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 CB-INQ/AY/2020/11ނަންބަރު: 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ވަނަ  151ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 10:00 ދުވަހުގެބުދަވީ  2020 ސެޕްޓެމްބަރު 16ބައްދަލުވުން  އާންމުވަނަ  151ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ބޭއްވުނެވެ.ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ބައްދަލުވުން ެފށުމުެގ ގޮތުން،އާންމު ވަނަ  151ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

هِ  بِْسمِ " نِ  اللَـّ ـٰ ْحَم ِحيمِ  الرَّ " واله ومن وصحبه اله على و رسوهلل على والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
. 5ޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ގައި ބައިވެރިވާންވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާ 151ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން،ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަާވތީ،  .3މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ: 

 5 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ 
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މެންބަރުން  މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި

 މަޤާމް  ނަން  #
 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. ޙުސައިން ޙަސަން 1
 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު.ދާއިރާގެ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  އާދަމް ޢަލީ 2
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. މް މުޙައްމަދު ވަސީ 3

 :މެންބަރުން  ވެވަޑައިނުގަންނަވާމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު

 ޙާޟިރުނުވާ ސަބަބު  މަޤާމް  ނަން  #
 ވަނަ ދުވަސް 2ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  8 .ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 1
 އާއިލީ ޒިންމާ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު. މަކުނުދޫ އިބްރާހިމް ޢަލީ  2
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 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:

 މަޤާމް ނަން  #
 ޖެނެރަލްހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ  އަސްޢަދުهللا ޢަބްދު 1

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  151ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ވަޞީމްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 150ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ ުމވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ނަންބަރ:  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

CB-3/2019/02  ްހުށަހެޅުން. ޙްއިސްލާ ވަނަ 02އުޞޫލަށ 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި، އެއްވެސް މެންބަރަކު އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް 
 ނުވެއެވެ.

 ކަފުޅު.ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ

ފާސްކުރަްނ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެެޖންޑާ އޮތްގޮަތށް 
 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން،

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެްނބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .1
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .2
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .3
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 މެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަކަމަށް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްާޔ  150ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން.

ލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްދަ 150ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

 ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްަދލުުވމުގެ  150 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ވަނަ ނަްނބަރުަގއިވާ، 1އެޖެންޑާގެ 
 ކުރިން، މެންބަރުްނނަށް ޔައުމިއްޔާ ޗެކްކޮށްލަން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން،ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ 

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެްސ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު  150ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ލިބިފައިވުމާއެކު، ވޯޓަށް އަާހނަްނ،

 ،ފާސްކުރުމަށްމިހާރު އޮތްގޮތަށް ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްދަލު 150ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 މެންބަރުންަނށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން،

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން.ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު  .1
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .2
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް.އަތޮޅުކައުންސިލް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  .3

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ  150ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަުރން ވޯުޓ ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ޔައުމިއްޔާ 

 

 

 



 4ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  2އެޖެންޑާގެ 
 ވަނަ އިސްލާޙް ހުށަހެޅުން. 02އުޞޫލަށް  CB-2019/02/3ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ނަންބަރ: 

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  2އެޖެންޑާގެ 
އަްށ މުގެ މައްސަލަ ކުރިހުށަހެޅު ޙްއިސްލާ  ވަނަ 02އުޞޫލަށް  CB-3/2019/02ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންާނއިބެހޭ ަނންބަރ: 

 ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ވަނަ އިސްލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީގަވެސް  2މިއަދު މި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އުޞޫލަށް މިއަދު މިހުށަހެޅޭ 
ޖަލްސާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި އަދި އޭގެފަހުން ބްރީފިންގަެވސް މަޝްވަރާކުރެވި، ގޮތްތަކެއް ނިމިފައޮތް މައްސަލައަކަށްވާީތ، 

އިސްލާޙްތައް މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ސާފުވެލައްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމަ އެގޮތުން މިއަދު މިމައްސަލާގައި މިހުށަހެޅޭ 
ކޮްނެމ މިހުށަހެޅޭ އިސްލާޙާއި ގުޅިގެން، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލިއްޔަތުްނ ޚަރަދުކުރާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ނަގަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާމެދު ވަކިވަކިން އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާއަްށ ޖޫރައަކާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފަކަށް ދޭނެ އު
 ހުށަނޭޅިކަމުގައިވިއަސް، މިއުޞޫލް މިގޮތަށް ފާސްވުމާއެކު ވަރަށް ބޮޑުތަން ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.

ލާނަްނ، އެގޮތުން މިހާރު އޮތްގޮތާިއ، އިސްލާޙް ކުރެވޭގޮތް އެގޮތުން މިއަދު މިހުށަހެޅޭ ިއސްލާޙްތައް ދަންނަވާ
 ވަކިވަކިން ދަންނަވާލާަނން:

 އިސްލާޙްކުރެވޭ އުޞޫލުގައި އޮންނާނެގޮތް  މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުގައި އޮތްގޮތް 

ވަގުތީ  3
މުވައްޒަފުން 
ގެންގުޅެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް:

މީހުްނ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން  3.1
އަންނަިނިވ ހޮވަންވާނީ 

 ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި  3.1.1
މަސައްކަތް އިތުރުވުމުގެ 
ސަބަބުން، އިތުުރާވ 

 މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުން.
އެމަޤާމަށް ބަޖެްޓ  3.1.2

 ހަމަޖެހިފައިވުން.
އެމަޤާމަށް ނެޭގ މީހަކީ  3.1.3

އެމަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު 
އަދާ ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުިރ 
މީހެއްކަމަށް، ޒިންމާދާުރ 

  އިސްވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރުން.

ވަގުތީ  3
މުވައްޒަފުން 
ގެންގުޅެވޭނެ 

 ހާލަތްތައް:

ކައުންސިލުން މި އުޞޫލުގެ ދަށުން  3.1
ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ސިވިލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިއިދާރާއަށް 
ފާސްކޮށްދީފައިވާ އޮނިގަނޑުން 

 ގޮތުގެ މަތީން ބޭރުންވެސް ތިރީގައިވާ
ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުްނ ނުވަތަ 
ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްެގ ދަށުްނ 

 މުވައްޒަފުން ނެގިދާނެއެވެ. 

ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި މަސައްކަތް  3.1.1
އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން، އިުތރުވާ 

 މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުން.
 މެދު ކައުންސިލުން ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތެއް 3.1.2

 ނުކެނޑި ދިނުމުގެ ގޮތުން 
ކައުންސިލުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި  3.1.3

 ވަޞީލަތްތައް ބެެލހެއްޓުމަށް 
ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ނުވަަތ  3.1.4

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން 
މުވައްޒަފުން ނަގާނެ ދާއިރާތަކުގެ 



 5ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

ގައި  1ލިސްޓެއް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ވަޒީފާދެވޭ   7.1 އުޖޫރަ: 7
މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަދޭީނ، 

 މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ   7.2
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
މީހުންނަކީ ސިފްޓް ޑިއުޓީ 
އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ 
މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ އެފަދަ 
މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުާރ 

ރ 25/-ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 
)ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި   7.3
ކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަްށ މަސައް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 
ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( 25/-

 ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ( އިދާރީބޭނުންތަަކށް ނަާގ  7.4
ޖެނަރަލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް މަސަކަތް ކުާރ 

ރ)ތިރީސް 30/-ކޮށްމެ ގަޑިއަކަށް 
ރުފިޔާ( ދޭންވާނެއެވެ. 

 )ފާސްކޮށްފައި(

ދަށުން ވަޒީފާދެޭވ މިއުޞޫލުގެ  7.5
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީެގ 

 ފައިސާ ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ވަޒީފާދެވޭ   7.6
މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 
އުޞޫލުގެ މަތީން ރަމަޟާންަމހުެގ 

 އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ދަށުން ވަޒީފާ ދެވޭ  ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް  7.7 އުޖޫރަ: 7
ޒަފުންނަށް އުޖޫަރ ދޭނީ، މުވައް

 މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި   7.8
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ސިފްޓް ޑިއުޓީ 
އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 
ކަމަށްވާތީ އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަްށ 

ރ 25/-މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 
 )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ދޭންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި   7.9
ކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަްށ މަސައް

ރ 25/-މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 
 )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ( އިދާރީބޭނުންތަަކށް ނަގާ  7.10
ޖެނަރަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ 
-މަސަކަތް ކުރާ ކޮށްމެ ގަޑިއަކަށް 

ރ)ތިރީސް ރުފިޔާ( ދޭންވާނެއެވެ. 30/
 )ފާސްކޮށްފައި(

ދަށުން ވަޒީފާދެވޭ މިއުޞޫލުގެ  7.11
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

 ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މިއުޞޫލުގެ ދަށުްނ ވަޒީފާދެވޭ   7.12
މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ 
މަތީން ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ 

 ދެވޭނެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް ގެ ަދށުން ނަގާ  7.13
ޤާމަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ އެ މަ

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޖޫރައެކެވެ. 
އުޖޫރަ ދޭނެ ގޮތުގެ ަތފްޞީލު މި އުޞޫލުގެ 

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެެއވެ. 1ޖަދުވަލު 

މިދެންނެވުނީ އިސްލާޙްތައް. އެެހންވީމަ، އެޖެންޑާގެ މިަނންބަރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާާލނަން، ފުރަަތަމ 
މިނިޓްގެ ވަގުތެއް އަރުވާނަން،  3ވަނަ ފުރުޞަތުގައި  2މިނިޓްގެ ވަގުތެއް އެރުވޭނެ އަދި  5މެންބަރަކަްށވެސް ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ 
 ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަން.



 6ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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)އެޖެންޑާގެ މިނަންބަަރށް ބަހުްސކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި، އެއްެވސް މެންބަރަކު 
 ންނަވާފަެއއް ނުވެއެވެ.(ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަ

ވަަނ ފުރުޞަތަްށ  2ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަަތށް އެދިަވޑައިގަންނަވާފައިނުވާތީ، 
 މިނިޓްގެ ވަގުތު ލިބިވަޑައިގަްނަނވާނެ. 3ވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް  2ހުޅުވާލަން، 

ވަނަ ފުރުޞަތުގައިވެސް، އެއްެވސް މެންބަރަކު  2މަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި )އެޖެންޑާގެ މިނަންބަަރށް ބަހުސްުކރު
 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަެއއް ނުވެއެވެ.(

ވަނަ ފުރުޞަތުގައިވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ނުާވތީ، އެޖެންޑާގެ  2
 ހުޅުވާލަން. މިނަންބަރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ުފރުޞަތު

)އެޖެންޑާގެ މިނަންބަރަށް ަމޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި، މެންބަރުްނ 
 މަޝްވަރާއަށްފަހު(މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ނަންބަރ: މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި 
CB-3/2019/02 ްއަށްވެސް ވަނީ އިސްލާޙް ގެނެވިފައި، އެއީ މިދަންނަވާގޮތަށް: 1ގެ ޖަދުވަލް އުޞޫލ 

 1ޖަދުވަލު 

 ޙާޟިރީ އެލަވަންސް  މުސާރަ  މަޤާމުގެ ބާވަތް  މަޤާމުގެ ދާއިރާ #
 )ދުވާލަކަށް(

 ރ60.00 ރ3،500.00 ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕޮލޯއިމަންޓް  އިދާރީ މުވައްޒަފުން 1

 ރ50.00 ރ3000.00 ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕޮލޯއިމަންޓް  މަސައްކަތު މީހުން 2

  ރ/ގަޑިއަކަށް 25.00 ވޭޖް އެމްޕޮލޯއިމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން  3

 އިސްލާޙް ގެނައުމަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. 3އިސްލާޙަކީ. އެހެންވީމަ، ޖުމްލަކޮށް މި  3މިގެނެވުނު  

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ:  2އެޖެންޑާގެ 
މުގެ މައްސަލާެގ ހުށަހެޅު ޙްިއސްލާ ވަނަ 02އުޞޫލަށް  CB-3/2019/02ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ނަްނބަރ: 

ހދ.އަތޮުޅ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި ުހށަހެޅުނު އިސްލާޙްތަކަށް، ކައުންސިލުން ތާއިދުކޮށްފަވާީތ، ރިޔާސަތުން މިހުށަހަޅަނީ 
ފަހަަރްށ  ވަނަ  02އުޞޫލަށް  CB-3/2019/02: ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއިެބހޭ ނަންބަރު

 މެންބަރުންަނށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން، މިހުށަހެޅުމަށްގެނެވުނުގޮތަށް މިއުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް،  ޙްއިސްލާ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:



 7ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
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 0 ދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 0 ދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަ

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .4
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .5
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .6

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރާ ވަގުީތ މެންބަުރން ޯވޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވަނަ ފަހަރަށް އިސްލާޙްކޮށް، ފާސްވީ 02އުޞޫލަށް  CB-3/2019/02މުވައްޒަފުންނާއިބެހޭ ަނންބަރ: 

 ނިންމެވިއެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން هللا. ވަލްޙަމްދުލިނިމުީނ.  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން 151ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ނިމުނީ.

 .ނިންމުންތައް

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

 ރިޔާސަތު  1

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 
ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއިބެޭހ 

 02އުޞޫލަށް  CB-3/2019/02ނަންބަރ: 
 ވަނަ އިސްލާޙް ހުށަހެޅުން.

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 
ޚަރަދުކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއިބެޭހ 

 02އުޞޫލަށް  CB-3/2019/02ނަންބަރ: 
ވަނަ އިސްލާޙް ގެނެވުނުގޮަތްށ މިއުޞޫލް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 10:47ވަނަ ދުވަހުގެ  2020 ސެޕްޓެމްބަރު 16ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން 151ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގައެވެ.
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