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 CB-INQ/AY/2020/16ނަންބަރު: 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ވަނަ  156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ގައި  10:22 ދުވަހުގެބުދަވީ  2020 ބަރުޮއކްޓޯ 21ބައްދަލުވުން  އާންމުވަނަ  156ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
އާއި ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްުފިށ  19-ބައެއް މެްނބަރުން ތިްއބަވައިގެން އަދި ކޮވިޑްހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

  ބޭއްވުެނވެ.މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައި އޮތުމާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި ތިއްބެވި މެންަބރުންނަށް އޮންލައިންޮކށް 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ގޮތުން،ބައްދަލުވުން ެފށުމުެގ އާންމު ވަނަ  156ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

هِ  بِْسمِ " نِ  اللَـّ ـٰ ْحَم ِحيمِ  الرَّ " واله ومن وصحبه اله على و رسوهلل على والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
. 5މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން މިހިާސބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާ 156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންަނވާ  3އަދި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަަދދު:  .2މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވި ޙާޟިރު
 .ދާނަންވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންވެފައިހަމަ . ޖަްލސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ނެތްމެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ: 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވި މެްނަބރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މެންބަރުން  މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި

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

 :މެންބަރުން  ވަޑައި ނުގަންނަވާމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 ސަބަބު  މަޤާމް  ނަން  #
އާއި ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައި  19-ކޮވިޑް ކައުންސިލް މެންބަރު.ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު  ޢަލީ މުޙައްމަދު 1

 އޮތުމުން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާވުން 

ޙާލަތުގައި އާއި ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގ  19-ކޮވިޑް ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. ޙުސައިން ޙަސަން 2
 އޮތުމުން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާވުން 



 2ޞަފްޙާ:  
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ގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތުގައި އާއި ގުޅި 19-ކޮވިޑް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. އިބްރާހީމް ޢަލި  3
 އޮތުމުން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާވުން 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:އަތޮޅުކައުންސިލް 

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

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  156ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ވަޞީމްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 )އުނިކުރި( ން.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު 155ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮްކ  19-ކޮވިޑް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލަްށ  2020ގްރާންޓާއި އެއްގޮތަށް، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 އުނިއިތުރުގެނައުމާމެދު، މަޝްވަާރކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުން.

 ރުން.އެޖެންޑާ ފާސްކު

ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި، 
 155ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1އްދަލުވުމުެގ ޔައުމިއްޔާ މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައިނުވާތީ، އެޖެންޑާގެ ވަނަ އާންމު ބަ 155

ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ:  2ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އުނިކުރުމަށްފަހު، އެޖެންޑާގެ 
ްށ، ހދ.އަޮތޅު ގެން، ހދ.އަތޮޅު ކަުއންސިލް އިާދރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮކް ގްރާންޓާއި އެއްގޮތައާއި ގުޅި 19-މައްސަލަ: ކޮވިޑް

ޮގެތްއ ިންނުމުމެގ ، ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލަށް އުނިިއތުރުގެނައުމާމެދު، މަޝްވަރާކޮށް 2020ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ވަނަ ނަންބަ 1ަމްއަސަލ، ެއެޖްނޑެާގ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ  155ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  1އެޖެންޑާގެ 
ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  155ަވނަ ަންނބަރުގައިވާ:  1މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިފަިއނުވާތީ، އެޖެންޑާގެ 

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮުޅ  19-ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކޮވިޑްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  2އުނިކުރުމަށްފަހު، އެޖެންޑާގެ 
ވަނަ އަހަރުެގ  2020ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮކް ގްރާންޓާއި ެއއްގޮތަށް، ހދ.ައތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ވަނަ ނަންބަރަްށ  1ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ، އެޖެންޑާގެ ، އުމާމެދު، މަޝްވަރާކޮށްބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލަށް އުނިއިތުރުގެނަ
ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެޖެންޑާ ބަދަލުކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުްނވެސް ތާއިދުކޮށްފައިވާތީ، އެޖެންޑާއަށް އުނިއިތުރު ގެނެސް 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެްނ،

 ދެއްވިގޮތް  މެންބަރުން ވޯޓު

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:



 3ޞަފްޙާ:  

 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 
 

 

 5 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

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

 0 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

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

އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި އެޖެންޑާއަށް އުިނއިތުރު ގެނެވުނުގޮތަްށ، މެންބަރުން ޯވޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  5ފެންނަކަމަށް 
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު  19-ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކޮވިޑްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 2020ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮކް ގްރާންޓާއި އެއްގޮތަށް، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލަށް އުނިއިތުރުގެނައުމާމެދު، މަޝްވަރާކޮށް، ގޮތެއް ނިންމުން.

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު  19-ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކޮވިޑްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2020ގްރާންޓާއި އެއްގޮތަށް، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިްލ އިދާރާގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮކް 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ، ބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލަށް ުއނިއިތުރުގެނައުމާމެދު، މަޝްވަރާޮކށް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ގައި ސިޓީ )2020ސެޕްޓެމްބަރު  CCS/2020/254 )22-221 ނަންބަރު: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ:

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދައުަލތުގެ އާމްދަނީ ދަށްެވފައިވާތީ، މިހާރު ދައުލަަތށް ލިޭބނެކަމަށް ކުރެވޭ  19 -ކޮވިޑް
ވާ ބްލޮކް ގްރާންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުންވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިއައު އަންދާޒާއަށް ބަލައި 

 ރިވައިޒްކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިސިޓީއާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮކް ގްރާންޓާ 
ނިއިތުރުގެނެސް އިސްކަންދެވޭ ތަރުތީބާ އެއްގޮަތށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާިއ، މަަސއްކަތު ތާވަލަށް އު  2020އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުިރން  15އޮްކޓޯބަރު  2020މަސައްކަތު ތާވަލަށް ގެންނަންެޖޭހ ބަދަލުތައްވެސް ގެނެސް ކައުްނސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް 
 ރެކޯޑް ކުރެވިގެންނެވެ. އަިދ ރިވައިޒްކޮށް ނިންމުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޚަރަދު ކުރަންވާނީ މި ބަދަލު 'ވިޔަ' އެޕްލިކޭޝަންގައި

 ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ ބްލޮކް ގްރާންުޓގެ ތެރޭގައި މިއަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2020/5ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމުގައި މިއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަްށ ޤާޫނނު ނަްނބަރު: 
 ( ގައިވަނީ ތިީރގައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.2020އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 



 4ޞަފްޙާ:  

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

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

އްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ބިމެއް ނުވަަތ ޢިމާރާތެއް އުންސިލެކަ .1
ގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، އެހެން )ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދި  6ފަދަ ރައުސުލްމާލެއް ވިއްކުމާއި 

 ފަރާތަކަށް އަގެއް ނުލިބޭގޮަތށް ިދނުން ނުވަތަ ޙަވާލުކުރުން.
 ޒިންމާވާގޮތަށް ދަރަްނޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިނުން. ކައުންސިލް .2
 އިންވެސްޓްކުރުން.އާންމު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އިްނވެސްޓްކުރުމާއި، އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކަށް  .3
 ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުން. ސަފްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. .4
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނައުން. .5
 ކައުންސިލަށް މުވައްޒަފުން ލުމާއި، ވަކިކުރުން. .6

ޓުން' ކުރުމުގައި މިއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ވީމާ، މިނޫން އެހެން ޚަރަދުތައް ކައުންސިލްގެ 'ބްލޮކް ގްރާން
ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާއި، އެއްގޮތަށް އަދި މިހާރު އަލަށް 

އިވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތަްއ ރިވައިސްކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ރިވައިސްޑް ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގަ
ހަމަޖައްސާނީ އެކައުންސިލެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ހޯދަން ޖެހޭނެކަމަށް އެ ާޤނޫނުަގިއ  ގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަރައްޔިތުން
 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެހުއްދަ ޯހުދމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަްނނަވަމެވެ.

ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްގެ ފަރާތުން  19-އަދި ކޮވިޑް
ރކިއުލަރއިން މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ބައެްއ ( ސ2020ައޯގަސްޓް  24) B/CIR/2020/44-13އާންމުކޮށްފައިވާ ނަންނބަރު: 

އެފަަދ ޚަރަދުތަކާއި، ދަތުރު ޚަރަދާއި، މަރާމާތާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާީތ، 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯއްދަވައިެގން ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަިދ ޚަރަދެއް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިްއޖެ ޙާލަތެއް

އެހެން ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމެއްނަަމ، އެފަރާުތެގ މިއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯއްދަަވން ެޖހޭ ކަންކަމުގައި ހުއްދައަށް އެދޭިއރު 
 އި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.ހުއްދައާއި އަދި ގުޅުން ހުރި އެންމެހަ

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން މިކަން ނިންމަންޖެހޭގޮަތށް، އެހެންަނމަވެސް މިހާރު  15މިސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން 
 ނައަޅާ ގޮސް، މިކަން ލަސްވެފައި.މިއޮތީ ތާރީޚް ފަހަ

)ފަނަރަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ަހްތހާސް އަށްޑިހަ  15،307،088.00ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުިރ ބަޖެޓަކީ:  2020
)ނުވަމިލިއަން ަފސްލައްކަ ނަވާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ(. ދައުލަތުްނ  9،519،973.00ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓަކީ . (ރުފިޔާއަށް

)ހަމިލިއަން ަހތަރުލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(. ފިނޭންސް އިްނ  6،455،650.00ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓަކީ: 
)ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް  6،455،650.00ވީމާ،  ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު ކުޑަކުރުމަކުން މާބޮޑު ދައްޗެއް ނެތް.

 އަށް ކުޑަކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަން. ހަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(

މިނަންބަރަށް ަބހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާަނން، ފުރަތަމަ ފުރުޞަަތށް ެއދިލައްވާ ކޮންމެ އެޖެންޑާގެ 
 ިލބިވަޑައިގަންނަާވނެ. ިމނިޓްގެ ވަގުތު 3ވަނަ ފުރުަޞތުގަިއ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް  2މިނިޓްގެ ަވގުތު އަދި  5މެންބަރަކަށްވެސް 

 ބަހުސްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފުރުަޞތަށް ހުޅުވާލަން.

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



 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 
 

 

ަވނަ ފުރުޞަަތްށ  2މެންބަރަކު ފުރުަޞތަށް އެދިަވޑައިގަންނަވާފައި ނުވާީތ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެްސ 
 މިނިޓްގެ ވަގުތު ލިބިވަޑައިގަްނަނވާނެ. 3ވަނަ ފުރުޞަތުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް  2ހުޅުވާލަން، 

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

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

 މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު،()އެޖެންޑާގެ މިނަންބަރަށް މެްނބަުރން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮުޅ  19-ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކޮވިޑް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ، 1އެޖެންޑާގެ 
ވަނަ އަހަރުެގ  2020ށް، ހދ.ައތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް ބްލޮކް ގްރާންޓާއި އެއްގޮތަ
ގެ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގައި މައްސަލާގޮތެއް ނިންމުމުގެ ، ބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލަށް އުނިއިތުރުގެނައުމާމެދު، މަޝްަވރާކޮށް

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  19-ވިޑްކޮކައުންސިލް ހުރިހާ މެންބަރުންެވސް ތާއިދުކޮށްފައިވާތީ، ރިޔާސަތުން މިހުށަހަޅަނީ: 
)ބާރަމިލިއަްނ ހަތްލައްކަ ަފންސާސް ތިންާހސް  12،753،004.00ކުރި ބަޖެޓަކީ ވައިޒްޑް ވަނަ އަހަރުެގ ރި 2020އިދާރާގެ 

 ،ށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެންމެންބަރުންަނށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަހަތަރުރުފިޔާ( ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުމަށް، މިހުށަހެޅުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 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 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންނަކީ:

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

 ފާްސވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިހުށަހެޅުންމެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  5ފެންނަކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ކައުންސިލްގެ هللا. ަވލްޙަމްދުލިނިމުނީ.  ވަނަ އާންމު ބަްއދަލުވުން 156ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މިހާހިސާބުން، 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.

 ނިންމުން 



 6ޞަފްޙާ:  

 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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 ނިމުނުގޮތް: :އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ  އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

 ރިޔާސަތު  1

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު  19-ކޮވިޑް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް 
ބްލޮކް ގްރާންޓާއި އެއްގޮތަްށ، ހދ.އަތޮޅު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2020ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ބަޖެޓާއި، މަސައްކަުތ ތާވަލަށް 

ގޮތެއް ، އުނިއިތުރުގެނައުމާމެދު، މަޝްަވރާކޮށް
 ން.ނިންމު

އާއި ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު  19-ކޮވިޑް
ވަނަ އަހަރުގެ  2020ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 12،753،004.00ރިވައިޒްޑް ކުރި ބަޖެޓަކީ 
)ބާރަމިލިއަން ހަްތލައްކަ ފަންާސސް ތިންހާސް 
ހަތަރުރުފިޔާ( ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ 

 ފާސްކުރުމަށް،

 
 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 10:45ވަނަ ުދވަހުގެ  2020 އޮކްޓޯބަރު 21ނިމުީނ  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުުވން 156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގައެވެ.

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 04
 2020 ބަރުއޮކްޓޯ 21


