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 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދުކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ނާއިުބރައީސް ހޮވުން. ކައުންސިުލގެ ރައީާސއި -0
 
 އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން ެއކުލަވާިލ ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ަކުއންސިލާއި ހަވާލުކުރުން. -6

 
 ކައުންސިުލގެ ރައީސް ކައުްނސިލާއި މުޚާތަބު ކުރެްއވުން. -0
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ކައުންސިުލގެ ރައީާސއި ނާއިުބރައީސް ހޮވުން. -0

ރަށުކައުންސިލަށް ރައީސަާކއި ނައިބު ރައީސެއް  މިޖަލްސާގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޮތީ
އަްއޔަން ކުރަންޖެހޭތީ އެ ދެމަޤާމް ހޮވުމެވެ. މިގޮތުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުން ކުރިނބީ ރަށުކައުންސިލްގެ 

އެންެމ  ހުޅުވާލުމުން ނަން ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އެދިަލއްވާ ފަރާތްތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ލެއްވުމަށް އެިދ ކެވެ.  ެއއީ ޢަލްފާިޟލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ެއވެ.  މިބޭފުޅާއަށް މަޤާމަށް  ުކރިމަތިބޭފުޅެ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ވޯޓް ކަރުދާްސ   (ރިޔާސަތުން ޙަވާލުކުރެވި ފޯމް) ފުރަންޖެހޭ ފޯމް
މްބަރުންނަށާއި  އޮބްޒާވަރުންނަށް ދައްާކ  ތައްޔާރުކުެރްއވިެއވެ.  އަދި ވޯޓް ފޮއްާޓއި  ވޯޓްާލކަރުާދސް  މެ

ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންނަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއްލުމަށް  ފުރުޞަތު   ށް ރަނގަޅުކަމަށް  ނިންމެވުމުންޗެކްކޮ
ހުޅުވާލެވުެނވެ.  މެމްބަރުން ވޯޓްލުމުގެ  ކަންތަްއ  ނިމުމުން  އިލެކްޝަން  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ  

ޟިުރަގއި ވޯޓްގުާނ ނަތީޖާ ސާފްުކރެވުނެވެ. ކުރިނބީ ރަށުަކއުްނސިލްގެ ަރއީސްކަުމގެ އޮބްާޒވަރުންެގވެސް ޙާ
ވޯުޓގަިއ ބައިވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނިވ  ،މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ހަަމއެކަނި މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ

ކަމަށް ހަމަޖެހުނީމަށް ެއބޭފުޅާ މެމްބަރުންގެ ިއއްތިފާގުން ހޮވުމާެއުކ ރައީސްކަމުގެ މަޤާ 5ކައުންސިްލގެ 
ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެްއވިެއވެ. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ަކއުންސިލްގެ ަރީއސަށް  މަރުޙަބާ  އާއި  
ތަޙްނިޔާ   ދެންނެވިެއވެ. ައދި މިއަށްފަހު  ޤަވާއިދުަގިއާވ ގޮތުގެމަތިން މިޖަލްސާގެ  ރިޔާސަތު  ކުރިނބީ  

އީްސ ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާއާއި ރަށުކައުްނސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިާޔ ރަށުކައުންސިލްގެ ރަ 
 ޙަވާލުކުރެްއިވއެެވ.

ކުރިނބީ ރަށުކައުންސިްލގެ ނާއިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުުޅވާ 
ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ެލއްވީ އެންމެ ބޭފުޅެެކވެ. ެއއީހުޅުވާލި ފުރުޞަތުަގއި ކުރިމަތި ފަރާތްތަކަށް ރިޔާސަތުން

ޝިޔާހް ެއވެ. ަނއިބު ރަީއްސގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެްއވި  ފަރާތަށް އެކަމަށް  އެދޭ ފޯމް ދޫކޮށް ފޯމް ފުރިހަމަ 
ކުރުމަށްފަހު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯެޓއް  ނެގުމަށްަޓކައި  ވޯޓްކަރުދާްސ  ތަްއޔާރުޮކށް ވޯޓް  ޮފއްޓާިއ 

ާޒވަރުންނަށް  ދެްއކުަމށްފަހު  މައްސަލައެްއ  ނެުތމުން  މެމްބަރުންނަށް  ވޯޓްކަރުދާސް މެމްބަރުންނަށާިއ އޮބް
ވޯޓްލުމުގެ  ކަންތައްަތއް  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ރިޔާަސތުން އެންެގވިެއވެ.  ހުރިާހ  މެމްބަރުން ވޯޓްލާ 

ޖާ ނިމުމުން  އިލެކްޝަން  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  އޮްބާޒވަރުންގެ ވެސް ޙާޟިުރގަިއ ވޯޓް ގުނާ ނަތީ
ސާފްކުރެވުެނވެ. ކުރިނބީ ރަށުކައުންސިްލގެ ނާއިބު ރައީްސަކމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްިވ ހަމައެކަނި މެމްބަރ  

މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފގުން  5ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެ ަވޑަިއެގންނެވި ކައުންސިްލގެ ، ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާހް 
ހުރިހާ  އަދި ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުެރއްިވއެެވ.ހަމަޖެހުނީބޭފުޅާ ހޮވުމާއެކު ާނއިބުރައީްސކަމުގެ މަޤާމަށް އެ

ބޭފުޅުންގެ ނަމުަގއި ަކއުްނސިލްގެ ަނއިބު ރަީއސް ައށް މަރުޙަބާއާއި ތަޙްިނޔާ ދެންނެވިއެެވ. ކުރިނީބ 
ީވ  މަޤާމުެގ އިލެކްޝަންކަންަތކުަގިއ ހަރަކާތްތެރިވެލެއް  6ރަށުކައުންސިލަށް މި އިްނތިޚާބުކުރެވުނު 

ރަށުކައުންސިލްގެ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ޢަލްފާޟިލް  ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙުމަދު، އެޑްމިން ޮއފިސަރ ޢަލްފާޟިލް 
 ނަޝީދު އަދި އ. ެއޑްމިން އޮފިސަރ ޢަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙުސައިނެވެ.هللا ޢަބުދު
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 އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން ެއކުލަވާިލ ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ަކުއންސިލާއި ހަވާލުކުރުން. -6

ވަނަ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ދިޔައީ އިްނތިގާލީ ކޮމެޓީން އެކުަލވާލި  6މިޖަލްސާގައި 
ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ަކއުްނސިލާއި ހަވާލު ކުރުެމވެ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

ަރއީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ހާޒިރުގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ައލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު ކައުންސިލްގެ
 މުޖްތަބާއާ މި ރިފޯޓް ހަވާލުކޮއްފައިެވއެވެ.

 

 ކައުންސިުލގެ ރައީސް ކައުްނސިލާއި މުޚާތަބު ކުރެްއވުން. -0

ބިސްމީގެ ބަރަކާތުން ވާހަކަފުުޅ ފައްޓަވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 
ނަށް ވަރަްށ ހާއްސަ ޝުކުެރއް ދަންނަވާަފިއވެެއވެ. އެާއިއއެކު މެންބަރުން 5މުޖްތަބާ އެބޭފުޅާއަށް ވޯޓް ދެްއވި 

އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުްނނަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވިއެވެ. ރިޔާސަތުަގއި މެމްބަރުންނަށް މައުލޫމާތު ޙިއްސާ 
 ބޭފުޅުން އެކައްެޗއް ކިޔާފައި ކުރިނބީ ތަރައްީޤުކރުމަށް ގަދައަޅާ 5ކުރަްއވަމުން މިކައުންސިލްަގިއ 

 ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާަފއިެވެއެވ. އެބޭފުޅާ ެރއްވުމަށްމަސައްކަތް ކު

ރިޔާސަތުން ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުަގިއ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވާހަކަފުޅު 
ދައްކާަވއިފަިއެވއެވެ. އެގޮތުްނ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާހް 

ވަނީ މިދަުއރުގައި ދެޕާީޓގެ ބޭފުޅުންެވސް ކައުންސިލަށް ހޮވިަފއިީވނަމަވެސް ެއއްެވްސ އަލިއަުޅވާލައިަފއި
ތަފާތުކުރުނެއްނެތި ގުިޅގެން ަމސައްކަތް ކުރަށްވާީނ ރަށަށް ހިދުމަތް ކުރުމާއި ރަށުެގ ތަރައްީގއަށް ކަމަށެވެ. 

ންމާތަކަާކއިެއކުަކން ގަބޫލުކުރަްއާވ ރައްޔިތުން އެބޭފުޅުން އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ނަގާފައި އެވަނީ ވަރަށްބޮޑު ޒި
ކަމަށް އެބޭފުޅާ ހަނދާންކޮއްދީފައިެވެއވެ. ވުމާއެކު ުއންމީދު ކުރަނީ ޕާޓީއަށް ނުބަލާ މަސައްކަްތ 

 .ގެ ވާހަކަފުޅުަތކުން ދޭހަވެެއވެކުރެްއވުންކަމާއި އަމާޒަކީ ކުިރނބީ ތަރައްގީ ކުރުންކަން އެޭބފުޅާ

ސަތުގައި ކައުންސިްލގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަމައެއާިއއެކު ދެން ހުުޅވާލި ފުރު
ކަންތަކާިއ އަދި  ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ނުކުރެވިހުރި އަހަރު  0އަފްރާހް ވާހަކަ ަދއްަކވަމުން ވިދާޅުީވ ފާއިުތވި 

 މުޙައްމަދު ،ަވސީމްهللا ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަންތައްތަްއ ހީވާގި ކަމާއެކު ކުިރއަށް ެގންދާނެ ކަމަށެވެ. އަބްދު
ޝިޔާހްގެ ވާހަކައަށް ާތއީދު ކުރަމުން ވިދާޅުވީ ޕާީޓއަްށ ނުބަލާ ރަށަށް ފައިދާ ހުރީ ކޮން ގޮތަކަށްާތ 
މަސައްކަތް ކުރަްއވާނެ ކަމަށެވެ. ކައުންސިްލގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ، ވަސީމް އެވިދާުޅީވ 

ން ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެުކ ތެދުފުޅެއްކަމާއި އަދި މުަވއްޒަފުންނާއި ަކއުންސިލްެގ މެމްބަރު
 ޒިންމާދާރުވެގެން މަަސއްކަތް ުކރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ.
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 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބިއަޙްމަދު މުޖްތަބާޢަލްފާޟިލް  0

 ނާއިބުރައީސްއުންސިލްގެ ކަ / ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު ޝިޔާހްޢަލްފާޟިލް  6

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު އަފްރާޙްލް ޢަލްފާޟި 0

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިވަސީމްهللا އަބްދުޢަލްފާޟިލް  4

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބިފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 5

 

 މުވައްޒަފުން: ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި  ބައްދަލުވުމުގެ

 ގާމުމަ ނަން #

 ޑްމިން އޮފިސަރއެ އަކްރަމް ޢަލީ 0
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