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    ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  
 ދިވެހިރާއްޖެ   ކެލާ،     

 

 C K-249/40/2202 ނަންބަރ                                                                                                               

 .ަބއްދަުލުވން ކުއްލި ަވނަ  04ދަުއރުެގ ހަަތރުަވނަކެލާ ކައުންސިލްެގ  ޔައުމިއްޔާ:     
 

 ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  : ތަން 

 2022 ޖަނަވަރީ 03ތާރީޚް: 

 13:30 :ޖަލްސާ ފެށީ ވަގުތު:

 - : ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލީ         

 - : ންފެށީ ލު ޖަލްސާ އަ        

               13:45   :ޖަލްސާ ނިމުނީ     

 ބައިވެރިން: 

 )ރިޔާސަތު( ސާޖިދުهللا ދުޢަްބ ރައީސް އިުބނާ .1
 هللاދުޢަްބ ޛުކައުންސިލަރ   މުއައްވަ .2
 هللاދުކައުންސިލަރ   ޙައްވާ  ޢަްބ .3

 
 

 

  ންނަވާ: ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަ 
  އިންފާޒް هللا ދުޢަްބ        ރައީސް .1
 ވާ ސްރި  މަރްޔަމް  ކައުންސިލަރ  .2

 
 ކްރެޓޭރިއަޓް: ސެ 
 

 ޡްޓެރީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ހަފީ ސެކްރެތީވަގުގްޒެކްޓިވް އެލް އުންސިކަ .1
 ޟީލް ފަهللا ޢަްބދުއޮފިސަރ އުންސިލް ކަޓަންޓް ސިސްއެ .2
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   : އެޖެންޑާ 

   .ވަނަ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 4ކެލާ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  01
ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކެލާ ކައުންސިލުން ޢިއުލާން ކޮށްފައިވާ  31 ވަނަ ދައުރުގެތަރުހަ ސިލްގެލާ ކައުންކެ 02

  .އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމްގެ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލާއިމެދު ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމުން
 

އެޖެންޑާ އަށް ކު ރައެއްވެސް މެންަބތޯ މެްނަބރުން ކުރެން އެއްސެވުމުން ޅުގެންނަން ޭބނުްނފު ނިއިތުރެއްރިޔާސަތުން އެޖެންޑާއަށް އު
އެއްސެވިއެވެ. ވޯޓް  ވޯޓަށް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިލަްއވާތޯ އިން  މިހާރުރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ  . ނުވެއެވެއުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައި

 ދެއްވިގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 

 
 .އިއްތިފާޤުންނެވެ މެންަބރުންގެ  ހުރިހާޑާ ފާސްވީ ންއެޖެ
 

 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  
 އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމްގެކުއްލިގޮތަށް އެޖެންޑާމިކުރީ  ންމިކަލައްވަމުން ވިދާޅުވީ ހުޅުވާއަށް ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އަށް ަބހުސް

ްއޔާ ގެ ސަަބުބން ފިކުރިއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ޢަލީ ޗުފިކުރިއްޔާ  ންސް އޮިފސަރފައިނޭ. އ ފައިވާށްކޮއައްޔަން އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް 
ހު، ހައްވާ  މޫސާ ޒާިބމަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ދާޅުވީރުން ވިތުގެ އިށެވެ. އަދި މީ ޖެހޭކަމަރަންއްޔަން ކުއަށް މީހަކު އަޕެނަލްަބދަލުގައި 

  ސަރ ފިކައުންސިލް އޮ  .އ ހުަށއަޅާފައިވަނީމަދު ހަފީްޡ ޙްނެރަލް އަރީ ޖެީތ ސެކްރެޓެދި ވަގުއި އަށާއުފް ަކމަސެއިްނ އަ އަދި ހުތޫހޫ
  ވެ.އްޔަން ކުރުމަށެސާޒް ޕެނަލްއަށް އަމްދަމް އިއާ
   

   : ތު ތަމަ ފުރުސަ ފުރަ 
ޭބުނންވަީނ   ހުރުމުގެ ސަަބުބންތިކަންވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުން ދަهللا ރ ޙައްވާ ޢަްބދުކައުންސިލަހަކަ ދައްކަވަމުން ތުގައި ވާތަމަ ފުރުސަރަފު

ިޢއުލާން ޓަވިއު ޕެަނލް ފާސްކޮށް ކައުންސިލުން ހާެވސް އަވަހަކަށް އިންަބދަލު ެގނެސްގެން ވީ ހޭގެްނނަްނޖެ އަށްޕެނަލް އުއިންޓަވި
 ންގޮސް މުވައްޒަފަކު އައްޔަނު ކުރާށެވެ.  ރިއަށްގެންޓަވިުއ މަރުހަލާ ކުގެ އިކޮށްފައިވާ މަޤާމްގަކު

 
 ލާފައެވެ. ތު ުހޅުވާސަރުމަށް ފުޅުށައެނުވުމުން ރިޔާސަުތންވަނީ ހުށްވާފައިވާމެންަބރަކު އެދިލަކަށް ރުސަރައިތުރު ފު

 
 
 

 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓްނުދެއްވާ  ތާއީދު ނުކުރާ  ދުކުރިއީތާ ނަން #
   އިގައްޓީޗު އަހަރީ އިންފާޒް هللا ދުރައީސް ޢަބް 1

    ✓ ސާޖިދު هللا ދުބްރައީސް ޢައިބުނާ 2

    ✓ هللاމުއައްވަޛު ޢަބްދުކައުންސިލަރ  3
   ގައިއްޓީޗު އަހަރީ ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ރިޝްވާ  4
    ✓ هللاކައުންސިލަރ ޙައްވާ ޢަބްދު 5



3  

 

 

   ން ޅު ހުށައެ 
ޕެނަލްއަށް  ންޓަވިއުއިމްގެ  ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާސްޓަންޓްކެލާ ކައުންސިލްގެ އެސި ،هللاއައްވަޛު ޢަްބދުމު :ލަރއުންސިކަ

ސާޒް  މް އިމްސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އާދަޢަލީގެ ަބދަލުގައި އެސި އޮފިސަރ ފިކުރިއްޔާ އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންސް
 .ށައަޅަންހުހަމަޖެއްސުމަށް 

 .އެވެ هللاޢަްބދުޙައްވާ  ރކައުންސިލައްވީ  ކުރެއީދުތާ
 

 .ވެއެވަނީމި ގައިރީތި ވިގޮތްދެއްޓްން ވޯމުވުސެއްއެ ށްވޯޓަ ޅުމަށްއެށަހު މި ންތުރިޔާސަ

 
 
 ށައެޅުން ފާސްވީ އިއްތިފާޤުންެނވެ.ހު
 
 ހެނިހެން ކަންތައް އެ 

 
 ނެތް        

         
 
 
 

 ސާޖިދުهللا ދުްބޢަ                                                                   

 ރައީސްނާއިުބ ންސިލްގެކައު ކެލާ                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓްނުދެއްވާ  ތާއީދު ނުކުރާ  އީދުކުރިތާ ނަން #
   އިގައްޓީޗު އަހަރީ އިންފާޒް هللا ދުރައީސް ޢަބް 1

    ✓ ސާޖިދު هللا ދުބްރައީސް ޢައިބުނާ 2

    ✓ هللاމުއައްވަޛު ޢަބްދުކައުންސިލަރ  3
   ގައިއްޓީޗު އަހަރީ ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ރިޝްވާ  4
    ✓ هللاކައުންސިލަރ ޙައްވާ ޢަބްދު 5



4  

 

 

                                  ` 
 

    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ކެލާ،       

 
 
 
    ބައްދަލްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންގެ    ކުއްލި   ވަނަ   40ގެ ދައުރު   ވަނަ   40އުންސިލްގެ ވަނަދުވަހު ކަ   2202  ޖަނަވަރީ   03

 ޙާޟިރީ 
 

 
 
 
 

 ސޮއި  ތާރީޙް  މަޤާމް  ން ނަ  #
 އްޓީގައިޗުއަހަރީ  03.01.2022 ރައީސް  އިންފާޒް هللا ދުޢަބް 1
އިުބރައީސްނާ ސާޖިދު هللا ދުޢަބް 2  03.01.2022  
  03.01.2022 ކައުންސިލަރ هللاދުޢަބް ޛްވައްމުއަ 3
 އްޓީގައިޗުއަހަރީ  03.01.2022 ކައުންސިލަރ ވާ ސްރްޔަމް ރިމަ 4
ސިލަރ ކައުން      هللاޙައްވާ ޢަބްދު 5  03.01.2022  


