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  ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

g 
އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި

ނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން  محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އަޅުގަ

ވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަްނނަވަމެވެ. ިމ ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި ެއ ޞަލަ އަށް وسلّم عليه هللا صلّى

 މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާިއ، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުަރމެވެ.

ވަަނ  3ދަށުން އުފެުދނު މި ކައުންސިލުގެ  7/2010އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ

ނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނު މި  ،ނުހަނު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުނަަމވެސް ދެވަނަ އަހަރަކީވެސް ދައުރުގެ   ގައި ކަ

ނޑިތައް  ނޑުދަ  ޒިންމާދާރު ،ވިސްނުންތެރި ،ކުރުމަށްޓަކައި މި ކައުންސިލްގެ ހީވާިގ މުވައްޒަފުންނާއި، ހިކުަމތްތެރި ޙާޞިލްލަ

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރެވުނު ދައުރެއްކަމަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  އަދި  ކެރޭ ކައުންސިލަރުން ކެ

މި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ގައި  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫންއަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

ކީ މި އަތޮޅުގައި ހިްނގުމުގެ ބޭނުމަ ކައުންސިލެއްމިކައުންސިލެވެ. ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ތެރެއިން އެންމެ އިސް ކައުންސިލަކީ

ނިންމުަމށް ކަންކަން މިޤްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީަވނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން ައމިއްލައަށް ދި ،ތުންގެ ކަންކަންދިރިއުޅޭ ރައްޔި

ފީގޮތުން މި އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޘަޤާމަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާއީ ގޮތުްނނާއި، އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި، 

މަތް ލިބޭނެ އްގައި ޚިދްއެންމެ ގާތުން ފުޅާާދއިރާއެ އިރައްޔިތުންނާ ދިރުމެވެ. އަކޮށް ، ރައްޔިތުްނ ބާރުވެރިކުފެންވަރު މަތި

މި ކައުންސިލްެގ  ވެެގން ދިޔުމަކީ،އް ޤާއިމްއަމާން ވެށްޓެ ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި މި އިދާރީ ދާިއރާގައި ،މަގުފަހިކޮށްދީ

 ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެދޭ އެދުމެވެ. 

ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ  ،ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުްނތަކާއެކުނަަމވެސް ކައުންިސލަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ން މިލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު

 އެންމެ ގާތުން ފުޅާދާިއރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަްށޓަކައި މި  އިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ

އި ފޮނިއުއްމީދަކީ މި ސުރެ ކުރަމުންއާއްމަސައްކަތްތަކެއް މިވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިކައުންސިލް ފެށުނީކައުންސިލުންވެސް ގިނަ 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމެވެ. މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ 

ނު އުފާކުރާކަމެކެވެ. ކައުންސިލުން ނުހަ ތުންނާއި މިޔިއްމީ މިއަތޮޅުގެ ރަރައްޔިތުންނަށް މިއަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ލިބިގެން ދާކަ
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ހިެފހެއްޓުމެއްނެިތ  ޙަށްލިޙައްމަދު ޞާކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް ިއބްރާހީމް މުމިކަމަށްޓަ

 ނަވަމެވެ.ންޝުކުރު ދަ

ން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ދެވޭ ޚިދްމަތްތަކަްށ ކުރުކޮށްނަމަވެސް ބަލާލުމަކީ ކައުންސިލު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ދަށުން މި

ނޑު ދެކެމެވެ.  އެގޮތުން މި ކަުއންސިލްގެ  މާރާތުގެ ތެރޭގައި  މީރާގެ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ޢިމުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ޑީ ާކުޑ ،މަ މިއާއެކު އައިރަށް ޭބުނންތެރި ޚިދުމަތެއްކަން ޔަޤީނެވެ. އަދި ހަލިބިގެންދާކަމީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާުތންދެވޭ ވަ

ނޑުގެ އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި ަައިަހްއދ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި، އެއްގަމާއި ކަ

އުފާކުރާކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަްށ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެވެމުްނ ދާކަމީ މިކައުންސިލުން ނުހަނު 

އިމު ކުރުމަކީ މި ކައުންސިލުގެ ފޮނި ހުވަފެނެކެވެ. ޤާގެ ގޮތްޕެއް މި ކައުންސިލްގައި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޕީޖީ އޮފީހު

ސިފަސިފާގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި ޚިދުމަތް ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކަިއ އެކި 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ވަރަށް އަވަހަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިއަތޮޅުގެ  އަޅުގަ

 ތުންނަށް ލިބިގެްނދިއުމެވެ.އްޔިރަ

ތެރިކަމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އިދާީރ އުރައްކަ އި މަތާހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލާަބއާއި މަންފާއަށާއި، ސަލާ

ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ 

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާކަން އުފަލާއެކު ކައު ކުރުމަށްޓަކައި، މި ޛުތައްހެދި ެއކަންކަން ތަންފީއުޞޫލު، އިޤަވާއިދުތަކާ ންސިލުން ކެ

 ނަވަމެވެ.ންދަ

މިކައުންސިލްގެ  ޙިކުމަތްމަތްތެރި ވިސްނުންތެރި ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި، މަސައްކަތުގައި މުރާލި ހީވާގި އިދާރީ މުވައްޒަފުން  

އް އެކި ސިފަސިފާގައި ކުރެވިގެން ދާކަން އުފަލާއެކު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްޮރގްރާމްތަ

ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެގޮތުން "ފަހި" މި ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ފަހިދުވެލި" އާއި، "ފަހިއަރަނި 

ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯދުމަްށފަހު  ސްކީމް" އަދި "ފަހިހިޔާ" ޕްރޮގްރާމް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ނަފާެވރި ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމްތަކުން

މަތްތެރި ޙިކް، ލްކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޮގންޖެހުން ތަކާއެކުވެސް ހީވާގި ަކއުންސިލަރުންނާއިޙާޞިކައުންސިލްގެ ޕްލޭންގެ މަޤްޞަުދ 

ރަލް އާއި، މަސައްކަތުގައި މުރާލި ވިސްނުންތެރި އިދާރީ މުވަށްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

 ނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ. 

ގޮތުްނ  ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިވަނީ، ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުގައި ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގިނަ  ވެ. އަދިއެއަދާކޮށްފަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް

، ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތަކީ، މި ޚިދުމަތްތައްހާރު ކައުންސިލުން މި އެވެ.ކޮށް ލިބޭނެމަުގ ތަނަވަސް ކޮށްފަޚިދުމަތްތައް ފަހި

އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، ސިޔާސީ ހަމައެއާއެކު،  މަސައްކަތެވެ. މުގެފޯރުކޮށްދިނު އެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް އިތުރަށްޔިތުންނަށް އްރަ

މި ކައުންސިލް ިހންގުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ަފރާތުން ލިބެުމންދާ އެއްބާރުލުމާިއ، އެހީތެރިކަމަށް އިޚްލާސްތެިރ  މެއްނެތި،ކޯޅު

ބުރަ  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ހީވާގި، ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ހިުތގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުުރ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އުފަލާއެކު 

   ނަވަމެވެ.ންއަހުރަވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެިރކަން ފާހަގަކޮށް ހިފެހެއްޓުމެްއނެިތ ޝުކުރު ދަ

އުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ޤަ މި هللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްނއަޅުގަ

ޤްާރތީ މިއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދިޤައުމަށް މަްޞަލޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ިލެބނިވި، އަމާންކަމާ ،ފަރާތްތަކަށް

 އަދިފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ވް ހެޔޮ ތަ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގަިއ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުެގ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ

 މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.   އުފާ ފާގަތިކަން އިވައް އްޙަތެއް މިންވަރު ކުރަޞިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔި

 "އާމީން"                          
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 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު

 އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ތިލަދުންމަތީ 
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   ތަޢާރަފު  .1
 

 ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ތިލަދުންމަތީ  މަސްދުވަހު 6ފުރަތަމަ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2019 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯެޓވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން 

މަޢުލޫާމުތ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުުރން ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭންގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

ގައި ހިމެނިފައިވާ  2019ަވަނ އަހަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް  2019މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުެގ  2019މަުހ ޙާޞިލުވީ މިންވަރާއި،  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2019ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ހިންގުަމށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކާއި، އެ ޙަރަކާތްތައް 

ލްގައި ހިމެިނފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަްށ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަ 2019ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ސަަބބާއި، 

ަމހުގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާފައި  6ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ިހންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތުެގ އިތުުރން، ކައުންސިލްގެ ފުރަތަަމ 

 ވާނެއެވެ. 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަުހޒީބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް،  ،ހއ. އަތޮޅަކީ
 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ގެ މިޝަން ކައުންސިލް

ބިނާކުރުމަްށޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި  ޢެއްތަހުޒީބީ މުޖްތަމަ

 ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން

 ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދު އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީއަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު ައތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިެމނޭ ، ާއބާދީެގ 

ރަށާއި  14ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ  41ނިސްބަތުން ހަތަރުވަނައަށް އެއްެމބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

 11340( އެވެ. އެއީ ސްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް)ތޭވީ  23183 ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ 02

އެވެ.  960ފިރިހެުނންނެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ  11843އަންހެނުންނާ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ  231ފިރިހެނުންނާއި  729އެއީ  އަންހެނުްނނެވެ. މިއަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ކުރަމުންދާ މައިގަ

ރިސޯޓްތަކުގައި ، އިޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ، މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއި

ނޑުވެރިކަމުގެ އިތު، އިވަޒީފާ އަދާކުރުމާ  މި  ރުން  ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންދަ

 ދެންނެވި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިެވސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ މިއަތޮޅު  1967ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ  ޙީއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއް މި

 ގައެވެ. މި 2004މެއި  29ދިއްދޫގައި ހުޅުވުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ 

ނޑު އަންހެނުްނ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންިތބެއެ ވެ. މިތަނުން މާބަ

ކުރެވެއެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި،  ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި ،މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައް

ލުން ކުރެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ޢާންމު ބަިލތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މި



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 

8 

އަތޮޅު ދިއްދޫގައި ހުްނނަ ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުްނ  ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ. މި

 ފާމަސީ އަކުން ބޭސް  18އެކި ރަށްރަށުން އަދި މިއަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުރެއެވެ.  13ރަށްރަށުގައި  މި އަތޮޅުގެ އެހެން

 މަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. ވިއްކުމުގެ ޚިދު

 އި،އުަޅނދާ 9އޮވެއެވެ. އެީއ މާލެ ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދު 192އަތޮޅުގައި ފުރާދުއްވާ  މި

 ލޯންޗެވެ.  78 ،އުޅަނދާއި 121އުޅަނދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭުންނކުރެވޭ  81މަސްވެރިކަންކުރާ 

 15މިސްކިތާއި އަންހެނުްނގެ  38ރަށުގައި ފިރިހެނުންެގ  14އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  މި

ޞިނާޢީ މަރުކަޒު ހުރެއެވެ. ައދި މި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކްަލބް  02 ރިކުރާ ފިހާރައާއިވިޔަފާ 318އަދި މިސްކިތްހުރެއެވެ. 

 އެވެ.  51ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދަދަކީ 

 1848ފިރިހެން ކުދިންނާއި  2061ޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާ  3909

އަންހެންކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިްލ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަިދ ިމ އަތޮޅުގައި އިބްތިދާީޢ ފެންވަުރން ފެށިގެްނ ޘާނަީވ ފެންވަރަްށ 

 ޕްރީސްކޫލު  14ހުރެއެވެ. އަދި  ސްކޫލް  4އިދޭ މަތީާޘނަވީއަށް ކިޔަވަ ސްކޫލަކާއި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުންފެށިެގން 13ތަޢުލީމްދޭ 

 ހުރެވެ. 

ޯގތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މީެގ  5690ރަށުން މިހާަތނަށް  14އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ  މި

ބިން  45ގެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް  3357ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ 

ލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ ޞަމިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާ

 ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ.  4ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް އަދި 

 
ޖީނުގެ ތަކެއްވެސް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެ ހުރެއެވެ. މި ހުރިހާ އިން 14މި އަތޮޅުގައި 
 ފަރާތުންނެވެ.  

 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ީދނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާީޢ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ޯލބިކުރާ  މި

ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަމަކީ ،  އިއެއްބައިވަންތަކަމާ ،  އިރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ެއކުވެރިކަމާ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.

ލެޓިޓިއުޑް ގައެވެ. މިއަތޮޅަކީ   6,48 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް N  '7307އަތޮޅު އޮންނަނީ  މި

އަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ބިންބޮޑެތި  ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮްނނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންާކ އާ އިންޑިޔާ މި

 ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

 

މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ފަދަ 

ޤާބިލުކަން ިލބިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅުގައި ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ބޮޑު ގިނަ ފަޅުރަށްތަކެއް ވާތީއެވެ. އެގޮތުްނ 

 އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ:

ޑުމިން)ކމ(ބޮ   # ރަށް  

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ 13.2

 3 ބިބީަރށް() ބީނާފުށި 4.3

 4 ބެރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު 2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 އުމަރަތްފިނޮޅު 1.5

 8 އުގުލިފިނޮޅު 2

ނޑު ()  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8  9 ކަޅިދުއްފަރުފަސްގަ

 10 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 11 ވަގާރު 18.7

 12 މާފަހި 105.9

 13 މާފިނޮޅު 11.8



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ޑުމިން)ކމ(ބޮ   # ރަށް  

 14 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5

 15 މަތީރަށް 6.8

 16 މުލިދޫ 66.34

 17 މަޑުލު 16.8

 18 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 19 ގައްލަންދޫ  10

 20 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 21 ގާފުށި  1

 22 ގޮއްވާފުށި 1.5

ނޑާލިފިނޮޅު 0.7  23 ކަ

 24 ހަތިފުށި  - 

 

އަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަޮކށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފަިއވާ ޒަމާންވީ ތަންތަން ހުރި އަޮތޅެކެވެ.  މި

ނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި، މަތީރަށްފުޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން ކެލާ،  މި ގޮތުން އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާުނގެ ގަ

 ޘާރީ މިސްކިތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިހަވަންދޫ، ބާރަށުގައި ހުްނނަ އާ

  އުޅުއްވުމަށް ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު  ކަނޑުމަތީގައި   ރެއާއި ދުވާލު  އާރުކާޓީ، ތަކުރުފާނުގެ  މުޙައްމަދު   ޢަޒުމުގައި  މަތިވެރި

 ބާރަށުގައެވެ.) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެްސ މިއަތޮޅުގެ 

 

 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9105

 

 11   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

ަށް 
ްކަމ

ކަނ
ާޢީ 

ސިނ

ަދަދު 
ެ ޢ

ިމުގ
ާ ބ

ައިވ
ެވިފ

ޫކުރ
ދ

 

ިއުޅޭ 
ދިރ

ުން 
މީހ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ޯތީގ

ގ
 

ުމަށް 
ިއުޅ

ދިރ
 

ީގެ 
ގޯތ

ިވާ 
ްފައ

ޫކޮށ
ދ

ަދަދު 
ޢ

 

ލަބް ކުދިންގެ  ކިޔަވާ ކުދިންގެ  ކިޔަވާ
ކު

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ަކުގ

ްޔާތ
ްޢިއ

ޖަމ
 

ަދަދު 
ާޢީޢ

ސިނ
 

ިކުރާ
ަފާރ

ވިޔ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ަނުގ
ަންތ

ތ
 

 ޢަދަދު  މިސްކިތުގެ

ަދަދު 
ެ ޢ

ްޗްގ
ލޯނ

 

ިހެން 
ެހެނ

އ
 

ައި 
ަމުގ

ަންކ
ކ

ަނދު 
އުޅ

ުރާ 
ުންކ

ބޭނ
 

ްކުރާ
ިކަނ

ްވެރ
ަސ
މ

 
ަނދު 

އުޅ
 

ުކުރާ
ަތުރ

ެ ދ
މާލ

 
ަނދު 

އުޅ
 

ުއްވާ 
ާ ދ

ފުރ
 

ަނދު 
އުޅ

 

ަދަދު 
ެ ޢ

ަސީގ
ފާމ

 

 އާބާދީ  ޢަދަދު  ބިދޭސީންގެ

# 

ްކޫލް 
ސ
ަރީ 

ަންޑ
ސެކ

 

ްކޫލް 
ސ
ަރީ 

ައިމ
ޕްރ

 

ްކޫލް 
ސ
ްރީ 

ޕ
ާސް  
ކުލ

ާން 
ްރުއ

ޤ
 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ފިރިހެ 
 ގެ ން ނު 

އަންހެ 
 ގެ ން ނު 

އަންހެ 
 ން 

ފިރިހެ 
 ން 

 އަންހެން  ފިރިހެން 

 ތުރާކުނު 333 365 9 4 1 12 0 8 2 2 0 1 4 0 1 47 42 0 0 0 1 172 90 0
 އުލިގަމު 264 268 2 5 1 1 0 2 5 2 0 2 4 0 1 38 48 1 1 1 1 190 68 0
 މޮޅަދޫ 184 204 5 13 1 12 0 0 4 0 0 1 2 1 1 21 36 0 1 1 1 136 67 2

 ހޯރަފުށި  1710 1754 78 18 2 24 1 10 18 11 0 4 64 0 7 219 224 1 2 0 1 1140 610 2
 އިހަވަންދޫ  1650 1746 185 7 2 8 3 15 1 7 3 5 39 1 8 445 506 3 1 0 1 448 429 9

 ކެލާ 1106 1253 10 26 1 0 1 1 30 8 3 4 50 0 3 130 123 2 1 1 1 604 387 0

 ވަށަފަރު 449 463 4 20 1 20 0 9 8 9 1 3 7 0 3 60 60 1 1 0 1 199 113 14

 ދިއްދޫ 2144 2255 401 18 4 33 2 4 14 13 4 5 85 0 10 466 517 2 1 1 1 1049 639 6

 ފިއްލަދޫ 561 560 5 12 1 18 1 2 15 2 1 2 6 0 5 66 63 1 1 1 1 241 175 1

 މާރަންދޫ 499 545 0 9 1 30 0 23 2 5 0 2 12 0 3 87 119 0 1 1 0 281 198 1

 ތަކަންދޫ  473 458 8 3 1 3 0 2 1 2 0 2 10 0 3 16 21 0 1 1 1 243 83 1

 އުތީމު 485 472 7 33 1 7 0 3 2 5 2 2 12 0 1 73 71 1 0 1 1 214 123 5

 މުރައިދޫ 459 441 6 7 1 3 0 0 8 5 1 1 4 0 0 55 73 0 1 1 1 236 96 0

 ބާރަށް  1023 1059 9 56 1 21 1 2 11 7 0 4 19 0 5 125 158 0 0 1 1 537 279 4

45 
335

7 5690 13 10 12 12 
206

1 
184

8 51 2 318 38 15 78 
12
1 81 9 

19
2 19 231 729 

1184
3 

1134
 ޖުމްލަ 0

                                            
                                              އަތޮޅު އާާބދީ 23183



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 އަދި ތަފްޞީލް ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު .2

 ވީ މިންވަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލު 2018 .3

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4  
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ލިބެމުން ނުދާ ބައެއްޚިދުމަތް އަތޮޅު  -ފޯރުކޮށްދިނުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ލިބެމުން ނުދާ ބައެއްޚިދުމަތް  1.1.1

 ގަރީ އިތުރުކުރުން ޓަކައުންސިލުން އެރަށް ރަށަށްގޮސް ދިނުން ) ހޯރަފުށި ،އުތީމު( އެއްގަމު ލައިސަންސް ކެ 

    %011 

 

1.1.2 
 2ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު  -ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން 

 ދުވަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ ބައްދަލްވުމެއްބޭއްވުނު 
    

%011 

 

1.1.3 
ފަހަރު  2އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް އަމާޒުކޮށް ހދ. ކުޅުދުއްފުޓަށް ހަފްތާއަކު  ހއ.  -ފަހިދުވެލި ފެރީ ޚިދުމަތް ފެށުން 

 ފެރީގެ ދަތުރުތައްކުރުން.
    

%011 

ލޯކަލް ގަރވަރމެންޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ދަށުން އޮފީސް :  ން އެކިއެކި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރު  1.2.1
ޝެކްޝަންތަކުގެ މެދުގަިއ ބޭއްވުނެވެ.ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ކުއިޒްއެއް އޮފީހުގެ   

    
%011 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ސިވިލްސަރވިސް އިންސްޓިއުޝަނާ  ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް މުވަޒަފުނަށް ތަމްރީން ދިނުން: 1.2.2
 ބައިވެރިކޮށްގެން ގެންދެވުނުއެވެ.ތައް ދިއްދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާ ، އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލްގުޅިގެން

    %011 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހއ. އަތޮޅު ޤުރުޢާން  2019 މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން: 1.2.3
 މުބާރާތް ހއ ކެލާގައި ބޭއްވުނެވެ.

    %011 

2.1.1 
ދޫ ކައުންސިލާ ،ކޮލެޖު އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ ހއ. ދިއް،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ތަމްރީން ދިނުން: އެހެނިހެން 

އިން މަލްޓި މީޑިއާ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު  3ގެފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ސެޓްފިކެޓް 
 ބޭއްވުނެވެ.

    
%011  

2.1.2 
ވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދީނެގެ ހަވީރެއްބޭއްވުނެވެ. މިހަރަކާތަކީ ދިއްދޫގެ ހުރިހާ  2019މެއި  2 އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތައް:

 މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހަރަކާތެކެވެ.

 

    
%011  

2.1.3 
ސިވިލްސަރވިސް ، ޕްރޮގްރާމް މި ކައުންސިލާ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ  "ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިގ"ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމް: 

 ގުޅިގެން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގިފައިވެއެވެ. އިންސްޓިއުޓާއި
    

%011  

2.1.4 
މޯލްޑިވްސް އިމްގްރޭޝަނާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫއިން  : އިމްގްރޭޝަން ޔުނިޓް ގާއިމްކުރުން 

 ޕާސްޕޯޓު ހުށައެޅުމާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުނެވެ. 
    

%011  

ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2018 2.1.5      
%011  

     ތައްޔާރުކުރުން  މާލީ ބަޔާންވަނައަހަރުގެ  2018 2.1.6
%011  

     ތައްޔާރުކުރުން  ރިޕޯރޓް  މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019 2.1.7
%011  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

     އެކުލަވާލުން  ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2020 2.1.8
%011  

2.1.9 
ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންގެ  

 
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

2.1.10 
 މީހުން ތަމުރީންކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ 

 
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

2.1.11 
  އަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް

 
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

2.1.12 
ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   ދަ

 
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 

15 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

4.1.13 
 ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުން.

 
    

މަސްދުވަހު  6ފަހު 
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9105

 

 16   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 އަދި ތަފްޞީލް ލްކުރެވުނު މިންވަރުޞިޙާ.  6

  ން އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވު ގެ ޚިދުމަތް ހއ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތް 

 ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި

ދެއްވައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފަްއޓަވައި 

 ދެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަްލ އޮފް

އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 މި ޚިދުމަތް ނެވެ.އަޙުމަދު ޙުސައި

ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ދިއްދޫގައި 

 ޖަލްސާގައި ުޙސައިނެވެ. މިهللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ބޭއްވުނު ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ޮކށްދެއްވީ

ދިއްދޫގައި ހުްނަނ  މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަުފންނާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

  .އްޒަތްތެރިން ބައިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެޢިވެރިންނާއި ދިއްދޫގެ ބައެއް  ސްތަކުގެކާރު އޮފީސަރު

 ާޕސްޕޯރޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޮްނޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް  އިބޭފުޅަކާ ދެ މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްުވމުގެ ގޮތުން

ފެށިގެންދިޔަ މި ޚިދުމަތުެގ ސަބަބުން ހއ. އަތޮުޅ  މިއަދުއިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު އަޙުމަދު ޙުސައިނެވެ. 

އަތޮޅަކަށް ނުގޮސް  އެހެން ރައްޔިތުން

އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ މަގުފަހިވެގެްނ 

މިއީ ވަރަށްވެސް ތާރީޚީ އުފާވެރި  .ދިޔައީއެވެ

 .ދުވަހެކެވެ

އިމިގްރޭޝަން  ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް

ޙުސައިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 

ހއ. އަތޮޅު  ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ނޑި ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ  ވަނަ އަހަރުން 2014ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ފެށިގެން މެދުނުކެ

. ފާހަގަކޮށްލެޭވ ކަމެކެވެ ކައުންސިލަުކން މިހާގިނަ ދުވަހު މި ަމސައްކަތުގައި ދެމިހުރުމަކީ ވަރަށް. ލިބުނު ދުަވހެވެ

އިމިގްރޭޝަންގެ  އަދާކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޯމލްޑިވްސް އެހެންކަމުން އަތޮޅު ކައުންސިަލށް ޝުކުރު

 .ޚިދުމަތް ދިނުންކަމަށެވެ  އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާގޮތަށް ވީހާވެސް ކައިރިން

ޙުސައިން ވިދާޅުވީ ހއ. އަތޮޅުްނ هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ީއސްމި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަ

މިމަަސއްކަތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުން  ވަނަ ދައުރުގައި ފެށުނު 2ފެއްޓެވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޕާސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް

އެކަމުގެ  ނަތީޖާކަމަށެވެ. އަދި ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ޚިދުމަތް

ދައުރުގެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް  ވަނަ 2ފޮނިމީރުކަމެވެ. އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  ފާހަގަކުރައްވާ އެ މެމްބަރުންނަށާއި އަދި މި ދައުރުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ޚާއްސަގޮތެއްގައި

 ޚިދުމަތް މިއަދު ފެށުމުގެ އަސްލަކީ ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފުން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް އަތޮުޅ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  .ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި

ނޑުމަތީގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އިތުރުވެ  ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް ނެގުމަށްޓަކައި މީގެ ކުރިން އެހެން އަތޮޅަކަށް  ދަތުރުކޮށް ކަ

އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި  އުފުލި ތަކުލީަފށް ިމއަދު މިވަނީ ނިމުންއައިސްފައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައްޔިތުން

މީގެކުރިން މި އިދާރާއިން . ތަޢާރަފުކޮށް އަތޮޅުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށް ދިނުމެވެ ތޮޅަށްމިފަދަ ޚިދުމަތްތައް އަ

މިަތްނ  އޮފީހުންނެވެ. ދެން ބަލައިގަންނާީނ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ދިއްދޫ ބަލައިގަންނަުމންދިޔަ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭފޯމް

 .ގޭގެ ގޯތިތެރޭގަެއވެހުންނަނީ އަތޮޅު

 ފެރީ  ފަހިދުވެލި " ލޯންޗު  " އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ  ތިލަދުންމަތީ 

 ފެއްޓުން ދަތުރު 

ފަހިދުވެލި " ޯލންޗު ދަތުރު ްޕރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހދ.  " ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލުން ތަޢާރަފްކޮްށފައިވާ

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފެށުނު  ވަނަ އަހަރުގެ 2019ށިފައިވެއެވެ. ޚިދުމަތް ފެދެމެދު ފެރީގެ  އާދިއްދޫ ކުޅުދުއްފުއްޓާ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 .ހަމަޖެިހފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ " ރެހެންދި " ލޯންޗުގައެވެ  ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ފެރީ ނިޒާމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ އަތޮޅު 

މެމްބަރ އަްލފާޟިލް  ކައުންސިލްގެ

ސިރާޖެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި هللا ޢަބްދު

ވެރިންނާއި  އިސް ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވެ 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ނިޒާމްގެ ތެރެއިން 

 ކުރެއްވޭނެއެވެ.  މިންވަރަކުން ޓިކެޓް ބައްލަވައި ގަްނނަވާ ަފރާތްތަކަށް ދަތުރު ލޯންޗުގައި ޖާގަ އޮތް

ހޮނިހިުރ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުެގ  ކޮންމެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުމަށްމި ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ދިއްދޫ

   .ގައެވެ 14:30 އަދި ކުޅުދުއްފުށިން ދިއްދުއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރުފަހު .ގައެވެ 7:30ހެނދުނު 

 ހިންގުން  އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 

ނިމި ބައިވެރިންނަށް  1440ޤުރްއާން މުބާރާތް  ވިއްސަށް ހއ. ކެލާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހއ. އަތޮޅުމިމަހުގެ އަށާރައިން 

ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ  މިކަމަށްޓަކައި ހއ. ެކލާ ޝައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލުަގއި ްނ އޮތެވެ.ދެއްވު  ހަނދާނީ ލިއުމާއި ތަށި

ޙުސައިނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކެާލ هللا އަލްފާޟިލް ަޢބްދުރައީސް  ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ކެލާގައި ހުންނަ ސަރުކާރު  ކައުންސިލާއި

 އޮފީސްތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ

 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ހއ. އަތޮޅު ހަތަރު ރަށަކުން ބައިވެރިވި މި 

ބައިެވރިން ވާަދ  މުބާރާތުގައި ބާވީސް

ގޮފިްނ  ކުރިއެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ
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 .ބައިވެރިންނެވެ 3ބައިވެރިންނާއި، ުނބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  19

ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ. ދެވަނައަށް  .މި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނައަށް ދިޔައީ ހއ

ޢާއިޝަތު  ދިޔައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ރަސްކަރައެވެ. ތިންވަނައަށް ޢު ޖާޝުތޯތާގެއާގެ އަޙުމަދު  ދިޔައީ ހއ. ހޯރަފުށީ

މުޅި މުބާރާތުްނ  .ދިއްދޫ އޭޝިޔާ މަރިޔަމް އަރޫޝާއެވެ .ޝަރުފާއެވެ. ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނައަށް ދިޔައީ ހއ

ހއ.  ދެވަނައަށް ިދޔައީ ހއ. އިހަވަންދޫއެވެ. ތިްނ ވަނައަށް ދިޔައީ .އެއްވަނަ ރަށަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫއެވެ

  .ކެލާއެވެ

ރާތަކީ މުޅި އަތޮޅަށް ބާމުޙުސައިން ވިދާޅުވީ މި  هللاމި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ.  މުބާރާެތއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބައިވެރި ރަށުގެ ޢަދަދު މަދުކަމުން އެކަމާ ހުޅުވައިލައިގެން ބޭއްވި

 އަހަރުން މައްޗަށް ކަމަށް ވެފައި 18މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހަމައެކަނި  މުބާރާތް ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މި އެހެން

ވެދާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުްނ މުބާރާތް ބާއްވާ ޢުމުރުުފާރ  ޢުމުރުން ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ރަށްރަށުން ލިބުްނ ދަތިުވންކަމަށް އެ

ކެލާގަިއ  ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން މި މުބާރާތް .ދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެޤަޞް ބަދަލުކުރަން

ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ބުރަމަސައްކަތަށްޓަކައި އެކައުންސިަލްށ  ބޭއްވުމުގެ އެންމެހާ ިއންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކެލާ

 .އަދާކުރެއްވިއެވެ  ޝުކުރު

ސިރާޖް ވިދާޅުވީ هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަބްދު އަށް ގެންދެވުނު ގޮތާބެހޭގޮުތން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންމި މުބާރާތް ކުރި

އާނާ ެބހޭ ރްޤުކީރިތި  ަލށްޞޫވާދަކުރާ ބަިއވެރިން މަދުވެގެން އުޅެނީ ުމބާރާތް ހިނގަުމންއައި އު މި މުބާރާތުގައި

 ޢުމުރު ފުރާއަކަށް ނޫނީ މިފަދަ މުިހންމު މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ގުޅިގެންކަމަށާއި ވަކިމަރުކަޒުން ގެންނެވި ބަދަަލކާ ޤައުމީ

ބަލާފައި މިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫްލ  އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް 2ނުވެވޭގޮތަށް އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 

 .ވެ ކުރެވޭގޮތަްށ މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާނެކަމަށެ ކުދިންނަށްވެސް ވާދަ
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 ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ބޭއްވުން.

ހަރަކާތަކީ ދިއްދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު  ބޭއްވުނެވެ. މި  ހަވީރެއް ންގެވަނަ ދުވަހު ކުޑަކުދީ 2019މެއި  2

 ރައްޔިތުން އަދި މީގެ އިތުރުން ދިއްދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ  ކުދީން ބައިވެރިވިއެވެ.ކުޑަ ދަދެއްގެ ޢަ މި ހަރަކާތުގައި ދިއްދޫގެ ގިނަ  ހަރަކާތެކެވެ.

 މިހަރަކާތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ލިބެމުން ނުދާ ބައެއްޚިދުމަތް  ން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ލިބެމުންނުދާ ބައެއް :ފޯރުކޮށްދިނުން  ގާތުން 

ހޯރަފުށި ދިނުން ) އެރަށްރަށަށްގޮސް  ޚިދުމަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

އުތީމު( އެއްގަމު ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމުގެ ،

އިން ގިނަ ޢާޕްރޮގޮރާމެއްވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ޒަރި

 ޢަދަދެއްގެ ފަރާތަކަށް އެއްގަމު ލައިސަންސް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

ސިލްތަކާ ގުޅިގެން މީގެއިތުރު ޕްރޮގްރާމުތައް އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުން

ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ލިބޭކަން 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މަހުގައި  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2019
 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް 

o  ެފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންގ 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ 

 ދަތިކަމުގެ ސަބަުބން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ބަޖެޓްގެ 
 

o  ެމީހުން ތަމުރީންކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނ 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ 

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަުބން 
 
 
 
 

 

o  ްއަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް  އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށ 

  ހިންގުން 

ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ 
 ނުގެންދެވިފައި. ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަުބން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް

 

 

 o  ްދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިާވ 

 ނުގެންދެވިފައި. ދަތިކަމުގެ ސަބަުބން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށްބަޖެޓްގެ 
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 ވިޔަފާރި  އިރަކާތްތަކާ ޙަ ދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ކައުންސިލުން އާމް 

 .ކުދި ލޯނު ދިނުން –ފަހިއަރަނި 

ވަނަ އާއްމު ބައްަދލުވުމުން ނިންމަވައިެގްނ  17ދެވަނަ ަދއުރުގެ އަރަނި ސްކީމަކީ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހިފަ

ވިޔަފާރި ޢުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އަތޮޅުެގ 

ށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މި ރަްފކޮޢާރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ތަެކިތ ގަނެވޭނެގޮތް ހަދައި ދިނުމަްށަޓކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތަ

ރުފިޔާ )ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް  350,000.00ވިޔަފާރި ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 

ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހިއަރަނި ފެށިފައިވަީނ    ގައެވެ. 0272ފެބްރުވަރީ  20ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް ކަ

 0273)އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ( އެވެ. 702220222އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ  ވަނައަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް 0273

) ފަސްލައްކަ ތިރީސް ދެހާސް 9،00،3،213ފަރާތުން ބައިވެރިވެ،  02މަސްދުވަހު މި ސްކީމްގައި  2ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަ ނުވަލާރި( ގެ މުދާ ދޫުކރެވިފައިވެއެވެ.

ފެރީ ނިޒާމް  –ހިދުވެލި ފަ  

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން  12 ދެވަނަ ދައުރުގެ ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ނިންމަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންާދ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުްނ 

ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ ރ. )ދެލައްކަ 200,000.00  21ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް ކަ

މަހުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު  4ވަނަ އަހަރުގެ ފަހިދުވެލީގެ ފުރަތަމަ  0273  ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 0279ސެޕްޓެމްބަރ 

މަހުގައި  4ސް ރުފިޔާ ވިހިލާރި( ފުރަތަމަ ) ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް ުނވަސަތޭކަ އަށާވ14302202ީދަތުރުތަކުން ލިބިފައިަވނީ 

 7)ސާޅީސް ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އެއްލާރި( ރެހެންދި ލޯންޗްގެ 429،2227ޚަރަދުވެފައިވަނީ 

ނުވަދިހަ ހަތަރުފިާޔ ) އެއްަލއްކަ ތިރީސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ 139,994.20އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޚަރަދަށް 

 ލާރި( ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.ވިހި

 ދީގެން ފައިސާ ހޯދުން ށް ކުއްޔަ  –އަތޮޅުގެ 

ވަަނ  32ހއ. އަތޮޅުގެ )އަތޮޅު ސްޓޭޓްަހއުސް( ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކަުއންސިލް އިދާރާގެ 

އިން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް  0272ސެޕްޓެންބަރު  02ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
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ނެވެ. ހއ.އަތޮޅުގޭގަިއ އަތޮޅު ކައުންިސލުން ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ބެްއލެވުމުގެ ދަށުންގެންދަނީ ިމނި ބަލަހައްޓަމުން 

  ކޮޓަރިއެވެ. 4ކޮޓަރިއާއި ޑަބަލް  72ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އެއީ ސިންގަލް  14ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 

) އެއްލައްކަ 115,050.00މަސްދުވަހު އަތޮޅުގެއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބިފައިވަނީ  2ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019 

ޭބފުޅުްނ  099މަސްދުަވހު އަތޮޅުގޭގައި މެހްމާނުންެގ ގޮތުގައި  2ފަނަރަހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ( އެވެ. ފުރަތަމަ 

 ތިއްބެވިއެވެ. 

 ދީގެން ފައިސާ ހޯދުން ށް ކުއްޔަ  - ކުރަން ތައްޔާރުކުރުން ގެލެކްސީ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫ  

 މި ޔަށް ދިނުމަށް ވާްނ ޖެހޭ ެއންމެހައި ތައްޔާރީތައް ނިމާާރތް މިހާރުވަނީ މަރާމާުތ ކުރެވި ކުއްޢިހއ. އަތޮޅުގޭ ގެލެކްސީ 

ޓަށް ިއތުރު ފައިާސ ކައުންސިލްެގ ބަޖެދޭން ފެށުމުން އިމާރާތުން ކޮޓަރި ުކއްޔަށް ވެފައެވެ.  ކޮޓަރީ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރެޑީ

  ވެގެން ދާނެއެވެ. ވަދެ، ފެށޭ ކުއާޓަރގައި ކައުންސިލް ކުރަންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހި
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 2019 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 
 

ގެ  2019
ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ

ގެ ލިބުނު  2019
 ބަޖެޓް 

ގެ  2019
 6ފުރަތަމަ 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  މަހުގެ ޚަރަދު 
 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 490,011.92 6,858,735.00 3,400,914.32
  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 15,588.00 60,550.00 12,000.00

3,957,365.56 6,919,285.00 2,906,374.68 
  މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް

  
 

 
 

  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 424,201.48 5,077,078.00 2,473,669.07

121,428.96 237,901.00 19,676.06 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ޚަރަދު ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު 3,200.00 117,200.00 87,330.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 12,557.37 138,576.00 108,618.92

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 12,456.20 1,171,020.00 1,051,076.11

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 17,920.81 116,960.00 76,030.50
3,918,153.56 6,858,735.00 2,906,374.68 

  
  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
 

 421 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 15,588.00 60,550.00 39,212.00

39,212.00 60,550.00 0.00 
  

  
 210 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  314,699.45 3,636,438.00 1,800,456.60

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 109,502.03 1,440,640.00 673,212.47

2,473,669.07 5,077,078.00 2,609,861.70 
  



 ރިޕޯޓް           މަުހ ކައުންސިްލގައި ހިްނގި ަޙރަކާތްތަކުގެ 6ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  9102

  އުތުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލްތިލަދުންމަތީ  

 

 25   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 ކަންކަން ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ވަނަ އަހަރު  2019

 ވިފައިވާ ގޮތްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެިވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ރޭ 2019

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

1.1 
ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންގެ  

 
    ިވޭ ނު ބަޖެޓުކުރެވިފައ  

1.2 
 މީހުން ތަމުރީންކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ 

 

    65,000.00 

1.3 
  އަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން އަންހެނުންނަށްއަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ 

 
    

35,000.00 

1.4 
ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   ދަ

 
    ިނުވޭ ބަޖެޓުކުރެވިފައ  

1.5 
 ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުން.

 
    250,000.00 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

 

 26   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  6ފުރަތަމަ 

 މުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  84ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 83ވަނަ ދައުރުގެ 3ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .1

 ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

 : )ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން(01އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ  83ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ -

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ. -

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

    ނާއިބު ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

    ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02

 

 02މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 -ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 –ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވި/ފާސްނުވޭ: ފާސްވި އިއްތިފާޤުން

 މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންތައް:

ފާސްވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ  1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގައި  10:50ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  84ވަނަ ދައުރުގެ  3އައިޓަމެއް ނެތުމާއެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމާލިއެވެ.

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އުންސިލްގެ ރައީސްހއ. އަތޮޅު ކަ   

ސިރާޖްهللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 

27 

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ސަލާމް ޢަލީ ޝަމީމު 1

ޒިންމާ ޗުއްޓީގައިޢާއިލީ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު 2  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 މުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  85ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ ޢާންމު ބައްދަުލވުމުގެ ޢާންމު  83 -   

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސް ކުރުން 2019 -   

 ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރ އަކަން އަންހެންބޭފުޅަުކ ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން އެއްގަމު  -   

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  -     އެއްގަމު ލައިސަންސް ޕްރެކްޓިކަލް ގެންދާނެ ދުވަސްތައް ކަ

ނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓް ސެންަޓރުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާ ހއ. ވަށަފަރު "ފަށަްނ " ކިޔާ ގެއަށް ނެޝެ -   

އި ޙާޟިރުވާެނ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމާޙަވާލްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަރީައތުގެ މަޖިލިސްތަކަށް 

 ބެހޭ ޤަރާރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއްނިންމުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  83ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްނައިބު  01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސް ކުރުން 2019: 02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ގްރާންޓް އާއި ކައުންސިލްގެ  2019
) ދިހަ މިލިޔަން ހަލައްކަ އަށްޑިހައެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ/  10681928.78އާންމުދަނީ އާއިއެކު ޖުމްލަ 

 ހަތްދިހަ އަށްލާރި ( ފާސްކުރުމަްށ ހުށަހަޅަން 
އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ  

 ސިރާޖު / ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: އެއްގަމު ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރ އަކަން އަންހެްނބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާޮކްށ 03އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އަންހެން އެގްޒަމިނަރ އެއް ހޯދުމަްށ 
 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ޅުއްވީއެހުށަ  
 އިންފާޒް / ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮުތން 04އެޖެންޑާ ނަމްބަރ  މަޝްވަރާކޮްށ : އެއްގަުމ ލައިސަންސް ޕްރެކްޓިކަލް ގެްނދާނެ ދުވަސްތައް ކަ
 ގޮތެއް ނިންމުން 

އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިދާރީގޮތުން ބަަލންެޖހޭ ބެލުންަތށް ބެލުމަްށފަހު ރަސްމީ 
 ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ޚާއްސަ ހާލަތެއްމެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން

ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ޅުއްވީށައެހު  
 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ކުރެއްވީތާއިދު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރުްނ : ހއ. ވަށަފަރު "ފަށަން " ކިޔާ ގެއަށް 05އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާ ޙަވާލްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޙާޟިރުވާނެ 

 ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމައި ބެހޭ ޤަރާރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިްނމުން.
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުްނ ފޮނުާވފައިވާ  ހއ. ވަށަފަރު " ފަށަްނ " ކިޔާގޯއްޗަން

ފައިސާ ހަވާލްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ހއ. ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހޭ 
 ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

ސިރާޖް هللا ރ ޢަބްދުކައުންސިލަ :ޅުއްވީށައެހު  
 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލަރ  03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / ޅުން ފާސްވި ހުށައެ
 

 މުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  86ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަަނ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުެގ  85 އަދި 84ވަަނ ދައުރުގ3ެތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

 : )ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން(01އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ   8485 ,ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ. -

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
    ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02

 02ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
 -ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 –ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވި/ފާސްނުވޭ: ފާސްވި އިއްތިފާޤުން

 

 މުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  87ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްަދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  86ވަނަ ަދއުރުގެ 3ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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 ފާސްކުރުން.

ޓީއަށް މަޝްވަރާ ( ސި 2019ޖަނަވަރީ  16) LEG/225/2019/2-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ:
 ކުރުން

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  86ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

(  2019ޖަނަވަރީ  16) LEG/225/2019/2-221: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ:02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާ ކުރުން

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 ސިރާޖު  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  88ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  87ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  87ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެްއ  ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ 1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ގައި ނިންމާލިއެވެ. 10:50ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  88ވަނަ ދައުރުގެ  3ނެތުމާއެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ކައުންސިލްގެ ރައީސްހއ. އަތޮޅު    

ސިރާޖްهللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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މުގެ ބައްދަލުވުޢާންމު ވަނަ  89ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  88ވަނަ ދައުރުގެ  3އިދާރާގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  88ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާޙީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެްއ ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވުމުން  1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ގައި ނިންމާލިއެވެ. 10:50ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  89ވަނަ ދައުރުގެ  3ނެތުމާއެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  90ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  89ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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 ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  89 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އިތުރު އައިޓަމެްއ ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި  1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ގައި ނިންމާލިއެވެ. 10:50ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  90ވަނަ ދައުރުގެ  3ނެތުމާއެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  91ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  90ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 

 ފާސްކުރުން.

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންެގ އެވޯޑާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޔަ: ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  90ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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ޢަލީ ޝަމީމްނައިބްރައީސް  01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ވަނައަށް އަންނަފަރާތްތަކަށް ތިރީގައި . ވަނަ އަހަރުގެ ހއ 1440

 މިދަންނަވާގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން

 ފޮތުން ކިޔެވުން ބަލައިގެން (1)

  800.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -1

  600.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -2

  500.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -3

 ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައި (2)

  800.00 ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް       -1

  600.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -2

  500.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -3

 މުޅިމުބާރާތުން ދެގޮފި އެއްކޮށް ފޮތުންނާއި ހިތުން (3)

  2000.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -1

  1500.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -2

  1000.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -3

 (ދެގޮފި އެއްކޮށްލައިގެން) ށަށް ވަނަ ރަ 01މުޅި މުބާރާތުގެ  (4)

  5000.00ވަނަ ރަށަށް            -1

  3000.00ވަނަ ރަށަށް            -2



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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  2000.00ވަނަ ރަށަށް            -3

 

 12ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މުޅި މުބާރާތުން ހޮވާ އެންމެ މޮޅު  ޤައުމީ (5)

 (އެލަވަންސް ) ބައިވެރިންނަން ދެވޭ 

  1000.00ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް      -1

ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ  

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ދު 02      ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީ

ދު 03 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް      

ދު 04 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް      

ދު  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  92ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ކުރުންވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  91ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށް 
 މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 ރަށު ކައުންސިލްތަށް މޮނިޓަރ ުކރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ކަންތައްތައް  ނިންމި

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  91ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުން ހެދިފައިާވ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެިރންގެ އުޞޫލް، ާއންމު ކޮމިޓީްނ ނިންމާފައިވާ ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށާިއ 
މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިީޓތަްށ އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުްނ އުފައްަދންޖެހޭ ކޮމިޓީތަަކށް މެމްބަރުްނ އައްޔަން ކުރުމަށް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީހު
 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވޯޓު ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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 01 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 : ރަށު ކައުންސިލްތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ރަށުގެ ގޮތުގައި ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، މޮޅަދޫ، ކެލާ،  08ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރ ކުރާ  2019
 މުރައިދޫ، މާރަންދޫ، ތަކަންދޫ، ިދއްދޫ ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަްށ ހުށަހަޅަން      

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ދިނުމުގެ އުޞޫަލށާއި އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުްނ : ތިލަ ުއތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް 40އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ހެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުްނ އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އުޞޫލް، އާންމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށާއި އަދި 
ޖެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތަށް ހަމަޖެއްސުމަްށ މިއުޞޫލްގެ ދަށުން އުފައްދަން

 ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 މް ކޮމިޓީ:އިންތިޒާ  (1)

ޤާމް #  ނަން މަ

އީސް 01 ދު ރަ އިންهللا ޢަބް  ޙުސަ

އީސް 02 ބްރަ އި ލީ ޝަމީމް ނާ  ޢަ

ލަރ 03 ދު ކައުންސި ހީމް ރަޝީ ބްރާ  އި

ލަރ 04 ދު ކައުންސި  ސިރާޖުهللا ޢަބް



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ލަރ 05 ދު ކައުންސި ޒްهللا ޢަބް ފާ ން  އި

ލް 06 ރަ ޓަރ ޖެނެ ކް ދު ޑިރެ ފީޤްهللا ޢަބް  ޝަ

ޓަރ 07 ކް އްމަދު ނަޞީރު ޑިރެ ހަ  މު

ޓަރ 08 ކް ދު ޑިރެ މްهللا ޢަބް ޢީ  ނަ

ޓަރ 09 ކް ޓް ޑިރެ ން ޓެ ދު އެސިސް ޢީ ދަމް ސަ  އާ

10 

 

ކްޓަރ ޓް ޑިރެ ން ޓެ ޢު އެސިސް  ޙުސައިން ބަދީ

 
 ރައިޒިންގ ކޮމިޓީ:ފަސްޑް  (2)

ޤާމް #  ނަން މަ

އީސް 01 ބްދު ރަ  ޙުސައިންهللا އަ

އީސް 02 ބްރަ އި ލީ ޝަމީމް ނާ  ޢަ

ލަރ 03 ދު ކައުންސި ހީމް ރަޝީ ބްރާ  އި

ލަރ 04 ދު ކައުންސި  ސިރާޖުهللا ޢަބް

ލަރ 05 ބްދު ކައުންސި ފާޒްهللا އަ ން  އި
 އިނާމު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ: (3)

ޤާމް #  ނަން މަ

ލަރ 01 ހީމް ކައުންސި ބްރާ ދު އި  ރަޝީ

ލަރ 02 ދު ކައުންސި ޒްهللا ޢަބް ފާ ން  އި

ލް 03 ރަ ޓަރ ޖެނެ ކް ދު ޑިރެ ފީޤްهللا ޢަބް  ޝަ

ޓަރ 04 ކް އްމަދު ނަޞީރު ޑިރެ ހަ  މު

ޓަރ 05 ކް ދު ޑިރެ މްهللا ޢަބް ޢީ  ނަ

ލް 06 ޕަ ޓީ ޕްރިންސް ޕިއު /ޑެ ލް ޕަ ގެ ޕްރިންސް ޒު ކަ މީ މަރު ލީ އު ތޮޅު ތަ  ހއ. އަ

ޔާ 07 ވެރި ދާރީ އިސް ލްގެ އި ޓަ ޕި ތޮޅު ހޮސް  ހއ. އަ
 ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ: (4)

ޤާމް #  ނަން މަ

ލަރ 01 ދު ކައުންސި  ސިރާޖުهللا ޢަބް

ޓަރ 02 ކް ޓް ޑިރެ ން ޓެ ދު އެސިސް ޢީ ދަމް ސަ  އާ

ޓަރ 03 ކް ޓް ޑިރެ ން ޓެ އު އެސިސް  ޙުސައިން ބަދީ

ން 04 ކްނީޝަ ޓަރ ޓެ އު ޕި މް ޓް ކޮ ން ޓެ ލީމް އެސިސް ދު ސަ މަ ޙައް  މު

ފިސަރ 05 ޓް އޮ ކް ރޮޖެ ޓް ޕް ން ޓެ އްމަދު  އެސިސް ހަ  ނަޞީރުމު
 އިދާރީ ކޮމިޓީ: (5)

ޤާމް #  ނަން މަ

އީސް 01 ބްރަ އި ލީ ޝަމީމް ނާ  ޢަ

ލަރ 02 ބްދު ކައުންސި ރާޖުهللا އަ  ސި

ލް 03 ރަ ޓަރ ޖެނެ ކް ބްދު ޑިރެ ފީޤްهللا އަ  ޝަ

ޓަރ 04 ކް އްމަދު ނަޞީރު ޑިރެ ހަ  މު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ޓަރ 05 ކް ބްދު ޑިރެ ޢީމްهللا އަ  ނަ

ޓަރ 06 ކް ޓް ޑިރެ ން ޓެ ދު އެސިސް ޢީ ދަމް ސަ  އާ

ޓް  07 ން ޓެ ޓަރއެސިސް ކް ޢު ޑިރެ  ޙުސައިން ބަދީ

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

     ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03

     އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  93ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ކުރުންވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  92ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -1

ވަނަ ދުވަހުން  2019ފެބުރުވަރީ  28ޙުސައިނަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު -2

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއްނިންުމން.  06ފެށިގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ޔާ ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއް

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  92ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ  2019ފެބުރުވަރީ  28ޙުސައިނަން هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު: ހއ. އަތޮޅު 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮެތއްނިންމުން. 06ދުވަހުން ފެށިގެ 

ވަނަ  2019ފެބުރުވަރީ  28ޙުސައިނަށް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން  06ދުވަހުން ފެށިގެން 

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މުގެ ނިންމުންތައް ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  94ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  93ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01ންޑާ ނަމްބަރ އެޖެ

  ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 93 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ދު 01      ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީ

ދު 02 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް      

ދު   02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  95ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުން 94ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

މާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮުތން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ޢިމަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާތީ އެގެލެކުސީ އިމާރާތް 
 ނިންމުން 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު  94ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މަޝްވަރާކޮްށ : ގެލެކުސީ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާީތ އެއިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިޢްލާން 
ކުރަށްވައިގެން އެންމެމަތީ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި، ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައް އިވިލިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ދޭނެ 

 ކައުންސިލުން ނިންމުމަްށ ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން ފަރާތެއް 
ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ  

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޝަމީމްނައިބްރައީސް ޢަލީ  01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  96ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުން 25ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 އެއިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންގެލެކުސީ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާތީ 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

  ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ޔާވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއް 95 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ. 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

މް 01      ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީ

ދު 02 ބް ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަ      

  02: ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެ

   -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ގެލެކުސީ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާތީ އެއިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް : 02ޖެންޑާނަމްބަރ އެ
 ނިންމުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިޢްލާން ކުރަށްވައިގެން 
ލުން އެންމެމަތީ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި، ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައް އިވިލިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ދޭނެ ފަރާތެއް ކައުންސި 

 ނަކަމަށް ހުށަހަޅަން ނިންމުމަށް ފެން

ވީހު ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއް  

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

މް 01      ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީ

ދުކައުންސިލަރ  02 ސިރާޖްهللا ޢަބް      

ދު  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  97ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާްނމު ބައްދަލް ވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ  96އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ . ހއ - 1 .1

 ވަނަ ޔަވްމިއްޔާ  01އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކުއްލި ބައްދަލް ވުމުގެ . ހއ .2

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާްތ ބޭއްވުމަށް ކެލާ ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަަހޅާފައިވާތީ އެކަމާއި . ހއ .3
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިނންމުން 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  96ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  ވަނަ 01ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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ހުށަހަޅާފައިވާީތ : ހއ. އަޮތޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުަމްށ ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޕްރޮޕޯޝަލް 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާާރތް ބޭއްވުމަށް ކެލާ ކަުއންސިލުން ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަހޅާފަިއވާތީ 
ބޭއްވުަމްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޝަލްއާ އެއްގޮތަށް ހއ. ކެލާ ކައުންސިާލ ގުޅިގެން އަތޮޅު ޤުރުއާން ުމބާރާތް ކެލާގައި 

 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 
ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ހުށަހެޅުއްވީ  

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  98ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

                 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 97ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  

 : ) ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން (  01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  97ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ ިމދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.

 
ވަކިކޮޅަކަށް  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

 ވޯޓްނުދެއްވަ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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     ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01

     އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ  ޢަބްދު 02

 
 02ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

 -ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ ޢަދަދު: 
 -ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓްނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު: 

 ފާސްނުވޭ:  ފާސްވި އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވި/
    

މުގެ ބައްދަލުވުވަނަ ޢާންމު  99ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުން  98ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  - 01

 ކަންތައްތައް ނިންމި 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : )01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  98ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ -
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާޙީމް ރަޝީދު  01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން 100ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުން  99ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  - 01
 ކަންތައްތައް ނިންމި 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102

 

48 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  99ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  101ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  100ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  - 01
 ކުރުން
މުވައްޒަފުންނަން  02އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭސް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަށްވާ  - 02

 ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިނންމުން  އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ ޚިދުމަްތ ބޭނުންކުރުމުގެ
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ަބދަލްގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. - 03

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 100ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 02: އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭސް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަށްވާ 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 މުވައްޒަފުންނަން އިންޓަރެނޓް ޭބންކިންގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު:ަުށަހެޅުއްވީ
 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ފޯރމަްށ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.: ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަަދލްގެންނަ 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެްނނަ ފޯރމް ބަޖެޓު ެއންޑް ފައިޭނންސު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޮގތަްށ 
 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން

ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް:ހުށަހެޅުއްވީ  
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝިދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު 102 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރި 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  101ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  - 01
 ކުރުން

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 101ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102
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އިތުުރ ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަިއ   01ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ގައި ނިންމަވާ  10:20ވަނަ އާންމު ބައްދަލްުވން  102އައިޓަމެއްނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ލެއްވިއެވެ.

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު 103 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  102ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  - 01
 ކުރުން

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ  102ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  104ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 103އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ . ހއ
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަަދލްގެްނނަފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިންނމުން



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުންމާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 103ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 : ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަަދލްގެންނަފޯަމށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 001/2019/2 700416 7714ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލުެގަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމް ނަމްބަރ:

 މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާްސ ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ހުށަހެޅުއްވީ
 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 : މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުން 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
މިކައުންސިލްގައި ކުރިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބިޑްކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރަންޖެހިފައިވާތީ 

 ބޭފުޅުން ބިޑްކޮމެޓީގެ 
 ޝަފީޤް هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު – 1



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު  – 2
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ނަޞީރު  – 3
 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު – 4
 ކައުންސިލަރ އިބްރާޙީމް ރަޝީދު  – 5

ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް:ހުށަހެޅުއްވީ  
 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  105ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 އެޖެންޑާ ސްކުރި ފާ

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 104އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ . ހއ
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު 103ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  106ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ގައި ނިންމަވާ ލެއްވިއެވެ. 10:45މިއަދުގެ ޖަލްސާ  ކޯރަމް ހަމަ ނުވާތީ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

  
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ޙާޟިރުވެނުލައްވާ 

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު  ސަލާމުގައި   

 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  107ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 105އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ . ހއ
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 106އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ . ހއ

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަަދލްގެްނނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިނންމުން 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 105ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 106ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 
  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ބަަދލްގެންނަފޯަމށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން : ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 001/2019/3 700416 7714ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލުެގަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމް ނަމްބަރ:

 މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާްސ ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ހުށަހެޅުއްވީ
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :އްވީތާއިދުކުރެ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މުގެ ބައްދަލުވު ވަނަ ޢާންމު  108ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންމުންތައް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 107ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
ދެވަ ޢާންމު  92ވަނަ އަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2019

ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ތަރުތީްބ ކުރުމާއި، ތާރީޚް ކަނޑައެޅުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  8ބައްދަލްވުމުން ނިންމާފައިވާ 
 ނިންމުން.ދާޓީމް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 107ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 92ވަނަ އަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2019: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
ނޑައެޅުމާއި މޮނިޓަރ  8ދެވަ ޢާންމު ބައްދަލްވުމުން ނިންމާފައިވާ  ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ތަރުތީބް ކުރުމާއި، ތާރީޚް ކަ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިްނމުން.ކުރުމަށް ދާޓީމް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮ
ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަްށ  8ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  2019

ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުަމށް  7އަްށ ދިއްދޫ ފިޔަވާ  31ން  28ތިރީގައި މިދަންނަވާ ެދ ޓީމް ަހމަޖެއްސުމަށާއި އަދި ޖުލައި 
 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 

 ކެލާ،މުރައިދޫ،މާރަންދޫ،ތަކަންދޫ  01ޓީމް:
 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު -1
 ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު -2
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު -3
 ފިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް  -4

 ހޯރަފުށި،ތުރާކުުނ،މޮޅަދޫ،ދިއްދޫ 2ޓީމް:
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު -1
 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު -2
 އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަސްފާޤް -3
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަހްމަދު ނަޞީރު -4

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

ރަށްރަށުގައި އޮންނަ އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކީ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން ހޮވަންޖެހޭ 

ކޮމިޓީއެކެވެ. އެގޮތުން މި އަތޮުޅގެ ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 

އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަިތން ޮކމިޓީތައް ހޮވުމަްށޓަކައި ބާއްވަްނޖެހޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީން 

ވަނަ  3ގައި  (2018ނޮވެމްބަރ  13) ވަނަ އަހަރުގެ  2018އެގޮތުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

ލަވާލައި އެ މަޢުލޫމާތު އަޮތޅު ކައުންސިލާއި ހިއްޞާ އެކު ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީދައުރަކަށް އަންހެނުންގެ 

ނޑިތަކަށް މެމްަބރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުން އެއަދި މީގެ ކުރުމަށް އެންގިފައި ވެއެވެ.  ކޮމިޓީތަުކން ހުސްވާ ގޮ

އެހެން  ރެވެމުން ދެއެވެ. ގެންދިޔުމަށް ރަށު ކައުްނސިލް ތަކަށް އަންގައި އެކަން ކު އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް 

ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިާލނެ ަފރާތެއްނެތުމުން ކޮެމޓީތައް ހޮުވމުގައި ދަތިތައް ހުރިަކްނ  އެ  ނަމަވެސް ބައެއްރަށްރަށުން

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 ރަށްރަށް ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ހޮވިފައިވާ 

 މަޤާމު މީހާގެ ނަން  ރަށް  #

 ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާނީޒް ކުދެހިމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި  ހޯރަފުށި  0

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނާސިހާ ވާރޭވިލާ ހއ. ހޯރަފުށި   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލައިލާ ސައިމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި   

 މެމްބަރ އުދަރެސް ހއ. ހޯރަފުށި އަލްފާޟިލާ ޝަޒިއްޔާ  އާދަމް   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އިޙުސާނާ އަބޫބަކުރު މެމޯސާގެ ހއ. ހޯރަފުށި   

 ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޝަހުމާ ދުންފިނިގެ ހއ. ކެލާ  ކެލާ  9

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރިޒުމާ ރަތްވިނަ ހއ. ކެލާ   

 މެމްބަރ ކެލާ އަލްފާޟިލާ އާޠިފާ ޢާތިފް ބޮންތި ހއ.   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވަޙީދު އޯކިޑް ހއ. ކެލާ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަރުމީލާ އަހިމާގެ ހއ. ކެލާ   
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 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނަޝާޔާ ނައިސް ހއ. ކެލާ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނާޞިރާ މިއަހެލި ހއ. ކެލާ   

 ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަހުލާ ސުތުލިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ  ދިއްދޫ  3

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒުހުދާ ޑިއަރުހައުސް ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޝިދާ ބިންމަތީގެ ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާހިދާ ރަޙްމާނީހިޔާ ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ޢާދިލާ ޢަލީ  އާލިޔާ ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މޫމިނާ މުޙައްމަދު އަލިތަރި ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފަރީޝާ ޙަސަން އަމާޒު   

 ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަޙީދާ އަސަރީގެ ހއ. މާރަންދޫ  މާރަންދޫ  4

 ނައިބު ރައީސާ ސޭބޫގެ ހއ. މާރަންދޫ هللا އަލްފާޟިލާ އުނައިޝާ ޢަބްދު  

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސިމްނާ ޝާދީވިލާ ހއ. މާރަންދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ސަޒްނާ ސަޢީދު އަސަރީގެ ހއ. މާރަންދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ޝާދީވިލާ ހއ. މާރަންދޫ   

 ރައީސާ ހުވަނދުމާގެ ހއ. އުތީމު هللا އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަބްދު އުތީމު  5

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް ނާޞިރު ކޮތަރިވިލާ ހއ. އުތީމު   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ނަޖުމާ ޔޫސުފު ދޭލިޔާގެ ހއ. އުތީމު   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ސިދުރާ ހަނދުވަރީގެ ހއ. އުތީމު   

 މެމްބަރ އުތީމު އަލްފާޟިލާ މާރިޔަތު ޝިފާމާ ހަނދުވަރީގެ ހއ.  
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 ނިންމުން 

މަސް ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019މި ރިޕޯޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ. މި ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓައި  2016 މައިގަ

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް  2019ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި އަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ  2021އިން 

ނޑަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާފައި ވާނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019 ކަ

ނޑައަޅާފައި ހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2019މި ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްލޭންގައި  ވަނަ އަހަރަށް ކަ

 ނުނިމި ހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި އެ ޙަރަކާތްތައް ނިމިފައި ނުވާ ސަބަބުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ 

 މަހުގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ތަފްޞީލް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  6ފުރަތަމަ 

ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަމަށް ވުމާ  

އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ ހިމެނޭ ، އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި

މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ 

 އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެދެމެވެ. 

                01  K  0441 
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  1އެނެކްސް 

 ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  )ހއ.އަތޮޅު(އަތޮޅުގެ ނަން : 

 ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު   

 ޖުމުލަ އަންހެން ފިރިހެން  ރަށުގެ ނަން  #

 698 333 365 ތުރާކުނު  1

 532 264 268 އުލިގަން  2

 388 184 204 މޮޅަދޫ 3

 3464 1710 1754 ހޯރަފުށީ  4

 3396 1650 1746 އިހަވަންދޫ  5

 2359 1106 1253 ކެލާ  6

 912 449 463 ވަށަފަރު  7

 4399 2144 2255 ދިއްދޫ  8

 1121 561 560 ފިއްލަދޫ  9

 1044 499 545 މާރަންދޫ  10

 931 473 458 ތަކަންދޫ  11

 957 485 472 އުތީމް 12

 900 459 441 މުރައިދޫ  13

 2082 1023 1059 ބާރަށް  14

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 9102

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  9102
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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  )ހއ.އަތޮޅު(އަތޮޅުގެ ނަން : 

 ގެ ނިޔަލަށް  2019ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު   

 ޖުމުލަ  އަންހެން ފިރިހެން  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  )ހއ.އަތޮޅު( #

 32132 11843 11340 ޖުމުލަ އާބާދީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   

 

 


