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 Hdh. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives ހދ.ކުޅުުދްއފުށި، ދިވެހިާރްއޖެ 
   

 

 CB-INQ/AY/2020/17ނަންބަރު: 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ވަނަ  157ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ގައި  10:00 ދުވަހުގެބުދަވީ  2020 ބަރުޮއކްޓޯ 28ބައްދަލުވުން  އާންމުވަނަ  157ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
  ބޭއްވުނެވެ.ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ބައްދަލުވުން ެފށުމުެގ ގޮތުން،އާންމު ވަނަ  157ކައުންސިލްގެ  .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 157ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާޫނނީ ޢަދަުދ  .2ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  .3މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވި ޙާޟިރު
 .ދާނަންވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންވެފައިހަމަ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ: 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 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
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. އިބްރާހީމް ޢަލި  3

 :މެންބަރުން  ވަޑައި ނުގަންނަވާމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 ސަބަބު  މަޤާމް  ނަން  #
 ވަނަ ދުވަސް  02ދުވަހުގެ ތެރެއިން  06އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  ކައުންސިލް މެންބަރު.ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު  ޢަލީ މުޙައްމަދު 1

 ވަނަ ދުވަސް  04ދުވަހުގެ ތެރެއިން  10އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. ޙުސައިން ޙަސަން 2
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 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި 

 މަޤާމް ނަން  #
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ  ޢަލީ އަބޫބަކުރު  1

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  157ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ވަޞީމްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

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

 ން.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު 156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .2

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު.

ފާސްކުރަން އެއްވެސް މެންބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަްށ 
 ދެއްވުން އެދެން،ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ޯވޓު 

 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:

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .1
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .2
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ. .3

 މެންބަުރން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަކަމަށް 

ޔައުމިއްާޔ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  155ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން.
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ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ ޔައުމިއްޔާ  155ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،ފާސްކުރުމުގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާ ނުލެއްވޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު  155ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 މިިނޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން، 3ބައްލަވާލެއްވުމަށް، 

 )މެންބަރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާެލއްވިއެވެ.(

 1ވާީމ، ެއެޖްނޑެާގ ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފިކަމަށް
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  155ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން،

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 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 އާދަމް ޢަލީ. ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު .1
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް.ކައުންސިލް  އަތޮޅުވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  .2
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ. .3

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ  155ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަުރން ވޯުޓ ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްާޔ  156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  2އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން.

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ ޔައުމިއްޔާ  156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ:  1އެޖެންޑާގެ 
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން،ފާސްކުރުމުގެ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ނުލެއްވޭ މެންބަރުން، ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާ  156ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 މިިނޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން، 3ބައްލަވާލެއްވުމަށް، 

 )މެންބަރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާެލއްވިއެވެ.(



 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 
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މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ުހރިހާ މެންބަރުންވެސް މިޔައުމިއްޔާވެސް ބައްލަވާލައްވައިފިކަމަށް، ީވމާ، އެޖެންޑާގެ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް،  156ރުގައިވާ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަ 1

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން،

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 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:

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރުދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. .1
 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަސީމް. .2
 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ. .3

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުެގ  156ންސިލްގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުމެންބަުރން ވޯުޓ ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ޔައުމިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ކައުންސިލްގެ هللا. ަވލްޙަމްދުލިނިމުނީ.  ވަނަ އާންމު ބަްއދަލުވުން 157ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މިހާހިސާބުން، 

 ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.
 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 10:15ވަނަ ުދވަހުގެ  2020 އޮކްޓޯބަރު 28ނިމުީނ  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުުވން 157ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގައެވެ.
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