sr
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިއްދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހީން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި – މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް

ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  77ވަނަޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި
ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި ،އެހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް
 19އޯގަސްޓް 2015
އެޖެންޑާ ނަމްބަރ ( : 01ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން )
ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ
 ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  76ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބުރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު



3

ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފް



4

ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު04 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު- :
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވި
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އެޖެންޑާ އައިޓަމް 02 :ފަހިދުވެލީގެ އިދާރީ ބަޖެޓު ފާށްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލު ގެންނަ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހެޅުއްވި :ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް
ތާއިދުކުރެއްވި :ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބުރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފް



3

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



4

ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް



5

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރ



6

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު06 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އިއްތިފާޤުން ފާސްވި
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 03 :ފަހިދުވެލީގެ ޤަވައިދު ފާސްކުރުން
މި ކައުންސިލްގެ ޢާނމު ކޮމިޓީން ފަހިދުވެލި ޤަވާއިދު މުރާޖައާކޮށް ނިންމިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް

ހުށަހެޅުއްވި :ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އަސްލަމް
ތާއިދުކުރެއްވި :ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
#

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބުރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ
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3

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



4

ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އަސްލަމް



5

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު



6

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް



7

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



8

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް



ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު08 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު-:
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :އިއްތިފާޤުން ފާސްވި

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 04 :ފަހިދުވެލީގެ އުޞޫލަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
ފަހދުވެލި އުޞޫލްގެ  3ވަނަ މާޢްދާގެ  3.2އަށް މިދަންނަވާ ގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރުން
މި ވިޔަފާރި އަލަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅި ރައުސުމާލަކީ  200000/-ރުފިޔާ ( ދެލައްކަ ރުފިޔާ ) އެވެ .އަދި މި
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ މިކައުންސިލްގެ ޢާންމުދަނީ އެކައުންޓުންނެވެ .އަދި

 9ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް

އިތުރުކުރުން().
 9.6ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިކައުންސިލްގެ އުޅަނދެއްގައި ދަތުރެއް ކުރާނަމަ
މިކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެދަތުރަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރޭން  200 /-ރުފިޔާ
ގެ މިންވަރެއް ދެވިދާނެއެވެ .އަދި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު މިކައުންސިލްގެ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް -
 200/ރުފިޔާ ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެވިދާނެއެވެ .އަދި  5ވަނަ މާއްދާގެ  5.2އަށް މިދަންނަވާ އިސްލާޙް
 5.2މި ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން ހެދޭ ކޯޓޭޝަން ދޭން ބުނެފައިވާ އަގާއި ޕޭމަންޓް ޓާރމުސް އާއި ދެފަރާތުން އެއްބަސް
ވެވިގެން މެނުވީ ޚިދުމަތް ދެވިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތްދީ ނިމުމާއި އެކު އެ ޚިދުމަތަކަށް ބިލްކޮށް އެބިލްގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .މި ޚިދުމަތް ހޯދި ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް
އަދާ ނުކުރަނީސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް މެނުވީ އެހެން ފަރާތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރު ޚިދުމަތް ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

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

ނަން

ފެންނަ

1

ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު



2

ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފް



3

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން



4

ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް



5

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރ



6

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް

7

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ވިޝާމް



8

ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް



ނުފެންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ



ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު07 :
ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު01 :
މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  /ފާސްނުވޭ  :ޢަޣްލަބިއްޔަތުންފާސްވި

މުހައްމަދު ރަޝީދު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް
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