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 ,Secretariat of the Atoll Council  ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނުބރީ އަޮތޅު ކުައްނިސްލގެ ިއާދރާ 
South Thiladhunmathi 
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 CB-INQ/AY/2020/18ނަންބަރު: 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު ވަނަ  158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ގައި  10:00 ދުަވހުގެބުދަވީ  2020 ބަރުޮނވެން 05ބައްދަލުުވން  އާންމުވަނަ  158ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ބޭއްވުނެވެ.ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ބައްދަލުވުން ެފށުމުެގ ގޮތުން،އާންމު ވަނަ  158ކައުންސިލްގެ  .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 158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާޫނނީ ޢަދަުދ  .3ޙާޟިރުވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  .2މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވި ޙާޟިރު
 މިނިޓްގެ ވަގުތު ަބލުމަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން.  15އަށް  10:15ން  10:00 ބެލުމަްށ، ހަމަ ނުވާތީ، ޤާޫނނީ ޢަދަދު ހަަމވޭތޯ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ: 

 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 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  #
 ވަނަ ދުވަސް  06ދުވަހުގެ ތެރެއިން  06އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު.ހަނިމާދޫ  ޢަލީ މުޙައްމަދު 1

 އާއިލީޒިންމާގައި ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. ޙުސައިން ޙަސަން 2

 އާއިލީޒިންމާގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު. އިބްރާހީމް ޢަލި  3
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 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:

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

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  158ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ވަޞީމްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. 157ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

ރާކޮށް، ގޮތެްއ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވާރކްޕްލޭން ރިވިއުކޮށް، ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2
 ނިންމުން.

ގައި ފެށުމަށްފަހު، ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ  10:00ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން  158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ )
 މިނިޓްގެ ވަގުތު ބެލުމަްށފަހު ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވުމުން(  15އަށް  10:15ން  10:00ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަ ނުވާީތ، 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުރިޔާސަތުން 
ވަނަ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުާވތީ، ިމއަދުގެ މިޖަލްާސ  158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.هللا. ވަލްަޙމްދުލި މިހާހިސާބުން ކެންސަލްވީ،
 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 10:16ވަނަ ުދވަހުގެ  2020 ބަރުނޮވެން 05ނިމުނީ  މު ބައްަދލުވުންވަނަ ޢާއް 158ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ގައެވެ.

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 19
 2020 ބަރުނޮވެން 05


