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South Thiladhunmathi 

 Kulhudhuffushi City, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ، ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
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 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    26ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 10:00 ހުގެ ދުވަ ުބރާސްފަތިވީ  2021 ޑިސެމްަބރ 23ަބއްދަލުވުން  އާންމު ވަނަ  26 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ކައުންސިލްގެ ހދ.އަތޮޅު
 ޭބއްވުނެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  26ވަނަ 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.    26ދައުރުގެ  ވަނަ    4ކައުންސިލްގެ   މިހިސާުބން  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  މީލާދީ ސަނަތުން  ވަނަ   ޑިސެމްަބރ   23މިއަދަކީ 
މިވަގުތު .  14މެންަބރުންގެ ޢަދަދު    ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި  ޖަލްސާ.  10:00. ހަފްތާއިން މިއަދަކީ ުބރާސްފަތި ދުވަސް. ގަޑިއަކީ  2021

   ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.ަބރުން. މެން 12ޙާޟިރުވެ ތިއްެބވީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 02 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ސިރާޖު  ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  1
 އޮންލައިންކޮށް  އަމީން މުޙައްމަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް 2
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 3
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 4
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 5
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 6



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 
 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ނަން  މަޤާމް  #
 މް ޢުމަރުއިްބރާހީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް  1
 

 އެޖެންޑާ: 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  25ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

މައްސަލަ:   .2 ހުށަހަޅުއްވާ  ޙަސަން  ޢަބްދުއްސައްތާރު  މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  މަސްވެރިކަމުގެ  ހދ.  ފަރިދޫއަކީ  ހދ.އަތޮޅު 

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.މަންފާލިޭބނެ ޚާއްޞަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު    ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

މައްސަލަ: .4 ހުށަހަޅުއްވާ  މެންަބރުން   ރިޔާސަތުން  ކޮމެޓީއަށް  އިޤްތިޞާދީ  ކޮމެޓީއާއި  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

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

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 7
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 8
 އޮންލައިންކޮށް  ޔޫސުފް މޫސާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 9
 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 11
 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 12

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
 ޗުއްޓީގައި هللاޢަްބދުނު ނާއަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 2

 އާއިލީޒިންމާގައި އަޢުޡަމް އާދަމް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 3ޞަފްޙާ:  
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  .1
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު  .2
 މުޙައްމަދު އާޠިފްކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
    ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .4
 މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .6
   ނަދީމުهللا އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު ޢަްބދު  .7
  އަލީފް މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  ތޮޅުއަ .8
   ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

 ޢަލީ ސިރާޖު  ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .10
  އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .11

 މެންބަރުންނަކީ:  ދެއްވާ ނު ވޯޓް    ވަކިގޮތަކަށް 

  ޒާމިރުهللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު -1

އެޖެންޑާ ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ    26ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް  
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    25ވަނަ ދައުރުގެ    4: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ   ހދ.އަތޮޅު  ނަންަބރުގައިވާ:  ދައުރުގެ    4ވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    25ވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު  ވަނަ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޔައުމި  ހިއްސާކުރެވިފައި.  ތިޭބފުޅުންނާ  ވާނީ  ޔައުމިއްޔާ  ޭބނުންފުޅުވާނަމަ މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  އްޔާއަށް 
ހުޅުވާލަން، ފުރުޞަތުގައި    އެފުރުޞަތު  ހުށަހަޅުއްވާފއިނުވާތީމި  އިސްލާހެއް  މެންަބރަކު  ދައުރުގެ    4  އެއްވެސް  ވަނަ   25ވަނަ 

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   އަތްމެންަބރުން    އިގަންނަވާފެނިވަޑަ  ފާސްކުރުމަށްއާންމު  މައްޗަށް ހިއްލަވާ ވޯޓްދެއްވުން ވީޑިއޯ ޖައްސަވާ 
 އެދެން. 

 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 26ވަނަ 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:

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  .1
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު  .2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް .3
    ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .4
 ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .6
   ނަދީމުهللا އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު ޢަްބދު  .7
  އަލީފް މުޙައްމަދުލްގެ މެންަބރު ކައުންސި ތޮޅުއަ .8
   ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

 އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .10
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު  .11
  ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .12

  ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  25ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    12ފެންނަކަމަށް  
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ނަންބަރު   ޙަސަން :    2އެޖެންޑާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  ރައީސް  މައްސަލަ:    ހަނިމާދޫކައުންސިލްގެ  ހުށަހަޅުއްވާ 

ލިބޭނެ ޚާއްޞަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމާމެދު    ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫއަކީ މަސްވެރިކަމުގެ މަންފާ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ނަންަބރު   މައްސަލަ:    2އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޙަސަން  ޢަްބދުއްސައްތާރު  ރައީސް  ފަރިދޫއަކީ :  ހަނިމާދޫކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު 

      ؛މުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ މަންފާލިޭބނެ ޚާއްޞަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު

 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 26ވަނަ 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 
 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫއަކީ ހަނިމާދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  ގައިވާ    2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

ނިންމު ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ކަނޑައެޅުމާމެދު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ޚާއްޞަ  މަންފާލިޭބނެ  ން. މަސްވެރިކަމުގެ 

ފުރުޞަ ފަރާތަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކުރިއަށް މިމައްސަލަ  ޙަސަން  ޢަްބދުއްސައްތާރު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ހަނިމާދޫ  އަރުވަން،  ތު 

 ގެންދަވާ.

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  

ހުށަހަޅާފައިމިވަނީ   ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ޚާއްޞަ  މަންފާލިޭބނެ  މަސްވެރިންގެ  ފަރިދޫއަކީ  ހދ.އަތޮޅު  ރައީސް. 

ށް ހދ.އަތޮޅަށް ޖުމަލްކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިކަމުގައި އާމްދަނީއެއް ލިޭބނެ އެންމެ ރަގަޅުގޮތްކަމަށް ފެންނާތީ އެގޮތުން އެރަ

ތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިއައީމަ މަސްވެރިންނަށާ އަދި އެނޫންވެސް ތަފާތު މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ޚާއްޞަ ރަށެއްގެ ގޮ

މަންފާތައް  އިތުރު  އެރަށުން  އެހެންކަމުން  ހުސްކޮށް  މިއޮންނަނީ  މިހާރުވެސް  މިރަށަށް  އަދި  ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  ހޯދަން 

ހަގަކޮށްލަން ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިކަން ވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި މި ވަރަށްޮބޑު ލިބިގެންދާނެކަމަށް ގަޫބލުކޮށް. އަދި ފާ

އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރު ކަނޑައެޅިގެން ހުރިހާ މަސްވެރިން  ޚަރަދަކަށްވެސް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމަ އަތޮޅުގައި އެހެން ވަކި ރަށެއް ނަށާ 

ފަރާތްތަ ހޯދާ  ޚިދުމަތް  އެހެނިހެން  ތަރައްޤީކަނުވަތަ  ރަށެއްކަނޑައެޅި  ވަކި  ކުރެވި ށް  މިކަން  ކުޑަކޮށް  ޚަރަދު  ވެގެންދިއައީމަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެއީ  ކުރަންވެއްޖެކަމެއް.  ހަޤީގަތުގައި  މިކަމަކީ  ކުރެވިގެންދާނެ.  މިކަން  ލިޭބނެގޮތަކަށް  މަންފާ  ލާަބޔާ    އެންމެންނަށް 

 އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅަށްވެސް މަންފާލިޭބނެ ގޮތަށް ރަށްރަށް ހެދިގެންދިއުން.  ވިސްނަންޖެހޭނެ އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުން ވިސްނާގޮތަށް

ޑު މިކަންމިކުރީ. މީގެ ކުރިންވެސް މިކުރީ މިގޮތަށް މިމައްސަލަ ނނުވަތަ ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދިއުން. އެގޮތަށް ވިސްނައިގެން އަޅުގަ 

މަޝްވަރާކޮ ރައްޔިތުންނާ  އަތޮޅުގެ  މުޅި  ނަމަވެސް  ަބއެއް ހުށަހަޅާފައި.  ފަސޭހައިން  އެހާ  އަދި  ނިންމާފައިވާތީއާ  ކުރުމަށް  ށްގެން 

ވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް މިގެނައީ. ސަލަ ލަސްވެގެންދާތީއާއި އަނެއްކާަބއެއް ރަށްރަށުން ނުކޮށް މިމައް  ،ރަށްރަށުން ކޮށް

ން މިކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ރަގަޅު ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ އެހެންވީމަ ހުރިހާ ޭބފުޅުން އަރިހުންވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދެ

އޭގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ހުރިހާ  ހދ.ގެ  ރުފިޔާއަކީ  ކޮންމެ  ވަންނަ  ހދ.އަށް  ހަމަ  އެއީ  ލިިބގެންދިއުން.  އެއްާބރުލުން  ޭބފުޅުންގެވެސް 

 ރިއްޔާ. ފާ ލިޭބނެ ކަމަކަށްވާތީވެ. ޝުކުލާަބޔާ މަން

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

މިއައިޓަމްގައި އިތުރު މެންަބރުންނަށް ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަޑު މިއިދާރާއިން އެކަމަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

ދަންނަވާލާނަން.   ޚުލާޞާއެއް  މަސައްކަތުގެ  ހުރި  ތަފާތު   2016ކޮށްފަ  އެަބހުރި  މިއަހަރާހަމައަށް  ފެށިގެންގޮސް   އަހަރުން  ވަނަ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
 

 

މިނިސްޓްރީ،   19ޑަކަށް  ގާތްތަ ހޯމް  ތެރޭގައި  އޭގެ  މުއައްސަސާތަކަށް.  އެކި  ސަރުކާރުގެ  މިކައުންސިލުން  ސިޓީ  ވަރަކަށް 

އެަބހުރި ފޮނުވާފައި  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމް  އަދި  މިނިސްޓްރީ  ފިޝަރީޒް  މިނިސްޓްރީ،  ޕްލޭނިން  ހޯމް ރައީސްއޮފީސް،   .

ަބހައްޓާފައިވާ  އިހުތިޞާންތެރޭގައި  ތިމަންނަމެންގެ  ބުނެފައިވަނީ  އެޖަވާުބގައި  އެަބއޮތް  ޖަވާުބދީފައި  ސިޓީއަކަށް  މިނިސްޓްރީން 

ބުނެފައިވަނީ  މިނިސްޓްރީން  ޓޫރިޒަމް  ނުދެވޭނޭ.  މަޢުލޫމާތެއް  ެބހޭގޮތަކުން  ތިރަށްރަށާ  ތިމަންނަމެނަކަށް  އެހެންވީމަ  ރަށްތަކެއްނޫނޭ 

ވަނަ   3އް ރަށްތަކަކީ މިހާރުވެސް ވަކި ފަރާތްތަކާ އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ރަށްތައްވީމަ އެގްރިމެންޓް އެ މަޢުލޫމާތެއް އިތުރު  ަބއެ

ތަންކޮޅެއް މަސައްކަތްތައް  މިކުރެވިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެހެންވީމަ  ގޮތަކަށްހުރީ.  މިކަހަލަ  ނޯންނާނޭކިޔާފަ.  ދެވޭކަން   ފަރާތަކަށް 

ށް ބަލާލާފަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއައީމަ ރަގަޅުވާނެހެން. ނަމަވެސް ަބހުސްކުރެވިދާނެ ތިޭބފުޅުންނަށްވެސް މިކަމާ ބެހޭގޮތުން. ރަގަޅަ

ރައީސުން އެހެންވީމަ  ޓް  އަޕްޑޭލިިބފައިވާ  މިއީ   ތިއްެބވި  އެއިރެއްގައި  ދައުރެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ކައުންސިލެއްގަވެސް  ހުރިހާ  މިކަން 

ެބހޭގޮތުން ހޮނޑައިދޫ،   ދެންތްގަޑަކަށް އާޠިފްވެސް  ހަމަ ގާ ޭބފުޅުންވެސް އެަބހުރި މިކަމާ  މިހާތަނަށް ރައީސްކަން ކުރެއްވި ހުރިހާ 

ޙަވާލުކުރުމަށް  އަތޮޅުކައުންސިލާ  ރަށްތައް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އެަބހުރި  ބެހޭގޮތުން  މިރަށްރަށާ  މާވައިދޫ  ކުުބނރުދޫ،  ފަރިދޫ 

މިކަރުދާހާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ދެން    އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުނުކޮށް އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ.    އެދިފަހުރީ. އެކަމަކު

 މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.   3ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށްވެސް ޅުވާލާނަން. ހުފުރުޞަތު 

 ؛  ވަނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައި 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް -1
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  -2
 އަސްލަމްهللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު -3
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް -4
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ  -5
 ނައިުބރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު -6
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން  މެންަބރުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -7

 ފުރުޞަތު :  ފުރަތަމަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މެންބަރު މުޙައްމަދު އާޠިފް   ގެ އަތޮޅުކައުންސިލް 

ޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ނކައުންސިލްގެ ރައީސް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާއަކީ އަޅުގައަޅުގަނޑަށްވެސް ހަނިމާދޫ  ރައީސް.    ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަ  އެޖެންޑާއެއް.  ވަސީލަތްތައް ނތާއީދުކުރާ  ހުރި  އަތޮޅުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަޅުރަށްރަށާ،  މިހުރި  އަތޮޅުގައި  ޑުމެންގެ 

އެތަން މަންފާވާނެގޮތަށް  ލާަބޔާ  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޤާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިއަދު  ހިފުމަކީ  ބޭނުން  ތަނުގެ 

އެކަން ނަމަވެސް  އެހެން  އަޅުގަނޑުދެކެން.  ޒިންމާއެއްކަމުގައި  ކުރެވިމަތިވެފައިއޮތް  އޮންނަގޮތަށް  ކުރަން  ހަގީގަތުގައި ކަން  ގެން 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
 

 

ވިދާޅުވެއްޖެ   ރައީސް  ހާޞިލްވާނީ.  ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  މި  އެކި ވަރަކަ  19އަޅުގަނޑުމެން  އެކި  ސަރުކާރުގެ  މިހާރު  ސިޓީ  ށް 

ރައީސް   ކައުންސިލްގެ  ހަނިމާދޫ  އެހެންކަމުން  ލިޔެފައިވާވާހަކަ.  ހޯދުމުގައި  ރަށްތައް  އެޖެންޑާ ވުޒާރާތަކަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މި 

އެަބޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭނެގޮތް  ހާސިލް  މިކަންކަން  އަޅު  ހުށަހެޅުއްވުމުގައި  ސީދާ  ކޮަބއިކަމެއް ކަނޑައަޅަން.  ގަނޑަކަށްނޭގެ 

ކުރަންހުރީ. އަދި ކިހާވަރެއްގެ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން އެކަން ވިސްނުމަކީ އެރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގަ ކޮންކަހަލަ ވަސީލަތްތަކެއްކަމެއް ޤާއިމް

ން ހުރިކަމެއް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ޙާޞިލް ކުރެވިދާނެކަމެއް އަދި އެ ޚަރަދު ކުރާނެ އިންވެސްޓަރުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އަތުޖެހެ

ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިކަންކަން ހަމަނުޖެހިހުރިކަމުގައިވާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫންކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް އަދި ސާފެއްނުވޭ.  

ޕްރޮޕޯ  އެރަށަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭނެކަމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް  ހާޞިލް  މަސްވެސަމިކަން  ހެދުން.  ރިކަމަށާ،  ލްއެއް 

ކަމަށްވާނަމަ ދުމަތްތަކަށާޚިމަޝްވެރި   ތަރައްޤީކުރާ  އެރަށް  ކަންތައްތައްކުރުމަށް  އެންމެހައި  ސިނާއަތްތަކުގެ  މަސްވެރިކަމުގެ  އަދި   

ގޮތުގައި  މަސްވެރިރަށެއްގެ  ގޮތެއްވިއަސް  ކޮންމެ  އަދި  ފެސިލިޓީއަކާ،  ބޭނުންވާ  ޤާއިމްކުރަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެރަށުގައި 

ބަނދަރެއް ޭބނުންވާނެ. މި އެންމެހައި ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަރައްޤީ ކުރަންޏާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ރަގަޅު 

ޕްރޮޕޯ ޕްރޮޕޯސަކަމަކީ  ހެދުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލްއެއް  މިއޮތީއޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ސަރުކާރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާފަ  ލް 

އްޤީކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ރަށް ދޫކުރާށޭ. އަޅުގަނޑަށް ދެން ހަމަ ވަރަށް ލްއަކީ މިރަށް ތަރަސަޕްރޮޕޯ

ހިންގަން   ރާއްޖެ  އުޞޫލަށް  ލާމަރުކަޒީ  ސަރުކާރުން  އަދުގެ  އެހީތެރިކަން ޔަޤީން  މިކަމުގައި  ކުރަމުންދާއިރު  ތަކެއް  މަސައްކަތް 

ދެން ރައީސް އޮފީހުގެ ދަށުގައި މިހާރު ހުރިހާ ފަޅު ރަށަށްތަކެއް މިހާރު ހުންނަނީ ރަން.  ލިޭބނެކަމާމެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް ނުކު

ގަޫބލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ދެވޭނެކަމަށް  ރަށްތައް  ރައީސަށް  އޮފީހުން  ރައީސް  ސީދާ  ހަމަ  ވުޒާރާއަކަށްނޫން  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ 

އް އޮވެއްޖެ ކަމުގައިވަނީނަމަ އަދި ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާ ވާނެގޮތަކަށް އަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިސްނުމެ

އް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އަތޮޅުކައުންސިލަކުން ކުރަން އުޅޭކަމަށްވާނަމަ އެކަންތައް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލެ

 މަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަދި މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ހުއްޓުވޭނެކަނުކުރަން. 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

މި ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ   ކަންތައްތައް  ފާހަގަކޮށްލި  ދެންމެ  އާޠިފް  ޭބނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް 

ޑުމެންގެ ޕްލޭނަކީ ނލްއެއް ސަރުކާރާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން އަޅުގަސައެޖެންޑާކުރެވިގެންދިއައީމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެއްކިން އުޅޭށޭ ޕްރޮޕޯ 

ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މިރަށާދޭތެރޭ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  މަސައްކަތްކަންނޭގެ  އެ  ކުރަން.  މަސައްކަތް  މިގޮތަށް  މިއޭ 

އިޙުތިޞާސްތެރޭގައި ކަމަކީކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަތޮޅު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޭބނުންވަނީ  ުބނެލަން  އަޅުގަނޑު  އަނެއްކަމަކީ  ދެން   .

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަށްވިއަސް  ދެއްކި  ވާހަކައެއް  ކޮށްނެ  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  ޖެހޭނޭ.  އެގެން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ރައްތައް  ހިމެނޭ 

އް ކޮށް ަބޔަކަށް ކިހެނެއްކަމެއް ދީފައިހުރީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ އިޙްތިޞާސްތެރޭގައި ހުރި ރަށްތަ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
 

 

އެއީ  ނުކުރޭތޯ.  ކުރޭތޯ  މަސައްކަތް  ޙަވާލުކުރި  އެޭބފުޅުންނާ  ކީއްކުރަނީތޯ  ދީފަ  ކޮށްގޮތަކަށްތޯ  ހުރީ  އެރަށްތައް  ބަލަން 

އަޅުގަނޑު   ޒިންމާއެއްކަން.  ހުރިހާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ކުރަން  އެކަން  ހައްޤުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގަޫބލުކުރަނީ 

ޙާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގައި މި ހުރި ރައްތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ މެންަބރުންނަށްވެސް ގޮވާލަން.  

ހަމަ ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. ހުރިހާ ރަށެއްވެސް އެހުރީ ވީރާނާ   އެންމެ ރަށެއްވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ނެތްކަން އަޅުގަނޑު

ނަގަމުންދަނީ  ނާޖާއިޒްފައިދާ  ރަށްތަކުން  އަދި  ގަޫބލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ރަށްތައްކަމަށް  ަބހައްޓާފައިހުރި  ނިޔަތުގައި  ކޮށްލުމުގެ 

ނޑުމެނަށް ެބލެނީކީނޫން. މިކަންކަން ކަމާ ެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ރަށްތަކުން ވެލި ނަގަނީ ރުއްގަސްކަނޑަނީ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަ

އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތާމައާއެކު ރަށްތައް ހަލާކުވަމުންދާކަން  އެއްވެސް ވަރެއްގެ އަޅާލުން ނުލިިބ  އެޭބފުޅުންގެ  ފާހަގަކުރާ   އެންގިޔަސް 

އަޅުގަނ ވީމާ  މިކުރާ  ކަމެއް.  ކޮށްގެން  ޚާއްޞަ  ފަރިދުއަށް  މި  އެދެނީ  ހަމަ  އަޅުގަޑު  ޕްރޮޕޯނމަސައްކަތަށް  ބޭނުންވާ  ލް ސަޑުމެން 

ލްއެއް ސަރުކާރާ ހަމައަށް ވާސިލް ކޮށްދީގެން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ ސަމެންަބރު އާޠިފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޕްރޮޕޯހިފައިގެން  

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށަށް އަރައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ރައްތަކާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަސްލަމް هللا ޢަބްދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ   މަންޒަރެއް.  އުފާވެރި  ވަރަށް  މިދަނީ  ފެންނަމުން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިހާރުވެސް 

ޖެހޭނެ ވަގުއިން  އުފައްދަންމިއުޅޭ ދެކޮމެޓީގެ ތެރެ  ހިފަން  ޭބނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ކޮމެޓީގެ  ތު ގާތްގަޑަކަށް މިހާރު އިޤްތިޞާދީ 

ފަރިދޫ އައިސްމި ފާހަގަކޮށްލާނީ  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަކަމަކަށް  އެންމެ  މިދަނީ.  ފެންނަމުން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެމަންޒަރު  ޖެހެނީ. 

ރަށެއްކަމަށް   ނަފާލިޭބނެ  ސިނާއަތުން  ފާހަގަކޮށްލަން މަސްވެރިކަމުގެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައަޅަން 

ޕްރޮޕޯބޭނުންވަނީ   އެ  މަސައްކަތް  އެކުރާ  އެކުލަވާލުމަށްފަހު ސައެތަނުގައި  ކޮމެޓީ  އެ  ކޮމެޓީން.  އިޤްތިޞާދީ  ޖެހޭނީ  ހެދެން  ލް 

ދިރާސާކޮށް މެންަބރުން  ކޮމެޓީގެ  އެ  ހަރަކާތްތެރިވީމަ  ކޮމެޓީ  ޕްރޮޕޯ އިޤްތިޞާދީ  ހަދާ  ޕްރޮޕޯސަ  ފީޒިަބލް  އޭތި ސަލަކީ  ަބލާ  ލްއެއްތޯ 

ހިނގައިގަނެގެންދާނެ. މަސައްކަތްތައް  ކުރާނެ  އެތާގަ  އެއަށްފަހު  އެހެންވީމަ  ފޮނުވަންޖެހޭނީ.  ކަމަކަށް   އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ފުރަތަމަ 

ނާއަތު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެތަން ތަރައްޤީކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ސި

   ތާއީދުކުރާކަމަށް. މޭޔަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ޕޮއިންޓްތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު އަލީފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

އަޅުގަނޑުވެސް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޢަްބދުއްސައްތާރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީތީ ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.   ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ  

ހިރިމަރަދޫ  އެއާއެކު  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ދެވިދާނެ  ވަރަށްކުރިއަށް  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ހދ.އަތޮޅަށް  އިތުރުން  އޭގެ 

މު ރައީސް  މިއަދާހިސާަބށް ކައުންސިލްގެ  ރަށްތައް  ހިމެނޭ  އިޙްތިޞާސްގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ވަޙީދު  ޙައްމަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 9ޞަފްޙާ:  
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www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
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ދިއައިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެނަކަށް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނަމަވެސް ކޮަބއިތޯ 

މެ ފަހަރަކު މިހެން ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވިގެންދިޔަކަސް އަދި މީގެ ދެވިފައިވަނީ މިވާހަކަ ކޮން  ތައް އެރަށްތަކަކީ ކިހެނެއްތޯ އެރަށް 

ކުރެވެން އެަބޖެހޭ. އެ އަދި މާލެ ޢަމަލީ ސިފައެއް ނާދޭ. މީގަ ދާން ޖެހޭ ހިސާަބށް ވާސިލްވާ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މަސައްކަތް 

ވުޒާރާތަކާ ހުރިހާ  ސަރުކާރުގެ  ަބމާލެގޮސް  ކިހި  މި  ނޭއްދަލުކޮށްގެންވިއަސް  އަޅުގަނޑަކަށް  އެަބޖެހޭ.  ބަލަން  ގެ ނެއްވާކަމެއްތޯ 

ރަށް ކައިރި  އަޅުގައެއްގޮތަކަށްވެސް  ދޫކޮށްފަކާ.  ކިހެނެއްކަމެއް  އޮންނަނީ  މި  ހިތާމައަކީ ތައް  ޮބޑު  އެންމެ   ނޑުމެނަށް 

ދޫކޮށްފަ އޮންނަނީއޭ. ކުރިން ދުވަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާގައި   ށްވެސް ވަރުވާއަށްއަޅުގަނޑުމެންކައިރީގައި މި އޮނަން ހިރިނައިދޫ އެރަ

އެ އެރަށުގައިވެސް  ނަމަވެސް  ފެނުނީ.  ރިޕޯޓުންވެސް  ކަންތައްތައް އްއިންދަ  މިކަހަލަ  އެހެންވީމަ  ނުފެނޭ  ކުރާތަނެއް  ކަމެއް  ވެސް 

އެަބޖެހޭ ރަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ލިބެންހުރި  އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެނަށް  ކޮަބއިކަން  ހުރި ތަކަކީ  މިހާރު  ތެރޭގައި  އިޙްތިޞާސްގެ  މެންގެ 

ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ  އެއަށްފަހުގައި  ސާފުކުރަން.  ޖެހެންދެން  ކޮޅެއްގައި  ކޮންމެސް  މީތި  ކީއްވެގެންތޯއާ  ނުލިިބހުރި  ރަށްތައް 

ގަނޑުމެނަކަށް ނޭގޭ. އެހެންވީމަ އި ކަމެއް އަޅުގަދޫވެސް އަދި އޮތީ ކޮންަބއެއްގެ އަތްދަށުށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގޮސް ފަރިހިސާަބކަ

 ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެަބޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޔޫސުފް މޫސާ  

އަލިއަޅުވާ ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ   ތަފްޞީލްކޮށް  ވަރަށް  މިކަމަށް  މައްސަލާގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރައީސް  ހަނިމާދޫކައުންސިލްގެ 

މައިގަނޑު  ހުރި  އަލިއަޅުވާލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  ހަޤީގަތުގައިވެސް  ހަމަ  ދެން  މޭޔަރ.  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ  ދައްކަވައިފި  ވާހަކަފުޅު 

އެއީ   ތަކަކީ  އަޅުވާހަކަ  މެންަބރު އެހެންވީމަ  ޭބނުމެއްނުވޭ.  ދައްކާކަށް  ވާހަކައެއް  އިތުރު  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ވަގުތު ސަލާމަތް  ގަނޑު 

އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެހެންވީމަ  ތާއީދުކުރަން.  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ   އާޠިފް 

 ގަޫބލުކުރަނީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.   އިތުރަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު  

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢަްބދުއްސައްތާރު ހަސަން އެ ހުށަހެޅުއްވި  ހަނިމާދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް  އެންމެ ފަރަތަމަވެސް  ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ  

އަސްލަމް  ރައީސް  ކުރިނީބ  ހުށަހެޅިފައި. ނަމަވެސް  މިއޮތީ  މައްސަލައެއް  މުޙިއްމު  ވަރަށް  މިއީ  އަދާކުރަން.  ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރު 

މިއުޅޭ  އުފައްދާ ދެ ކޮމެޓީ ހިނގައިގަނެ މިރަށްތަކުގައި ކުރަން    ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަން މިއުޅޭ ދެ ކޮމެޓީ

 އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ރަށެއް ވަކި އިޤްތިޞާދީ

ރަގަޅު   ގުޅޭ  އެރަށާކާ  ަބލާ  އެރަށެއް  ކުރާކަމަށްވާނަމަ  ތަރައްޤީ  ކޮންސެޕްޓެއް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  ބޭނުމަކު  ރަގަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހެދިގެން އެރަށެއް އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ިބޑަށް ހުޅުވާލީމަ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުގައި މީގެ   ޕްރޮޕޯސަލްއެއްޑިޒައިން ކުރެވި ރަގަޅު  



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ތަރައްޤީ  މިގޮތަށް  ރަށެއް  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ކޮށްގެން  އިންވެސްޓް  ގޮތުން  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކުރާނީ.  އެއް  ފައިދާ 

ނެތް.    ކުރެވޭނެހާ އަޅުގަނޑުމެންގަ  އިންވެސްޓަރެއް ފެންވަރެއް  ިބޑަކަށްގޮސްގެން  އެހެންނޫނީ  ލޯނަކަށްދާން  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރޮޕޯ ލްއެއް ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ސަ ހޯދައިގެން އެރަށެއް ތަރައްޤީކުރަން. އެހެން ކަމަށް ވަނީނަމަ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ރަގަޅު 

ވޭނީ. ހަޤީގަތުގައި ހދ. އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަމަށް ޙާއްޞަ ރަށެއް ތަރައްޤީވެފައި އޮންނަން އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމަ މިރަށް ތަރައްޤީ ކުރެ

     އަޅުގަނޑުވެސް މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

   ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޝުކުރިއްޔާ   ހދ.  ޭބނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އިތުރަށް  ވާހަކަތަކުން  ޭބފުޅުންގެ  އެހެން  އަޅުގަނޑު  ރައީސް. 

ހިމެނޭ އިޙްތިޞާސްތެރޭގައި  ނުވަތަ  ހިމެނޭ  ބޭނުމާ   ތެރޭގައި  ފަރާތާ  ދެވިފައިވާ  އެރަށެއް  އަތޮޅުކައުންސިލަށް  ހދ.  ރަށަކީ  ކޮންމެ 

ކަންޮބޑުވާކަމެއް.   މަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށްއެއްޗެހި އެގެން ޖެހޭނެ ކަންތައްތަކަން. މިކަންކަން މިގޮތަށް ނޭގި ހުރުމުއްދަތާ މި

ސަރުކާރެ ކޮންމެ  ހިއްސާ  އެހެންވީމަ  އެއީ  މަޢުލޫމާތު  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  އިޙުތިޞާސްތެރޭގައި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އޮތަސް  އް 

އެ ޖެހޭނެ.  ކަމަށްވިއަސް  ކުރަން  މިނިސްޓްރީ  ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީކަމަށްވިއަސްއީ  ކޮންމެ   ފިޝަރީޒް  މިއިން 

އެރަށެއް ދެވިފައިހުރި ޭބނުމާ މުއްދަތާ މިކަންކަން  އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދެވިފައިހުރި ރަށެއްވިއަސް   މިނިސްޓްރީއެއްކަމަށްވިއަސް އަދި 

އަތޮޅު ތަރައްޤީ ކުރަން މިކުރާ ވާހަކައަކީ ތަރައްޤީގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ފެންވަރުގައި    އެގެން ޖެހޭއެަބ. އެހެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 މަސައްކަތަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ނާންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެނަށް ނޭގޭ ކަންތައްތަކުގައި ަބހެއް ބުނަކަން ނޭގޭނެ. އެއީ

ގޭކަމަކަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ަބސްބުނަން. އެހެންވީމަ މިހާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އަސްލު ތަންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވިސްނާއިރު ނޭ

ށް ސަރުކާރާއެކު  ޮބޑަށް އެދެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަތެރޭގައި އެަބއޮވޭ އެ ާބރުތަކާ އެއްޗެހި ލިިބފައި. އެހެންވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ސުވާލުކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އޭރުން  ގެދިއުން.  ކުރިއަށް  މެދުވެރިކޮށް  އަތޮޅުކައުންސިލް  އިންތިޒާމެއް  ކަހަލަ  އިށީދެވޭނެ 

ކަންތައްތަކެއް   މިހުރިހާ  ޙާލަތާ  މިރަށްރަށްހުރި  ފިލައިގެންދާނެ  އޮޅުން  ަބއަޅުގަނޑުމެނަށް  މިއަދު  މިދާ އެހެންވީމަ   ހުސްކުރެވެމުން 

މައްސަލާގައި ފަރިދޫ އަކީ ޚާއްޞަކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ނުވަތަ އެކަމުން ފައިދާ ލިޭބނެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން 

ކަމަށް  މަގުފަހިވެގެންދާނެ  ކަންތައްތަކެއް  ތަރައްޤީކުރެވޭނެ  އެރަށް  މަޝްވަރާއާއެކު  ކޮމެޓީތަކުގެ  އުފެދިފައިވާ  މިހާރު  ދެން   ދިއައީމަ 

ހދ.އަތޮޅުގައި އަޅު އެދެން  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ކިަބއިން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ  ހަމަ  މިއަދު  އެހެންވީމަ  ގަޫބލުކުރަން.  ގަނޑު 

       އެކިއެކި ތަފާތު މަސްވެރިކަން ކުރާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މިކަމަށް މިއަދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ޙަސަން،ޝުކުރިއްޔާ   ނިމުނީ.   ޢަްބދުއްސައްތާރު  މި  މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާފައިޥާ ހުރިހާ ޭބފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާ 

މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް   3ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށްވެސް  ކަމުގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލާނަން.    ދެން އަޅުގަނޑު މި

 ިބވަޑައިގަންނަވާނެ.  ލި

 ؛  ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ  ދެވަނަ 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .1
 އަޙުމަދު އާޠިފް މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .2
 ނަދީމުهللا ޢަްބދުއްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .3

 ފުރުޞަތު :  ދެވަނަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު  

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ޭބނުންވޭ. އެއީ ހދ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާ ެބހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް    ޝުކުރިއްޔާ
ގަނޑަށް ފެނޭ މިރަށްތަކާމެދު ގޮތްތަކެއްނިންމުމުގެ ކުރިން އެަބޖެހޭ ހޯދާ ކަމާ ެބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދަތުރެއްދާން. އަޅު

 ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކުރަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ހދ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާ ެބހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ކަމާ 
  ޝުކުރިއްޔާ.އުންސިލް މެންަބރުން. ެބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދަތުރެއް ދިއުމަށް އަތޮޅުކަ

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

އަޅުގަނޑު   ރައީސް.  ހެދުމަށްފަހު ޝުކުރިއްޔާ  ޕްރޮޕޯސަލެއް  އިންނާނެ  ލިޔެލާފަ  ޗެޓްގައިވެސް  އޭރު  ފުރުޞަތަކަށްއެދުނީ  މި 
ހޯދުމަށް   އެރަށް  ޭބފުޅުން ސަރުކާރަށް  ފަންނީ  ގޮތަކީ  ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑު  ހެދުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް  ދެން  އެދުން.  އަޅުގަނޑުމެން 

އަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮށް ހަދާފަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާމެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ފީޒްިބލްޓީ ސްޓަޑީއަކާ އެއް
އެަބޖެހޭ ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާލަން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހަދަން އިޢުލާނުކުރުމަށް. ދެ ން ހެދުމަށްފަހު ނޫނަސް 

ތަރައްޤީކުރުމަށް   ސިނާއަތް  މަސްވެރިކަމުގެ  މިކަމުގައި މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ބޭނުންވެއޭ  އެަބ  ހަދަން  ޕްރޮޕޯސަލެއް  މިރަށަށް 
އެރަށް އެކަހަލަ  ދައްކައިދޭށޭ.  މަގެން  ދެވޭނެ  އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރިއަށް  ނުލިިބ  ޔަގީންކަމެއް  ކޮށްމެސްގޮތެއް  ލިބޭނެކަހަލަ   

ކުރެވިދާ ޚަރަދެއް  ޭބކާރު  ހަދާނަމަ  ފުޕްރޮޕޯސަލް  އެހެންކަމުން  ކަންތައް ނެ.  މިއުޅޭ  ކުރަން  އެރަށުގައި  ކޮންމެސްވަރަކަށް  ރަތަމަ 
ގައި ޕްރޮޕޯސަލެއް ހެދުމަށް ހުޅުވާލުން. ހުޅުވާލާފަ ޕްރޮޕޯސަލް ަބޔާންކޮށްފަ ރައީސް އޮފީހަށް ލިޔަން އަޅުގަނޑަށްފެނޭ. ދެން އޭގެފަހު

. ނިމުމުން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޕްރޮޕޯސަލްއާއެއްކޮށް އެރަށް ހޯދުމަށް އެދުން. އެރަށް ނުލިޭބ ކަމަށްވާނަމަ އެހެން ރަށެއްވެސް ހޯދުން
   ޝުކުރިއްޔާ.

   ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ދީމް ނަ هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ރައީސް. މަސައްކަތް   ޝުކުރިއްޔާ  ދައުރުގައި  މިކައުންސިލްގެ  ދިމާވެގެން  އަޅުގަނޑުމެނަށްވެސް  މައްސަލައެއް  މިކަހަލަ  ހަޤީގަތުގައި 
ލިިބފައިވަނީ.   އަޅުގަނޑުމެނާހިސާަބށް  އެގްރިމެންޓްތައްވެސް  މިހާރު  ހެދިފައި ކޮށްގެން  ފަރާތަކާ  އެހެން  ދެންނެވީ  ކުރިން  ރައީސް 

މިދައުރުގައި އޮ މަސައްކަތުން  ކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްލީ.  ހިއްސާ  މަޢުލޫމާތައްޓަކައި  ދެންމެވީމަ  ނުލިޭބވާހަކަ  އެގްރިމެންޓެއް  ންނަ 
ފުރަތަމަ ރަށް ހޯދުމުގެ   އެގްރިމެންޓްވެސް ލިިބފައޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން މޭޔަރު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް. އެގޮތަށް



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ހަމައަށްދާން.  މަސަ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާ  ފަހުން  އޭގެ  ކޮށްފަ  ހިނގާށޭ  ކރަން  ރަށް އްކަތް  އެ  ގޮތުން  ގަޫބލުކުރެވޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް 
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިޭބނެ މިހާރު މަސައްކަތް ފެށިއަސް. ސަަބަބށްވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެގްރިމެންޓެއް 

ފަސްއެގްރިމެ ކުރަންޖެހޭ. ހެދިގެން  ސޮއި  ވިއަސް  ގޮތެއް  ކޮށްމެ  ކައުންސިލުން  ތަނަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ދަށުން  ންޓެއްގެ 
އެހެންވީމަ  ނުކުރާނެ.  ސޮއެއް  ކައުންސިލްތަކަކުން  ނޫނީ  ނިންމައިގެން  ގޮތްގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ކައުންސިލުން  އެހިސާަބށްދާއިރު 

ގަޫބލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު  ލިޭބނެކަމަށް  މަސަކައުންސިލަށް  ހޯދުމުގެ  ރަށް  ފައްޓަން.  އަވަހަކަށް  ވީހާ  އެދެނީ   އްކަތް  އަޅުގަނޑުވެސް 
 ޝުކުރިއްޔާ.   

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޢަްބދު  ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ނަންަބރ  މިހާރު    ނަދީމް،  هللا ނޮޅިވަރަންފަރު  މައްސަލައަށް   އިވާގަ  2އެޖެންޑާ 
އާޠިފް   މުޙައްމަދު  މޭޔަރު  ސިޓީގެ  ލިޔުއްވާފައިވާ  ކުޅުދުއްފުށި  ޗެޓްގައި  ގޮތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ "  ވުމަކީހުށަހަޅުއްހުށަހެޅުމެއްގެ 

ށް ލިޔުން، ސިނާއަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހދ. ފަރިދޫ އަތޮޅުކައުސިލަށް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔައޮފީހަ

ހޯދުމުގެ   ުނިލިބްއެޖަނަމ ާމެލޮގްސ ަރީއުސްލ ުޖުމޫހިރްއާޔާއ ަބްއަދުލޮކްށ ަރށް ،  ލިިބޖެނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާ
 އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާ ވޯޓް ދެއްވުންއެވެ. ފެނިވަފާއިގަންނަވާ މެންަބރުން  " މިގޮތަށްމަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރުމަށް

ޢަބްދުއްސައްތާރު   މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ނުކުތާއެއް  ނިޒާމީ  ރިޔާސަތުން  ޙަނޯޓް:  އެފުރުޞަތު  އެދިލެއްވުމުން  ސަން 
 ދެއްވިއެވެ.  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  

ބުނުމުގެ   ުނުކާތެއްއިމެނީގ ިމ ަމްއަސަލާއ ުގިޅެގްނ ަމްއަސަލ ުހަށަހާޅަފިއވާ ަފާރަތްށ ަފުހަބސް ައުޅަގނުޑ ިނާޒމީ  ،  ޝުކުރިއްޔާ
 ފުރުޞަތުވެސް ދެވެންޖެހޭނެ. ދެން އަނެއްކަމަކީ ހުށަހެޅިފައިޥާ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް ނެގުމަށްފަހު އެއަށް އިސްލާހަށް ވޯޓަށް އެހޭނީ.

 ޔާ. އެހެންވެ މިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މެންަބރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މައްސަލަ  ފުރުޞަތު  ުބނުމުގެ  ފަހުަބސް  އެހެންވީމަ  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ. 
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ހަސަން އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެއަށްފަހު ވޯޓަށް އަހާނަން. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  އަތޮޅުކައުންސި 

ހދ.އަތޮޅުގެ އަޅުގަނ  ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ   މައްސަލައަކީ  މި  ޭބނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ަބހެއްގެ  ފަހު  ޑު 
 އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށް ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެކޭ. މި ހުށަހެޅިފައިޥާ ގޮތަށް ހދ.ފަރިދޫ މަސްވެރިންނަށް ޙާއްޞަ ރަށެއްގެ 

ތަކަށް ފަށްވެގެން ދިއުމަށްފަހު ދެން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭނެކަމަކީ މި ނިންމުމާ ގޮތުގައި ނުވަތަ މިކަމުގައި މަންފާ ހޯދޭނެގޮ
 ގުޅިގެން އެކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަކަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ 

މި މައްސަލަ މިއޮތްގޮތަށް ަބރުންގެ ފަރާތުންވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދޭކަމެއް  ަބލާ މަޝްވަރާކުރުން. އެހެންވީމަ ހުރިހާ މެން
ފާސްކުރުމަށް ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އެއްާބރުލުމާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް. ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ޙާއްޞަކޮށް 

 މަސްވެރިންގެ ނަމުގައި. ޝުކުރިއްޔާ.



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 13ޞަފްޙާ:  

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

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
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 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

އެހެންވީމަ  ނިންމުން.  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މިވަނީ  މިމައްސަލާގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢަްބދުއްސައްތާރު  އާދެ  ޝުކުރިއްޔާ. 
މޭ ފާހަގަކުރެވެނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަނިމުނުގޮތެއްކަމުގައި  ހުށަހެޅުއްވި  މޭޔަރު ޔަރު  އެހެންވީމަ  ކުރިއަށްދިއުން.   އިގެން 
އަހާލާނަން.   ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އަތޮޅުކައުސިލަށް "ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރިދޫ  ހދ.  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ސިނާއަތް  މަސްވެރިކަމުގެ 

އިޢުލާނުކުރުމަށާ،  ހެދުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް  ލިިބޖެނަމަ  ލިޔުން،  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔައޮފީހަށް  އެދި  ހައްދަވައިދެއްވުމަށް  ލިބޭނެގޮތް 
ރަށްނުލިިބއް ަބއްދަލުކޮށް  ޖުމުހޫރިއްޔާއާ  ރައީސުލް  މާލެގޮސް  ކުރުމަށް  ޖެނަމަ  އިތުރަށް  މަސައްކަތް  މިގޮތަށް ހޯދުމުގެ   "

  ފެނިވަފާއިގަންނަވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާ ވޯޓް ދެއްވުންއެވެ. 

ޢަބްދުއްސަ މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ނުކުތާއެއް  ނިޒާމީ  ރިޔާސަތުން  ޙައްތާރު  ނޯޓް:  އެފުރުޞަތު  އެދިލެއްވުމުން  ސަން 
 ދެއްވިއެވެ.  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  

އަޅުގަނޑު އަނެއްކަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ފުރަތަމަ ކަމަކަށްއިންނާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތާމެދު ވޯޓަކަށް އެހުން   ،ޝުކުރިއްޔާ
އެކަމަކާ  މިހުށަހަޅަނީ   އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްވިއަސް  ކޮންމެ  އަހަންޖެހޭނީ.  ވޯޓަށް  އިސްލާހަށް  ބޭނުންވާ  ގެންނަން  އެއަށްފަހު 

ވަކި   ފުރަތަމަ މަޝްވަރާކޮށްގެންތާ  އެހެންވީމަ  ވޯޓަކަށްނޭހޭނެ.  އެއަކަށް  މަޝްވަރާކުރުމަކާނުލާ  އެހެންވީމަ  ނެރެވޭނީ.  ނަތީޖާއެއް 
ށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްފަހު ދެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާށޭ އިސްލާހުތަކާއެއްކޮށް. އޭރުންވާނީ އެމައްސަލައަ 

 ތަށް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ.  މެ އިސްލާހަކަށް އެގޮއަންނަ ކޮން

 ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރި 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ސިނާއަތް  މަސްވެރިކަމުގެ  އިންނަނީ  މި  ހުށަހެޅުއްވުމުގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވާ  މޭޔަރު  މީގަ  އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ. 
. މީގަ ތަފާތަކީ މޭޔަރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިޭބނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ސައްތާރުވެސް ހަމަ މިގޮތަށްނޫންތޯ އެ ބޭނުންވަނީފަރިދޫ  

ންވީމަ ހުށަހެޅުއްވީ މިގޮތަށް ސައްތާރު ހުށަހެޅުއްވީ ފަރިދޫ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް. މި ހަމަ އެއްގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަޫބލުކުރެވެނީ. އެހެ
ކަމަށް ގަޫބލުކުރަނީ. އެހެންވީމަ ދެންމެ މި ންމެ ޭބފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވައިގެންވިއަސް މި ފާސްވަނީ ސައްތާރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްމި ކޮ

  ނެގުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 

 

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  .1

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 12 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 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 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް .2
    ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
  ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .4
 މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .5
 ނަދީމް هللا  ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .6
 މުޙައްމަދު އަލީފްކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .7
   ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .8
 އަސްލަމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

  ޢަލީ ސިރާޖު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .10
  ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވިއިރު ގައިވާ މައްސަލައަށް    2 ނަންބަރ  އެޖެންޑާފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީ    1ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާކަމަށް  ނޯޓް:  
 އި ނުވާތީ ވޯޓްދެއްވިގޮތެއް ނޭގޭތީ. ވީޑިއޯ ޖައްސަވާފައި ނުވޭ، އަދި އެގަޑީގައި އަޑުވެސް ލިބިފަ ނައިބުރައީސް އަމީން މުޙައްމަދުއަތޮޅުކައުންސިލް 

ގައިވާ މައްސަލައަށް މި ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވީކަމުގައި   2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް  
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

މައްސަލަ:    ގައިވާ   3ބަރު  އެޖެންޑާ ނަން  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއާއި  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ 
 އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ނަންަބރު   މައްސަލަ:  :    3އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅުއްވާ  ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތުން  އިޤްތިޞާދީ  ކޮމެޓީއާއި  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ؛ނިންމުމާެބހޭގޮތުންއުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީގައިވާ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:    3  އެޖެންޑާ ނަންަބރު

ކޮށްފަ މިއޮތީ ކުރީ ަބއްދަލުވުމުގައި ހަމަ މި މައްސަލައާ   ނިންމުން. މިކަން އެޖެންޑާއުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  

ަބ ފިޒިކަލް  ދައްކާފަ  ވާހަކަ  ގޮތުން  ގެެބހޭ  އިސްލާހުތަކެއް  ފެންނަކަމައްދަލުވުމަކުން  ދެކެންނަން  ވާހަކަ  އޭރު  ފިޒިކަށް  ލް ވުނީމަ 

ރަށްރަށުގައި  ގިނަ  އަތޮޅުގެ  ކޭސްތައް  ކޮވިޑު  ނަމަވެސް  ކުރެވުނީ  އެޖެންޑާ  މީތި  ހީކޮށް  ވާނެކަމަށް  މިއަދު  ަބއްދަލުވުމަކަށް 

 ފެންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މިއަދު ވާޗްއަލްކޮށް މިއަދު މި ކުރިއަށްގެންދަނީ.

 އެދިލެއްވުމުން އެފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދެއްވިއެވެ.   މުޙައްމަދު ވަޙީދުށަހެޅުއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ނޯޓް: ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ހު 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 15ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

ެބހޭ ގޮތުން ޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްވާނެ  ނައުޅގަ ،  ޝުކުރިއްޔާ އެއީ މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ މިރަށްތަކާ  ވޯޓަކަށްނާހާ. 

 މާލެ ދަތުރެއް ދިއުމަށް. 

 ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރި 

ހުށަހަޅުއްވާފައާދެ ވަޙީދު  ޝުކުރިއްޔާ.  ހޯދާ  އި!  މަޢުލޫމާތު  ެބހޭ  ފަޅުރަށްތަކާ  ހުރި  ހދ.އަތޮޅުގައި  މާލެ ވަނީ  މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ޅުމުގައިވެސް ހިމެނިފައިވާތީ އެއްކަމަކަށް ދެފަހަރަށް ވޯޓަށް ނޭހީ އެކަން ތޯ. އެ ހުށަހެޅުން މޭޔަރު ހުށަހެދަތުރެއް ދިއުން އެހެން ނޫން

އެކަންވާނެ.   ވިދާޅުވިގޮތަށް  ތި  ވަޙީދުވެސް  ފާސްވުމުން  ފުޅާދާއެގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ތި  ވަޙީދުގެ  އިރާއެއްގައި ނަމަވެސް 
ފަ މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މާލެ ދަތުރެއްދާކަމަށްވާނަމަ އެހެންވީމަ މިއީ އާ މައްސަލައަކަށް ަބއްލަވާ 

މެންބަރު  މިކަން ވަކިން އެހެން   އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ނުކުތާއެއް  އެފުރުޞަތު އެދިލެއްވު  އަސްލަމްهللا ޢަބްދުނޯޓް: ނިޒާމީ  މުން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްވިއެވެ.  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަސްލަމް  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

އި މިހާރު މި އެޖެންޑާކުރެވިގެން ދާ ވަކި ކަމެއް މިދަނީ އެހެންވީމަ އެކަމާ ނުގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާގޮތުގަ

ޭބރު ނިޒާމުން  މިހާރު  އެ  ފާހަގަކޮށްލީ.  ހަމަ  އެކަން  އެހެންވީމަ  ވާ  2ވެވުނީ.  އަނެއްކާ ހުށަހެޅުމެއްގެ  ދައްކަނީ  މި  މިހާރު   ހަކަ 

ތިތާހުރި ސްޓޭޓް  މިހެންގޮސް  ދަތުރުތަކާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ކަންތައްތަކާ  އެހެން  އޮތް  ކުރިއަށް  ވާހަކައާ  ކޮމެޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން 

ރަށުގެ ވާހަކަތައްވެސް    13އުންސިލާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދީފަހުރި ިބމާ އަޅުގަނޑުމެން މިތާމި ހުރި  ސިޓީ ކަ  ކުޅުދުއްފުށީހައުސްއާ  

ކަމަކަށް.  ކަމެއް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  މި  މިހާރު  ނުކުރަން  ގަޫބލެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް  ދެއްކިދާނެ 

   ޝުކުރިއްޔާ.

 އެދިލެއްވުމުން އެފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދެއްވިއެވެ.   ޒާމިރުهللا ޢަބްދުޅުއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ނޯޓް: ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ހުށަހެ

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޒާމިރު  هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ކަ ހިރިމަރަދޫ  ފާހަގަކުރެއްވީ.  އެ  އަސްލަމް  ކުރިނީބ  އުޅުންވާހަކަ  ފާހަގަކޮށްލަން  މިއަދު އަޅުގަނޑުވެސް  ރައީސް  އުންސިލްގެ 

އެޖެންޑާއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއްނޫން. އެމައްސަލައެއް ހަޤީގަތުގައި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މިއަދުގެ  

 އެމައްސަލަ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ނަންަބރުޝުކުރިއްޔާ،   މައްސަލަ:    3  އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅުއްވާ  ރިޔާސަތުން  ކޮމެޓީއާއި ގައިވާ  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ކޮށްފަ މިއޮތީ ކުރީ ަބއްދަލުވުމުގައި   ނިންމުން. މިކަން އެޖެންޑާއިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  

މައްސަލަ މި  ަބހަމަ  ފިޒިކަލް  ދައްކާފަ  ވާހަކަ  ގޮތުން  ެބހޭ  ގެއާ  އިސްލާހުތަކެއް  ވާހަކަ އްދަލުވުމަކުން  އޭރު  ފެންނަކަމަށް  ންނަން 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ފިޒިކަ ގިނަ ދެކެވުނީމަ  އަތޮޅުގެ  ކޭސްތައް  ކޮވިޑު  ނަމަވެސް  ކުރެވުނީ  އެޖެންޑާ  ހީކޮށް މީތި  ވާނެކަމަށް  މިއަދު  ަބއްދަލުވުމަކަށް  ލް 

ކުރިއަށް ގެންދަން މި ޖެހުނީ. މިހާރު ރަށްރަށުގައި ފެންނަމުންދާ ވާޗްއަލްކޮށް މިއަދު  ތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މިއަދު 

އެހެންވީމަ މިކަމަށް ަބހުސްކުރެއްވުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ ތިޭބފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ.  

ނެން  އަތްމައްޗަށް  އެދެން.  މެންަބރުން  ޭބފުޅަކަށްވެސް  ގެވުން  ކޮންމެ  ފުރުޞަތުގައި  ވަގުތުކޮޅެއް   3ފުރަތަމަ  މިނެޓްގެ 

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.  

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 އަސްލަމްهللا ޢަްބދު މެންަބރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .1
    ޔޫސުފް މޫސާ ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .2

 ފުރުޞަތު :  ފުރަތަމަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަސްލަމް هللا މެންބަރު ޢަބްދު އަތޮޅުކައުންސިލް  

އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މުޅި އަތޮޅުގެ ލާަބޔާ މަނަފާއަށް ނިންމޭ   5ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި    ޝުކުރިއްޔާ

ނިން މުހިއްމު  މުހިވަރަށް  ވަރަށް  ނިންމޭނެ  އުޞޫލެއް މުންތަކެއް  އުފެދިގެންދާއިރު  ކޮމެޓީ  މި  މިދަނީ.  އުފެދިގެން  ކޮމެޓިއެއް  އްމު 

ަބއްދަލުވުމަކުން  ފިޒިކަލް  އެހެންވީމަ  ވާންވާނެ.  އުޞޫލަކަށްވެސް  ރަގަޅު  ވަރަށް  އުޞޫލަކީ  އެ  އޮންނަންވާނެ  އެކުލަވާލެވިފައި 

ަބ ހުށަހެޅުން  އުޞޫލު  އެ  އަޅުގަނމަޝްވަރާކޮށް  އެހުށަހެޅުއްވި ދަލުކުރުމަށް  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ހިރިމަރަދޫ  މިހުށަހަޅާނީ.  ޑު 

ގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ މި ދައްކަމުންދާ ނުކުތާއަށް ވަރަށް މުޙިއްމުކަމެއް. މިކަމާ   3ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

ން ކަނޑައެޅޭ ަބޔަކުޖެހޭނެ އަތޮޅުކައުންސިލް އެއްކޮށް ނުވަތަ ކޮމެޓީ އަށް ނިސްަބތްވާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭނެ އަތޮޅުކައުންސިލު

މި ަބޔަކު މާލެދާން. އެ ހަމަ ޖެހޭނެކަމެއް. ދެން ހަމަ އެއާއެކު މީގަ ޖެހިގެން އައި ނުކުތާގަ އެަބއޮވޭ ހަމަ މިއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް

ކޮމެޓީ އިޤްތިޞާދީ  ކަނޑައިޖުތިމާއީ  މެންަބރުން  އިނގޭތޯއަށް  ކަނޑައަޅާއިރުގައި   އެޅުން  އުޞޫލު  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް 

މިއަދު މެންަބރުން   ތް ކުރެވިދާނޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާއެއުޞޫލުގެ ތެރޭގައި މި ހިމަނަނިއްޔޯ އެއްމެންަބރަކަށް ދެ ކޮމެޓީގައި މަސައްކަ

ރުން ކަނޑައަޅަން. އެހެންވީމަ އުޞޫލު ނިންމުމަށްފަހުގައި މެންަބ ަބއްދަލުވުމަކުން ޖެހޭނެ  މިތާގަ ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ އަނެއްކާ އިތުރު

އަޅުގަނޑު  ަބދަލުކުރުމަށް  ަބއްދަލުވުމަކަށް  ފިޒިކަލް  ދެނުކުތާ  މި  ފެންނާތީ،  ކަމެއްކަމަށް  ރަގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ނެގުން  މެންަބރުން 

   ހުށަހަޅަން.   

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔޫސުފް މޫސާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

ގޮތެއް ޑުވެސް  ނ އަޅުގަރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ   ވާނީ  ކުރިންވެސް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލާގައި  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  އަސްލަމު  މިއަދު 

މިއަދު ދަންނަވާލާފައި.   ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކޮމެޓީ  މި  ދަންނަވާލަން.  ކުރާވާހަކަ  ތާއީދު  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  އެހެންވީމަ 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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ފާ ތެރެއިން  ަބއްދަލުވުމެއްގެ  ފިޒިކަލް  އުޞޫލު  އަޅުގަނޑަށްސް ނެގިދާނެ.  ޚިޔާލުކުރެވިދާނެކަމަށް  އެ  އެހެންވީމަ  ފެންނަނީ.    

 ހިއްސާކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު هللا ަބރު ޢަްބދުމެންއަށް އަތޮޅުކައުންސިލް     މައްސަލަގައިވާ  3އެޖެންޑާ ނަންަބރ  
ހ ކުރައްވާފައިވާ  ތާއީދު  މޫސާ  އުޞޫލުޔޫސުފް  ކޮމެޓީގެ  އިޤްތިޞާދީ  ކޮމެޓީއާއި  އިޖުތިމާއީ  ފިޒިކަލް   ދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ންނަވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާ ވޯޓް ދެއްވުންއެވެ. ފެނިވަޑައިގަަބއްދަލުވުމަކުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  އަތޮޅު .1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް .2
    ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
  ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .4
 އްމަދު ވަޙީދު ޙައަތޮޅު ކައުންސިލް މެންަބރު މު .5
 ނަދީމް هللا  ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .6
 މުޙައްމަދު އަލީފްކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .7
   ޔޫސުފް މޫސާ ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .8
 އަސްލަމްهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .9

  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު  .10
  ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .11

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވިއިރު ގައިވާ މައްސަލައަށް    3 ނަންބަރ  އެޖެންޑާފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީ    1ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާކަމަށް  ނޯޓް:  
   ތީ.ވީޑިއޯ ޖައްސަވާފައި ނުވޭ، އަދި އެގަޑީގައި އަޑުވެސް ލިބިފައެއްނުވާ ނައިބުރައީސް އަމީން މުޙައްމަދުއަތޮޅުކައުންސިލް 

ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ނަންަބރު  މެންަބރުން  ކޮމެޓީއާއި ހދ.އަތޮޅުކަގައިވާ    3އެޖެންޑާ  އިޖުތިމާއީ  އުންސިލްގެ 
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  މަށްކުރުފާސް މަޝްވަރާކޮށްއިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު ފިޒިކަލް ަބއްދަލުވުމަކުން 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 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 26ވަނަ 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 
 

 

މައްސަލަ:    ގައިވާ   4އެޖެންޑާ ނަންބަރު   ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއާއި  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމާމެދު  އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީ 

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީއަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  :    3އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

 ؛ ެބހޭގޮތުންމުމާނިން މެންަބރުން ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ނަންަބރުޝުކުރިއްޔާ،   މައްސަލަ:    3  އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅުއްވާ  ރިޔާސަތުން  ކޮމެޓީއާއި ގައިވާ  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް  ކަނޑައެޅުމާމެދު  މެންަބރުން  ކޮމެޓީއަށް  ަބހުސްކުރެއްވުމަށް   ނިންމުން.އިޤްތިޞާދީ  މިކަމަށް  އެހެންވީމަ 

މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް   3ށްވެސް  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ ޭބފުޅަކަ  ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.  

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .1

 ފުރުޞަތު :  ފުރަތަމަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަސްލަމް  هللا އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ޢަބްދު 

ރައީސް.    ޝުކުރިއްޔާ ލާމެހިފައިވާ އިއްޒަތްތެރި  ގުޅި  އެއީ  ދެކަންތައްވެސް  މި  ދެންނެވިފަދައިން  ކުރިންވެސް  އަޅުގަނޑު 

އެަބޖެހޭ ކަނޑައަޅާއިރުގައި  މެންަބރުން  ކޮމެޓިއަށް  ދެ  އަޅުގަނޑުމެން  އުޞޫލާ ދެކަމަކަށްވާތީވެ  އެ  މިކަނޑައެޅެނީ  މެންަބރުން  އެ   

މެންޝަންކުރެވި  ކަނޑައެޅިގެން  ކަމެއް  ވަކިގޮތަކަށް  އުޞޫލުގައި  އެހެންވީމަ  ބަލަން.  ދެވަނަ އެއްގޮތަށްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަ  އްޖެ 

އެއަށްފަހު   ކަނޑައަޅާ  އުޞޫލު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެހެންވީމަ  ކުރަންޖެހޭނެ.  މިކަން  އެންމެ ފަހަރަށް  ކަނޑައެޅުމަކީ  މެންަބރުން 

 ށަހެޅުން އިންނާނެ ޗެޓްލޮގުގައި ހިއްސާ ކޮށްލާފަ. ޝުކުރިއްޔާ.  ޅުގޮތެއްކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑުގެ ހުރަގަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އްވާ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު އަސްލަމް ހުށަހަޅުهللا ގައިވާ މައްސަލަ އަށް އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު ޢަްބދު  3އެޖެންޑާ ނަންަބރ  
ކުރައްވާފައިވާ    ޒާމިރުهللا ޢަްބދު މެންަބރުން ތާއީދު  ކޮމެޓީއަށް  އިޤްތިޞާދީ  ކޮމެޓީއާއި  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ަބއްދަލުވުމަކުން   ފިޒިކަލް  ކަންކަން  ހިއްލަ  ފާސްކުރުމަށްކަނޑައެޅުމުގެ  އަތްމައްޗަށް  މެންަބރުން  ވޯޓް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވާ 
 ދެއްވުންއެވެ. 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  .1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް .2
  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން   .3
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު  .4
 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .5
 ނަދީމް هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .6
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް .7
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ   .8
 އަސްލަމްهللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .9

  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖު  .10
  ޒާމިރު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .11

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވިއިރު ގައިވާ މައްސަލައަށް    4 ނަންބަރ  އެޖެންޑާފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީ    1ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާކަމަށް  ނޯޓް:  
   ތީ.ވީޑިއޯ ޖައްސަވާފައި ނުވޭ، އަދި އެގަޑީގައި އަޑުވެސް ލިބިފައެއްނުވާ ނައިބުރައީސް އަމީން މުޙައްމަދުއަތޮޅުކައުންސިލް 

ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ނަންަބރު  މެންަބރުން  ކޮމެޓީއާއި ހދ.އަތޮޅުކަގައިވާ    4އެޖެންޑާ  އިޖުތިމާއީ  އުންސިލްގެ 
ަބއްދަލުވުމަކުން   ފިޒިކަލް  ކަންކަން  ކަނޑައެޅުމުގެ  މެންަބރުން  ކޮމެޓީއަށް  ރިޔާސަތުން   ފާސްވީކަމުގައި  ފާސްކުރުމަށްއިޤްތިޞާދީ 

 ނިންމެވިއެވެ. 
 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުން،  26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ   26ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުރުކަމެއް އެޖެންޑާގައި ނެތުމާއެކު،  
 ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ. هللا. މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި ންމު ަބއްދަލުވުންއާ

 ތައް ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް:  އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ:  ފަރާތް:   ހުށަހެޅުއްވި  #

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހދ. ފަރިދޫ   :  2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު   1 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 12 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 1 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 
 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
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ފަރިދޫއަކީ   ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  މަސްވެރިކަމުގެ  ހދ.އަތޮޅު 
ގޮތުގައި   ރަށެއްގެ  ޚާއްޞަ  މަންފާލިބޭނެ 
ކަނޑައެޅުމާމެދު  ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ހައްދަވައިދެއްވުމަށްއެދި   ލިބޭނެގޮތް  އަތޮޅުކައުސިލަށް 

ލިޔުން ިލިބެޖަނަމ  ،  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔައޮފީހަށް 

ިއުޢާލުނުކުރަމާށ،   ެހުދަމްށ  ްޕޮރޕަޯސްލ 

ުޖުމޫހިރްއާޔާއ   ަރީއުސްލ  ާމެލޮގްސ  ުނިލިބްއެޖަނަމ 

ިއުތަރްށ   ަމަސްއަކްތ  ަރްށޯހުދުމެގ  ަބްއަދުލޮކްށ 

 . ުކުރަމްށ ފްާސުކެރުވެނވެ 

 ރިޔާސަތު  2

 :  3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
ކޮމެޓީއާއި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ  

އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު  
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ކޮމެޓީއާއި  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އިޤްތިޞާދީ ކޮމެޓީގެ އުޞޫލު  ފިޒިކަލް ބައްދަލުވުމަކުން  

 މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

 ރިޔާސަތު  3

 :  4އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއާއި  
މެންބަރުން   ކޮމެޓީއަށް  އިޤްތިޞާދީ 
ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް  ކަނޑައެޅުމާމެދު 

 ނިންމުން.

ކޮމެޓީއާއި  އިޖުތިމާއީ  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ކަނޑައެޅުމުގެ   މެންބަރުން  ކޮމެޓީއަށް  އިޤްތިޞާދީ 

މަޝްވަރާކޮށް  ކަންކަން   ބައްދަލުވުމަކުން  ފިޒިކަލް 
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ކައުންސިލްގެ   ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު  ަބއްދަލުވުން  26ވަނަ  ޢާއްމު  ދުވަހު   2021  ޑިސެމްަބރ  23ނިމުނީ   ވަނަ  ވަނަ 
 ގައެވެ.11:30
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 އުއްމުކުލްޘޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  ޔައުމިއްޔާ ލިޔުނީ:  ▪
 ފަރުޒާނާ ޢަލީ  ޗެކްކުރީ:  ▪


