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 CB-INQ/AY/2020/13ނަންބަރު: 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ވަނަ  153ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 10:00 ދުވަހުގެބުދަވީ  2020 ސެޕްޓެމްބަރު 30ބައްދަލުވުން  އާންމުވަނަ  153ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ބޭއްވުނެވެ.ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ބައްދަލުވުން ެފށުމުެގ ގޮތުން،އާންމު ވަނަ  153ކައުންސިލްގެ  .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 153ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން،ހުރިހާ މެންބަރުންެވސް ޙާޟިރުވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު .5މެންބަރުްނގެ ޢަދަދު ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ: 

 5 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ 
 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މެންބަރުން  މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި

 މަޤާމް  ނަން  #
 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. ޢަލީ މުޙައްމަދު 1
 ކައުންސިލް މެންބަރު.ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު  ޙުސައިން ޙަސަން 2
 ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު.ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  އާދަމް ޢަލީ 3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. މް މުޙައްމަދު ވަސީ 4
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. އިބްރާހީމް ޢަލި  5

 ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 

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

ރައީސް ލްގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  153ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ވަޞީމްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ން.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު 152ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ފެނާއި، ކަރަންުޓެގ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2
 މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުން.

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

ފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށް
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

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

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.

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

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 5 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

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

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެްނބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .2
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .3
 މުޙައްމަދު ވަސީމް. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު .4
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ. .5

 މެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 5ފެންނަކަމަށް 



 3ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ރާއްޖެ ދިވެހި، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 
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ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްާޔ  152ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން.

ލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްދަ 152ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ހުރިހާ  ަޔއުމިއްޔާވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  152 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ، 1އެޖެންޑާގެ 
 ވަން.މެންބަރުންވެސް ޗެކްކޮށްލާފައިވާެނކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން، ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާލައްވަން ބޭުނންފުޅުވާ މެންބަރުންަނށް އެފުރުޞަތު އަރު

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެްސ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު  152ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ޯވޓަްށ އަހާނަން، ބައްލަވާފައިވާކަމަށް، މެްނބަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ،

 ،ފާސްކުރުމަށްމިހާރު އޮތްގޮތަށް ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  152ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ަނށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން،މެންބަރުން

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 5 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

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

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން.ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު .3
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް.ކައުންސިލް  އަތޮޅުވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  .4
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ. .5

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ  152ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަުރން ވޯުޓ ދެއްވާފައިވާތީ،  5ފެންނަކަމަށް 
 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 
 

 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޮންމެހެްނ  2އެޖެންޑާގެ 
މަރާމާތުތަކާއި، ފެނާއި، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާމެދު  ކުރަންޖެހޭ

 މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުން.
ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޮންމެހެްނ ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ:  2އެޖެންޑާގެ 

އް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ފެނާއި، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެ
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،ނިންމުމުގެ 

 ސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުރިޔާ

މިމައްސަލާގެ ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން، ހދ.އަތޮޅު ސްޭޓޓް ހައުސްގައި މިވަގުތު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެޭހ 
މިމަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ބަލާފައި މަސައްކަތް ކުރާނީ މާލިއްޔަތު  މަރާމާތުގެ ތަފްޞީލް ޝީޓެއް މެންބަރުންަނށް ވާނީ ހުށަހެޅިފައި.

 ވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންކަމުގައިވެސް މެންބަރުންގެ ަމޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަްނނަވަން.ޤަ

އެޖެންޑާގެ މިނަންބަރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެްސ 
 މިނިޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެރުވޭނެ. 3އި ވަނަ ފުރުޞަތުގަ 2މިނިޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އެރުވޭނެ. އަދި  5

 ވީމާ، އެޖެންޑާގެ މިނަންބަރަށް ަބހުސްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަން،

)އެޖެންޑާގެ މިނަންބަރަށް ަބހުސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު 
 ދިވަޑައިގަންނަވާފަެއއް ނުވެއެވެ.(ފުރުޞަތަށް އެ

 2ވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ ހުޅުވާލަން.  2ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ނުވާތީ، 
 މިނިޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އެރުވޭނެ. 3ވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް 

ވަނަ ފުރުޞަތުގައިވެސް އެއްެވސް މެންބަރަކު  2ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި )އެޖެންޑާގެ މިނަންބަަރށް ބަހުްސކުރުމަށް 
 ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަެއއް ނުވެއެވެ.(

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

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

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޮންމެހެްނ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ:  2އެޖެންޑާގެ 
އް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ެފނާިއ، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުޮކްށދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށް އިޢުލާްނ ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެ

އިދުކުރައްވާފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން ގެ މައްސަލާގައި، މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި އިޢުލާނު ކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ތާނިންމުމު
ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭްޓ ހައުސްގައި ކޮންމެހެން ކުރަްނޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ެފނާއި، ަކރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްޭދެނ މިހުށަހަޅަނީ: 

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަްނ،ކުރުމަްށ، މިހުށަހެޅުމަށް މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:



 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 
 

 

Wr
Wd
ia
 
eg
cl
is

cn
uawk
 uLotwa Irubunuked

 
It
wm
cn
ud
wl
i t

 5 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 5 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 0 ދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 0 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. .1
 ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު ޙުސައިން ޙަސަން. .2
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .3
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .4
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ. .5

 ފާްސވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މިހުށަހެޅުން މެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  5ފެންނަކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ކައުންސިލްގެ هللا. ަވލްޙަމްދުލިނިމުނީ.  ވަނަ އާންމު ބަްއދަލުވުން 153ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މިހާހިސާބުން، 
 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.

 .ނިންމުންތައް

 ނިމުނުގޮތް: މައްސަލަ:އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

 ރިޔާސަތު  1

ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޮންމެހެން 
ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ފެނާއި، ކަރަންޓުގެ 
މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ފަރާެތއް ހޯދުމަށް 
އިޢުލާން ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެއް 

 ނިންމުން.

ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކޮންމެހެްނ 
ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި، ފެނާިއ، ކަރަންޓުެގ 
މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ކުރުމަށް، އިޢުލާން

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 10:25ވަނަ ދުވަހުގެ  2020 ސެޕްޓެމްބަރު 30ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން 153ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގައެވެ.
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