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South Thiladhunmathi 

 Kulhudhuffushi City, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ، ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
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 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    21ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 13:00  ހުގެދުވަ  ުބރާސްފަތިވީ    2021  ަބރނޮވެމް  18ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    21  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ޭބއްވުނެވެ.އޮންލައިންކޮށް  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  21ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

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

ފެށުނީ.    21ދައުރުގެ  ވަނަ    4ކައުންސިލްގެ   މިހިސާުބން  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ސަނަތުން  ވަނަ  މީލާދީ   ނޮވެމްަބރ  18މިއަދަކީ 
މިވަގުތު .  14މެންަބރުންގެ ޢަދަދު    ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި  ޖަލްސާ.  13:00. ހަފްތާއިން މިއަދަކީ ުބރާސްފަތި ދުވަސް. ގަޑިއަކީ  2021

   ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.ަބރުން. މެން 11ޙާޟިރުވެ ތިއްެބވީ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 11 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #
 އޮންލައިން  މުޙައްމަދުއަމީން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް 1
 އޮންލައިން  މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ  2
 އޮންލައިން  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 3
 އޮންލައިން  هللاނު ޢަްބދުނާއަދު ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 4
 އޮންލައިން  މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  5



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 

 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ނަން  މަޤާމް  #
 ޢަލީ އަޫބަބކުރު  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 1
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ނާއުިބ   ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެަބއްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    އާންމުވަނަ    21ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  
 ވެ. މުޙައްމަދެއަމީން ރައީސް 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  20ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

ޢަބްދު  .2 ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  މައްސަލަ:هللا ވައިކަރަދޫ  ހުށަހަޅުއްވާ  ހިންގާ   2021  ޒާމިރު  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އަހަރު  ވަނަ 
 ހިންގުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ޕްރޮގްރާމް  ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް

މައްސަލަ:  ރިޔާސަތުން  .3 ޭބންކް   ހުށަހަޅުއްވާ  ހުޅުވާފައިވާ  މޯލްޑިވްސްގައި  އޮފް  ޭބންކް  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން. އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް

 ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. މި   އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުރިޔާސަތުން މިަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  
 ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވިއެވެ. އެޖެންޑާ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންަބރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 އޮންލައިން  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހިރިމަރަދޫ 6
 އޮންލައިން  މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  7
 އޮންލައިން  ނަދީމް هللا ޢަްބދު ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 8
 އޮންލައިން  ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  9
 އޮންލައިން  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 10
 އޮންލައިން  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  11

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
 ސަލާމުގައި ސިރާޖު މުޙައްމަދު  ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  1
 ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި މާލޭގައި ޢަލީ ސިރާޖު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  2
 - އަޢުޡަމް އާދަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މަކުނުދޫ 3

 14 ންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންަބރު



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 3ޞަފްޙާ:  
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ކުމުންދޫ ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު() 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(ހިރިމަރަދޫ ) ވަޙީދު  މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނެއްލައިދޫ ) އަލީފް މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  ތޮޅުއަ .7
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނޮޅިވަރަންފަރު )  ނަދީމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .8
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޅިވަރަމު)ނޮ   ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކުރިނީބ)  އަސްލަމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .10
  (ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވައިކަރަދޫ)  ޒާމިރުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .11

އެޖެންޑާ ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ    21ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް  
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    20ވަނަ ދައުރުގެ    4: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ   ހދ.އަތޮޅު  ނަންަބރުގައިވާ:  ދައުރުގެ    4ވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    20ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޔަ ޭބނުންފުޅުވާނަމަ މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  ޔައުމިއްޔާއަށް  ހިއްސާކުރެވިފައި.  ތިޭބފުޅުންނާ  ވާނީ  އުމިއްޔާ 
 އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން، 

ނުވާތީ   ހުށަހަޅުއްވާފައި  އިސްލާހެއް  އެޖެންޑާއަށް  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ފުރުޞަތުގައި  ވޯޓަށް   ޔައުމިއްޔާމި  ފާސްކުރުމަށް 
 ސެވިއެވެ. އެއް

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

 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ކުމުންދޫ ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު() މުޙައްމަދު އާޠިފް ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  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
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހިރިމަރަދޫ ) ވަޙީދު  މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނެއްލައިދޫ ) އަލީފް މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  ތޮޅުއަ .7
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނޮޅިވަރަންފަރު )  ނަދީމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .8
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޅިވަރަމު)ނޮ   ޔޫސުފް މޫސާންަބރު ކައުންސިލްގެ މެ އަތޮޅު .9

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކުރިނީބ)  އަސްލަމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .10
  )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11

  ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  20ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް  
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ    2021ޒާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  هللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު :    2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
އަހަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާ ބެހޭ  

 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

ވަނަ އަހަރު   2021ޒާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  هللا  ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުވައިކަރަދޫ   ،ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ  2އެޖެންޑާގެ  
ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާ  

 ގުޅޭގޮތުން،މައްސަލާއާ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 11 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

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

 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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 
 

 

 2021ޒާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  هللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު  ،ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ  2  އެޖެންޑާގެދެން މިއޮތީ،  
ހިންގުމާ   ޕްރޮގްރާމް  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ  ކުނީގެ  ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އަހަރު  ބެހޭގޮތުން ވަނަ 

 ޒާމިރުއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. هللا އަޅުގަނޑު ޢަްބދުމަޝްވަރާކުރުން، 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މިރު ޒާ هللا ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 

އާދެ! ރައީސް،  އަތޮޅު   ޝުކުރިއްޔާ  ހދ  މައްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާ  މި  އަޅުގަނޑު  ަބއްދަލުވުމަށް  މި    ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ތެރެއިން  ކައުންސިލްގެ   އެކްޓިވިޓީސްތަކުގެ  ހުރި  ކުރަން  ހިންގާ    2021މިއަހަރު  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އަހަރު  ހަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ 

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަ ހައްލުކުރުމަށް  އެކްޓިވިޓީށްޓަކަތެރެއިން ކުނީގެ މައްސަލަ  -/130000ގެ ކަލަންޑަރުގައި  އި އަޅުގަނޑުމެންވާނީ 
ހުށަހަޅަ އަޅުގަނޑު  އެމައްސަލަ  އެހެންކަމުން  ތިރީސްހާސްފުރިޔާ(  ސަަބަބކީ ރ)އެއްލައްކަ  މިހުށަހަޅާ  މިއޮތީ.  ގަސްދުކޮށްފަ   ން 

ދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން  އަތޮޅުކައުންސިލްއިން  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  ކުނީގެ  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަތޮޅުގައި 
މަޝްވަރާކުރެވި   އަޅުގަނޑުމެ-/130000އަތޮޅުކައުންސިލާ  ަބޖެޓެއް  ތިރީސްހާސްފުރިޔާ(ގެ  ކަނޑައަޅާފައި، ރ)އެއްލައްކަ  ވާނީ  ން 

.  ކަނޑައަޅާފައިވީހިނދު ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަ ވާ އުޞޫލުން ހދ.އަތޮޅުރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކޮންމެސް އެހީތެރިކަމެއްވުމަށް
ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑު  އޮކްޓޫަބރުމަހުގައިކަންވެސް  ނިންމާފައިވަނީ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މިހަރަކާތް  އެހެންނަމަވެސް  އެގޮތުން   .

ނޮވެންއޮކް ނިމިގެންމިހާރު  މެދުތެރޭޓޫަބރުމަސް  ކަަބރުމަސް  ނަމަވެސް  އެހެން  މިއުޅެނީ  މިހާރު  މިކަން ގައި  އުންސިލުން 
 ވީމާ އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައިނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ކުރިއަށްގެންދި

ތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ންމާލުމަށް. މީގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަވާ އުޞޫލުން ރަށްރަށުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް ނި
ދެން  ކުރުން.  ފައިސާއިން  މި  ހަރަކާތެއް  ކޮންމެސް  މެނޭޖުކުރާނެ  ކުނި  އެރަށެއްގައި  ރަށަކުންވެސް  ކޮންމެ  ކަނޑައެޅިދާނެ 

އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައިވެސް  ކުރުމަށް  އެކަން  އެަބއޮތީ  މުހިއްމުކަމެއް  ވަރަށް  ވައިކަރަދޫގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ  ނޑު 
    . ގަސްދުކުރަން ނެޕީ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަން. މިއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަން ކަންކަން. ޝުކުރިއްޔާ

 ޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު 

އަދި މައްސަލަ ހުޅުވާލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ދެން މި މައްސަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ޒާމިރު.  هللا ޝުކުރިއްޔާ ޢަްބދު
ފެ ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅުންކުރިއަށްގެންދަން  ގުޅޭގޮތުން  ަބއްދަލުވުމަށް ންނަގޮތަކާ  މި  އުއްމީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  އަންނާނެކަމަށް  ތަކެއް 

ފާހަގަކޮށްލީ. ހުށަހެ މި  އެކަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ާބރުއެޅުމުގެ  ނިންމުމަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ަބއްދަލުވުމުން  މައްސަލަ  ޅޭ 
 އެހެންވީމަ ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާލެއްވުން އެދެން. 

  އަޅުގަނޑު ދޭނަން.މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް  2ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް 

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 )ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު ވަޙީދު   ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު -1
 )ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޔޫސުފް މޫސާ   މެންަބރުކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު -2

 :  ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ހިރިމަރަދޫ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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 
 

 

މި  ޝުކުރިއްޔާ   އެދުނީ  ފުރުޞަތަށް  އަޅުގަނޑު  ހިމަނާފައިވާނީ -/130000ރައީސް.  ަބޖެޓްގައި  ތިރީސްހާސްފުރިޔާ(  ރ)އެއްލައްކަ 
ރަށަކަށްވެސް   ކޮންމެ ހާސްފުރިޔާ(  ދިހަ  ރ)-/10000ކޮންމެ  އަނެއްގޮތަކީ  ދައްކާފައި،  ވާހަކަ  އެގޮތަށް  ނަމަވެސް  ރުފިޔާދޭން. 

ޑަސްބިންދޭން.   އަތޮޅުކަ  10ރަށަކަންވެސް  ހަދިޔާކުރާގޮތަށް  ރަށަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ނޫނީ ޑަސްިބން  ލޯގޯޖަހާފަ  އުންސިލްގެ 
ދިން  އެގެން ޖެހޭނޭ އެއީ އަތޮޅުކައުންސިލްއިން   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދިން އެއްޗެއްކަން އެގޭގޮތަށް އެރަށަކާ ޙަވާލުކުރާއިރު 

ތާ ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުވެސް  ވީމާ  އެގޭގޮތަށް.  އަތޮޅުކައުންސިލުންއެއްޗެންކަން  މިސާލަކަށް  ގެނެސް    އީދުކުރާކަމެއް  ޑަސްިބން 
 ޑަސްިބން ގެނެސް ހަވާލުކުރުން. ޙަވާލުކުރާއިރު އެއީ ކޮން ފަރާތަކުން ދޭ އެއްޗެއްކަން އެގޭނެ ގޮތަށް އޮތުން  10ކޮންމެ ރަށަކަށް  

ފުރުޞަ މި  ކަމަކަށްވާތީ  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ  އެގޮތަށްވެސް  އެއީ  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް  ވަރަށް  ތުގައި އެއީ 
    އެވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފް މޫސާ  

ރައީސް ނާއިުބ  ޢިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަން.   .ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށްޮބޑަށް  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މި  ޒާމިރު  އާދެ. 
މީގަ ޮބޑަށް  ފައިސާއިން   އަޅުގަނޑަށް  މި  މަޝްރޫއަށް  ނައްތާލުމުގެ  ނެޕީ  ޖެހޭ  ނައްތާލަން  މި  ރަށްރަށުގައި  އެދެވިގެންވަނީ 

ށް ޚަރަދުކުރުމަށް. އެހެންވީމަ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެންމެ ޮބޑަށް ޭބނުންވަނީ. ވަޙީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކަކީވެސް ވަރަ
ހުށަހެޅުއްވުންތަކެއް   މަޤުޫބލު  މައްސަލަވަރަށް  ނެޕީގެ  ަބދަލުގައި  އޭގެ  ނަމަވެސް  ހައްލުހޯދުމަށްއެހެން  އެގެންގުޅުއްވާ އަށް  ޒާމިރު   

ނައްތާލުމަށް ތަސައްވު ނެޕީތައް  މަތިން  އެގޮތުގެ  އެހެންވީމަ  ަބލައިގަންނަން.  އެކަން  މަރުޙަާބކިޔާ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ރަށް 
 ދަށުން ހެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ޒާމިރުގެ ެބލުމުގެ ޓަރެއް ނަރޭއިންސް

 ޝުކުރިއްޔާ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލް  އާދެ  ފުރުޞަތުނޮޅިވަރަމް  މި  އަޅުގަނޑު  ރައީސް  ފުރުޞަތަކަށް ގެ  އިތުރު  ަބހުސްކުރުމަށް  މިކަމަށް  ގައި 
 ވާ ޭބފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން   ބޭނުން

ދޭނަން. ފުރުޞަތަށް އެދިލެއްވުމަށް   2ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް   މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑު 
 އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާލެއްވުންއެދެން.  

 ؛  ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ  ދެވަނަ 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ވައިކަރަދޫ)  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .1

 :  ފުރުޞަތު   ދެވަނަ ބަހުސްކުރުމުގެ  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު   ވައިކަރަދޫ 

ދަންނަވާލަން ވެގެން. ދެން ޖުމްލަ އާދެ! މިކަމުގައި ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދިލީ ހަމަ  .  ޝުކުރިއްޔާ ނާއިުބ ރައީސް އެއްޗެއް 
ށް ކަންކަން  މި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލާ އެއްގޮތަގޮތެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ކަމަކަންވެސް ވެދާނެ. އެއީ އަސްލު

އަ އަތޮޅުކައުންސިލުންކުރިއަށްގެންދާއިރު  ރަށްތަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  ކޮންމެ  ކަމަކަށް ވެސް  ޑިކްޓޭޓްކުރާ  ކަށް 
އޭ ކިޔައިގެން ތިުބމުގެ މާޮބޑު ޭބނުމެއް ނެތް. ޑަސްިބންތޯ ަބހައްޓާނީ ނެޕީތޯ ހަދާނީ ނޫނީ ޑުމެން ލާމަރުކަޒީނވާންވެއްޖެނަމަ އަޅުގަ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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 
 

 

ތިިބ އެރަށެއްގައި  ވިސްނުމަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރާނީ.  ކަމެއްތޯ  އެރަށެއްގައިތިިބ  އެހެން  މެންަބރުންނާ ކައުންސި  ރައްޔިތުންނަށާ  ލް 
އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކޮންމެ  މަޝްވަރާކޮށްފަ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ކަންކަން ކުރުމުން ދާނީ ރަގަޅަށްކަމަށް.  

ސްނުމަކީ ރަށެއްގައި ނެޕީ ލައްތާލާށޭ. އަޅުގަނޑުގެ ޕޮއިންޓަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ހުރީ އެހެންކަމަށް. އަޅުގަޏޑުގެ މައިގަނޑު ވި 
ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ކުރަންބޭނުންވާކަމެއް  ޮބޑަށް  ރަށްވެހިން  ރައްޔިތުންނަށް،  ޮބޑަށް  މަސަކަތްކުރާއިރު  ދަށުން  ނިޒާމުގެ  ލާމަރުކަޒީ 

ކަނޑައެޅުން ފަހިކޮށްދިނުން ދާއިރާތައް  ހުންނަ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ކަންކަން،  ަބޖެޓާ  ޮބޑަށް  ހައިސިއްޔަތުން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   .
އެހެންވެ ރަ ދަންނަވާލީ.  މި  ކަމެއްކަމުގައި ނުވާތީ  ފެންނަ  އެހާ  ލެވަލްއަށްދިއުމަކީ  މައިކްރޯ  ނަމަވެސް  އެހެން  ގަޅުކަމެއްކަމަށްފެނޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ.  މިވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގެ ަބހުސްކުރުމުގެ މަރުހަލާ މި ނިމުނީ. ދެން މިކަންކަމުގެ ވޯޓަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އެހެންވީމަ މިއަދު  
ޒާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓް ހުރިހާ هللا އަހާލާނަން އެއީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު

ވާ ހަމަހަމަ  އަތޮޅުކަރަށަކަށް  އެފަންޑު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އުންސިލުގޮތަށް  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އެރަށްތަކަށް  ހަމަޖައްސައިދީ  ން 
   މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށްހިއްލަވާ ވޯޓްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  މައްސަލަ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ކުމުންދޫ ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު() މުޙައްމަދު އާޠިފް ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .2
 ރައީސް(ކައުންސިލްގެ 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
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހިރިމަރަދޫ ) ވަޙީދު  މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނެއްލައިދޫ ) އަލީފް މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  ތޮޅުއަ .7
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނޮޅިވަރަންފަރު )  ނަދީމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .8
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޅިވަރަމު)ނޮ   ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކުރިނީބ)  އަސްލަމްهللا ޢަްބދުރު ކައުންސިލްގެ މެންަބ އަތޮޅު .10

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 11 ަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެން

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

 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

  )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11

ގައިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓް ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަ   2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް  
ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވާގޮތަށް އެފަންޑު އަތޮޅުކައުންސިލްއިން އެރަށްތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  

 ނިންމެވިއެވެ. 

ނަންބަރު   އޮފް  ހުށަހަޅު   ރިޔާސަތުން :    3އެޖެންޑާ  ބޭންކް  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މައްސަލަ:  އްވާ 
 ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން.  މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް 

ނަންަބރު   މޯލްޑިވްސްގައި   ރިޔާސަތުން:    3އެޖެންޑާ  އޮފް  ޭބންކް  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މައްސަލަ:  ހުށަހަޅުއްވާ 
 މައްސަލާއާ ގުޅޭގޮތުން، ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން. ހުޅުވާފައިވާ ޭބންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިއޮތީ،   ނަންަބރުދެން  އޮފް   ރިޔާސަތުން:    3  އެޖެންޑާ  ޭބންކް  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މައްސަލަ:  ހުށަހަޅުއްވާ 
އޮޕަރޭޓް  އެކައުންޓްތައް  ޭބންކް  ހުޅުވާފައިވާ  ފާސްކުރުން. މޯލްޑިވްސްގައި  ޤަރާރު  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތްތައް  ގުޅޭގޮތުން   ކުރާނެ  މިކަމާ 

ދަންނަވާލާނަން.   ކޮށްފައިވާ ޤަރާރު  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓްރީ   02ވެމްަބރ  ނޮ  2021ތައްޔާރު 
އެކައުންޓްތައް  އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  ޭބންކް  ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  އައްޔަން  ޖެނަރަލް 

ރ -/25000މިދަންނަވާ ޭބފުޅުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފީމެވެ. އަދި  އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ  
މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނެގޭނެކަމަށާއި،   ފައިސާ  ސޮއިކުރައްވައިގެން  އެއްޭބފުޅަކު  ޢަދަދުތަކަށް  ދަށުގެ  އިން  )ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ( 

ޭބނުންވާނެކަމަށް ސޮއި  ދެބޭފުންގެ  މަދުވެގެން  ނިންމުމަ  ޢަދަދުތަކަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަނޑައަޅާ  އެއީ  ޤަރާރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ށް 
ޭބނުންވާފާރާތެއްވާނަމަ  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ޤަރާރަށް  މި  ޤަރާރު.  މި  ހިއްސާކުރެވިފައިވާނީ  މެންަބރުންނާ  މިހާރު  އެކައުންޓްތައް. 

 އެފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑު ދޭނަން.  2ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް 

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ވައިކަރަދޫ)  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .1
 )ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޔޫސުފް މޫސާ   ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .2

 :  ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޒާމިރު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވައިކަރަދޫ  

ރައީސް.   އޮންނާނީވެސް  ޝުކުރިއްޔާ  އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާ  މާލިއްޔަތު  ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި  ޤާނޫނާ އަޅުގަނޑު  މާލިއްޔަތު  އެހެންވީމަ 
 ހަމައަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އެއްގޮތަށްކަމަށްވާނަމަ އެޤަރާރަށް ވަރަށް ފުރި

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔޫސްފް މޫސާ އުންސިލްގެ ރައީސް  ނޮޅިވަރަމް ކަ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

ދަންނަވާލަން   ޭބނުންވަނީ އަޅުގަނޑަށް މި ޤަރާރު ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވުނޭ އެހެންވީމަ އެޤަރާރުގައި ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑު 
ނޑަކަށްސީދާ އޮޅުންފިލާފައެއްނެތޭ. އެހެން ދަންނަވާލަންވެގެން. އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން މި ޤަރާރަކީ މާލިއްޔަތު ޗެއް އަޅުގައޮތް އެއް

އަޅުގަނޑުގެ   ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއްކަމަށް ވެގެންދާނީ. އެހެންވީމަރާ  ގެ ކަމާ ެބހޭ އިދާރާތަށް ޤަޫބލުކުޤާނޫނާ ސަރުކާރު
 ޝުކުރިއްޔާ. އިތުރު އިޢުތިރާޛެއް ނެތް. އެކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންހިފީ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުމެން   ކުރިންވެސް  މީގެ  ޤަރާރަކީ  މި  އާދެ!  މިދިއައީ ޝުކުރިއްޔާ.  އިތުރުވެގެން  ޤަރާރަށް  މި  ޤަރާރެއް.  ފާސްކޮށްފައިވާ 
އޮޕްރޭޓްކުރާނެ  އެކައުންޓް  ޖެނަރަލްއަށް  ސެކްރެޓަރީ  ގުޅިގެން  ކުރެއްވުމާ  އައްޔަން  ޖެނަރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އިތުރުވި  ކައުންސިލަށް 

ޤަރާރެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިމެނުމަށް  ޖެނަރަލްވެސް  ގޮތުގައި ސެކްރެޓަރީ  ހުށަހެ   އް.ފަރާތެއްގެ  މިހާރު  ޤަރާރު އެހެންކަމުން  ޅިފައިމިވާ 
 ވާ ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ނަންގަފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗައް 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ކުމުންދޫ )  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު   .1
 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު()      މުޙައްމަދު އާޠިފް ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .2
 ރައީސް( ކައުންސިލްގެ 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
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ހިރިމަރަދޫ )   ވަޙީދު  މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނެއްލައިދޫ )   އަލީފް މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  ތޮޅުއަ .7
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ނޮޅިވަރަންފަރު )    ނަދީމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .8
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ޅިވަރަމު)ނޮ     ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( ކުރިނީބ)      އަސްލަމްهللا ޢަްބދުލްގެ މެންަބރު ކައުންސި އަތޮޅު .10
  )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(   ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 11 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

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

 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21ވަނަ 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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ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ނަންަބރު  މެންަބރުން  އޮފް   ގައިވާ  3އެޖެންޑާ  ޭބންކް  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އޮޕަރޭޓް އެކައުންޓްތައް  ޭބންކް  ހުޅުވާފައިވާ  ޤަރާރު   މޯލްޑިވްސްގައި  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތްތައް  ރިޔާސަތުން ކުރާނެ  ފާސްވީކަމުގައި 

 ނިންމެވިއެވެ. 
 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުން،  21ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ   21ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރުކަމެއް އެޖެންޑާގައި ނެތުމާއެކު،  
 ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ. هللا. މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި ޢާންމު ަބއްދަލުވުން

 ތައް ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް:  އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ:  އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް:  #

1 
ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ  

 ޒާމިރު هللا ރައީސް ޢަބްދު

 :  2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އަހަރު    2021 ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާ  ވަނަ 
މައްސަލަ  ކުނީގެ  ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ 
ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން   ހައްލުކުރުމަށް 

 މަޝްވަރާކުރުމުގެ މައްސަލާއާ 

ހަމަހަމަ   ރަށަކަށް  ހުރިހާ  ބަޖެޓް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
އެރަށްތަކަށް   އަތޮޅުކައުންސިލްއިން  އެފަންޑު  ވާގޮތަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.ށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަ
 

 ރިޔާސަތު  2

 :  3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް  
ބޭންކް   ހުޅުވާފައިވާ  މޯލްޑިވްސްގައި 

އޮަޕރޭޓް ފަރާތްތައް   އެކައުންޓްތައް  ކުރާނެ 
 ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން. 

އޮފް   ބޭންކް  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އެކައުންޓްތައް   ބޭންކް  ހުޅުވާފައިވާ  މޯލްޑިވްސްގައި 

ޤަރާރު   އޮަޕރޭޓް ކަނޑައަޅާ  ފަރާތްތައް  ކުރާނެ 
 ވުނެވެ.  ފާސްކުރެ 

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 13:35ވަނަ ދުވަހު    2021  ނޮވެމްަބރު  18ނިމުނީ   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން  21ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 ގައެވެ.
 

 1443 އާޚިރުރަބީޢުލް 13
 2021 ނޮވެމްަބރު 18

 
_____________________________________ 

 އުއްމުކުލްޘޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  ޔައުމިއްޔާ ލިޔުނީ:  ▪

 ޖަމީލާ ޙަސަން  ޗެކްކުރީ:  ▪


