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 CB-04/Y/2021/02ނަންަބރު: 

 

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ    އާންމު ވަނަ    2ދައުރުގެ  ވަނަ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

  21:00  ހުގެުބދަދުވަވީ    2021  މެއި   25ަބއްދަލުވުން    އާންމުވަނަ    2  ވަނަ ދައުރުގެ  4  ކައުންސިލްގެ  ހދ.އަތޮޅު
 ޭބއްވުނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ގައި 

 ޖަލްސާ ފެށުން 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، އާންމު ވަނަ  2 ވަނަ ދައުރުގެ 4ކައުންސިލްގެ  .އަތޮޅުހދ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

نِ  اللَّـهِ  بِْسمِ " ـٰ ْحَم ِحيمِ  الرَّ " واله ومن وصحبه  اله على و رسوهلل على  والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
މެންަބރުންގެ  ޙާޟިރުވާންޖެހޭގައި ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން މިހިސާުބން ފެށުނީ. ޖަލްސާ 2ވަނަ ދައުރުގެ 4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ހަމަވާތީ ޖަލްސާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ    .13  ދުމެންަބރުންގެ ޢަދަ  ވެ ތިއްެބވިޙާޟިރުމިވަގުތު  .  14ޢަދަދު  
 ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ބައިވެރިވެލެއްވިގޮތް  ނަން  މަޤާމު  #
 އިދާރާގައި މުޙައްމަދު ސިރާޖު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އާޠިފް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު  2
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 3
 އޮންލައިންކޮށް  هللاއަދުދާނު ޢަްބދު ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 4
 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ރަޝީދު ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  5
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  6
 އޮންލައިންކޮށް  ނަދީމް هللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ ރައީސްނޮޅިވަރަންފަރު  7
 އޮންލައިންކޮށް  މުޙައްމަދު އަލީފް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  8
 އޮންލައިންކޮށް  އަސްލަމްهللا ޢަްބދު ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 9
 އޮންލައިންކޮށް  އަމީން މުޙައްމަދު ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  10
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 އޮންލައިންކޮށް  ޢަލީ ސިރާޖު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  11
 އޮންލައިންކޮށް  ޒާމިރުهللا ޢަްބދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  12
 އޮންލައިންކޮށް  އަޢުޘަމް އާދަމް މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  13

 މެންބަރުން   ނުގަންނަވާ ވަޑައި  މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް: 

 ނަން  މަޤާމް #
 އަސްޢަދުهللا ޢަްބދު ޖެނަރަލްހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ  1
 ޢަލީ އަޫބަބކުރު  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ 2

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  

ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   ބެލެހެއްޓެވީ    2ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުން  ޢާއްމު  ހދ.އަތޮޅު ވަނަ 
 މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. ރައީސް  ކައުންސިލްގެ

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 1ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .1

އޮޕަރޭޓްކުރާނެފަރާތައް ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޭބންކް އެކައުންޓްތައް    ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

 ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން. 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އިސްލާޙް  އެޖެންޑާއަށް  އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު،  އެޖެންޑާ  މިަބއްދަލުވުމުގެ  ރިޔާސަތުން 
 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

އެއްވެސް މެންަބރަކު، އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް    ފުރުޞަތުގައި)އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ 
 ނުވެއެވެ.( 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެޖެންޑާ މި ހުށަހެޅުނުގޮތަށް   އިސްލާޙެއް  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް މެންަބރަކު 
 ންަބރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން، ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެ

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 7 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 ސަބަބު  ނަން  މަޤާމް  #
 ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވާ  ޔޫސުފް މޫސާ  ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  1



 3ޞަފްޙާ:  
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 6 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 (މޭޔަރ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ) އްމަދު އާޠިފްމުޙަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަނިމާދޫ) ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނައިވާދޫ )ޢަލީ ރަޝީދު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .3
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހިރިމަރަދޫ )އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .4
 (ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނޮޅިވަރަންފަރު)ނަދީމް هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިނީބ) އަސްލަމްهللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .6
 ( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުމުންދޫ)އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު  .7

 މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާގެ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 7ފެންނަކަމަށް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    1ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   1ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1އެޖެންޑާގެ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ ގޮތުން، 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ަބއްދަލުވުމުގެ ވަނަ އާންމު    1ވަނަ ދައުރުގެ    4ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    1  ޖެންޑާގެއެ
 ގަޫބލުކުރަން، އްވާފައިވާނެކަމަށް ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ަބއްލަވާލަ

ޔައުމިއްޔާއަށް ަބއްލަވާލެއްވުމަށާއި،  އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  ވަނަ    1ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  (
 ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި، އެއްވެސް މެންަބރަކު އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް 

 ނުވަތަ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތަށް އަދި އިސްޙާއެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.( 

އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް  ވަނަ    1ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ވަނަ    1ވަނަ ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ގެނައުމަށް، އެއްވެސް މެންަބރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ،  

 ހުށަހެޅިފައި މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން، ޔައުމިއްޔާ، މިަބއްދަލުވުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 2 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:



 4ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 )ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މޭޔަރ( މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .3
 އީސް( ކައުންސިލްގެ ރަ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ  .4
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .6
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .7
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .8
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖް )ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .9

 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .10
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް( މަކުނުދޫ) އައުޘަމް އާދަމްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު  .11

ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ކައުންސިލްގެ  މެންަބރުން  ދައުރުގެ    4ހދ.އަތޮޅު  އާންމު  ވަނަ    1ވަނަ 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ،

ނަންބަރުގައިވާ:    1އެޖެންޑާގެ   އެކައުންޓްތައް ވަނަ  ބޭންކް  ހުޅުވާފައިވާ  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 އޮޕަރޭޓްކުރާނެފަރާތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން.

 ސިރާޖެވެ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު   ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީދަރުާބރަށް  އޮންލައިންކޮށް ޓްމިރިޕޯ

 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު 

ގުޅިގެން،   17މެއި    2021 ބަދަލުވުމާއި  ރިޔާސަތު  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 
ވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކައުންސިލްގެ ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޭބންކް އޮފް މޯލްޑި

ރ )ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ( އިން ދަށުގެ ޢަދަދުތަކަށް -/25000މުވައްޒަފުންނަކީ މިދަންނަވާ ޭބފުޅުންކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފީމެވެ. އަދި  
މަށާއި،  އެއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދުތަކަށް މަދުވެގެން ދެޭބފުންގެ ސޮއި ޭބނުންވާނެކަމަށްވެސް އެއްޭބފުޅަކު ސޮއިކުރައްވައިގެން ފައިސާ ނެގޭނެކަ

 ނިންމީމެވެ. 

 ނަން  މަޤާމް  #
އައިޑީކާޑު  
 ނަންބަރު 

 އެޑްރެސް 

 ފެސްކޯ، ހދ.ވައިކަރަދޫ A072354 މުޙައްމަދު ސިރާޖު  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  1
 ހއ.އުތީމު، އަލިމަސްގެ A078886 އަސްޢަދުهللا ޢަްބދު ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް 2

3 
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް  

 ރަތުރަންގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  A082247 އާދަމް އިލްހާމް އިސްމާޢީލް އޮފިސަރ

 އެކައުންޓް ނަންބަރުތައް:

 އެކައުންޓްގެ ނަން  އެކައުންޓް ނަންބަރު  #
 1ރެވެނިއު  1295 7706-700277-001 1
 2ރެވެނިއު  1295 7706-700277-002 2



 5ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
 

 

 1ޚަރަދު  1295 7706-700277-003 3
 2ޚަރަދު  1295 7706-700277-004 4

ދީފައިވާ، ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް    25މެއި    2021އަދި  
 ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ާބޠިލް ކުރުމަށްވެސް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.

އައިޑީކާޑު   ނަން  މަޤާމް ނުވަތަ ދާއިރާ  #
 ނަންބަރު 

 އެޑްރެސް 

 ރޯޒަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ A148215 މުޙައްމަދު ވަޞީމް އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  1
 ވިޜަން، ހދ.ހިރިމަރަދޫ  A224939 ޢަލީ މުޙައްމަދު ހަނިމާދޫދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު  2
 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ހިމޭން،  A141807 ޙުސައިން ޙަސަން ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރު ނޮޅިވަރަމު 3
 ގަހާކޯޅި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި A230544 އާދަމް ޢަލީ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުކުޅުދުއްފުށި އުތުރު 4
 ޝާހިނީޒް، ހދ.ނޭކުރެންދޫ  A075440 އިްބރާހިމް ޢަލީ  ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މަކުނުދޫ 5
 މާވިނަ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  A065319 އަޙްމަދު އާތިފް އަތޮޅުކައުންސިލް މެންަބރުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނުދާއިރާގެ  6

 ަބދަލެއް ނާންނަ މީހުން: 

 އެޑްރެސް  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ނަން  މަޤާމް  #

 ކެވެލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  A243797 ޢަލީ އަޫބަބކުރު  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ 1
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ނަންަބރުގައިވާ:    2އެޖެންޑާގެ   އެކައުންޓްތައް ވަނަ  ޭބންކް  ހުޅުވާފައިވާ  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ޤަރާރު ކަނޑައަޅާ  ފެނިވަޑަ  އޮޕަރޭޓްކުރާނެފަރާތައް  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ވޯމިހާރު  މެންަބރުން  ޓްދެއްވުމަށް އިގަންނަވާ 

 ދެންނެވިން،  

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތް 

 14 ޖުމްލަ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 13 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 11 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 2 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންނަކީ:
 )ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މޭޔަރ( މުޙައްމަދު އާޠިފް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .1
 ރައީސް( ޢަްބދުއްސައްތާރު ޙަސަން )ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .2
 ޢަލީ ރަޝީދު )ނައިވާދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު .3



 6ޞަފްޙާ:  

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

 haadhaal@gmail.com 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6528801 
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސް(   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ހިރިމަރަދޫ  .4
 ނަދީމް )ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް(هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .5
 ގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަލީފް )ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( އަތޮޅުކައުންސިލް .6
 އަސްލަމް )ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .7
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އަމީން މުޙައްމަދު )ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(  .8
 ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް(އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަލީ ސިރާޖް ) .9

 ޒާމިރު )ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު ޢަްބދު .10
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންަބރު އައުޘަމް އާދަމް )މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް( .11

ދެއްވާފައިވާތީ،    11ފެންނަކަމަށް   ވޯޓު  ޭބންކް  މެންަބރުން  ހުޅުވާފައިވާ  ނަމުގައި  ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.، ކުރާނެފަރާތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް
 ަބއްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުން،( ވަނަ އާންމު   2ވަނަ ދައުރުގެ   4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  )

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 
ކައުންސިލްގެ هللا. ޖަލްސާ މިހާހިސާުބން ނިމުނީ. ވަލްޙަމްދުލި  ވަނަ    2ވަނަ ދައުރުގެ     4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 ަބއްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 ނިންމުން 

 ނިމުނުގޮތް: އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މައްސަލަ: އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ފަރާތް: #

 ރިޔާސަތު  1

ނަންަބރު   ގައިވާ    2އެޖެންޑާ 
ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ 

ކުރާނެފަރާތައް   ޭބންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް
 ފާސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު

 ނިންމުން، ގޮތެއް 

ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ 
ކުރާނެފަރާތައް   ޭބންކް އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   11  ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 21:15ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 މެއި 18ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން 1ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
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