sr
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިއްދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހީން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި – މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް

ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  71ވަނަޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި
ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި ،އެހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް
 30ޖޫން 2015
އެޖެންޑާ ނަމްބަރ  ( : 01ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން )
ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ
 ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ69ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބުރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



3

ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް



4

ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް



5

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު05 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު- :
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވި
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 ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ70ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



2

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާސް



3

ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް



4

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



5

ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް



6

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު06 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު- :
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އިއްތިފާގުން ފާސްވެފައި
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 02 :ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ޤަވައިދު ފާސްކުރުމާއި ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން
ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަހިދަރަނި ސްކީމްގެ ޤަވައިދު ފާސްކުރުމާއި ،މިސްކީމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

01

ނަމްބަރ އެކައުންޓުން  350000/-ރުފިޔާ މިސްކީމުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް

ހުށަހެޅުއްވި:ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ތާއިދުކުރެއްވި:ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



3

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު



4

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް



5

ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް



6

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް



7

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ
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ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު07 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އިއްތިފާޤުން ފާސްވި
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 03 :ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޢާންމު ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
ފޮތެއްނިންމުން.
މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޤަވައިދު ތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި މިކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވައިދުތަކާއި އުޞޫލްތައް
ހެދުމަށްޓަކައި  07މެމްބަރުންގެ ޢާންމު ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށް
ކޮމިޓީ:
 - 01ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު
 – 02ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
 – 03ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
 – 04ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް
 – 05ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު
 – 06ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް
 – 07ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަހްމަދު ނަޞީރު

ހުށަހެޅުއްވި:ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
ތާއިދުކުރެއްވި:ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



3

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު



4

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް



5

ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް



6

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް



7

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ
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ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު07 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އިއްތިފާޤުން ފާސްވި
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 04 :ހއ .އަތޮޅު އަތޮޅުގޭގެ ފާޚާނާނިޒާމް ރަގަޅު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުން
ހއ .އަތޮޅުގެ ފާޚާނާ ނިޒާމް ރަގަޅު ކުރުމަށް ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގަތުމަށާއި އެސަކަތް ކުރުމަށް އަތޮޅުގެއަށް
ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން  5000/-ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް

ހުށަހެޅުއްވި:ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ތާއިދުކުރެއްވި:ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް
ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



3

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު



4

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް



5

ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް



6

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް



7

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު07 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އިއްތިފާޤުން ފާސްވި
މުހައްމަދު ރަޝީދު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް

PABX:6500002 Phone:6500002 Fax: 6500063 E.mail: info@halifatoll.gov.mv
www.halifatoll.gov.mv
Page 4 of 4

