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South Thiladhunmathi 

 Kulhudhuffushi City, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ، ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
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 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    27ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 10:00 ހުގެ ދުވަ ުބރާސްފަތިވީ  2021 ޑިސެމްަބރ 30ަބއްދަލުވުން  އާންމު ވަނަ  27 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ކައުންސިލްގެ ހދ.އަތޮޅު
 ޭބއްވުނެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  27ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

" 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 2021  ޑިސެމްަބރ  30މިއަދަކީ މީލާދީ ސަނަތުން  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން މިހިސާުބން ފެށުނީ.    27ދައުރުގެ  ވަނަ    4
މިވަގުތު ޙާޟިރުވެ ތިއެްބވީ .  14މެންަބރުންގެ ޢަދަދު    ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި  ޖަލްސާ.  10:00މިއަދަކީ ުބރާސްފަތި ދުވަސް. ގަޑިއަކީ  

  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.ަބރުން. މެން 10

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

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



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

 2ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

 

 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 
 

 

 

 އެޖެންޑާ: 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

ޖަނަވަރީ    15ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް    2022ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ    ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

 ގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  2022

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން ހދ.އަތޮޅުގައި   ށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހު .3

ދިރިއުޅޭ   ހިންގާ    13މީހުން  މުއައްސަސާތައް  ދެނެގަތުމާއި  ޙާލަތު  ދިރިއުޅުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެރަށްރަށުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ރަށަށް 

 ނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

މި ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.    ރިޔާސަތުން މިަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
 އެވެ. ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވިއެޖެންޑާ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންަބރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 

 

 

 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 7
 އޮންލައިންކޮށް  ޔޫސުފް މޫސާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 8
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 9
 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
 ޗުއްޓީގައި އަމީން މުޙައްމަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިުބ ރައީސް 1
 ޗުއްޓީގައި هللاނު ޢަްބދުނާއަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 2
 - އަސްލަމްهللا ޢަްބދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 3
 - އަޢުޡަމް އާދަމް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު 4

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 10 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 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 3ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

 ޒާމިރުهللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .10

އެޖެންޑާ ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ    27ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    10ފެންނަކަމަށް  
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    26ވަނަ ދައުރުގެ    4: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   1  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 ފާސްކުރުން. 

ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމުގެ   26ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 ން، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޭބނުންފުޅުވާނަމަ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  ޔައުމިއްޔާއަށް  ހިއްސާކުރެވިފައި.  ތިޭބފުޅުންނާ  ވާނީ  ޔައުމިއްޔާ  މިހާރު 
ވަނަ އާންމު   26ދައުރުގެ    ވަނަ  4  އެއްވެސް މެންަބރަކު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފއިނުވާތީމި ފުރުޞަތުގައި    އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން،

 މައްޗަށް ހިއްލަވާ ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. މެންަބރުން ވީޑިއޯ ޖައްސަވާ އަތް އިގަންނަވާފެނިވަޑަ ފާސްކުރުމަށްަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 
 

 

 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 10 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 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 
 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

  ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .10

  ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  26ވަނަ ދައުރުގެ    4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ފައިވާތީ،  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާ  10ފެންނަކަމަށް  
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް    2022ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:    2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް    2022ޖަނަވަރީ    15ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން  

 ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ފާސްކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ކައުންސިލުން    2022ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:    2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

ގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   2022ޖަނަވަރީ    15

 ؛މާގުޅޭގޮތުންނިންމު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް   2022ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:    2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

ގެ ކުރިން އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   2022ޖަނަވަރީ    15

ގާތްގަޑަކަށް  އް ނިންމުން. މި މާގުޅޭގޮތެނިންމު މުއްދަތެއް  ކުރު  ވަރަށް  މިއޮތީ  މިހާރު  ހުށަހެޅިގޮތަކީ  މި  މިއޮތީ   2މައްސަލަ  ހަފްތާ 

ފިޒިކަލް  އަވަހަކަށް  މާ  ދެން  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ނުދެވިގެން  ަބއްދަލުވުމަކަށްވެސް  ފިޒިކަލް  މިއުޅެނީ  އަޅުގަނޑުމެނަށް 

ދެން ދެވޭނެކަމެއްވެސް.  ޤާނޫނުގައިވާ ަބއްދަލުވުމަކަށް  އެހެންވީމަ  ފާސްކުރަން.  ަބޖެޓް  އެަބޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް  އެހެން   

ހަޅާފަ މުއްދަތަށް މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މީތި ހުށަ



 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 
 

 

އެއްަބސްވެވޭކަމަށްވާނަ މެންަބރުންނަށް  އިދާރީ މިއޮތީ  އެއީ  ކުރެވިދާނެ.  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ގޮތަކަށްވެސް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  މަ 

ން އެ މުވައްޒަފުންނާ މިކަން ޙަވާލުކޮށްގެން މިހާރު ހުރި އެކްޓިވިޓީތަކަށް ަބލާފަ ަބޖެޓެއް ހަދާފަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަގެން ފާސްކޮށްގެ

ތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނިންމައިފިންޔާ މިކަންވާނީ. ދެން އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަށް ނަމަވެސް މެންަބރުން މިގޮމުއްދަތަށް ހުށަހެޅިދާނެ.  

ޭބފުޅަކަށް   ކޮންމެ  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.    3ަބހުސްކުރުމުގެ  ވަގުތުކޮޅެއް  ތަރުތީުބން މިނެޓްގެ  އެދިލައްވާ 

  ކައި އަތްމައްޗަށް ނަންގަވައިގެން ފުރުޞަތަށް އެދިލައްވާ.ފުރުަބތަށް އެދިލެއްވުމަށްޓަފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް -1
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  -2
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޔޫސުފް މޫސާ  -3
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން  މެންަބރުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -4

 ފުރުޞަތު :  ފުރަތަމަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މެންބަރު މުޙައްމަދު އާޠިފް   ގެ އަތޮޅުކައުންސިލް 

ގޮތެއްވިއަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ަބޖެޓް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިވަނީ ކޮންމެ  ރައީސް.    ޝުކުރިއްޔާ

މަށް ހަދާފަ ފޮނުވިފަ. އެހެންކަމުން އޭގަ ހުރި ކަންތައްތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެގޮތަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ަބޖެޓް އެކުލަވާލު

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. މި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

ހުށަހެޅުއްވުމަށް.   ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ   ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މޭޔަރު  ސިޓީކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ތާއީދުކުރަން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު 

 އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވަނީ އެކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކޮށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންލައްވާ ަބޖެޓްހަދާ އެ މުއްދަތަށް ފޮނުވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޔޫސުފް މޫސާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

އަޅުގަނޑަށްވެސް ގަޫބލުކުރެވެނީ މިދަނޑިވަޅުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ފޮނުވާލެވޭނެ އެންމެ ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ  

 ގޮތަށް ތާއީދުކުރުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.ގޮތަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އެވިދާޅުވިގޮތް އެރަގަޅު  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެ 

ވަނަ   2022އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ މިހާރު ހެދިފައިވާ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށް  ރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ  

 އަޅުގަނޑުމެނަށް ފިޒިކަލީ ގޮތަށް އެމައްސަކަތް އަހަރުގެ ަބޖެޓް އެކުލަވާލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ދެން މިވަގުތު ހާލަތު ހުރިގޮތުން



 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 
 

 

ހުށަހަޅައިގެން  މިކައުންސިލަށް  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ލައްވާ  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  އެހެންކަމުން  ނެތް.  މާހައުލެއް  ކުރެވޭނެފަދަ 

ދުވަހަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާސްކުރެވިގެން ދިއައީމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަށް ފަސޭހަވެފަ އަދި ބޭނުންވާ  

         ގަޫބލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރި 

މުޙައްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ޔަރު  މޭމިހާރު ކުޅުދުއްފުށިސިޓީގެ  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  
ގައިވާ މައްސަލައަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނަގައިވާ ގޮތަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ަބޖެޓްހަދާ ކައުންސިލަށް   2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

ޖެއްސެވުމަށްފަހު އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން   ކެމެރާމިހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންަބރުން      .ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށް ފޮނުވުމަށް
   މި ނެގުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.ދެންމެއެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 
 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  އަތޮޅު .1
 ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅު .2
    ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .3
  މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .4
 ނަދީމް هللا  ޢަްބދުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .5
 މުޙައްމަދު އަލީފްކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .6
   ޔޫސުފް މޫސާކައުންސިލްގެ މެންަބރު  އަތޮޅު .7
  ޢަލީ ސިރާޖު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތޮޅުއަ .8
  ޒާމިރު هللا ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު އަތޮޅު .9

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވިއިރު  ގައިވާ މައްސަލައަށް    2 ނަންބަރ  އެޖެންޑާފާހަގަކުރެވިފައިއެވަނީ    1ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާކަމަށް  ނޯޓް:  
   ތީ.ވީޑިއޯ ޖައްސަވާފައި ނުވޭ، އަދި އެގަޑީގައި އަޑުވެސް ލިބިފައެއްނުވާ  މެންބަރު ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދުއަތޮޅުކައުންސިލް 

ދެއްވާފައިވާތީ،    09ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ނަންަބރު  މެންަބރުން  ގޮތަށް    2އެޖެންޑާ  ހުށަހެޅުނު  މައްސަލައަށް  ފާސްވީކަމުގައި ގައިވާ 
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

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

 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 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 
 

 

ނަންބަރު   ޙަސަން   ގައިވާ   3އެޖެންޑާ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  މެންބަރު  މައްސަލަ:    އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހަޅުއްވާ 
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ    13ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުން ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  

   ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް  

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން މެންަބރު ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:    އަތޮޅުކައުންސިލް    3އެޖެންޑާ ނަންަބރު  
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ މުއައްސަސާތައް   13ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  

 ؛ނިންމުމާެބހޭގޮތުން   ގޮތެއްހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:      3އެޖެންޑާ ނަންަބރު  
އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ މުއައްސަސާތައް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް    13ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  

މެންަބރު ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަންއަށް   ވާނިންމުން. މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި  ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
 ފުރުޞަތުއަރުވަން ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެ 

 ރަށަށް ހަނިމާދޫ ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިވަރަމް   13ޅާ މިމައްސަލައަކީ ހދ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ  ހުށަހަ  ޑުނއަޅުގަ، ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ

މި   ފިނޭ  އަދި  ހިރިމަރަދޫ  ނައިވާދޫ  ނެއްލައިދޫ  މަކުނުދޫ  ވައިކަރަދޫ  ނޭކުރެންދޫ  ކުމުންދޫ  ކުރިނީބ  ރަށަށް   13ކުޅުދުއްފުށި 

އެގިގެންނޫނީ  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  މުއައްސަސާތައް  އަދި  ަބއްދަލުކުރެވި  ރައްޔިތުންނާ  ގޮސް  މެންަބރުން  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް 

އުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެހާ ފަސޭހަވެގެނެއް ނުދާނެ. ސަަބަބކީ އަޅުގަޏޑުމެނަށް ނޭގޭ ކަމެއްގައި   އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުރަން

އަޅުގަނޑުމަށް  ދިއައީމަ  ފާސްވެގެން  މިކަން  މިގޮތަށް  އެދެން  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ފަސޭހައެއްނުވާނެ.  އެހާ  ަބސްބުނުކަމަށް 

މައްސަލަތަށް   ހުރި  ޭބނުންވާގޮތަށްހދ.އަތޮޅުގައި  ރައްޔިތުން  އޮތްތާގައި  ކުރިއަށް  އަދި  ކުރިއަށް   ދެނެގަނެވި  ކަންކަން  އަތޮޅުގެ 

ދާނެ. ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. އެއީ ރަށްޔިތުންގެ އަޑު އަޅުގަނޑުމެނަށް އިވިގެންދާނެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެގިގެން

އެ ދެނެގަނެވިގެންދާނެ.  ހާލަތު  ޮބޑަށް ރަށުގެ  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރަންބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހެންކަމުން 

  ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. ޝުކުރިއްދާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.   

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް ސަން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަ    3އެޖެންޑާ ނަންަބރު  ޝުކުރިއްޔާ،  

ދިރިއުޅޭ   މީހުން  ހދ.އަތޮޅުގައި  ދެނެގަތުމާ   13މެންަބރުން  ޙާލަތު  ދިރުއުޅުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެރަށްރަށުގެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ރަށަށް 

ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ދެނެގަތުމަށް  ގޮތް  ނުހިނގާ  ހިނގާ  މިމައްސަލައަށް    މުއައްސަސާތައް  ދެން  ަބހުސްކުރެއްވުމަށް ނިންމުން. 



 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 
 

 

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

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.  

 ؛  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ 

 މެންަބަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އަތޮޅުކައުންސިލް .1
   ޔޫސުފް މޫސާ ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .2
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން   ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަތޮޅު .3

 ފުރުޞަތު :  ފުރަތަމަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުހައްމަދު ވަޙީދު މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  

ދާއިރާގެ މެންަބރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ވަރަށް ރަގަޅު ހުށަހެޅުއްވުމެއް.   އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަނިމާދޫރައީސް.    ޝުކުރިއްޔާ

ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް. އެއީ   އެހެން ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ މުޙިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން

އްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފަ އޮތްކަމެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހދ.ގެ ހުރިހާ ރަށެއް އޮޑިޓްކޮށް މޮނިޓަރުކުރުން. މި ދިއަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަ

އިދާރީ ގޮތުން އެއްކަމެއް އެކިގޮތަށް އެަބކުރޭ. އެހެންވީމަ ދައުރުގައިވެސް އެކަން ކޮށްފައެއްނެތް. އިދާރީގޮތުން އެތަން ދަތިތަކެއް އެަބހުރި  

އުޞޫލަކުން އޮޑިޓްކޮށް   އެއް  ގެނައުމަށްޓަކައި  ހަމައަކަށް  އެއް  ރަށެއް  ހުރިހާ  އަތޮޅުކައުންސިލުން  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަމައަކަށް  އެއް 

އަތޮޅުކައުންސިލުން މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަވާއިދުގައި އެަބއޮވޭ. އެންމެ ޮބޑު ކަމަކީވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދައުރަކީވެސް  

މެންަބރުންގޮސް ޮބޑު ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށްވުރެ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި   13ޫބލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ

ހާރަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށްތަކުގައި މިހުރި މައްސަލަތައް އިދާރީ ހިންގުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން މި

މޮނިޓަރ ކޮށްގެން ނޫނީ   ކީ ކޮަބއިތޯ ަބލާ ހަމަ ރައްތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން.ކުރެވެން ހުރި ޚަރަދަ

 އަޅުގަނޑުމެން......

      އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް އެދިލެއްވުމުން ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތު ދެއްވިއެވެ. ނޯޓް:  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  

ޒާމީ ނުކުތާއެއް އަޅުގަނޑު ނަގަން މިޖެހުނީ އަޅުގނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް ޮބޑަށް މާފުކުރައްވާތި އަޅުގަނޑު ނިރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ  

ށްޓަކައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނޫން އެމެންަބރު އެވާހަކަ ދެކެވެނީއެއް އެހެންވީމަ އެކަން ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ޝުކުރިއްޔާ.

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ވަޙީދު  



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
 

 

ރަށްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ކަމެއްކަމަށް.  ގުޅުންހުރި  އެކަމާ  މިއީ  ގަޫބލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ފައްޓަވާށޭ އެދަތުރުތަކުގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައްވެސް ޙާޞިލް މޮނިޓަރ ކުރަން އެަބޖެހެއޭ އަތޮޅުކައުންސިލުން. މޮނިޓަރިން ދަތުރުތައް  

ރަށްރަށަށް  ަބޖެޓް ނެތިގެން  ބަލާލާއިރުވެސް  މާޒީއަށް  ގޮތުގައި  ގަޫބލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރުމަކީ  ތަކެއް  ޚަރަދު  ޮބޑު  ވެގެންދާނޭ. 

މިދިޔަ   ނުކުރެވުނީ  ދަތުރުތައް  އަތޮޅުކައުންސިލުން    3މޮނިޓަރިން  އަޅުގަނޑުމެން އަހަރު  ހަމަގައިމުވެސް  ކުރެވިފައެއްނުވޭ.  ދަތުރު 

ގައި ރަށަކަށް ނާދޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެއޭ މޮނިޓަރ ކުރަން. ތަން އޮޑިޓްކޮށްދޭޏް ޖެހެއޭ ތަން ހިންގުމު

ތޮޅުގެ ަބޖެޓްގައި ހުރިކަމަށްވަންޏާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަށްތައް އުޞޫލުތައް އެަބޖެހޭ ބަލަން. އެހެންވީމަ މިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި އަ

ގައި މޮނިޓަރކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އޭގެ އިތުރަށް މި ޙާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންވެސް ވަރަށް ދަތި ޙާލު

އެބަފެތު ހަލުވިކަމާއެކު  ވަރަށް  ހާލަތު  ކޮވިޑްގެ  މިއޮތީ  އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށްތައް  ރިޔާއަތްކޮށް  ކަމަކަށް  އެހުރިހާ  އެހެންވީމަ  ރޭ. 

 މިހާރުވެސް ދެވެންހުރި ރައްތަކަށް މިހާރުވެސް ދަތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޔޫފުފް މޫސާ  

ޑުވެސް ވަރަށް ނނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަށް އަޅުގަރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުވެސް ހަޝުކުރިއްޔާ  
. އަޅުގަނޑުވެސް ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ވަރަށްޮބޑަށް ލާޒިމްކުރާ ތާއީދުކުރަން

އެހެން ނޫންކަމަށްވަނީނަމަ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ޙާލަތު  އެރަށްރަށުގެ  އަރާ  އެރަށްރަށަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަމެއް  މުހިއްމު   ކަމެއް. 
މެންނަށް އެރަށެއްގެ ރައީސަކު ދޭ ރިޕޯޓެއް ދޭ މަޢުލޫމާތެއް އެއީ ޞައްޙަ މަޢޫލޫމާތެއްކަމަށް ަބލާފަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު

ސަކު ކަމެއް ކުރެވޭނީ. އެހެން ނަމަވެސް ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ އަޅުގަނޑުމެނަށް ަބއްދަލުކުރެވޭ ކަމަށްވަނީނަމަ ރައީ
ކާ ވާހަކައިގެ އިތުރުން އެހެން ވާހަކަތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ރައްޔިތުން ހިއްސާކުރާނެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އަސްލު ޑިމޮކްރަސީއޭ ދައް

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. ޑިމޮކްރަސީ  އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ އެތީގެ އަޅުގަނޑުމެން މާނަމިކުރާގޮތުގައި 
އެޭބފުޅުންގެ   ރަގަޅަށް ދެނެގަނެވިގެން  އިހުސާސްތައް  އެމީހުންގެ  ަބއްދަލުކޮށް  ގާތުން  ވީހާ  ރައްޔިތުންނާ  ގަނެވޭނީވެސް  ހިނގައި 

ޮބޑަށް ޝަކުވާތައް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހައިގެން އެހެންކަމުން ޢަްބދުއްސައްތާތު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް
. އަޅުގަނޑުމެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އަޅުގަނޑުވެސް ގަޫބލުކުރަން ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާ ަބޖެޓާ ވަރަންގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ތާއީދުކުރަން

ދު އެ އަޅުގަނޑުމެން އެަބހުރި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތުން ޓައިމް ހޯދައިގެން މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް. މުޙައްމަދު ވަޙީ
އެހެންވިދާޅުވިހެން މުޅިން  އަދި  އެއީ  ެބލެހެއްޓުން  ކޮށް  މޮނިޓަރ  ދެކެނީ.   އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް  ޖެހޭ  ކުރަން  ދާއިރާއަކުން 

ކި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރުން ރަށްރަށަށް އަރާ ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހާލު އަހުވާލު ަބލާ އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ވަ
 ދެކެނީ. މިކަމާ މޮނިޓަރ ކުރުމާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  މަސައްކަތެއް ކަމަށް 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން  

އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ   ދެނެގަނެގެންނޫނިއްޔާ  ޙާލަތު  ރަށްރަށުގެ  އަދިރައީސް.  ދެއްކޭނެވާހަކައެއް  ކުރިއަށްދެވޭނެގޮތެއްވެސް    މެނަށް 
އެހެންވީމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން.  

އަވަހަކަށް ރަށްރަށަށްގޮސް  ކަންތަކުގެތެރޭގައި އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލް ވީ އެންމެ  



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ 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 
 

 

. ދެން ހަމަ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތަށް ރަށްރަށް މޮނިޓަރކޮށް އޮޑިޓްވެސް ކުރެވެންޖެހޭ. އޮޑިޓްކޮށްގެން ޙާލަތު ދެނެގަތުން
ކަށްވެސް. އަދި އެއް އުޞޫލަކުން ނޫނީ ނޭގޭނެ އަޅުގަނޑުމެން މި ޭބޏުންވާކަންތަކެއް އެންމެ ފުރިހަމަކޮށްކުރާކަން އަދި ހަރުދަނާކޮށް ކުރާ

ޑު ދެންދާކަށްވެސް. އެހެންވީމަ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެ ފާހަގަކޮށްލާފަ ހުރި ކަންތައްވެސް އެއީ ވަރަށް މުޙިއްމުކަމެއް. އެއާއެކު އަޅުގަނ 
. ނެ ކަމެއްކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ވަރަށް މުޙިއްމު ވާ  ހުށަހަޅާފައިމިވާ މައްސަލައަކީވެސް
      ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 3ގައިވާ މައްސަލަ އަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލާނަން ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް    3ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ އެޖެންޑާ ނަންަބރ  
 އިގަންނަވާނެ. ތުކޮޅެއް ލިިބވަޑަމިނެޓްގެ ވަގު

 ؛  ފުރުޞަތުގައި އެދިލައްވާފައިވަނީ  ދެވަނަ 

 އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .1
 ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .2

 ފުރުޞަތު :  ދެވަނަ   ބަހުސްކުރުމުގެ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ވަޙީދު  

އެގިގެން ދިއުމަކީ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހާލަތުގައި ޑަށްވެސް ވަރަށް ރަގަޅުކަމެއް މި ރަށްރަށް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  ނއަޅުގަޝުކުރިއްޔާ.  
ކުރުމުގެ  މޮނިޓަރ  އަޅުގަނޑުމެނަކީ  ގުޅިގެން  ދަތުރުތަކާ  އޮޑިޓް  އަތޮޅުކައުންސިލުން  ޭބނުންވަނީ  ރިޔާއަތްކުރަން  ޮބޑަށް  އަޅުގަނޑު 

އޮންނަނީ މި  ތެރޭގައި  ޒިްބމާއެއްގެ  ޮބޑު  އެންމެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އެކަނި  ހަމަ  ެބލުމާ ޮބޑީއެއް.  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ރަށްތައް   
ށްގެން ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން އެހެންވީމަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މީގެ ތެރެއިން އިތުރަށް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ފާސްކޮ

ގާ ޤަވާއިދުގަ އެަބއޮތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަކަށްވެސް. ފާސްވެ ނިމިފަ ހުރި ކަންކަން މި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިން
 ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިކަންކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަޏޑު ގަޫބލުކުރަން ޝުކުރިއްޔާ.  

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު  

ރައީސް   ކައުންސިލްގެ  ހަނިމާދު  ގޮތުގައި ޝުކުރިއްޔާ.  ގަޫބލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި 
ވި އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެންމެ މަދުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވެން ޖެހޭނެ. އަދި މޮނިޓަރިން ދަތުރުގެ އިތުރަށް ދެންވެން ތިއްެބ

ޭބފުޅެއް އެ   ނަނީ މޮނިޓަރިން ދަތުރުތަކުގައިވެސް ަބއިވެރިވެ ަބއިވެރިވެވެން ހުންނަޭބފުޅުން ހުރިހާ ޭބފުޅުން ނޫނަސް އަޅުގަނޑަށް ފެން
ގަތުމަށްތަކައި އެ  ޙާލަތު ދެނެގަނެ އިދާރީ ގޮތުން މޮނިޓަރު ކުރަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކޮށް އައިސްހުރި ަބދަލުތައް ދެނެގަނެ

އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ އަތޮޅުކައުންސިލް ދައުރަކީ މުޅި ދަތުރުތަކުގައިވެސް ަބއިވެރިވުމަށް. އެހެންވީމަ  
ެބލުމަކީ   އެކަންތައްތައް  ދެނެގަނެ  ހާލަތު  އަތޮޅުގެ  ޤާނޫނުގައި އަތޮޅުކަމަށްވާތީވެ  ކޮންމެހެން  މައްޗަށްލާޒުމުކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމަށްވަނީނަމަ ދެން އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާކުރެވިގެން ކުރިއަކަށް ނުދާނެހެން. މޮނިޓަރ ކުރުމާ ދެކަމެއް އޮތީމަ އެ ދެކަމެއްކުރާ
 އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮން ރަށަކަށްތޯ އިސްކަން ދޭން ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެނަށް އެގޭނެ ދަތުރުކުރީމަ މިދަތުރުތައްކޮށް

ތަމަ އިސްކަން ދިނީ މަކުނުދުއަށް ދެވަނައަށް ނޭކުރެންދުއަށް ދެން ނުވަތަ އިސްކަން ދޭން ކަންކަން ަބލާ ހެދީމަ، މިހާރު ކިހެނެއްތޯ ފުރަ



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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އަޅުގަނޑު  ކުރަންޖެހޭކަމެއް.  ދިރާސާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮށް  ެބލިފައިހުރީ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކޮށްރަށަކަށްތޯ.  ޖެހެނީ 
ފުރަތަމަ   ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުރިކްއެސްޓްކުރީމަތޯ  ހަމަޖެހުނީމަ  ވިދާޅުވިއޭ   ކައިރީގަމޮނިޓަރިންދަތުރު  ޑީޖީ  ވިދާޅުވި 

ނައިވާދުއަށޭ ފުރަތަމަ ދާނީ އެކަމު އެ ަބދަލު އައީ ކިހެނެއްތޯ. މިސާލަކަށް މި އަންނަ ަބދަލުތައް މި އަންނަނީ ކޮށްގޮތަކަށްތޯ. މި 
 ސާފުވެގެންދިއައީމަ ދަތުރުތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން މިހުރިއްޔޭ ހުރި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން މެންަބރުންނަށް އެގެންޖެހޭ. މިކަންކަން

އެގޮތަށް  ހަމަ  ކައުންސިލްތައް  ހިންގާ  ރަގަޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ގަޫބލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް  ހުރެދާނެ  މައްސަލަތަކަކީ، 
އެ ކައުންސިލްތައް.  ޖެހޭ  އަވަސްކުރަން  ދަތުރު  މޮނިތަރިން  ތަރުތީަބކުންކަން މިސާލަކަށް  ކޮން  ދޭނީ  އިސްކަން  އެ  ހެންވެއްޖެއްޏާ 

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށްވެސް އެހިގެންނޭ އެކަން ކުރެވޭނީ. ކޮން ޭބފުޅެއްތޯ އެ ޑިޒިޝަން ނަންގަވަނީ އެސްޖީތޯ ނަންގަވަނީ. މިސާލަކަށް
ރަށަކަށްތޯ ކޮށް  ޒި  އަޅުގަނޑުމެން ؟ ދާނީ  ރަށްރަށަށް  ކުރުމުންނާ  ދަތުރުތައް  އަތޮޅުކައުންސިލުން މި  އެގޭނެ  ބެލުމުން  ޔާރަތްކޮށް 

ން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފަ ހުރި ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށް ނައިވާދޫގަ ހުރީ ކޮށް ކަމެއްތޯ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮށްދީފަ. އަތޮޅުކައުންސިލު
އެއީކަންނޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާނީ. ކުރަން ނިންމި ކަނތައްތަކުގެ ތެރޭގަ ނައިވާދޫގަ އެކަންތައްތައް ކުރެވިފައިތޯ ހުރީ.  

ކަށްކަން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބޚަރަދުކުރޭ ފައިސާދޭ އެހެން ކަންކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ. މިކަންތައްތައް ކޮށްދެވިފައިހުރީ ކިހާ މިންވަރަ
ލާޒިމުކަމެ ހައިސިއްޔަތުން  މެންަބރެއްގެ  އަތޮޅުކައުންސިލް  ބުނީމަ އް.  ދެނެގަތުމަކީ  އެގަންނާނީއޭކިޔާފަ  ދިނީމަ  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑަށް 

ހިރިމަރަދޫ ވަޙީދު  ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ގަޫބލުކުރަން؟ އެކަންކަން ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު މިކޮޅުގަ ހުރެފަ ުބނާ އެއްޗަކުން ފުއްދާލާނީތޯ
ތުރުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. މިކަން ނުކޮށް އެކަން ކުރާވާހަކަ ދެއްކެވި ވާހަކައަށްވެސް އެއީ މިކަމާ މުޅިން ތަފާތުކަމެއް. މޮނިޓަރިން ދަ

ދައްކަންޏާ އަޅުގަޏޑަކަށް އެހާ ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ދެކަންތައްވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. ނަމަވެސް އިސްކަން ދޭ ތަރުތީެބއް ތަފާތުވެދާނެ. 
 ކައުންސިލް މެންަބރުން ނޫނީ ދެވެން ތިިބ މެންަބރުން. އަޅުގަޏޑު މި ހުށަހަޅާނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެންމެ މަދުން ދަތުރުކުރަން. ހުރިހާ

ޭބފުޅުން  ަބއިވެރިވެވޭ  ދަތުރުގައި  މޮނިޓަރިން  އިތުރުން  އޭގެ  ދަތުރުކުރުން.  ހާލަތުަބލަން  ރަށްރަށުގެ  އަތޮޅުގެ  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު 
ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ަބއްލަވާލައްވާފަ އެހިސާުބން ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވެވިދާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު  

     ޢަްބދުއްސައްތާރު ހަސަންއަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދަތުރުކުރެވުނީ ޝުކުރިއްޔާ، ތިޭބފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން މޮނިޓަރިން ކަންތައް ދާގޮތް މަކުނުދުއަށް ފުރަތަމަ  
އެހެންވެ  ނޭކުރެންދުއަށްވެސް  އެގޮތަށް  ހަމަ  ކޮށްދިނުމަށްއެދި  މޮނިޓަރ  އެރަށް  ފޮނުވީ  ސިޓިއެއް  މިތަނަށް  ކައުންސިލުން  އެރަށުނ 

ރާ ށް ލާޒިމުކުއެދިމާއަށް އިސްކަން ދެވިފައި އެވަނީ. ދެން މޮނިޓަރ ކުރުމާ އޮޑިޓަރކުރުމާތަމްރީނުކުރުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލަ
 ކަމެއްވީމައެކަން އެއީ އިދާރީ ގޮތުން ކުރާ ކަންތައްވީމަ ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމިއަސް ނުނިންމިއަސް އެކަން މި އިދާރާއިން

އަޅުގަނޑުމެނަށް  ދެން  ކަމެއް.  މުހިއްމު  ފައިދާހުރި  ވަރަށް  ލިުބމަކީ  އިދާރާއަށް  ލަފާ  ކައުންސިލްގެ  ނަމަވެސް  ގެންދާނެ.  ކުރިއަށް 
 ރާކުރެވިދާނެ އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީަބކާ އަދި ކޮން އުޞޫލަކުންތޯ މިކަން ގެންދާނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވިދާނެކަމެއް. ދެންމަޝްވަ

ނަންަބރ   މައްސަލަގައިވާ  3އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅުއްވާއަށް      ޙަސަން  މޫސާ  ޢަްބދުއްސައްތާރު  ޔޫސުފް  މެންަބރު  އަތޮޅުކައުންސިލް   
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ   13ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ    ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ

ދެނެގަތުމަށް   ގޮތް  ހިނގާ ނުހިނގާ  މުއައްސަސާތައް  ދެނެގަތުމާ  ޙާލަތު  މެންަބރުން ދަތުރުކުރުމަށް  ދިރުއުޅުމުގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 
 ވޯޓް ދެއްވުންއެވެ.  އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 



 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:ނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު  .1
 

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

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން ގައިވާ    3އެޖެންޑާ ނަންަބރު  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    8ފެންނަކަމަށް  
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް   13ދިރިއުޅޭ  

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ކަމަށްވީފާސް ދަތުރުކުރުމަށް ދެނެގަތުމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މެންަބރު ދެން   އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހަޅުއްވާ  މުޙައްމަދު  ރަޝީދު  ޢަލީ  މެންަބރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  ހުށަހެޅުންވުމެއް  ދެވަނަ 
ޙަސަން   ތާއީދުކުހުށަހަޅުއްވާޢަްބދުއްސައްތާރު  މޫސާ  ޔޫސުފް  މެންަބރު  އަތޮޅުކައުންސިލް  ނަންަބރ  ރައްވާފައިވާ    ގައި   3އެޖެންޑާ 
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ   13ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް  

 ފަހަރު ދަތުރުކުރުމަށް   1ހަރަކު  އަރައްޔިތުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް  
 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލަވާ ވޯޓް ދެއްވުންއެވެ. 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 8 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 1 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 
 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 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 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

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

ޅުގައި މީހުން ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުން ހދ.އަތޮގައިވާ    3އެޖެންޑާ ނަންަބރު  މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،    9ފެންނަކަމަށް  
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ މުއައްސަސާތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް   13ދިރިއުޅޭ  

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ވީކަމަށްފާސްފަހަރު ދަތުރުކުރުމަށް  1އަހަރަކު ދެނެގަތުމަށް 
 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުން،  27އުރުގެ ވަނަ ދަ 4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ   27ވަނަ 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  #

 ރިޔާސަތު  1
 :  2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އަހަރުގެ    2022އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ވަނަ 
ޖަނަވަރީ    15ބަޖެޓް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް  

ބަޖެޓް    2022އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   އަހަރުގެ  ވަނަ 
މުވައްޒަފުން    ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިދާރީ  އެއްގޮތަށް  ްޕލޭނާ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 10 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

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

 6 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



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

 14ޞަފްޙާ:  

 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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އެލް.ޖީ.އޭއަށް   2022 ގެކުރިން 
ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  މި  ފޮނުވަންޖެހޭތީ، 
ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޯށް  ގޮތަކާމެދު  ގެންދާނެ 

 ނިންމުން.

ކައުންސިލަށް   ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓް  މެދުވެރިކޮށް 
 ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

2 
އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު  
 ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން 

 :  3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
ހދ.އަތޮޅުކައި  މެންބަރުން  އަތޮޅުކައުންސިލް 

ޒިޔާރަތްކޮށް    13ދިރިއުޅޭ  މީހުން   ރަށަށް 
އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު  
ހިނގާ   މުއައްސަސާތައް  އެ  ދެނެގަތުމާއި 
މަޝްވަރާކޮށް   ދެނެގަތުމަށް  ނުހިނގާގޮތް 

 ގޮތެއް ނިންމުން. 

މީހުން   ހދ.އަތޮޅުކައި  މެންބަރުން  އަތޮޅުކައުންސިލް 
އެރަށް  13ދިރިއުޅޭ   ޒިޔާރަތްކޮށް  ރަށުގެ  ރަށަށް 

އެ   ދެނެގަތުމާއި  ހާލަތު  ދިރިއުޅުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
ދެނެގަތުމަށް   ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  މުއައްސަސާތައް 

 ދަތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 

3 
އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު  
 ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު 

 :  3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
މެންބަރުން   ހދ.އަތޮޅުކައި އަތޮޅުކައުންސިލް 

ދިރިއުޅޭ   ޒިޔާރަތްކޮށް    13މީހުން  ރަށަށް 
އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު  
ހިނގާ   މުއައްސަސާތައް  އެ  ދެނެގަތުމާއި 
މަޝްވަރާކޮށް   ދެނެގަތުމަށް  ނުހިނގާގޮތް 

 ގޮތެއް ނިންމުން. 

މީހުން   ހދ.އަތޮޅުކައި  މެންބަރުން  އަތޮޅުކައުންސިލް 
އެރަށްރަށުގެ    13ދިރިއުޅޭ   ޒިޔާރަތްކޮށް  ރަށަށް 

އެ   ދެނެގަތުމާއި  ހާލަތު  ދިރިއުޅުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
ދެނެގަތުމަށް  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ    މުއައްސަސާތައް 

 )އެކެއް( ފަހަރު ދަތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 1އަހަރަކު  

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 11:45ވަނަ ދުވަހު    2021  ޑިސެމްަބރ  30ނިމުނީ   ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން  27ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
 2021 ޑިސެންަބރު 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 އުއްމުކުލްޘޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  ޔައުމިއްޔާ ލިޔުނީ:  ▪
 މުޙައްމަދު ޢަލީ ޗެކްކުރީ:  ▪


