަތައް 
ޅުގަނޑަށްވެސް ޤަޫބލު ޔަރ އާޠިފް އެވިދާޅުވި ގޮތަށް އަދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ މުހިންމު ވާހަކައަކީ، ދެންމެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭ

ވިހެން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔަރކޮށްގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިބނާކުރަނިވި ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހެދުމަކީ ދެންނެޠިފް އެކުރެވޭ. އާ
ޮބޑަށް ތާ ކުރެވޭ އާޠިފްގެ ޚިޔާފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  މިދަނޑިވަޅުގައި ލަށް. ދެން އިތުރު ވާހަކައެއް  އީދު 

    ދައްކާލާކަށެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ.    

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޮބޑަށް   ޭބފުޅުންގެ  ހުޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް  މިއަދު ތަންކޮޅެއް ކެޝުއަލްކޮށް   ވަރަށް  އަރިހުންރިހާ  ޮބޑަށް މާފަށް އެދެން އަޅުގަނޑު 
ދުވަސް ދާން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމަ   14އިނީމަ. އަޅުގަނޑު ކެޝުއަލްކޮށް އިންނަން މިޖެހުނީ އަޅުގަނޑު ގޭގައި، ހަމަ ކޮޓަރީގައި މި  

ވާހަކައެއް،   މިއިނދެވުނީ. ރަނގަޅު  ތަންކޮޅެއް ކެޝުއަލްކޮށް  ރަސްމީ  ކޮޓައަޅުގަނޑު  އިނަސްވެސް  މިގޮތަށް  ކަރަންޓީނުގައި  ރީގައި 
ދާއިރާ  ވަރަށްގިނަ  އެަބހުރި  ޭބފުޅުން  ދެއްކެވި  ވާހަކަ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  ވާހަކަ  މިދެކެވުނު  މިއަދު  ނެތް.  ސަަބެބއް  ނުވެވެންޖެހޭނެ 

 ވަރަކަށް ނޯޓު ކުރަމުން މިދިޔައީ. އޭގެ ގަނޑު ނޯޓު ކުރެވުނުހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރުގަ، އަޅުތަކަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައި. ވާ
މަސްކިރުމުގެ ނިޒާމެއް އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމު ށް ރަށެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާއި،  ތެރޭގައި އެަބހުރި މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމަ

ކުރިއެރުވު މިހާރަށްވުރެ  ތަޢުލީމު  އަދި  ވާހަކައާއި،  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ފަޅުރަށްތައް  ފުރުސަތުތައް ކުރުމާއި،  ވަޒީފާގެ  މާއި، 
ގޮތުން   ސިޔާސީ  ދިނުމާއި،  ގައިޑެންސްގެގޮތުގައި  ކެރިއަރ  ސިޓީއެއް އޮންނަ  ކިޔާވާކުދިންނަށް  އިތުރު  ހޯދުމާއި،  ާބރުވެރިކަން 

 ޕްލޭން ހެދުމާއި އުފެއްދުމުގެ ވާހަކައާއި ލުއިލޯނުތަކެއްގެ ވާހަކައާއި، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެލައިން ވާގޮތަށް އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ 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 
 

 

ފޯރާދަތު ފަސޭހައިން  އެންމެންނަށްވެސް  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ކަމާއި،  ަބލަންޖެހޭ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ނިޒާމު  ގޮތަކަށް   ނެރުފަތުރުގެ 
އި މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހަދަމުން ދިއުމަށް، މިކަހަލަ ވަރަށް ަބއިވަރު ވާހަކަތައް އެަބހުރި. ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތުގަ

ޅުގެ މިއައީ ދެހުށައެޅުމެއް. އެއް ހުށައެޅުމަކީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔަރކުރުން. އަނެއް ކަމަކީ ކްލަްބހައުސް ަބއްދަލުވުންތަކެއް މުޅި އަތޮ
ހުޅުވާލާނަން.   ހުޅުވާލައިގެން ސިލްސިލާކޮށް ގެންދިއުން. ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރީގައި ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް
 މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިޭބނެ.  3ބޭނުންވާ ޭބފުޅުން އެދިލެއްވުން އެދެން. ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށްވެސް ފުރުޞަތު 

 ؛  ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ  ދެވަނަ 

 އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -1
 ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   -2
 އައުޡަމް އާދަމް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  -3
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން   ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް -4
 މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރ   -5

 :  ފުރުޞަތު   ދެވަނަ ބަހުސްކުރުމުގެ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަސްލަމް هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ކުރިނބީ 

އަޅުގަނޑުމެން  ޭބނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުގައި  ދެވަނަ  ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޮބޑަށް  ވަރަށް 
ހަދާއިރުގައި   ޕްލޭން  މިއޮންނަނީ،    10ތަރައްޤީގެ  ަބ  56ދާއިރާއެއް  މައްޗަށް  ކުރިއަށް ސަްބކަމެއްގެ  މިކަންތައް  ހާލެވިގެން. 

ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް   މިލިެބނީ.    12ގެންދާއިރުގަ  ަބލައިފިއްޔާ   12ދުވަސް  ކަމަށް  ދުވަސް  އެންމެފަހު  ދުވަސްމީ  ވަނަ 
ށް ދުވަސް ކަމަ   10ދުވަސް ކަނޑާލާފަ    2އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަރެއްގައި ނުނިމިދާނެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން. އެހެންވީމަ އޭގެތެރެއިން  

ހަޔާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ތާށިނުވާރަށު  ކޮށްގެން  ރަބލައިގެން  މީގައި  ރައީސުން  ކުރަން ކައުންސިލްތަކުގެ  މިމަސައްކަތް  ގޮތަށް 
ވަނަ ދުވަސް އެއީ އެންމެ ފަހު   12ރަށެއް މިހާރުވެސް މިދަނީ މިމަސައްކަތް ކުރަމުން.    އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާފެނޭ.    އަޅުގަނޑަށް

ނުނިމިއްޖެއްޔާ  މިއީ.  ނިންމުމެއް  ނިންމަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ެބލޭކަށް  ދުވަސްކަމަށް 
ފާ އެކަން  އެހެންވީމާ  އެަބއާދޭ.  ފުށުއެރުންތަކެއް  ރައީސް  ޤާނޫނީ  ފޯކަސްކޮށްލީމަ  ދެކަމަކަށް  ދެންހަމަ  ޭބނުންވަނީ.  ހަގަކޮށްލަން 

އެހީ  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  އިވިގެންދާނެ،  އަޑު  ރައްޔިތުންގެ  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ކްލަްބހައުސްގައި  ޭބނުންވަނީ،  ދަންނަވާލަން 
މޭކްކު ޑިޒިޝަން  ކަންތައްތައް  ލެވެލްގައި  ޕޮލިސީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވިދާނެ ޭބނުންކޮށްގެން  މިކަން  ތިެބގެން  ގޮތުގައި  ަބއެއްގެ  ރާ 

ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  މުހިންމު  އެއީ ވަރަށް  ކުރިޔަށް ގެންދިއުން  އަލިއަޅުވާލައިގެން  އެދެކަމަށް   ވަރަށް ފަސޭހައިން. އެހެންވީމަ 
ވިދާޅުވެފައިފެނޭ. މިދެންނެވި ގޮތަށް މުއްދަތު ފަހަރެއްގައި އިތުރުވާ ކަމަށް ރައީސް  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތު  ތީ،ވާނެ  ރުވާނެ 

ޕްލޭ މުޅި  ނުއެއްނެތް.  ނިންމާ ެބލޭކަށެއް  ކައުންސިލްގެ ން  އަތޮޅު  ނުވަތަ  ރައީސުން  ރަށުކައުންސިލްގެ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ލާފަ 
  ޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. މެންަބރުންނާ ހިއްސާ ކޮށްލެވޭނެ ގޮތަކަށް އެރޭންޖްކޮށްލުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދެން އަޅުގަނޑު  އްޔާ.ޝުކުރި ގޮތަށް.  ފަށާ  މިހާރަށް  މިހާރުން  މަސައްކަތް  ހަޔާރކުރުމުގެ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ވިސްނުންހުރީ  ގެ 
އަށްވެސް   އެލް.ޖީ.އޭ  ހަމައެއާއެކު،  ދެން  ކުރަމުންދާނަން.  މަޝްވަރާ  އެޭބފުޅަކާ  ވާހަކަތައް  ތިދެއްކެވި  ހަޔާރވީމާ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ހަމާގައި އުޅޭތީ ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންވެސް ނުނިމޭތީއާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށުމާމިކޮޅުން ރިކުއެސްޓް ކުރާނަން، ރަށްރަށު
ދިމަދިމާލަކުން  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ލިިބފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  އެދޭނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް  އިތުރު  މުއްދަތު 

ނޑުގެ ވާހަކައަކީ، މިހާރު ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔާރނުކުރެވޭއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ާބއްވާ އެަބއެދޭ. ވީމާ، މިކަން މިގޮތަށްވާނެ. އަޅުގަ
ވެސް ކްލަްބހައުސް ަބއްދަލުވުންތަކުގައި އޭނާއަކަށް ަބއިވެރިއެއް ނުއެއްވެވޭނެ ދެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކޮންމެ ަބއްދަލުވުމެއްގައި

ގެ ކުރަމުން  ރެކޯޑު  ނޯޓުކޮށް  ވާހަކަތައް  އަރުވާނަން. ދެކެވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ޭބފުޅަކަށް  އެހަޔާރކުރާ  އެމައުލޫމާތު  ންދާނަން. 
 އޭގެއިތުރުންވެސް އެކޮންސަލްޓަންޓު ޭބނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެ، ަބއެއް ދިމަދިމާލަށް ދަތުރު ކުރަންވެސް ޭބނުންވެދާނެ، ަބއެއް 

އަޅުގަ  ދާނެ.  އެކަންތައްވެސް  ަބލަންވެސް.  ހުރިގޮތް  ކޮންސަލްޓަންޓެއް ތަންތަން  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  މިހުރީ  ވިސްނުން  ނޑުގެ 
 ހަޔާރކުރުމުގެ މަސައްކަތޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރަންވާނީ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޒާމިރު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ވައިކަރަދޫ 

ރައީސް. ކުރެއްވިހެން   ޝުކުރިއްޔާ  އެފާހަގަ  މެންަބރުން  ގިނަ  ޭބނުންވަނީ،  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  ފުރުޞަތެއްގައި  ދެވަނަ 
ކަންތައްތައް މުހިންމު  މިދަނޑިވަޅަކީ  ، ވަރަށް  ވިސްނޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް.  ގެންދެވޭނީވެސް  ކުރިއަށް  މިދުވަސްވަރު 

ކުރީ ދުވަހުވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއެކު ވަރަށް މުހިންމު  އިގަތުމަށް ލިޭބ  ޓޫރިޒަމްގައި މިހިރަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދަ ވަގުތުކޮޅެއް. 
އޮތް  އެލިެބން  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  ޓޫރިޒަމް  ރަށްތަކުގައި  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ފާހަގަކުރިން  އަޅުގަނޑު  ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް  ޭބއްވި 

ހިތަށްއަރާ ވަރަށް ޮބޑު   ،ށްޓަކައި، ޕްލޭނެއް ހެދިގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ޭބނުންވޭާބރުވެރިކަން ނެތްކަން. އެކަން ޙާޞިލު ކުރުމަ
ވެގެންދާނީ  ކަމަކަށޭ  ގޮތެއްވުން.  ،މުހިންމު  ގެނެވޭނެ  އިސްލާޙެއް  ޤާނޫނަށް  ހަމަ    ޓޫރިޒަމް  ފަޅުތަކަކީވެސް  ރަށްރަށުގެ ރަށްރަށުގެ 

ދިހަހާސް އަކަފޫޓަށްވުރެ ދަށް ކަމަށްވާނަމަ، އިތުރު ހުއްދައަކާނުލައި ކުރިއަށް ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސް ތެރެއިން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  
މިކޮޅުގަ  މަސައްކަތްތައް  ކުރައްވާ  ރައީސްވެސް  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދިއުން.  ހައްލުވެގެން  އެކަން  ގޮތަށް  ގެންދެވޭނެ 

އޮޅުންފިލުވައި ސްޓެޓަސް  ރަށްތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ގެނެވޭނެ   ޓޫރިޒަމަށް  އެރަށްތައް  ދަށަށް  ާބރުވެރިކަމުގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 
. ގޮތަކަށް، އަތޮޅަށް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ގޮތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ތިކުރައްވާ މަސައްކަތް، އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނގެ

ގެންދަ ކުރިއަށް  މިކަން  ޭބވާ ދެން  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުވެސް  ގޮތަކާމެދު  ފާހަގަކޮށްލަން ނެ  ތާއީދު.  ވަރަށް  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  ފުޅުން 
ކޮންމެކަމެއް  އެހެންވީމަ،  ތަރައްޤީއެކޭ.  ޖުމްލަ  ގެނެވޭ  ރަށްތަކަށް  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  އަތޮޅުގައި  ތަރައްޤީއަކީ  އަތޮޅުގެ  ޭބނުންވަނީ 

 ފޯކަސް ޮބޑަށް  މެންގެ ސްޓްރެންތު ހުރި ދިމަދިމާލަށް  ކުރަމުންދާއިރުގަވެސް ސްޓްރެޓެޖިކަލް އެޑްވާންޓޭޖް ހުރި ދިމަދިމާލުގަ، އަޅުގަނޑު
 ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިނިސްޓްރީތަކަށާއި ދިމަދިމާލަށް   އަޅުގަނޑު   އްޔާ.ޝުކުރި ހަމަ ފަޅުރަށްތަކާެބހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެަބކުރަން. އެކި 
ކުރީ މީގެ  އެބަކުރަން.  މަސައްކަތް  ލިޔެފައި. ގައިގުޅައިގެންވެސް  ސިޓީވެސް  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  ފަޅުރަށްތަކަެބހޭ  އަެބހުރި  ވެސް 

ގާފައި ނުވާ ރަށްރަށާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް، ރައީސް އޮފީހަށްވެސް ލިޔެފައި ދައުލަތުން ވަކިކަމެއް ކުރަން ނަ 
ުބނާގޮތުން،  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  އޭގެ  ނެތް.  އައިސްފައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖަވާެބއް  އެއްވެސް  ނަމަވެސް  އެހެން  އެަބހުރި. 

ކުރު ކަމެއް  އަ  މަށްއަޅުގަނޑުމެން  ލިޔެފައި،  ކަމަށް ސިޓީ  ނުލިިބއްޖެ  ޖަވާުބ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  ޅުގަނޑުމެން 
ގެންދެވޭނޭ.  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަރައްޤީއަށް  އަތޮޅުގެ  ހުރަހެއްނެތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަނީވިއްޔާ، 

ސީ ހަމަ  އެފަޅުރަށްތަކަކީ  މިހާރު  މިކުރަނީ  މިޤަޫބލު  ފަޅުރަށްތަކެއް. އަޅުގަނޑު  ހުރި  ދަށުގައި  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ދާ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 13ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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ޤާނޫނީ އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ހަމަ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވީ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލު ކުރެވެނީ.  
އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ ޤަވާއިދުން މިކޮޅުން ކުރަންވާ ށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ކައެއްވެސް ހުރަހެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަ

ހުރަސްއެޅިގެންވާނެ  މަޝްރޫޢުތަކަކަށް  ތަރައްޤީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުދިނުމަކީ،  ޖަވާުބ  އެކޮޅުން  އެހެންނަމަވެސް  ކޮށްފައި.  ކަންތައް 
 ނުކުރަން. ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލެއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އައުޒަމް އާދަމް   ކައުންސިލްގެ ރައީސް   މަކުނުދޫ 

ރައީސް.  ޝުކުރި ފާހަގަކޮށްލަން އްޔާ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  އެންމެ  ގެންނައިރު،  ތަރައްޤީ  ލެވެލްގައި  އަތޮޅު  އަޅުގަނޑުމެން 
އޭގެ   ޓޫރިޒަމް  އަދި  ދަނޑުވެރިކަމަށް  މަސްވެރިކަމާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ދާއިރާތައް،  މުހިންމު  ފާބޭނުންވަނީ  ހަގަކޮށްލަން އިތުރުން 

ތީ، މިކަންތައްތަކަށް ފޯކަސްކުރުން މެހިގެންދާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެގެން ކަމުގައިވާ ޭބނުންވަނީ މިހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ލާ
އޭގެ އިތުރުން   ޤަޫބލުކުރަން އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު  މުހިންމުކަމަށް  އެކުލަ  5ވަރަށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  މަސައްކަތް އަހަރުގެ  ވާލުމުގެ 

ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު، ހުރިހާ ޭބފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދު ކުރަން. އޭގެ އިތުރުން 
ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ހޯދުމަކީ  އެހީތެރިކަން  އަޅުގަނޑު  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  ހުރިހާ ސަަބަބކީ   މެން 

ރަށުކައުންސިލްގެ   ށް ޓައިޓްކޮށް. އެހެންވީމަ ހުރިހާރަށެއްގައިވެސް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިދަނީ ހަމަ ފުދޭވަރަކަ
އަޅުގަނޑުމެން   ނުދެވިދާނެ  ފުރުސަތު  ޕާފޯމްކުރުމުގެ  ލެވެލްގައި  އަތޮޅު  ވަގުތު  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އެކަން   އަމިއްލައަށްރައީސުންނަށް 

ކަމަށްވަންޏާ، އިދާރީ ގޮތުން އުކުރަން   މިަބއްދަލުވުމުން ފާސްވެއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް،  ޅެފިކަމަށްވަންޏާމުން. 
ދެއްވި  ހަމަޖެއްސުން. ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  އެކަން  ކަމުގައި ދެކިގެން، އެންމެ އަވަހަށް  ކަމެއް  އެއީ އެންމެ މުހިންމު 

   ރުޞަތަށް. ފު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހަނިމާދޫ  

ރައީސް.  ޝުކުރި ފާހަގަކޮށްލާނަން،  އްޔާ  އަނެއްކާވެސް  ވަގުތުވެސް މިކަމަކީ،  އަޅުގަނޑު  މިކަމުގެ  މަސައްކަތެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް 
ކުޑަތަންވެފަ.   ޕްލޭނަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު މިއޮތީ ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ޕްލޭނަކީ  ކުރެވޭ  އެހެންނަމަވެސް ތައްޔާރު 

ޔާ  ކުރަނީ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ދެނެގަންނަން. ދެނެގަނެގެން ނޫނިއް 
މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއީ ފެރީގެ ނިޒާމު ކަމުގައި އަހަރުގެ ޕްލޭނަކަށް ދާއިރު،    5

އަހަރުގެ ޙާލަތަށް ދާއިރުގަ   5ވީނަމަވެސް، އެަބޖެހޭ ހަރުދަނާ އުޞޫލަކަށް މިހާރު ފެރީގެ ނިޒާމު މިހާރު އެކުލެވިފައި އޮތް ޙާލަތުން  
ނިމިގެން   5ހަރުގެ ޙާލަތުން  އަކުރިއަށް ގެންދަން. ހަމައެގޮތަށް ޞިއްޙީ ނިޒާމު މި  އެއީ އިންނަންޖެހޭ ގޮތެއް ދެނެގަނެގެން އަހަރު 

އެަބޖެހޭ. ފެނިގެންދާން  ތަސައްވަރެއް  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްކާތެރިކުމާއި،   ދާއިރުގަ  ތަރިކަ  ސަގާފީ  ޯބހިޔާވަހިކަމާއި  އަދި 
ރަށެއްގައި   ހުށައަޅާލަން. މިސާލަކަށް ހުރިހާ  ޔަށް އަޅުގަނޑު ކުޑަ ޚިޔާލެއް އެަބއެ  .މަގުަބއްތި ނުވަތަ ފެނަކައިން މިދޭ ޚިދުމަތްތައް

ފެނަކަވިޔަސް،  މިއިންނަނީ.  ދިނުމުގައި  ކަރަންޓް  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޚިދުމަތްހެން  ފެނަކައިގެ  މިއިންނަނީ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ 
އޮތަ ކޮމްޕެނީއެއް  އެހެން  އަދި  ވިޔަސް  ޚިޔާ  އްނެތް،މައްސަލައެސް  ސްޓެލްކޯ  ޢާންމުން އަޅުގަނޑުގެ  ރަށެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ލަކީ 

ކުރަންޖެހޭ   އިތުރު  ެބލެހެއްޓުމާއި،  ަބއްތި  މަގުތަކުގެ  ސަރަޙައްދުގެ  ކަރަންޓުގެ އިތުރު  ދިރިއުޅޭ  މިސްކިތްތަކުގެ  އަދި  ކުރުމާއި، 
އެަބޖެހެއޭ   މިކަންކަން  އިންތިޚަރަދާއި،  ކުރެވޭނެ  ަބދަލުކޮށްގެން  މިޤަޫބލުކުރަނީ،  ފެނަކައަށް  މިހެން  އަޅުގަނޑު  ހޯދަން.  ޒާމެއް 

އެހެންކަމަށްވީ ދައުލަތުގެ.  ކުންފުނިތަކެއް  ވިޔަފާރި  މީ  ވިޔަސް  ސްޓެލްކޯ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގެ އިރުފެނަކައަކީވެސް  އެއްވެސް   ،
  ވިޔަސް އެއްވެސް ކަހަލަ ޚިދުމަތެއް.ސީ.އެސް.އާރު ގެ ދަށުންކަހަލަ،    ފަރާތުން އަދި ނުލިޭބ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަކަށް އެކަށީގެންވާ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ސަރުކާރުން  ކަންނޭނގެމީ.  ގޮތެއް  ލުއިފަސޭހަ  ކައުންސިލްތަކަށްވެސް  ދިޔައިމަ  ހިމެނިގެން  މިކަންކަން  ހިނގާށޭ  އެހެންވީމަ 
ފެނަކައަ މިކަންކަން  ނަމަވެސް،  ދީގެން  ގްރާންޓެއް  ފެނަކައަށް  ަބދަލުގައި  ދިނުމުގެ  ގްރާނެޓެއް  ަބދަލުވެގެން ކައުންސިލްތަކަށް  ށް 

 5  ދިޔައްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ މީ ރައްޔިތުންނަށް ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ދެވޭ ވަރަށް ޮބޑު ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ވެގެންދާނެހެން. އެހެންވީމަ
ރަށެއްގެ ހުރިހާ  ޤޫަބލުކުރަން،  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ވިސްނަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެދިގެންދާއިރު  ޕްލޭނެއް  ވެސް  އަހަރުގެ 

ދިއުން.  ވެގެން  ގޮތެއްވެސް  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ގެންގޮސް  ދަށަށް  ފެނަކައިގެ  ކަންތައް  ކަރަންޓުގެ  މިސްކިތްތަކުގެ  މަގުަބއްތިއާއި 
ނިންމާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެހެންވީމާ،  މިއައްވުރެ  އަދި  އޮތީ،  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކުރީންވެސް  ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ  ލުމުގެ 

ބަލާފަ ަބއިވެރިވެ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް  ކުރެވިގެން   ،ވޭނެ ފޯރަމްތަކެއް  ރިޢާޔަތްކޮށްފަ މިކަންކަން 
 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފާގަތި ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ނީދިޔައިމަ އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަ

  ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި 

ެބލުމަށްޓަކައި   އްޔާ.ޝުކުރި ގޮތަކަށްވޭތޯ  ކަހަލަ  ދެވޭ  ދަށުން  ފެނަކައިގެ  ޚިދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  ޢާންމު  ރަށުގެ  ތިވިދާޅުވިހެން  ހަމަ 
ާބއްވަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފެނަކައާ އެއްކޮށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަކިގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ަބއްދަލުވުން ތަކެއް 

އެ ނިންމޭނެ،  ޚިޔާލެއް ނުވެސް  ރަނގަޅު  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ކުރެވެނީ.  ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  މަޝްވަރާ  އީ 
 ތިވިދާޅުވީ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މޭޔަރ މުޙައްމަދު އާޠިފް   ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ  

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔާރކޮށްގެން އެލް.ޖީ.އޭ މިުބނާ ޑެޑްލައިނަކަށް ނުވެއް ވާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 
އިޢުލާނު ވަގުތުދާ   އެއީ،  ހުށަހެޅުމަށާއި،  ިބޑު  މުއްދަތުތަކެއް،  އެަބދޭ  ގިނަ އީމި  ކަންކަން   ކޮށްފައިވެސް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު   .

ޕްލޭނަރުންނާ   މީހަކު ވާ މިމީސްމީހުންނާ  ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި، ސިޓީ  އެއްވެސް  ދެންހަމަ  ކަންތަކުގައި.  މިޕްލޭންގެ  ދެއްކިން،  ހަކަ 
މަސްދުވަހުންވެސް ރަނގަޅު   3މަސްދުވަހަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް.    3ޤަޫބލެއް ނުކުރޭ  

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެޕްލޭންތައް   3 މިބުނަނީ  އެއްޗެއް ނުހެދޭނެކަމަށް އެޭބފުޅުން ދަންނަވަނީ. އެކަމަކު، ޤާނޫނުގައި
ރި ހަދާފައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނޭ. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެންވެސް އިޢުލާނު ކުރިން އޭރުގަ، އެންމެ ފުރަތަމަމަހު ހަމަ ހުވާކުރުމާއެކީ ކު

ން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ިބޑުތައް އައިއިރު، ަބއެއް ކަހަލަ އިޢުލާނު ކުރު  ހަޔާރކުރުމަށްއެއް މަސައްކަތް އެއީ، ކޮންސަލްޓަންޓެއް  
ކެންސަލްވީ،  އޭތިވެސް  ިބޑެއް.  އިން  ގޮތަކަށް  އެވޯޑުކުރެވޭކަހަލަ  ހަމައެކަނި  ހުށައަޅާފަ  އިނީ  ޒަރީއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ސަަބބުތަކާ، 

ުބނާގޮތުން ޤަވާޢިދު  މާލިއްޔަތު  ހުށައަޅަންޖެހޭ  ޑޮކިއުމަންޓް  ކެންސަލްވެގެން   .އެހެންވެގެން،  ފިޒިކަލީ  އެިބޑު  އަނެއްކާވެސް 
އިންނާނެ  ނއަޅުގަ މީހަރު  ހަޔާރކުރެވިގެން ޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ހަޔާރކުރުމަށް.  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  އިޢުލާނުކޮށްފައި  ިބޑު 

ފަ އަށައެމަސައްކަތް  ދެން  ޑްޑްލައިނަކަށް.  ނުވާނެ  ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަ  ކަމަށްވާނަމަ،  ތިެބއްޖެ  ޮބޑަށް ން  ވަރަށް  ޅުގަނޑުވެސް 
ނުވާނޭ   މިކަންތައް  ދެއްކިން  ވާހަކަ  ސީ.އީ.އޯއާވެސް  ވާހަކަ   3އެލް.ޖީ.އޭގެ  ކުރައްވާ  މަޝްވަރާ  މަޖިލީހާ  ދެން  މަސްދުވަހަކުން. 

އަމިއްލަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް  މެޗްކޮށްލަންވެގެން.  ޑެޑްލައިން  މިގެންދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު ވިދާޅުވީ.  އަށް 
މިހަދަނީ ޕްލޭން، ޮބޑުަބއި ކައުންސިލަރުންނާ ދެން އިދާރީ ސްޓާފުންވެސް މިތާނގަވެސް ދަތި ވަރަށް ޮބޑަށް. ކައުންސިލަރުން ޮބޑުަބއި 

ކޮންމެ ބުނާތީ،  އެގޮތަށް  ޤާނޫނުގައި  މިޢަމަލުކުރަނީ. ވެމިކުޅެނީ.  އެގޮތަށް  ހުށަހަޅަންވެގެން  ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި  އެއްޗެއް  ސް 
ކޮންސަލްޓަންޓެއް  އެ މިހިއްސާކޮށްލީ، އަދި  ހެންނަމަވެސް،  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ހަމަ  އެހެންވެގެން،  އަޅުގަނޑުމެން.  ހަޔާރކުރާނަން 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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މިވަގުތަކު.   ނުކުރެވޭނޭ  މެޗެއް  ޑެޑްލައިން  ހަޔާރކޮށްގެން  ކައުންސިލަކުންވެސް، ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ހުރިހާ  އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު 
 ނީ އެލް.ޖީ.އޭ އަށްވެސް ގުޅަންވީހެން، ސިޓީވެސް ފޮނުވަންވީހެން މިކަންކަމުގަ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް.އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ .  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މޭޔަރު. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ތިމަޢުލޫމާތު ތިގޮތަށް ދެއްވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އަށް ލިޔުމަށް، މިހާރު މިއޮތް މުއްދަތަށް އެ އްޗެއްމީ، މިކައުންސިލުން ފާސްކުރަން ޭބނުންވޭތޯ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ 

އަޅުގަނޑުމެން  އެއޮތީ  އަލުގަނޑުމެންނަށް  އޮވެއްޖެއްޔާ،  އަންގާފަ  ނިންމާފަ  އެގޮތަށް  މިކައުންސިލުން  ަބލާފަ.  ކަމަށް  ނުނިންމޭނެ 
ވޯޓަކަށް ކުރަންޖެހޭ   ކައުންސިލުން  މިަބއްދަލުވުމުން  އަޅުގަނޑަށްހީވޭ  ކުރެވެނީ.  ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކުރެވިފަ  މަސައްކަތް 

 އަހަން ޖެހޭހެން މުމުއްދަތަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް އަންގަން ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް.
 ކަމާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އޮތީވިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. އެއްވެސް ޭބފުޅަކު މި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަލީފް  

އަޅުގަނޑު  އެއާއެކު  ކުރެއްވީ.  އެފާހަގަ  ޭބފުޅުންވެސް  ހުރިހާ  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 
އަހަރަކަށް ދަންނަ އެއް  މިނިންމަނީއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވަންޏާ  ނިންމައިފި  މީތި  މުއްދަތުގައި  މޮއޮތް  ޭބނުންވަނީ،  ވާލަން 

އަހަރަށް. އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭންތައް ރާވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ގިނަަބޔަކާ މަޝްވަރާކޮށް   5ދެއަހަރަކަށް ނޫން، ކުރިއަށް އޮތް  
، ކޮަބއިތޯ މައްސަލައަކީ ބަލައި، އެމައްސަލައިގެ އެންމެ ފުނަށް ދަތުރުކުރަން. އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް މީގަ ޙައްލުހޯދައި

އަރިހުންވެސް   ރައީސުންގެ  ހުރިހާ  އެދެން  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  މުއްދަތަކީ.  މިއިންނަ  ދީފަ  ފާހަގަކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 
ވުމަށް، އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރަން އެަބ. އެއާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުންވެސް އަޅުގަނޑު އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޯސްކޮށްލަ ދެއް

އެދެނީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް، އެލް.ޖީ.އޭ އަށް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ނަމުގައި ސިޓީއެއް ފޮނުވާދެއްވުން. ސަަބަބކަށްވަނީ، 
އެއްޗަކު މިހެދޭ  މުއްދަތެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން ކުރު  ލިިބގެން  ވަގުތު  ތަންކޮޅެއް  ނުނެރެވޭނެ.  ނަތީޖާއެއް  އިފެކްޓިވް  ރަނގަޅު  ން 

އިވެންޓެއްވެސް   ކްލަްބހައުސް  ކުރެއްވިހެން،  ފާހަގަ  ދެންމެ  މަޝްވަރާކޮށް،  ވަގުތުނެތް، ރައްޔިތުންނާ  ާބއްވާނެހޭ  ޙަޤީގަތުގައި 
 ވާ ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހާވެސް ކުޑަ. އެއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ހަނިމާދޫ 

ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން އަދި ނެއްލައިދޫ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރުވެސް އެ  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.
ވެސް ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އެަބ ޭބނުންވެޔޭ އިތުރަށް މިފުރުޞަތު ލިިބގެން  ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ސަަބަބކަށްވަނީ،   ކިޔަސް  މަސް  3ދިއުން.  ދުވަހޭ  މިހުރީއެއް.   3  ކުރެވިފަ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫން  ދުވަހަކު  މަސް 
ަބލާއިރު   ކުރިމަތިވެފައިމިވާ   1ގާތްގަނޑަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް  އެއީ،  ކުރެވިފަ.  މަސައްކަތް  މީނީ  ދުވަސްކޮޅެއް  މަސްދުވަހާއި 

އެތަ އަޅުގަނޑުމެންވެސް  ސަަބުބން  ދިމާވުމާއެކު މަލިމަޑުކަމުގެ  ސަަބުބތައް  އެކި  މިކަހަލަ  ތިުބމާ  ކަރަންތީނުގައި  ދުވަހެއްގެ  އް 
އަޅުގަނޑުވެސް  އެދެން،  ވަރަށްޮބޑަށް  އަޅުގަނޑުވެސް  ދުވަސްކޮޅެއް.  މަދު  ވަރަށް  މިއޮތީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަޫބލު ކުރެވެނީ. މިފަދަ މުހިންމު ަބއެއް ފޯރަމްތަކުގައި އިންނާނެ މިވާހަކަ ދެކެވިފަ، މުއްދަތު އިތު
ހިއްސާކޮށްލަންވެގެން،  އެވާހަކަ  ޤަޫބލުކުރަނީ.  ލިިބގެންކަމަށް  ވަގުތުވެސް  އެކަށީގެންވާ  އެއަށް  ހެދޭނީ  ރަނގަޅުކޮށް  އެއްޗެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޝުކުރިއްޔާ.   ޮބޑަށް  މިއޮތީ. ވަރަށް  ތިންކަމެއް  އަހާނެ  ވޯޓަށް  ކޮށްލައްވަން.  އިތުރު  އެއްޗެއް  އެޮބތްތޯ  ޭބފުޅަކު  އެއްވެސް  ދެން 
އަހާލާނަން.  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނެތިއްޔާ  ވިދާޅުވާން  އެއްޗެއް  ޭބފުޅަކު  އެއްވެސް  މިއިތުރުވީ.  ކުރުންވެސް  އިތުރު  މުއްދަތު 

އަތޮޅުގެ އަހާނީ،  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ހުރިހާ ފުރަތަމަ  ހައުސްގެ     ކްލަްބ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ހުޅުވާލައިގެން  ރައްޔިތުންނަށް 
 ަބއްދަލުވުންތަކެއް ާބއްވަން ފެނިލައްވާތޯ. ފެނިލައްވާ ޭބފުޅުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާލެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

    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 ޢަްބދުޢަކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا މެންަބރު ޢަްބދުކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .7
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .8
 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   އަތޮޅު .9

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

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 13ފެންނަކަމަށް 

ފެއިލްވުނޯޓު:   ނެޓްވޯރކް  ކުއްލިއަކަށް  މައްސަލައަކާހެދި،  ޓެކްނިކަލް  ދިމާވި  ދަނިކޮށް  ކުރިޔަށް  ބައްދަލުވުން  ގުޅިގެން  ޢާންމު   އަތޮޅުމާ 
މެންބަރު ރައީސް،  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ  ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ  ފުރުޞަތު  މުޙައްމަދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި   ،

 ގެއްލިފައިވާތީ، މިހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން މެސެޖަކުން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 12 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  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 17ޞަފްޙާ:  

 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 

މިއަހަނީ، ވޯޓަށް  ޕްލޭން    5  ގެކައުންސިލްހދ.އަތޮޅު    ދެވަނައަށް  ތަރައްޤީގެ  ހޯދުމަށް އަހަރުގެ  އެހީތެރިކަން  އެކުލަވަލުމުގައި 
 ފެނިލައްވާ ޭބފުޅުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާލެއްވުން އެދެން. .ފެނިލައްވާތޯކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔާރކުރުމަށް 

 ބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް މެން 

 

 

 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 ޢަްބދުޢަކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .7
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .8
 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   އަތޮޅު .9

 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .10
 )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   އަތޮޅު .11
 )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު  هللاކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .12
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢުޡަމް އާދަމް  އަތޮޅު .13

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 13ފެންނަކަމަށް 

ދަ ކުރިޔަށް  ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ގުޅިގެން  ނޯޓު:  ފެއިލްވުމާ  ނެޓްވޯރކް  ކުއްލިއަކަށް  މައްސަލައަކާހެދި،  ޓެކްނިކަލް  ދިމާވި   އަތޮޅުނިކޮށް 
މެންބަރު ރައީސް،  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ  ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ  ފުރުޞަތު  މުޙައްމަދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި   ،

 މިހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން މެސެޖަކުން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ގެއްލިފައިވާތީ، 
 

 

 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 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 18ޞަފްޙާ:  

 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 

އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ،   5ދެން މިއޮތީ، ކައުންސިލްތަކުގެ  
ނޫންތޯ. މުއްދަ ފެނިލައްވާތޯ  ދެންނެވުމަށް  އޮތޯރިޓީގައި  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ކުރުމަށް  އިތުރު  ތު 

 ފެނިލައްވާ ޭބފުޅުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާލެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

    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 ޢަްބދުޢަކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނައިވާދޫ )   ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ނަދީމް هللا މެންަބރު ޢަްބދުކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .7
 )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް   އަތޮޅު .8
 )ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   އަތޮޅު .9

 )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަސްލަމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .10
 )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު   އަތޮޅު .11
 )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .12
 )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަޢުޡަމް އާދަމް  އަތޮޅު .13

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، މިހުށަހެޅުން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 13ފެންނަކަމަށް 

ކުއްލި މައްސަލައަކާހެދި،  ޓެކްނިކަލް  ދިމާވި  ދަނިކޮށް  ކުރިޔަށް  ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ގުޅިގެން  ނޯޓު:  ފެއިލްވުމާ  ނެޓްވޯރކް   އަތޮޅުއަކަށް 
މެންބަރު ރައީސް،  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ  ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ  ފުރުޞަތު  މުޙައްމަދު  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި   ،

 ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.   ގެއްލިފައިވާތީ، މިހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަން މެސެޖަކުން

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 13 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  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 19ޞަފްޙާ:  

 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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 ؛ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުންވަނަ އާންމު   8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޖަލްސާގައި   ޚިޔާލު  މިކަމެއް    3މިއަދުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވާލުމަށް،  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އެއީ  ފާސްކުރެވުނީ. 
އިތުރު ލަކް  ށްހޯދުމަ މުއްދަތު  އަށް  އެލް.ޖީ.އޭ  އަދި  ހަޔާރކުރުމާއި،  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ޭބއްވުމާއި،  ަބއްދަލުވުންތަކެއް  ްބހައުސްގެ 

 ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ވަނަ    8ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށް ލިޔުމަށް. އިތުރުކަމެއް އެޖެންޑާގައި ނެތުމާއެކު،  
 ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ.هللا. ނީ. ވަލްޙަމްދުލިމިހާހިސާުބން ނިމު

 ތައް ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް:  އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ:  އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް:  #

ްޕލޭން    5ހދ.އަތޮޅުގެ   ރިޔާސަތު  1 ތަރައްޤީގެ  އަހަރުގެ 
ބެހޭގޮތުން  2022-2026) އެކުލަވާލުމާ   )

 ނިންމުން. މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

ްޕލޭން  5ހދ.އަތޮޅުގެ   -   އެކުލަވާ   އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ 
މަޝްވާރާ   ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅު  ލުމުގައި 

 ހޯދުމަށް ކްލަބްހައުސް ބައްދަލުވުން ތަކެއް ބޭއްވުން. 

ްޕލޭން  5ހދ.އަތޮޅުގެ   -   އެކުލަވާ   އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ 
ންޓެއް  ލުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަ

 ހަޔާރކުރުން. 

  ނިންމަން  އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން  5ހދ.އަތޮޅުގެ   -
ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް  ކުރުމަށް  އިތުރު  މުއްދަތު  ޖެހޭ 

 އޮތޯރިޓީގައި ސިޓީއަކުން ދެންނެވުން. 

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު  ަބއްދަލުވުން  8ވަނަ  ޢާއްމު  ދުވަހު    2021  އޯގަސްޓް  05ނިމުނީ   ވަނަ   11:25ވަނަ 
 ގައެވެ.
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 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  8ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 20ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

 
 
 
 


