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 2  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 ފިހުރިސްތު 
 3ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން                                                        

 6ތަޢާރަފް                                                                      

 7ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު                                                           

 7ކައުންސިލްގެ މިޝަން                                                             

 8ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު                                                            

 9ސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް                                               ކައުން 

 9އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                                                       

 11               އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް                   

 17 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު /ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދު 

  24 ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް 

 41ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް    2019

  42 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާ ވިޔަފާރި  

 44 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   2019ކައުންސިލްގެ 

 45 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތައް  2019

 141 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތައް 

 143 ނިންމުން 

 

 

 

 

 



 3  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން                  

ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޡަނާ ދަށްނަވަމެވެ. هللا ދަކީރިތިވަންތަ މާތްގަ
އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށާއި هللا ޞައްލަهللا އަދި މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލު

އެ މާތް ނަބީއްޔާގެ ޢާލު ޢަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަާޙބީންނަްށ، ޞަލަާވތާއި 
 ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

 7/2010ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު ދި
ވަނަ ދައުރަކީ ވަރަށް ކާބިޔާބު ކަމާއެކު މި  3ދަށުން އުފެދުނު މި ކައުންިސލުގެ 

ކައުންސިލްގެ ތަރަށްޤީ ޕްލޭންގެ ލަޑުދަޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރެވުނު 
 އެކު ފާހަނގަ ކުރަމެވެ.ދައުރެއްކަމަށް އުފަލާ

 

 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މިކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔަތުންނާ އެންމެ 
 ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި

  ޙިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިުނމަށްޓަކާ، މިކައުންސިލުންވެސް ިގނަ މަސައްކަތް

ތަކެއް މިވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިކައުންސިލް ކުރަމުންއައި ފޮނި އުއްމީދަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 
ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް މި އަތޮޅުން ލިބިގެންދާކަމީ މި އަތޮޅުގެ هللا ޕާސްޕޯޓްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމެވެ. މާތް 

 ްނދިޔަ ވަރަށްބޮޑު ފަސޭއެއްކަން ޔަޤީނެވެ.ރައްޔަތުންނަށް ލިބިގެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަަބދުވެސް ބޭނުންވަނީ މި އަތޮޅުެގ 
މި ނިޒާމްގެ ދަށުން ހއ. އަޙުރަވެތި ރައްޔަތުންނަށް، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ފޮނި މީރުކަމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ގާުތން ދެވޭ ޙިދުމަތްތަކަށް ކުރުކޮށްނަމަވެސް ބަލާލުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގަިއ 
ނޑު ދެކެމެވެ.  އެގޮތުން މި ކައުންސިލުގެ ގޯތިތެރޭގައި  މީރާގެ ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތާއި، އައި،ޑީ ކާޑު ހައްދާދި ނުމުގެ އަޅުގަ

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ދެވެމުން  ޚިދުމަތާއި، އެއްގަމާއި ކަ
 ޖީދާކަމީ މިކައުންސިލުން ނުހަނު އުފާކުރާކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޕީ

އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް މި ކައުންސިލުގައި ގާއިމު ކުރުމަކީ މި ކައުންސިލުގެ ފޮނި ހުވަފެނެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ހއ އަތޮޅުގެ 
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ.  ، ރައްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކައި ޕީޖީ އޮފީހާ މިކައުންސިލާވަނީ ވާހަކަދެކެވި

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ   ވަރަށް އަވަހަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަްށ މި ޚިދުމަތްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގެންދިއުމެވެ.އަޅުގަ

 

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު  

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 



 4  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށާއި، ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާގެ 
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަާކ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ 

 އުޞޫލްތައް ހަދާ ދެމެހެއްޓުމަްށަޓކާ މިކައުންސިލުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

. މި ްޓރަސްޓް ފަންޑް ގެ ދަށުން ހިންގޭ މިގޮތުގެ މަތިން "ަފހި ޓްރަސްްޓ ފަންޑް" އަކީ މިކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ ބްރޭންޑް އެވެ
  ހިމެނެއެވެ. "ފަހި ހިޔާ" ، "ފަހި އިލްމް"  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: "ފަހި ދުވެލި" ، "ފަހި އަރަނީ" ، "ފަހި ފަރުވާ" ،

ކައި ތަފާުތ ގޮންޖެހުްނ މިފަދަ ޕްރޯގްރާމްތަކުން ކައުންސިލަށް ނަާފ ހޯދުމަށްަފހު ކައުންިސލްގެ ޕްލޭންގެ މަޤްޞަުދ ހާސިްލކުރުމަށްޓަ
މަސައްކަތުގައި މުރާލި އިދާރީ މުވަށްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ  ،ތަކާއެކުވެސް ހީވާގި ވިސްނުންތެރި ކައުންސިލަރުންނާއި

ނޑު ނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ.   އަޅުގަ

ގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުްނ ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭ މަދު އާމްަދީނން އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުން
ވަނަ އަހަރުވެސް ބޮޑުހޭދައެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލް އުފެދުނު ފަހުން، ެއއްމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ހއ އަތޮޅު  2019

ރަށުގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ  14ގޮތުން މި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުން ކުރަމުން މިއަންަނނީ، އަތޮޅުގައި ތައުލީމް ކުރިއެރުވުމަށެވެ. މި
ވެސް އަހަރުގެ އެއްމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ިމއަންނަނީ ދެމުްނނެވެ. އޭގެ އިުތރުން ހއ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންެގ 

ރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް" ތެރެއިން މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ދަިރވަރުންނަށް، ކޮންެމ އަހަރަކު މިކައުންސިލުން ބާއްވާ "ތިލައުތު
ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ޮބޑު ހޭދައެއް މި އަންނަީނ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ހަަމ އެހެންމެ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިލްަމްށ 

ކުވެސް ޤުރުއާން ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ދަރިންތަކެއް އަތޮޅުގައި ބިނާކުރުމަށް، މިކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަ،  ހިތްޖެއްސުމާއި
 މުބާރާތެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ާބއްވަމެވެ.

ނޑު ގަބޫލް ކުރާގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރަކީ މި ކައުންސިލާއި، ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ގުލިގެން މީހުްނ  2019އަޅުގަ
އިވާ އަހަރެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި އެކި ގިނަ ކޯސްތަކާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފަ

މިގޮތުގެ މަތިން ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިލްމާއި ޙިލްމުގެ ޖީލެއް މި އަތޮޅުގައި ބިނާކުރަން މިކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ. ރަށްރަށުގެ 
ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވެސް މި ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ ލަފަާޔއިއެކު، ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަށް ދިނުމަށް ފައިސާގެ އެ

ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ. ަނމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ކުޑަވެ، ލިބޭ އާމްދަީނ އިތުރު ކަންކަމަށް އެހީތެރިކަްނ 
ނޑު ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ލާމަރު ކަޒީ ޤާނޫނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލް ވަނީ ނުކުޅެދިފައި ވާކަން އަޅުގަ

ގެނެވުނު ބޮޑު، ހެޔޮއިސްލާހާ އެކު، މި ދެއްނެވި ކަންކަމަްށ ޙައްލު ލިބިގެން ދާކަމީ މިަކއުންސިލުން ނުހަނު ުއފަލާއެުކ 
 ޝުކުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.

ނޑު ނުހަނު އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ މި ފޮނި އުއްމީދުގެ ހަގީގީ ކުލަ ޖެހުނުކަމީ އަޅުގަ
އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަށް އަޅުގަޑުގެ ހިތުގެ އެއްމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު 
ދަށްނަވަމެވެ. ވުމާއެކު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން މިކައުންސިލަށް ކުުރން 

އެގޮތުން އަތޮޅުގައި އުފެދިފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކައި، ސިނާއީ  ،މްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަގޮތުަގއި ކުރެވެމުންދާނެކަން ޔަޤީނެވެލާޒި
ދޮންވެލި ފިނޮޅުަތކައި، އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައިާވ  ،ފަރާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން އެދެޭވ އެހީތެރިކަން ިލބި، އަތޮޅުގެ ަފޅާއި
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ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހި، ެއ ތަންތަނަށް ިއންވެސްޓް ކުރާނެފަރާތްތަށް ހޯދި، ެއތަންަތނުްނ  ފަޅުރައްތަށް

ނޑު ނުހަނު އުފާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ.  ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ަނފާވެރިކަން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންާދނެކަމީ އަޅުގަ

އ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޯދާފައިވާ ކޮންމެ ކާމިޔާބެއްެގ ފަހަތުގައިވަނީ މި ކައުންސިލްެގ އެކި އެކި ހުރަސްތަކާއި، ދަތިތަާކއެކުވެސް ހ
 މުރާލި މުވައްޒަފުންކަން ޔަގީނެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ޮގތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ ަމސައްކަތްތަށް ބަރާބަރަށް ދުވަުހން

ރީ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ހީވާގި މުވައްޒަފުން ކުރަށްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ދުވަހަށް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާ
ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ތިޔަ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުެގ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުވެިރވަމެވެ.   އަޅުގަ

ފަރާތުން ލިބެުމްނދާ އެހީތެރިކަމަށް އިޚްލާސްތެރި އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ހީވާގި ކައުންސިލަރުންގެ 
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ހީވާގި ، ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވަޒަފުންވެސް 

ގައި އަތޮޅުގެ އަހުރަވެތި ލޮބުވެތި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް އުފަލާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް ހިންގުމު
 ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންާދ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ހިފެހެްއޓުމެއްނެތި ޝުކުރު ދަށްނަވަމެވެ.

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، މި އަތޮޅު ތަރައްޤީވެގެން ދިޔުމެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަެލއް  އަޅުގަ
ވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް ފުޅާކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް މިން

 ހޯދައި ދިނުމުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންދިއުމެވެ. މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް މިންވަރު ކުރައްވާ ހެޔޮ ވިސްނުން
 لمين العا  رب  للـه ؤالحمد    ވެ. "އާމީން"ދެއްވުމެ
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 ތަޢާރަފު 
ގެ    2010/7ނަްނބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމާބެޭހ ޤާނޫުނ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަނަ އަހަރު  2019ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ލިޔެވުނު 109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި  2019މީގެއިތުރުން  ވަނަ އަަހރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަ

 އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.   މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް

މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ނުަވތަ ިތަލދުންމަތީ އުތުރުބުރިއަކީ އިދާީރ ދާއިރާއެކެވެ. 

ނަ ބާބުގައި މިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލންކަމަށް ބުނެ ޤާޫނނު އަސާސީގެ އަށްވަ

ދުސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަސާސްތައް ބުނާގޮުތން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުގަިއ 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުންެނވެ.   ކަ

ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ އެކަށައެޅުއްވި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2010މެއި  17ތަޞްދީޤް ކުރައްވާފައިވަނީ 

ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤޫނނު ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ ،މިކައުންސިލަކީ

ބުނާގޮުތން ަކއުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުްނގެ  ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުްނސިލެކެވެ. ޤާނޫނު  )2010މެއި 17  (  7/2010

ތިރިކުރެވިފައެވެ. އެއީ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަށް  05އެވެ. މިހާރު މިއަދަދު ވަނީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަަދލާއެކު  10ޢަދަދަކީ 

 މެންބަރެވެ.  1ދާއިރާއިންކުރެ ދާއިރާއަކުން  5ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ އިންތިާޚބީ  14

 މިއިދާރާގެ ނަމަކީ "ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ. އިގިރޭސިބަހުންނަމަ 

The Secretariat of the North Thiladunmathi Atoll Council  ިއެވެ. މިނަމުގައ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ  128ންވާނީ މިޤާނޫނުގެ ގައެވެ. އަދި މިއިދާރާ ޤާއިމު ވެފައިވަނީ ހުންނަ 2011ފެބްރުއަރީ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  127
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ގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2011ފެބްރުއަރީ  26 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގައި ބުނެފައިވާ ަތނުގަިއކަމަށް 155މާއްދާއާއި 

ނޑައެޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިއިދާރާ ހިންގަމުންދަނީ  ދިއްދޫގައިހުރި ،ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޤަރާރަކުން ކަ

އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައެވެ. ޤާނޫނުބުނާ ގޮތުން އިދާރާ ހިންގުމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ އިސްފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އެވެ. ރައީސް ނެތް ޙާލަތުގައި ނައިބުރައީސްއެވެ.

 ތަޞައްވުރު ކައުންސިލްގެ

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

 އަތޮޅަކަށްވުން.

 މިޝަން ކައުންސިލްގެ

ފެންވަރެއްގައި ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުަމށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު 

 ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، ައތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން 

 އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 

 
  



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތި  

 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑު   



ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތި  

 ކައުންންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 އިދާރާގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތާއި ޔުނިޓްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން 

  ސިރާޖް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު އެޑްމިން އެޗް.އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް .1

  އިންފާޒް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު     ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް  .2

/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   ނައިބު ރައީސް ޢަލީޝަމީމް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓް .3

  އާދަމް ސަޢީދު

  ނަޢީމްهللا ކައުްނސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް .4

  ޝަފީޤްهللا ޙުސައިން/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ރައީސް ޢަބްދު    ކައުންސިލް ބިއުރޯ .5

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން                     

ިތންވަނަ ދައުރުގަިއ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ެގނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުންލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

 05ތިއްބަވަނީ ޖުމަލް  ކައުންސިލަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން

  .ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 

 

ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ) އިހަވަްނދޫ ދާއިރާ (هللا ދުނަން: ޢަބް  

 މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

  

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Admin-HR-information.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Budget-Finance.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Budget-Finance.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Infrastructure-Economic-Development.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Policy-Planning-Monitoring.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Council-Bureau.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/06/Abdulla-Hus.jpg
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ނަން: ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހަުއސް ހއ. ބާރަށް 
 ) ބާރަށު ދާއިރާ (

 މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

 

 

 

ހއ. ހޯރަފުށީ  ނަން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ
 ) ހޯރަފުށީ ދާއިރާ (

    މަޤާމް: ކައުންސިލަރ

 

 

 

 

 

 

 

 

ހަޒާރުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ   ސިރާޖްهللا ނަން: ޢަބްދު
 ) ދިއްދޫ ދާއިރާ (

 މަޤާމް : ކައުންސިލަރ

 

 

 

 

 

 

 

އިންފާޒް ކުދިރުާވލިގެ ހއ. ކެލާ هللا ނަން: ޢަބްދު
 ) ކެލާ ދާއިރާ (

 މަޤާމް: ކައުންސިލަރ
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 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 9102

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތި  

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

  2017ޫޖން  13ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންަވނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަުރންގެ ޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫލިއްަޔތު ތައް 

 ފައެވެ. ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖަްއސާ

 ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ  #

1 

 ހުސައިން هللا އަބުދު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

 

ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތްކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަން   

2 

 އަލީ ޝަމީމް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ނާއިބު ރައީސް

 ބާރަށު ދާއިރާ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 
 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުްނސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގަިއ ކަ
ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެޭހ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން 
  ެވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުން  19ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ 
  ުޤާނޫނުގެ ދަށުން ައތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތ

އަދާކުރުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް 
 ލުން ތަންފީޒުކުރުމުެގ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުިހނގާގޮްތ ބެލުން ރަށުކައުންސި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫާނއި އަދި އެހެން ޤާޫނނުތަކުްނ ބަޔާންކޮށްފައިާވ
ގޮތުގެމަތިން އިްޤތިޞާދީ ނުަވަތ އިޖްތިމާއީ ބޭުނންތަކަށް ކައުްނސިލްގެ ނަމުގައި 

 ބިންބިމާިއ، ފަރާއި ފަޅު ހޯދުން
  ީނުަވތަ އިޖުތިމާީޢ، ބޭުނންތަކަްށ ކައުންސިލްެގ ނަމުގައި ހޯާދ އިޤްތިޞާދ

ބިންބިމާިއ، ފަރާއި ފަޅު ަފދަ ތަންތަނުގައި ިއންވެސްްޓ ކުރުމާއި، އަދ 
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ 

 ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން
 ަކަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތ

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި 
 މިލްކްކުރުން.

  ާކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ދަށުން ހެދޭ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ކުއްޔަށް 



 

 12  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ދިނުމާއި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމުން ދިނުމާއި، ދޫކުރުން.
  ްއިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައ

ފަރާތްތަކާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން އެކި
 އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.

  ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާގ
ނޑުވެރިކަމާއި، އެހެނިހެން ސިނާޢަތުތައް  ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

އެހީތެރިވެދީ  ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 މަސައްކަތްކުރުން.

  ިއިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކ
 ރަށުކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. 

  ެއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގ
 ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ދަށުގައި ހުންނަ 

 .ްއަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުނ 
 .ްނޑުގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުނ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަ
 ިފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.، ރަށްރަށުގެ ފާލަން އެޅުމާއ 
 ްބެލެހެއްޓުން.  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތައ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
  ްސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައ

 ޓުން.ބެލެހެއް
 .ްރަށްރަށުގެ ނެރުމަގު ފުންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްފެރީ ދަތުރުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ހެދުން.      

  ޭރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހ
 ތަންތަނަށް ފޮނުވުން.

  ޭރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހ
 މަތިން ކުރުން.މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ 

 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުނ 
 .ްކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ރެސްޓިންގ ޕޮއިންޓް ރަށްރަށުގައި ހެދުނ 
 .ްޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 
 ްނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ  އެއްގަމާއި ކަ
 ާނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުން.އެއްގަމ  އި ކަ
 .ްރޯޑުވާދިނަސް، އޮޑީ ނަންބަރ އަދި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 
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 ސިރާޖު هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ

 ދިއްދޫ ދާއިރާ

  ާނޑައެޅިފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުްނސިލްގެ ހިންގ ޤަވާއިދުގަިއ ކަ
ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެޭހ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން 
  ެވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުން  19ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ 
 ްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ައތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި، މަސ

އަދާކުރުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް 
 ރަށުކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރުމުެގ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުިހނގާގޮްތ ބެލުން 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫާނއި އަދި އެހެން ޤާޫނނުތަކުްނ ބަޔާންކޮށްފައިާވ
ނުަވަތ އިޖްތިމާއީ ބޭުނންތަކަށް ކައުްނސިލްގެ ނަމުގައި  ގޮތުގެމަތިން އިްޤތިޞާދީ

 ބިންބިމާިއ، ފަރާއި ފަޅު ހޯދުން
  އިޤްތިޞާދީ ނުަވތަ އިޖުތިމާީޢ، ބޭުނންތަކަްށ ކައުންސިލްެގ ނަމުގައި ހޯާދ

 ބިންބިމާިއ، ފަރާއި ފަޅު ަފދަ ތަންތަނުގައި ިއންވެސްްޓ ކުރުމާއި، އަދި 
ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލުން

 ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން
  ާއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވ

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި 
 މިލްކްކުރުން.

 ޭމުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުފުލ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ހެދޭ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ކުއްޔަށް 

 ދިނުމާއި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމުން ދިނުމާއި، ދޫކުރުން.
  ެފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާގ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު 
 އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.

  ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާގ
ނޑުވެރިކަމާއި، އެހެނިހެން ސިނާޢަތުތައް ފަތުރުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހީތެރިވެދީ 
 މަސައްކަތްކުރުން.

  ިއިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކ
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 ޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. ރަށުކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަ
  ެއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގ

 ދަށުގައި ހުންނަ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .ްއަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ 
 ާމާތުކުރުން.ރަށްރަށުގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރ 
 .ްނޑުގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުނ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަ
 .ްރަށްރަށުގެ ފާލަން އެޅުމާއި، ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 ްބެލެހެއްޓުން.  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތައ 
  ާކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގ 
  ްސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައ

 ބެލެހެއްޓުން.
 .ްރަށްރަށުގެ ނެރުމަގު ފުންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުނ 
 ައްތައް ބެލެހެއްޓުން.ރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ ކަންތ 
 .ްފެރީ ދަތުރުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ހެދުން.      

  ޭރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހ
 ތަންތަނަށް ފޮނުވުން.

  ްހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަނ
 މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން.

 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުނ 
 .ްކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ރެސްޓިންގ ޕޮއިންޓް ރަށްރަށުގައި ހެދުނ 
 ްޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުނ. 
 ްނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ  އެއްގަމާއި ކަ
 .ްނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުނ  އެއްގަމާއި ކަ
 .ްރޯޑުވާދިނަސް، އޮޑީ ނަންބަރ އަދި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 
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 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ކައުންސިލަރ

 ހޯރަފުށިދާއިރާ

 

 ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ 

 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުްނސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގަިއ ކަ
ވަނަ  20ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 
  ީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އިދާރ

 މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.
  ިއަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައ

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް 
 ލޭންތައް ހެދުން.ބޭނުންވާ ޕް

 .ްރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުނ 
  ެރަށުކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބެލުން.
  ެ4ޢަމަލްކުރެވެމުންދާ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގ 

މަސްދުވަސް ކުރިން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްއޮތް 
 އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން.  5

  .ްރަށްރަށާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުނ 
 ުދިންނާއި، މަރުވާ މީހުންނާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބެލެހެއްޓުން.އުފަންވާ ކ 
 .ްނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތީގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުނ  ރަށްރަށުން ބޭރުކުރެވުނު ދަ
 .ްތިމާވެށީގެރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުނ 

 ކަނދުފަތި ކައިރިން ބާނާ މަހުގެ ހިސާބު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
 ިކަމުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.މަސްވެރ 
 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުނ 

 ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ ޒިންމާތައް ބެލެހެއްުޓން         

5 

 އިންފާޒް هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ

 ކެލާ ދާއިރާ

 ާނޑައެޅިފައިވާ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުްނސިލްގެ ހިންގ ޤަވާއިދުގަިއ ކަ
ވަނަ  20ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 
  ިއަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައ

ލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކައުންސި
 ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން. 

 .ްއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި، އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
  ިތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައ

ނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމުމުން  މާލީ  ކަ



 

 16  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ 
ކާއި، މަޞްލަޙަތުތަ، ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ތަފާތު އެކި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫ
 ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.

  ިތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައ
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޕަލް ކައުންސިލުން ނިންމުމުން މުނިސި، ކަ

ބޮންޑާއި، ބިލާއި، މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް 
އެކަށައަޅައި އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް 

 ވިއްކުން.
  ިރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ، މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައ

 އެހީތެރިވުން.
 ްހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ފައިސާގެ ހިސާބުތައ

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން.
  ެގެ ކުރިން 10ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާޗް މަހުގ

 ފޮނުވުން.
 ުން.ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓ 
 .ްމުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުނ 
 ިފައިސާ ބަލައިގަތުން.، ފައިސާ ހަވާލުކުރުމާއ 
 .ްރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުނ 
  ޭއި، އެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ބިންބިމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާކުއްޔަށް ދޫކުރެވ

 މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ފައިސާގެ 
 .ްއެސް.ޓީ.އޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ފޮނުވުނ 
 .ްއެކިއެކި ފަންޑުތަކާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްހޮވާ ތަކެއްޗާއި، ލަނގުވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުނ 
 ެހެއްޓުން.ފަޅުރަށްރަށާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ކަންތައްތައް ބެލ 
 .ްސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާގެ އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްނީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ޤަވައިދުން ނީލަން ކިޔުނ 
  ެއަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގ

 ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން.
 ީލް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތުގެ ތަފްޞ 
 ިހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބަޖެޓުން ހޯދުން. ލް އިދާރާއަތޮޅު ކައުންސ 
  ްކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށ

 ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.
 ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ ޒިންމާތައް ބެލެހެއްުޓން         

 



 

 17  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ގެ ވަނަވަރު ތޮޅު އަ  .1

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ، އާބާީދެގ 

 14ނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ހިމެ 42ނިސްބަތުން ހަތަރުވަނަައށް އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު އެްއ ރިޒޯޓް ވަނީ މަރާމާތަްށ ަބްނދު ކުރެވިފައެވެ. މިއަތޮޅުގެ  03ރަށާއި 

ފިރިހެނުންނެެވ.  11911އަންހެުނންނާ  11406އެެވ. އެއީ (  ސަތާރަތިންސަތޭކަ ) ތޭވީސްާހސް  23317އާބާދީއަކީ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި  މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ، ކުރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ، ދަ

 ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ.،  އިތުރުން

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ މިއަތޮޅު  1967މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ 

ގައެވެ.  2004މެއި  29ދިއްދޫގައި ހުޅުވުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުީނ 

ނޑު އަންހެުންނ މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަ މްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންތިބެއެވެ. އެ ތަނުން މާބަ

ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތަްއކުރެވެއެވެ. އަދި އާންމު ބަިލތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، 

ޑޮކްޓަރަންނާއި،  2ންގެ ޚާއްޞަ  ޑޮކްޓަރުންނާއި، އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާއި އަދި ކުޑަކަދި 2އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ 

އެތެރެހަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ 

ނޑު މީހުން ސްކޭން ުކރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެެއވެ.  ންބަރ ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ 2018އަދި މީގެ އިތުރުން އަދި މާބަ

 މަހުން ފެށިގެން ހއ.އަތޮޅު ހޮްސޕިޓަލުން ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދެއްވަން ފައްޓަވާފައެވެ.  

 17މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  38ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  14މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

 މިސްކިތްހުރެއެވެ.



 

 18  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުން ެފށިެގން  4167 

ސްކޫލްހުރެއެވެ.  3ސްކޫލަކާއި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުންފެށިގެން މަތީ ާޘނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ  11ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ތަުޢލީމްދޭ 

 ޕްރީސްކޫލުހުރެވެ.  09އަދި 

ގޯިތ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.އަިދ  9408ރަށުން މިހާތަަނށް  14 މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ

ބިން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރި އުޅޭ ރަށްރަށުގަިއ  30ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް 

 ވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް ލިބެއެ

މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ 

ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަމަކީ ، ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ ، އެއްބައިވަންތަކަމާ 

 ވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެ

ލެޓިޓިއުޑް ގައެވެ.   6,48 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް   N  '7307މިއަތޮޅު އޮންނަނީ 

މިއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ އިންޑިޔާ މިއަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

 ބިންބޮޑެތި ރަްށތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

ވީ ތަންތަން ހުރި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާން

ނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި، މަތީރަށްުފޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ  އަތޮޅެކެވެ. މިގޮތުން އުތީމު ޮބޑުތަކުރުފާނުގެ ގަ

އިތުރުން ކެލާ، ިއހަވަންދޫ، ބާަރށުގައި ހުންަނ އާޘާރީ މިސްކިްތ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަުށން  ރާއްެޖ 

ނޑުމަތީގައި  އުޅުއްވުމަށް  ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ މަތިވެރި  ޢަޒުމުގައި މުޙައްމަދު  ތަކުރުފާނުގެ އާރުކާޓީ، ރެއާއި ދުވާލު ކަ

 ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު ) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ާބރަށުގައެވެ.

ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ 

ފަދަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަތޮެޅކެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅުގައި ބިމުެގ ތަނަވަސްކަން ބޮޑު ގިނަ ފަޅުަރށްތަކެއް ވާތީއެވެ. އެގޮތުްނ 

 އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ: 



 

 19  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ 13.2

 3 ބިބީަރށް() ބީނާފުށި 4.3

 4 ބެރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު 2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 ފިނޮޅު އުމަރަތް 1.5

 8 އަލިދޫ 13.84

 9 އުގުލިފިނޮޅު 2

ނޑު ( ކަޅިދުއްފަރު)  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8  10 ފަސްގަ

 11 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 12 ވަގާރު 18.7

 13 މަނަފަރު 9.3

 14 މާފަހި 105.9

 15  މާފިނޮޅު 11.8

 16 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5



 

 20  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 17 މަތީރަށް 6.8

 18 މުލިދޫ 66.34

 19 މަޑުލު 16.8

 20 ދޮނަކުޅި 28.04

 21 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 22 ގައްލަންދޫ  10

 23 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 24 ގާފުށި  1

 25 ގޮއްވާފުށި 1.5

ނޑާލިފިނޮޅު 0.7  26 ކަ

 27 ހަތިފުށި  - 

 އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  ކައުންސިލުގެ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ) ހއ. އަތޮޅު ( އުފެިދފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނު 

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠުހަމަާވ  21ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2އަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

ން ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ިހންގުމަށްޓަކައި ކޮންެމ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް އަތޮުޅ އިދާރީ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި، ެއހެ

ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެދަށުންނާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ވަ 4ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ )ހ( ގެ ދަށުންނެވެ.   ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްަޓކައި އަތޮޅު ދާއިރާތައް ބެހިގެންވާގޮތް ކަ
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އުތުރުން ހއ. ތުރާކުނުްނ  މި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފެށިފައިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ

ފެށިގެން ހއ. ބާރަށުގެ ނިޔަލަށެވެ. ހއ. އަތޮޅުހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނިމިފައިވަނީ )ހއ. މާރަންދޫ ފަރުފިނޮޅުގެ ދެކުނުން 

ނޑުއޮޅިއަށް ދަމާލެވޭ ބޭސްލައިނުެގ  ނޑުއޮޅިން އުތީމުގެ ދެކުނުން ރުށްފުށި )ބާރަށު( ކަ ފެށިގެން ހއ. ދޮނަކުޅީ ދެކުނު ކަ

ގައިވާ އުތުރު

ސަރަޙައްދަށެވެ. ( 

މިދެންނެވި ސަރަޙައްދު 

ތެރޭގައިހިމެނޭ މީހުްނ 

ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، 

ފަޅުރަށްރަށާއި، މި 

ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ 

ފަޅާއި، ފަރުވެސް 

 ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ިއހުތިޞާޞް ހިމެނޭ ސަރަހައްުދގެ ޗާޓް ހއ  



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 9102

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތި  

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .1
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2019

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  #
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4  

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ލިބެމުން ނުދާ  -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ލިބެމުން ނުދާ ބައެއްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  1.1.1
ރަށަށްގޮސް ދިނުން ) ހޯރަފުށި ،އުތީމު( އެއްގަމު ލަިއސަންސް ބައެއްޚިދުމަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެރަށް 

 ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުން

    %100 

 

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

 ބައްދަލްވުމެއްބޭއްވުނުދުވަހުގެ މަޢުލޫމާތު ިހއްސާކުރުމުގެ  2ދެމެދު 
    

%100 

 
1.1.3 

ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް އަމާޒުކޮށް ހދ. ކުޅުދުއްފުޓަށް ހަްފތާއަކު   -ފަހިދުވެލި ފެރީ ޚިދުމަތް ފެށުން 
 ފަހަރު ފެރީގެ ދަތުރުތައްކުރުން. 2

    
%100 

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

    
%100 



 

 23  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ސިވިލްސަރވިސް  މުވަޒަފުނަށް ތަމްރީން ދިނުން: 1.2.2
އިންސްޓިއުޝަނާ ގުޅިގެންދިއްދޫެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާ ، އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލްތައް 

 ބައިވެރިކޮށްގެން ގެންދެވުނުއެވެ.

    %100 

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

    %100 

2.1.1 
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ،ކޮލެޖު އޮފް ޑިފެންސް ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއެހެނިހެން ތަމްރީން ދިނުން: 
އިން މަލްޓި މީޑިއާ ކޯހުގެ  3އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްުވނު ސެޓްފިކެޓް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ ގެފަރާތުން 

 ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ.

    
%100  

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

 ދިއްދޫގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ހަރަކާތެކެވެ.

 

    
%100  

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

 އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގިފައިވެއެވެ.ސިވިލްސަރވިސް 
    

%100  

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

 ދިއްދޫއިން ޕާސްޕޯޓު ހުށައެޅުމާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުނެވެ. 
    

%100  

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީްލ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން  2018 2.1.5      
%100  

2.1.6 
 ވަނައަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން 2018

    
%100  

2.1.7 
 ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019

    
%100  



 

 24  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

2.1.8 
 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން  2020

    
%100  

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާިޢދަށް އެހެނިހެން ތަމްރީން ދިނުން:  2.1.9
  .އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

 

    
%100  

2.1.10 
މުރައިދޫ ކައުންސިލު މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ހިންގުން އިޞްލާހް ކުރުން.އިދާރީ 

ގެންދެވިއެވެ. އަދި މޮނިޓަރ ނިްނމާ އެ ކައުންސިލް މޮނިޓަރއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ކައުްނސިލާ 
 ހިއްޞާ ކުރެއްވުމަށްފައެވެ.

    
%100  

3.1.1 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ހިއްސާ  ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީ އިތުރުކުރުން: 
ރުފިޔާ ) ފަސްލައްކަ  525000/-ހިއްސާ،  15000ވިއްކަމުން ގެންދަވާތީ، އަތޮޅު ަކއުންސިލު ވަނީ 

  ބައްލަވައިގެންފައެވެ.ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ ( 

    
%100  

3.1.2 
މި ކައުންސިލުން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުަމްށ ކުރެވޭ   ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން.

 މަސައްކަތަށް މި ކައުންސިލުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.
    

%100  



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 9102

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތި  

 ލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ރީ ޞި ޙާ  .2
  ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ 

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތް 

 ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި

ދެއްވައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފަްއޓަވައި 

 ދެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަްލ އޮފް

އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 އަޙުމަދު ޙުސައިނެވެ. މި ޚިދުމަތް

ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ދިއްދޫގައި 

 ުޙސައިނެވެ. މި ޖަލްސާގައިهللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ބޭއްވުނު ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ޮކށްދެއްވީ

މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަުފންނާއި ދިއްދޫގައި ހުްނަނ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

  .ވެރިންނާއި ދިއްދޫގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރިން ބައިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ކާރު އޮފީސްތަކުގެސަރު

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

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

އަތޮޅަކަށް ނުގޮސް  ރައްޔިތުން އެހެން

އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ މަގުފަހިވެގެްނ 

މިއީ ވަރަށްވެސް ތާރީޚީ އުފާވެރި  .ދިޔައީއެވެ

 .ދުވަހެކެވެ

އިމިގްރޭޝަން  ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް

ޙުސައިން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 

ހއ. އަތޮޅު  ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ

ނޑި ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ  ވަނަ އަހަރުން 2014ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ފެށިގެން މެދުނުކެ

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

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

އޮފީހުންނެވެ. މިަތްނ  ދެން ބަލައިގަންނާީނ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ދިއްދޫ ބަލައިގަންނަުމންދިޔަ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭފޯމް

 .ހުންނަނީ އަތޮޅުގޭގެ ގޯތިތެރޭގަެއވެ

ތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތިލަދުންމަ

ފަހިދުވެލި " ލޯންޗު ފެރީ  " ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ 

 ދަތުރުފެއްޓުން 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ފަހިދުވެލި " ލޯންޗު ދަތުރު  " ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ 

ދިއްދޫއާ  ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ
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 ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފެށުނު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2019ތް ފެށިފައިވެއެވެ. ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަ

 .ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ " ރެހެންދި " ލޯންޗުގައެވެ

 ސިރާޖެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުهللا މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ފެރީ ނިޒާމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

 ވަޑަިއގެންނެވިއެވެ. މި ނިޒާމްގެ ތެެރއިން ލޯންޗުގައި ޖާގަ ޮއތް ކައުންސިލްގެ އިސް ވެރިންނާިއ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ

 ކުރެއްވޭނެއެވެ.  މިންވަރަކުން ޓިކެޓް ބައްލަވައި ަގންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ަދތުރު

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

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

 އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ހިންގުން 

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

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

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

 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ކެލާގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ކައުންސިލާއި
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 ބައިވެރިން ވާދަ ކުރިއެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ހއ. އަތޮޅު ހަތަރު ރަށަކުްނ ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ބާީވސް

 .ބައިވެރިންނެވެ 3ބައިވެރިންނާއި، ުނަބލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  19ގޮފިން 

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

ޢާއިޝަތު  ޔައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ރަސްކަރަތޯތާގެއާގެ އަޙުމަދު ޝުޖާޢު އެވެ. ތިންވަނައަށް ދި 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 18މުބާރާތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހަމައެކަނި  އެހެން ދިމާވި ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މި

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

ކެލާގަިއ  ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން މި މުބާރާތް .ޤަޞްދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ ބަދަލުކުރަން

ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ބުރަމަސައްކަތަށްޓަކައި އެކައުންސިަލްށ  ބޭއްވުމުގެ އެންމެހާ ިއންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކެލާ

 .އަދާކުރެއްވިއެވެ  ޝުކުރު

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

ކީރިތި ޤުރްއާނާ ެބހޭ  ވާދަކުރާ ބަިއވެރިން މަދުވެގެން އުޅެނީ ުމބާރާތް ހިނގަުމންއައި އުޞޫަލށް މި މުބާރާތުގައި

 ޢުމުރު ފުރާއަކަށް ނޫނީ މިފަދަ މުިހންމު މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކަމަށާއި ވަކިޤައުމީމަރުކަޒުން ގެންނެވި ބަދަަލކާ ގުޅިގެން

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

 .ކުރެވޭގޮތަްށ މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ  ކުދިންނަށްވެސް ވާދަ
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އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ލިބެމުން ނުދާ ބައެއްޚިދުމަތް ގާތުން 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ލިބެމުްނނުދާ ބައެއް ޚިދުމަްތ  ފޯރުކޮށްދިނުން:

އަތޮޅު ކައުންސިލުން  އެރަށްރަށަށްގޮސް  ދިނުން )ހޯރަފުިށ 

އުތީމު( އެއްގަމު ލައިސަްނސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމުގެ ،

ވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ޒަރިޢާއިން ގިނަ ޕްރޮގޮރާމެއްވަނީ ހިންގިފައެ

 ޢަދަދެއްގެ ފަރާތަކަށް އެއްގަމު ލައިސަންސް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

މީގެއިތުރު ޕްރޮގްރާމުތައް އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެްނ 

ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ 

އެކު ޚިދުމަތް ލިބޭކަްނ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ފަޭސހަކަމާ

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
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ވަނަ  2019ޖުލައި  1އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފެށީ  ހއ. އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް  ދުވަހުއެވެ.

ަވނައަހަރު އަތޮޅުގައި ހިމެޭނ  2019ކަުއންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން  ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނން އަތޮޅު

 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނެވެ. 8

ރައްޔިތުންަނށް ޭދންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ  އް މޮނިޓަރ ކުރުުމގެ މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލްތަްއ ހިންގުމާއި،ކައުންސިލްތަ

 .ހިްނގާފައި ވޭތޯބެލުމެވެ  ހެދިފައިވާ އެހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާިޢދުތަކާިއ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި

 ފެއްޓުން  ރީ ދަތުރުތައް އިތުރު ރަށްރަށަށް ލޯންޗް ފެ  ފަހިދުވެލީގެ ދަށުން ކުރެވޭ 

  
 

ދަތުރުތައް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު ރަށްަރށާއި،  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ލޯންޗް ފެރީ 

 .ހަނިމާދޫއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި

 –އަލަށް ަދތުރު ފެށުމަްށ ަހމަޖެހިފައިވަނީ، ދިއްޫދ  ވަަނ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ޮގތުގައި 113އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. މީގެކުރިން ފަހިދުވެލީގެ ފެރީ ދަތުރުތައް –ހަނިމާދޫ   އުތީމު –ވަށަފަރު 

ނުދާތީ ިއތުރު  ވެ. އެހެްނނަމަވެސް ފެރީ ދަތުރުތަކުން ާމބޮޑު ނަފާއެްއ ލިބެމުންދެމެދުގައެ ކުޅުދުއްފުއްޓާ –ހަމައެކަނި ދިއްދޫ 
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ވާ  8މަހުގެ  ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި ދަތުރުތައް ފެށޭނީ ިމ އޯގަސްޓް .މަންޒިލްތައް އިތުރުކުރަން ޖެހުީނއެވެ

ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަތުުރތަކުެގ އަގަށްވެސްވަނީ ބަދަުލ ކުަރން  ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ެފށިގެންެނވެ. ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު

 .އައިސްފައެވެ

މުޅިރާއްޖޭން އެއްވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް  މަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރުގެ ތެރެއިން ލާ 

ން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޯދު   

  

ރޑްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ދެއްވަމުން  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުީރ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި،  އަންނަ ކަންގަތި އެވޯ

ރޑަކީ ލޯކަލް މާރަންދޫ ކައުންސިލަށާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަ  ކެލާ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ކަންގަތީ އެވޯ

ދެޭވ  ކައުންސިލްތައް ިހންގުމުގެ ބޭނުމުގައިއެހެނިހެން ާޤނޫނުތަާކ އެއްގޮތަށް  ވެރިކަމާއެކު، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫާނއި އަދި

ރޑެކެވެ. މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ކައުންސިލްތައް ރޭންކިންގ އަށް ބަލައި އެވޯޑް ދެވޭ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުްނ  އެވޯ

 .ނަތީޖާތަކަށް ާމރކްސް ދެވެއެވެ  ހާސިލްކޮށްފައިވާ

ނޑުކައުންސިލްތައް މިންކުރުމުގައި އެލް.ޖީ.އޭއިން ގެން ދާއިރާތަކަކީ ސެކިއުރިޓީ، އެކައުންޓަބިްލޓީ،  ގުޅުއްާވ މައިގަ

ވަނަ އަހަުރ  2017ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުާރ މިންވަރު މިބައިތަކެވެ. އެހެންަކމުން  ޕާޓިޝިޕޭޝަން، އިފެކްޓިވްނެސް،

ރޑް ޒީ ާޤނޫަނށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރުެގ ހާިސލްކޮށްފައިވަނީ ލާމަރުކަ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިން ކަންގަތި އެވޯ

ސޯޅަ އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ވާދަކޮށްފައި  މުޅިރާއްޖޭން އެއްވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ހޮވިގެންނެވެ. މި ދާއިރާއިން ތެރެއިން



 

 32  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ންމެ ރަނގަޅު އެ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ވެއެވެ. އަދި މިނޫނަސް މަޢުލޫމާތު

 .ޖެހިޖެހިގެން ދެަފހަރު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވެއެވެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ދެވޭ ރަންވަނައިގެ އިނާމް

ވަނަ އަހަރު ދެވޭ ކަންގަތި އެވޯޑް  2017ކައުންސިލަކަށް  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ޢާމަލުކުރާ މިންވަރު އެންމެ ރަނގަޅު ރަށު

ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިުރ  2016ލަުދންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. އަދި ތި ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ

 ލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރާއްޖޭން އެއްވަނަ ރަށު ކައުންސިހޯދައިގެން މުިޅ  ވަނަ އަހަރު 2017އެންމެބޮޑު ކުރިއެރުމެއް 

 .ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ

ސިލުން އިސްލާމިކް ބޭންކުން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ ބައްލަވައި ގަތުން އަތޮޅު ކައުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރު ބުރީ   
 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް 

 )އެމްއައިބީ( އިން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެފިއެވެ. 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ

ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ފަނަރަހާސް 

 ފަސްލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް 

 .ރުފިޔާއެވެ

ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އަތޮޅު  ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިއްސާ ގަތުމަށްޓަކާ އެމްއައިބީ 

އެމްއައިބީގެ ފަރާތުން ހިއްސާގެ  .ޝަފީގެވެهللا ފަރާތުން ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަބުދު ކައުންސިލްގެ

 .ބުރާންޗުގެ މެނޭޖަރު އާދަމް އަހުމަދެވެ ލިޔުމާ ހަވާލުވެލެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ

 

 



 

 33  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާ 

 

އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުެގ ތިލައުތުރު އުްއތަމަ  ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ައންނަ

އަހަރާ ތަފާތުކޮށް ހަފުލާއެއްެގ  ބާއްވައިފިއެވެ. މި ފަހަރު މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފައިވަނީ އެހެން އަހަރު ރަސްމިއްޔާތު

ނާއިުބ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި ބޭއްވުނު މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްެދއްވީ ގޮތުގައެވެ. ހއ. އަތޮޅު ތަޢުީލމީ

 .ރައީސް އޮންރަބްލް ފައިސަލް ނަސީމެވެ

ރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި  ވަނަ ުދވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާގަިއ ހއ. އަތޮޅު 2019ނޮވެމްބަރ  23

 ބައިވެރިވެ  ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުެގ އިސްވެރިން ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ އިތުރުން 

 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އަތޮޅަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފް ޯހދައި ދިނުމާއި، ހިންގުުމެގ  ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިްނގެ އިނާމަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންއަންަނ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދާއިރާއާއި،

ކައުންސިލަކަށް  ފަރާތަކަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ރަށު 34އިނާމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ  ނާމެކެވެ. މިއަހަރު އެކި ދާއިރާތަކުންއި

 .އިނާމު ލިބިގެން ދިޔައެވެ 
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ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ މަީތ ސާނަވީބައިން ދުނިޭޔެގ  މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދެވޭ ޚާއްސަ އިނާމް

ފަރާްތތަކަށެވެ. މި ގިންތިން ދުނިޔޭެގ  ހޯދާފައިާވ ފަރާތަކަށާއި މުޅިރާއްޖެއިން އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާ ފެންވަރުގައި އެއްވަނަ

ވަނަ އަަހުރ  2018މިނާ ހޮވިފައިވަނީ . އެވެ هللا ހއ. އުލިގަމު މާޒު ޒަޔާން ސަޢުދު  ފެންވަރުގައި އެއްވަނަ ހޯދާފައިަވނީ

އެއްވަނަ  ދުނިޔެއިން ހިސާބުން އެއްވަނަ ލިބިގެންނެވެ. މި ގިންތިން މުޅި ރާއްޖެއިން  މުޅިބޭއްވި ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ 

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މަތީ ސާނަީވ  2018ހޮވިފައިވަނީ  ހޯދަފައިވަނީ ހއ. ތުރާކުނު ބަާހރުގޭ ފާތިމަތު ޝަމްހާއެވެ. މީނާ 

 .ވެ ރާއްޖެއިން ކެމިސްޓްރީން އެއްވަނަ ލިބިގެންނެ އިމްތިހާނުން މުޅި

ވަނަ  2015ނިވައިދަށުގޭ ޚާދީޖާ ލީޒާއެވެ. މިނާއަކީ  މިގިންތިން އިނާމު ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކީ ހއ. ކެލާ

ހޯދާފައިވާ މީހެކެެވ.  ވަނަައހަރަށް ވިލާ ކޮލެޖުްނ ހިންގި މާރސްޓަރ އޮފް ޝަރިޢާ ކޯހުން ެއއްވަނަ 2017އަހަރުން ފެށިގެްނ 

 .ޙާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ ވަނަ 2 ހިންގުންތެރިކަމުގެ ގިންިތން

މުޅިރާއްޖެއިން ތިންވަނަ ާހސިލްކުރައްވާފައިވާ، ހއ.  ވަނަ އަަހރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިހާުނން 2018މީގެއިތުރުން 

ހޯރަފުށީ މުތީ މުޙައްމަދު ފާއިޒު  .އި، ހއޒަހާ ޒާހިރުއާއި، ހއ. މާރަންދޫ ކަސްތޫރިގޭ މަލާހާ މުޙައްމަދާ އިހަވަންދޫ ހިޔަލީގޭ

 މި މުޙައްމަދު ރަޒާން އަޙުމަދާއި، ހއ. ހޯރަފުށީ މާދޫނި ސަޖުވާ އަޙުމަދާއި،  އާއި، ހއ. ހޯރަފުށީ ބޮންތިهللا ފަތުހު

ްނ ގުލްދަމްގޭ ފާތުަމތު ޝައިޚާ ޢަލީއާއި، ހއ. އުލިގަ  ގިންތިން މުޅި ރާއްޖެއިން ދެވަަނ ވަނަ ހޯދާފައިވާ، ހއ. ތުރާުކނު

ފުރުއްމާގޭ ޙަސަން ވިޝާހުއަްށ  އާއި، މި ގިންތިން މުޅި ރާއްޖޭއިން އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާ، ހއ. ކެލާ هللاމާޒް ޒަޔާން ސަޢުދު

 .އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ 

 ތިންަވނަ ހާސިލްޮކށްފައިވާ، ހއ. ތުރާކުނު  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިާހނުން މުިޅ ރާއްޖެއިން 2018

މާރިޔަމް އީމާ  ހއ. ފިއްލަދޫ މުނިޔާ އާމިނަތު ސައިހާ އާއި، ހއ. ހޯރަފުށީ އަލިރެސް އާބަހާރުގޭ މަރިޔަމް ސާލިޔާ އާއި،

ޙިދާިއ، ހއ. އުތީމު ައންސާނާ ފާިތމަތު ހަމްދާ އާއި، ހއ.  ޢަލީއާއި، ހއ. ތަަކންދޫ ރަތްިވލާގޭ މަރިޔަމް ޢަބްދުލްވާ

ހޯދާފައިާވ، ހއ. އިހަވަންދޫ އަރާވިާލ  ލާ އާއި، މިގިްނތިން މުޅި ރާއްޖެއިން ދެވަނަވައިޓްސިގްނަލް ޙައްވާ ނަޖު ވަށަފަރު

ހއ.  ކުރިކީލަގޭ ޢާއިޝަތު ސަރާ އާއި، ހއ. ކެލާ ފުރުއްމާގޭ މުޙައްމަދު ވިޝާލާއި، އާމިނަތު ސަމްހާ އާއި، ހއ. ެކލާ

 .އާމިނަތު ނަދާ ހިމެނެއެވެ  ހއ. ފިއްލަދޫ ހުދުފިނިެފންމާގޭ، ތަކަންދޫ ފީރޯޒްގޭ ޙައްވާ ޝާމިލާ އާއި



 

 35  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާ، ހއ. އިހަވަންދޫ މަންޒަރުޭގ  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ަމތީ ސާނަވީ އިމްތިހާުނން މުޅި ރާއްޖެއިން 2017

މުއިއްޒުއާއި، ހއ.  ހއ. ވަށަފަރު ފަހާގޭ އިްބރާހީމް، ތުރާކުނު ބަހާރުގޭ ފާތިމަތު ޝަމްހާ އާއި .އާމިނަތު ޚާތޫންއާއި، ހއ

ސިްނދުބާދުގޭ ޣައްސާނަތު ޢަބްދުލްަވއްހާބާއި، ހއ. ތަކަންޫދ  ހަވަންދޫ ނަލަހިޔާގޭ ިއބްރާހީްމ ވަޙީދާއި، ހއ. ބާރަށުއި

 .ނަޝްވާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހިމެއެވެ ގްރީންވިލާ

 .މިއީ ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމު ދެވޭ ހަތަރުވަަނ ފަހަރެވެ

 ހއ.އަތޮޅު  ވަނަ ހާޞިލްކުރި  1ރިވެ ލަކުޑީގެ މަސައްކަތުން ފަންނު އެކްސްޕޯގައި ބައިވެ 

 

 

 

 

 

ވަނަ ހާޞިލްކޮްށފި ހއ. އަތޮޅުގެ ފަރާތުން އަތޮުޅ  1ފަންނު އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެ ލަކުޑީގެ މަސައްކަތުން 

ްނ  22މަހުެގ  ނޮވެމްބަރިމ  ރަށުންކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. 4މި  މޮޅަދޫ ، ކެލާ އިހަވަންދޫ  ތަމްސީލްކޮށްފައިވަނީ ދިއްދޫ ،

ލިބިގެްނ  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒުން ހއ. އަތޮޅަށް އުފާވެރިކަމުގެ ވަނައެއް ދިވެހި އަށް ގެންދެވެނުއަށް ކުރި 29

ހއ. އަތޮޅުތަުކން އެއްވަނަ ިލބުނީ  ބައިެވރިކުރި ލަކުޑިން އުފައްދާފައިވާ ަތކެތީގެ ބައިްނ ރާއްޖޭގެ މުޅި މަޢުރަޒުގައި ދިއައެވެ.

 .ލިބިފައިވެއެވެ  ތެދުއުއި ވަޑާމުގެ ބައިތަކުންވެސް ހއ. އަތޮޅަށް ފަޚުރުވެރި ވަނަތަކެއް އަތޮޅަށެވެ. އަދި ލަކުޑީގެ ބައިތަކާއި

ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ ލިބިފައިވަީނ، ޔުނިވަރސިޓީ، ސްކޫލް  ލަކުޑީގެ ބައިން ތަކެތި އުފެއްދުާމއި ތެދުއި ވަޑާމުގެ ބައިން މުޅި

ދެވަނަ ލިބިފައިަވނީ ހއ.  ހއ. އިހަވަްނދޫ ސްކޫލަށެވެ. އަދި ތެދުއުއި ަވޑާމުގެ ބައިން މުޅި ރާއްޖެއިން ންމަދްރަސާތަކު، 

 މީގެއިތުރުން ވަރަށް މަދުންނޫނީ ނުިލބޭ ކަޅުކަނދުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  .އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ



 

 36  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ވަނަ ލިބިފައިވެއެވެ. ިމ  2އެހެނިހެން ެކޓަގަރީގެ ބައިން  ވެހިވަންތަ ޯދންޏަށްކަޅުއޮއްފުންމީގެ މޮޑެލްއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދި

 ވެ.މޫސާމަނިކެ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހއ. ކެލާ ބޮޑުގެ އަލްފާޟިްލ ސަޢީދު މޮޑެލް

 ބައިނަލް އަގުވާމީ  ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 .ހއ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިސެފާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ  ކުޑަކުދީންގެ 
 ނެވެ.ދިއްދޫގެ ކުލަބު ޖަމްޢިޔާތައް ގުޅިގެން،ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާ ،އަތޮޅު ކައުންސިލާ 

 ހަރަކާތްތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. މި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ޝިޢާރުތައް ހިމަނައިގެްނ  ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހއ. އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި

އަނިޔާއާއި، ކުށްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން  މަތިވާބެހެއްޓުމާއި ކުޑަުކދިންގެ ހަވީރު ބޭއްވުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރި ބިލް ބޯޑްތައް
ތެރޭގައި ހިންގިފައި  ބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހޭުލންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅު ބައިވެރިކޮށްގެން ހިންގާ ުކށްތަާކއި

 .ވެއެވެ

  ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަމާޒެއް 
 

 

ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ނުކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމުގެގޮތުން  އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަކީ ސިންގަލްތިލަދުންމަތީ 
ފެންބުއިމަށް ބޭުނންވާ ބިއްލޫރި  ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް

 .ފުޅި ޙަވާލުކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ

ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ބޭއްވުނު ުކަޑ  ދުވަހު ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގެ 2019ސެޕްޓެމްބަރ  23ށްޓަކައި މިކަމަ
 .ޙުސައިނެވެهللا ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފުޅި ޙަވާލުކޮށް

 .ޑައިގެންނެވިއެވެ ވަ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވެ



 

 38  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ވިދާޅުވީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަކީ  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައިސް 
ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަށް އެހީތެރި  ހެއްދުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައި ވާކަމަށާއި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޕްލާސްޓިކާ ދުރުތަނަކަށް

އެކަމަށްޓަކައި ެއ  ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބިއްލޫރި ފުޅި ދެއްވާަފއިވާތީ ގޮތުން މޯލްޑިވްސްވުމުގެ
 .އެސޯސިއޭޝަނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ

 

 ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި 

 ކުދި ލޯނު ދިނުން. –ފަހިއަރަނި 

ވަނަ އާއްމު ބައްަދލުވުމުން ނިންމަވައިެގްނ  71ފަހި އަރަނި ސްކީމަކީ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ 

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

ގަނެވޭނެގޮްތ ހަދައި ދިނުަމްށޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތަާޢރަފްކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ.  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ތަެކތި

 2019)އެއްމިލިައން ރުފިޔާ( އެވެ. 1،000،000ވަނައަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ  2019

މިލިއަން އެއްލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް އެއް)  1,155,961.28 ފަރާތުން ބައިވެރިވެ، 28ވަނައަހަރު މި ސްކީމްގައި 

 ( ގެ މުދާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.   ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް ރުފިޔާ/ އަށާވީސް ލާރި

ފެރީ ނިޒާމް  –ފަހިދުވެލި   

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން  76ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  
ރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ނިންމަވައިގެން ކު
ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ 200,000.00  07ރ. )ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް ކަ
ކައުންސިލަްށ ފަހި ދުވެލި ދަުތރުތަކުން  ހިދުވެލީގެވަނަ އަހަރުގެ ފަ 2019  ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 2015ސެޕްޓެމްބަރ 

(  ރުފިޔާ ) ތިްނލައްކަ ފަންސާސް ހަހާސް ދުިއސައްތަ ފަންސާސް ނުވަ ރުފިާޔ/ ތޭވީސް ލާރި 356،259.23
  ލިބިފައިވެއެވެ.

  

  ިގައި ރެހެންދި ލޯންޗު ޖެކްސީލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 2019ޖުލައި  18އަދ 
 19  ުރެހެންދި ލޯންޗުގެ ސީޓުތައް މަރާމަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  2019ސެޕްޓެންބަރ 

 ކުއްޔަށްދީގެން ފައިސާ ހޯދުން  –އަތޮޅުގެ 



 

 39  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ވަަނ  96ހއ. އަތޮޅުގެ )އަތޮޅު ސްޓޭޓްަހއުސް( ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކަުއންސިލް އިދާރާގެ 

އިން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް  2016ސެޕްޓެންބަރު  26ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ބެްއލެވުމުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންިސލުންނެވެ. ހއ.އަތޮޅުގޭގަިއ ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދަނީ ިމނި

 ކޮޓަރިއެވެ.  4ކޮޓަރިއާއި ޑަބަލް  10ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އެއީ ސިންގަލް  14ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 

ވަނައަހަރު އަތޮޅުގެއިްނ  2019 . ބޭފުޅުން ތިްއބެވިއެވެ 588ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގޭގައި މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި   2019 

ވަނަ  2019( އެވެ.  ުރފިޔާ ތިްނލައްކަ އަށްސަތޭކަ) ރުފިޔާ     300،800.00ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެން ލިިބފަިއވަނީ 

 ބޭފުޅުން ތިއްބެިވއެވެ.  588އަތޮޅުގޭގައި މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި  އަހަރު

 

 ކުއްޔަށްދީގެން ފައިސާ ހޯދުން  -ދޫކުރަން ތައްޔާރުކުރުން އިމާރާތް ކުއްޔަށް އަދި އުތުރުހިޔާ ގެލެކްސީ  

 2019ނޮވެންބަރު  26ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު،  2019ހއ. އަތޮޅުގޭ ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް 

. މި ޢިމާރާތުްނ އަހަަރށް ހއ. ދިއްދޫ ލޭްކލޯޑް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ކުއްޔަްށ ދޫުކރެވިފައެވެ 10ވަނަ ދުވަހު ވަީނ 

ރުފިޔާ ) ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި ޑިސެންބަރު މަހު ކުލީގެ ގޮތުގަިއ  50,000.00އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓްގެ ގޮތުގައި 

ވަނައަހަރު ކުލީގެ ގޮތުގައި  2019ރުފިޔާ ) އަށްހާސް ރުފިޔާ( ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  އަދި  8000.00

 ތްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ރުފިޔާ( ކައުންސިލަށް ލިިބފައ ވެއެވެ.ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ހ107،334.00ަ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 40  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މަރާމާތުކުރުން 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެކިއެކި މަރާމާތު  2019  
 

 

ޢިމާރާތް  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދިއްދޫގައި 15ޚަރަދުކޮށްގެން، ގާތްގަަޑކަށް މީގެ  ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން
 އެކައުންޓަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ތަނަަވސް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވިފައިވާ ''ގެލެކްސީ'' ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ

  .ތަނެކެވެ ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ
 

 



 

 41  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

އޭސީ،  2ޓީޔޫގެ ބީ 9000އޭސީ،  1ގެ  12000ރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރެވުނެވެ. އެއީ ގްރީ ބްރޭންޑްގެ  4އުތުރުހިޔާ ގެ 

ނަންބަރު ކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން  13އަދި ހއ. އަތޮޅުގޭގެ  އޭސީ ހަރުކުރެވުނެވެ. 1ބީޓީޔޫގެ  18000އަދި 

 8އަދި  3ނަންބަރު ކޮޓަރީގައި މުށިން ބޯޑަރު ޖެހުނެވެ. އަދި   2ނަންބަރާއި  13މުށިތައް ތަޅައި އައު މުށިޖެހުމާއި، 

 12އަދި  9. މީގެ އިތުރުން ނަންބަރު ރޫމްގެ ސީލިންގ ހަާލކުވެފައިވާތީ އަލުން ޖިޕްސަން ޯބޑުގެ ސީލިންގ ކުރެވުނެވެ

ނަންބަރު ފާޚާނާގެ މޫނުދޮްނނަ ަތށީގެ ގުލިން ފެންލީކުާވތީ އެކަްނ ރަނގަޅު ކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  ހއ. އަތޮޅު 

ނައްޓައި އެލްމިނިއަމް ދޮރަށް އްދުގައި ހިމެނޭ ލަކުޑި ކުޑަދޮރާއި ބޮޑު ދޮރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޫނުމަތީ ސަރަޙަ

 ރެވުނުވެ.ބަދަލުކު

ގެލެކްސީގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބަދިގެ މުށިޖެހުމާ، ސީލިންގ ކުރުމާ، އެގްޒޯސް 

ިސްންކ ، ހަރުކުރުމާ، ކޮޓަރިތަކުގެ ދިއްލުްނތައް ބަދަލުކުރުމާ، އޭސީ އާއި ޑީބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ދިަޔދޮވި ހަރުކުރުމާ

. ގެލެކްސީގައި އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ބަދިގެ ޝީޓު މުށިޖެހުމާ، ެނވެ ަމަސްއަކްތ ުކިރައްސ ެގްނެދވު 

 ނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ގެންދިއުމަށް ހަާދފައިވާ ގޮޅި ރާ އަތްދޮންނަ ޝީޓްުމށިޖެހުމާ، ަބިދގެއިން ކާތަކެތި
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 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2018

  ްއަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ވޯރކްޝޮޕް ފަދަ ބައްދަލުވުން ހިންުގން  : 1ޙަރަކާތ. 

މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަްށ 

ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަްނ 

 އަދި ފަިއސާގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުްނނެވެ.  ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ަތއްޔާރުވެ އެކަމަށް ސާމާނު ހޯދުން. : 2ޙަރަކާތ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ މީހުން   ސަބަބު/ދަތިތައް:

ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ކުރިމަތިެވފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ލަްސވުމުގެ 

 ތައް ކުރުމަްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވިއެވެ. ސަބަބުން މިކަންތައް

  ްކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންުގން.   3ޙަރަކާތ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ މީހުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ވުމުގެ ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ކުރިމަތިެވފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ލަސް 

 ތައް ކުރުމަްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވިއެވެ.ސަބަބުން މިކަންތައް

 ްޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން.  4 ޙަރަކާތ 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުިހންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ  

 ރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަުބން އެއްވެސް ވަ
 

  ްގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން.ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަމަުލކުރާނެ  5ޙަރަކާތ 

ސަބަބު/ދަތިތައް: ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ މީހުން 

ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ކުރިމަތިެވފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ލަްސވުމުގެ 

 ްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވިއެވެ. ތައް ކުރުމަސަބަބުން މިކަންތައް
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   ވިޔަފާރި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .3
 

 ފަހި އަރަނި ޕްރޮގްރާމް 
 

 

 ފަހި އަރަނީގެ ތެރެއިން ދޫކުރެވޭނެ ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު 

ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ  ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށްއިތުރުކުރުމާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ

އަރަިނ '' ސްކީމްގެ ދަށުން އިންސްޓޯްލ މަންޓަްށ މުދާ ނެގުަމްށ  މަޤްސަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފެއްޓެވި '' ފަހި

ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  2500.00މިގޮތުން  .ފަރާްތތައް އިތުރުވުމާއެކު މުދާ ދޫކުރާ ޢަދަދަށް ވަނީ ބަަދލު ގެނެވިފައެވެ ބޭނުންވާ

  .އަގުހުރި މުދާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ  25000.00

ސަރުކާރު  ދޫކުރެވޭނީ ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރާއި  ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ

ފެށި މިސްކީމްގެ ދަށުން ގިނަ ަޢދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މި  ނައަހަރުވަ  2016ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްަޒފުންނަށެވެ. 

ރުފިޔާއާއި  5000.00ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރަމުންމުން ދެއެވެ. މީގެ ކުރިން މުދާ ދޫބައިވެރިވެ މުދާ ނަގަ ސްކީމްގައި

 .މުދަލެވެ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުހުރި 15000.00
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 ފަހި ދުވެލި 

 

 

ނުޑގައި ދުއްވާފަހި ދުވެލި  އުޅަނދުފަހަރު   ޕްރޮގްރާމަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކަ

ބޭނުންކޮށްެގން ހއ. އަތޮޅު ަރއްޔިތުންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ަރށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެޮގްތ 

ރީގެ އުޞޫލުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެމަގު ފަހިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފެށުނު ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި އަދި ވިޔަފާ

  ޕްރޮގްރާމެކެވެ

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އާސަންދައިގެ ދަތުރުތައްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން 

ނޑައެޅޭ ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުޅުދު  އްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރުމަށްވެސް ޤަސްދުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ކަ

 18  ިގައި ރެހެންދި ލޯންޗު ޖެކްސީލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 2019ޖުލައ 
 19  ުރެހެންދި ލޯންޗުގެ ސީޓުތައް މަރާމަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  2019ސެޕްޓެންބަރ 
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 45  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު  2019އުންސިލުގެ ކަ 
 

ގެ  2019
ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ

ގެ  2019
 ނިޔަލަށް ޚަރަދު

2019 
ލިބުނު  ވަނައަހަރު

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  ބަޖެޓް 
 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 6,875,127.00 6,233,913.69 641,213.31
  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 60550.00 54,791.99 5,758.01

646,971.32 6,288,705.68 6,935,677.00 
  މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް

  
 

 
 

  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 5,177,078.00 5,080,242.05 96,835.95

3,347.77 234,553.23 237,901.00 
އަދި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 117,200.00 86,939.00 30,261.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 157,076.00 123,658.77 33,417.23

 223 ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދުހިންގުމަށް  އޮފީސް 1,061,912.00 656,356.04 405,555.96

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 123,960.00 52,164.60 71,795.40
641,213.31 6,233,913.69 6,875,127.00 

  
  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
 

 423 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާއޮފީސް  60,550.00 54,791.99 5,758.01

5,758.01 54,791.99 60,550.00 
  

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  3,736,438.00 3,661,205.71 75,232.29

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 1,440,640.00 1,419,036.34 21,603.66

96,835.95 5,080,242.05 5,177,078.00 
  



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 9102

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތި  

 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ   2019 .4
 

 : އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ
  އަދަދު:ބަްއދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާކައުންސިލުން 

 
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  84ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 83ވަނަ ދައުރުގެ 3ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  .1

 ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

 : )ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން(01އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ. -

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

    ނާއިބު ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

    ސިރާޖްهللا 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

 މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަންތައް:

ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުުރ  1މް ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަ

ގަިއ  10:50ވަނަ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުން  84ވަނަ ދައުރުގެ  3އައިޓަމެއް ނެތުމާއެކު ހއ. ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމާލިއެވެ.

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިން هللاޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 



 

 47  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ސިރާޖްهللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ސަލާމް ޢަލީ ޝަމީމު 1

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު 2

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  85ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަުލވުމުގެ ޢާންމު ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  83 -   

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސް ކުރުން 2019 -   

 އެއްގަމު ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރ އަކަން އަންހެންބޭފުޅަުކ ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  -   

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަ -     ޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން އެއްގަމު ލައިސަންސް ޕްރެކްޓިކަލް ގެންދާނެ ދުވަސްތައް ކަ

ހއ. ވަށަފަރު "ފަށަން " ކިޔާ ގެއަށް ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމެންޓް ސެންޓަރުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާ  -   

ޙަވާލްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމާިއ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއްނިންމުން. ބެހޭ ޤަރާރަށް

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބު ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

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

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

 ހަތްދިހަ އަށްލާރި ( ފާސްކުރުމަްށ ހުށަހަޅަން 
އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ  

 ސިރާޖު / ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްهللا އުންސިލަރ ޢަބްދުކަ :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
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



 

 49  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އެގްޒަމިނަރ އަކަން އަންހެންބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުާމއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ : އެއްގަމު ލައިސަންސް 03އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އަންހެން އެގްޒަމިނަރ އެއް ހޯދުމަްށ 
 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށައެޅުއްވީ  
 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
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކޮްށ  :04އެޖެންޑާ ނަމްބަރ  އެއްގަމު ލައިސަންސް ޕްރެކްޓިކަލް ގެންދާނެ ދުވަސްތައް ކަ
 ގޮތެއް ނިންމުން 

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

ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށައެޅުއްވީ  
 އިންފާޒް  هللا 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
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު



 

 50  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

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

 ހޭ ޤަރާރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިްނމުން.ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމައި ބެ
ހއ. ވަށަފަރު " ފަށަން " ކިޔާގޯއްޗަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން ޮފނުާވފައިވާ 
ފައިސާ ހަވާލްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ހއ. ވަށަފަރު މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓަށް ޖަާވބުދާރީވުމަށް ކަުއންސިލުން ފާސްކުރަންޖެޭހ 

 ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން ޤަރާރު 

ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށައެޅުއްވީ  
 އިންފާޒް  هللا 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
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / ހުށައެޅުން ފާސްވި 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  86ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުެގ  85އަދި  84ވަނަ ދައުރުގ3ެތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

 : )ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން(01އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

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



 

 51  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ތަށެވެ.މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮ -

 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:  

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

 
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  87ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  86ވަނަ ދައުރުގެ 3ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ފާސްކުރުން.

( ސިޓީއަށް މަޝްވަރާ  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
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

(  2019ޖަނަވަރީ  16) LEG/225/2019/2-221ނަމްބަރ: : ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގ02ެއެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާ ކުރުން
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އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 ސިރާޖު  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  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 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  88ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  87ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ފާސްކުރުން.

 އްތައް ނިންމި ކަންތަ

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 ވޯޓު ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް  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 
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ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެްއ  1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

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

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ސިރާޖްهللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  89ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  88ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެްއ  1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

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

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  90ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  89ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ފާސްކުރުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

ގައިވާ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެްއ  1ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

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

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  91ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

ވަނަ ޢާއްމު ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  90ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ފާސްކުރުން.

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި 

 ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންެގ އެވޯޑާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން



 

 55  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލު 90ހއ. 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
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ވަނައަށް އަންނަފަރާތްތަކަށް . ވަނަ އަހަރުގެ ހއ 1440

 ތިރީގައި 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)

  800.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -1

  600.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -2

  500.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -3



 

 56  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ށް (3)  ފޮތުންނާއި ހިތުން މުޅިމުބާރާތުން ދެގޮފި އެއްކޮ

  2000.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -1

  1500.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -2

  1000.00ވަނަ ބައިވެރިޔާއަށް        -3

 (ދެގޮފި އެއްކޮށްލައިގެން) ވަނަ ރަށަށް  01މުޅި މުބާރާތުގެ  (4)

  5000.00ވަނަ ރަށަށް            -1

  3000.00ވަނަ ރަށަށް            -2

  2000.00ވަނަ ރަށަށް            -3

 

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

 (އެލަވަންސް ) ބައިވެރިންނަން ދެވޭ 

  1000.00ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް      -1

ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ  

 އިންފާޒްهللا ދުކައުންސިލަރ ޢަބް :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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު



 

 57  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  92ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

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

 ރަށު ކައުންސިލްތަށް މޮނިޓަރ ުކރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  91އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ހއ. -
 .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
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: ތިަލ އުުތރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިާނމް ދިނުމުގެ އުޞޫަލށާއި އަދި ިމއުޞޫލްގެ ދަށުްނ ހެދިފަިއާވ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

އާންމު ކޮިމޓީްނ ނިންމާފައިވާ ގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށާއި  ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެިރންގެ އުޞޫލް،
އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުން އުފައްަދންޖެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް މެްމބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތަްށ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން



 

 58  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 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      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
 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 ހޯަރފުށި، ތުރާކުުނ، މޮޅަދޫ، ެކލާ،  08ވަނަ އަހަރު މޮިނޓަރ ކުރާ  2019
 މުރައިދޫ، މާރަންދޫ، ތަކަންދޫ، ިދއްދޫ ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަްށ ހުށަހަޅަން      

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 



 

 59  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

: ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުްނ 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ހެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުްނ އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

އުޞޫލް، އާންމު ކޮިމޓީްނ ނިންމާފައިވާ ގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށާއި ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެިރންގެ 
އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުން އުފައްަދންޖެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް މެްމބަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތަްށ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން

 އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ: (1)
 ނަން މަޤާމް #

 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު ރައީސް 01

އިބްރައީސް 02  ޢަލީ ޝަމީމް ނާ

ހީމް ރަޝީދު ކައުންސިލަރ 03 ރާ  އިބް

 ސިރާޖުهللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 04

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 05

 ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 06

އްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ 07 ހަ  މު

 ނަޢީމްهللا ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ 08

ރެކްޓަރ 09  އާދަމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޑި

10 
 

ރެކްޓަރ އިން ބަދީޢު އެސިސްޓެންޓް ޑި  ޙުސަ

 
 ފަސްޑް ރައިޒިންގ ކޮމިޓީ: (2)

 ނަން މަޤާމް #

 ޙުސައިންهللا އަބްދު ރައީސް 01

އިބްރައީސް 02  ޢަލީ ޝަމީމް ނާ

ހީމް ރަޝީދު ކައުންސިލަރ 03 ރާ  އިބް

 ސިރާޖުهللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 04

 އިންފާޒްهللا އަބްދު ކައުންސިލަރ 05

 އިނާމު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ: (3)
 ނަން މަޤާމް #



 

 60  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ހީމް ރަޝީދު ކައުންސިލަރ 01 ރާ  އިބް

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 02

 ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 03

އްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ 04 ހަ  މު

 ނަޢީމްهللا ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ 05

ޕިއުޓީ ޕްރިންސްޕަލް 06 /ޑެ ޕަލް ރުކަޒުގެ ޕްރިންސް  ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަ

ޔާ 07 ވެރި ޕިޓަލްގެ އިދާރީ އިސް  ހއ. އަތޮޅު ހޮސް

 ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ: (4)
 ނަން މަޤާމް #

 ސިރާޖުهللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 01

ރެކްޓަރ 02  އާދަމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޑި

ރެކްޓަރ 03 އިން  އެސިސްޓެންޓް ޑި  ބަދީއުޙުސަ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ  04
ކްނީޝަން  ޓެ

މަދު ސަލީމް  މުޙައް

އްމަދު ނަޞީރު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 05 ހަ  މު

 އިދާރީ ކޮމިޓީ: (5)
 ނަން މަޤާމް #

އިބްރައީސް 01  ޢަލީ ޝަމީމް ނާ

 ސިރާޖުهللا އަބްދު ކައުންސިލަރ 02

 ޝަފީޤްهللا އަބްދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 03

އްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ 04 ހަ  މު

 ނަޢީމްهللا އަބްދު ޑިރެކްޓަރ 05

ރެކްޓަރ 06  އާދަމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޑި

ރެކްޓަރ 07 އިން ބަދީޢު އެސިސްޓެންޓް ޑި  ޙުސަ

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 
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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

     އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  93ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

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

 ހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއްނިންުމން. ދުވަ 06ފެށިގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

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



 

 62  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ަވަނ  2019ފެބުރުވަރީ  28ޙުސައިނަން هللا : ހއ. އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދ02ުއެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮެތއްނިންމުން.ދުވަހުގެ  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 :ކުރެއްވީތާއިދު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 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 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  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 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 93ހއ. 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 މެންބަރުންގެ 



 

 63  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  95ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

ގެލެކުސީ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާތީ އެޢިމާރާތް ކުްއޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ 
 ނިންމުން 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01ޖެންޑާ ނަމްބަރ އެ
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  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 

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

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިޢްލާން 
ކުރަށްވައިގެން އެންމެމަތީ އަުގ ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުާމއި، ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުންތަްއ އިވިލިއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޭދެނ 

 ފަރާތެއް ކައުންސިލުން ނިންމުމަްށ ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 
ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ  

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 



 

 64  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

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

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  96ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުން 95އިދާރާގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ގެލެކުސީ އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައިވާތީ އެއިމާރާތް ކުްއޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
 ނިންމުން 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
  ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 95ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޢަލީ ޝަމީމްނައިބްރައީސް  01      

ދު 02 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް      

  02: ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެ

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



 

 65  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

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

 ފަރާތެއް ކައުންސިލުން ނިންމުމަްށ ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ  

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .އިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފަ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  97ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 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 ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާއި . ހއ .3
 އްިނންމުން ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 



 

 66  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 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 

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

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޢަލީ ޝަމީމްނައިބްރައީސް  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 

: ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުަމށް ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަހަޅާފައިވާތީ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާާރތް ބޭއްވުމަށް ކެލާ ކަުއންސިލުން ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަހޅާފަިއވާތީ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޝަލްއާ އެއްގޮތަށް ހއ. ކެލާ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކެލާގައި ބޭއްވުމަްށ 

 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 
ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ހުށަހެޅުއްވީ  

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަން 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      



 

 67  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

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

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް  98ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

                 
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ  97ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  

 : ) ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން (  01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 
ވަކިކޮޅަކަށް  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

 ވޯޓްނުދެއްވަ 
     ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01

     އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ  ޢަބްދު 02

 
 02ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:  

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

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވި/ ފާސްނުވޭ:  ފާސްވި އިއްތިފާޤުން
    

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  99ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : )01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 



 

 68  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  98ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް  -
 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
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  ވަނަ ޢާންމު 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: ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



 

 69  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  101ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 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

 އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ ޚިދުމަްތ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިނންމުން 
 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 #

ޢަލީ ޝަމީމްނައިބްރައީސް  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 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ށް ގޮތެއްނިންމުން މުވައްޒަފުންނަން އިންޓަރެނޓް ޭބންކިންގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮ

 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު:ުުށަހެޅުއްވީ
 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 



 

 70  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިބްރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ  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 

 : ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަަދލްގެންނަ ފޯރމަްށ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ަބދަލްގެްނނަ ފޯރމް ބަޖެޓު އެންޑް ފައިޭނންސު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޮގތަްށ 
 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން

ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް:ހުށަހެޅުއްވީ  
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝިދު :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: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު 102 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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



 

 71  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 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 #

އިބްރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ  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 

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުުރ   01ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ގައި ނިންމަވާ  10:20ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުން  102އައިޓަމެއްނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ލެއްވިއެވެ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 72  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު 103 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޢަލީ ޝަމީމްނައިބްރައީސް  01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  104ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

 މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުން
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ރުން ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކު: ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

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

 މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާްސ ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ހުށަހެޅުއްވީ
 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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



 

 74  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

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

 ކުރަންޖެހިފައިވާތީ ބިޑްކޮމެޓީގެ ޭބފުޅުން
 ޝަފީޤްهللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު – 1
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  105ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

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

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

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

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  106ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 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

  
 
 
 
 
 
 



 

 76  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 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   

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  107ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 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 
  (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



 

 77  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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 ބަަދލުގެަނއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމް ނަްމބަރ:

 މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާްސ ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ހުށަހެޅުއްވީ
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :އްވީތާއިދުކުރެ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 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 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ވަނަ ޢާންމު  108ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

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

ނޑައެޅުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  8ނިންމާފައިވާ ބައްދަލްވުމުން  ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ތަރުތީބް ކުރުމާއި، ތާރީޚް ކަ
 ދާޓީމް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

 ނިންމި ކަންތައްތައް 



 

 78  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 107އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ.  -
 .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 

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

 ކުރުމަށް ދާޓީމް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިްނމުން.
ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަްށ  8ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  2019

ރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  7އަށް ދިއްދޫ ފިޔަވާ  31ން  28ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދެ ޓީމް ަހމަޖެއްސުމަށާއި އަދި ޖުލައި 
 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 

 ކެލާ،މުރައިދޫ،މާރަންދޫ،ތަކަންދޫ  01ޓީމް:
 ސިރާޖްهللا އުންސިލަރ ޢަބްދުކަ -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
 އަސްފާޤްއެކައުންޓުސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް  -3
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަހްމަދު ނަޞީރު -4

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ތާއިދުކުރެއްވީ :ހުށަހެޅުއްވީ 
 
 
 
 
 



 

 79  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޢަލީ ޝަމީމްނައިބްރައީސް  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 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   109ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 108ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1
 އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުންހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯންޗުގެ ެފރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުްނ  .2

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 108ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .ގޮތަށެވެ  މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



 

 80  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ކޮށް ގޮތެއް : ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯންޗުގެ ފެރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަލުން މުރާޖަޢާ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ނިންމުން 

ފަހިދުވެލި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެުމންދާ އުޞޫލް ރިވިޔުކުރުމަށްޓަަކއި އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިެގން 
 އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

  

 .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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

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

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ވަަނ  108ގައި ވާ   01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ގެ މައްސަލަ އާއ ގުޅޭ ގޮތުން މެމްބަރުންަނން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުްނ  02ވްމިއްޔާ   ފާސް ވުމާއިއެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޔަ

ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ މިތަނުން ދެމުންގެންދާ ަފހިދުވެލީެގ ޚިދުމަތުން ގެންލުންވާތީ އެަކމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ 
 ވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުލުވާޅެއްވިއެވެ.ގޮތެއްނިންމުމަށް ުހށަހެޅިފައި

: ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯންޗުގެ ފެރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ނިންމުން 

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް 02
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 05  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާގައި     

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 

 މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް 01
  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 04   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

       
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   109ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 : ން ރާ ތަ ގެ އިދާ ލް އުންސި ޅު ކަ ތޮ ރުބުރީ އަ ތު މަތީ އު ލަދުން  ތި
: ޚް ރީ ވާލް 30  ތާ އް     1440  ޝަ

       2019ޖުލައި     03
  : ޑި ގަ ށުނު  10:30ފެ

 : ޑި ނު ގަ މު  11:50ޖަލްސާ ނި
 : ނޑާލުން ކަ ދު  ޖަލްސާ މެ

 ޙުސައިންهللا ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ  108ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .3
 ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯންޗުގެ ެފރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުްނ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން .4

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 108ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު  -
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 .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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯންޗުގެ ފެރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ނިންމުން 

ފަހިދުވެލި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެުމންދާ އުޞޫލް ރިވިޔުކުރުމަށްޓަަކއި އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިެގން 
 ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން އިސްލާޙް 

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ  
 އިންފާޒްهللا ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް/ 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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

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

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
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ކޮށް ގޮތެއް : ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލޯންޗުގެ ފެރީ ދަތުރު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަލުން މުރާޖަޢާ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ނިންމުން 

  
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   110ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 109ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -3
 ގޮތެއްނިންމުން  ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލަްށ މަޝްވަރާކޮށް -4
 ފެހިދުވެލީގެ އުޞޫލަށް އާއްމު ޮކމިޓީން ގެނައިސްފައިވާ އިސްލާޙަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  -5
ހއ. އަތޮޅުގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިމުެގ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ުހަށހެޅިފައިވާ ފޯމެޓަށް  -6

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
 އް ނިންމި ކަންތައްތަ 

 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 109ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 : ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #
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     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 : ފަހިދުވެލީގެ އުޞޫލަށް އާއްމު ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

އެނެކްސް ފަހި ދުވެލީގެ ފެރީ ދަތުރުތަކަށް އާއްމު ކޮމިޓީން ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙް، އުޞޫލްގެ 
އެކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި މިހާރުގެ އެނެކްސް އެކެއް ބާޠިލްކޮށް އުޞޫލްގެ ފުރަތަމަ އިސްލާޙްގެ ގޮތުގައި 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަން ).(

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ 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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: ހއ. އަތޮޅުގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ފޯމެޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      



 

 85  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް  

 : ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 އުޞޫލަށް އާއްމު ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން : ފަހިދުވެލީގެ 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 
: ހއ. އަތޮޅުގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ފޯމެޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
ގައިވާ މައްސަލަ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަްމ   01އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ރިޔާސަތުން

ގައިވާ މައްސަލައަށް ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެލުމެއް ހުށަހެޅި ފާސް ވެފައި ވާތީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު  04
ގައި ނިންމަވާ  12:30ވަނަ އާންމު ބައްދަލްވުން  110އައިޓަމެއްނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ލެއްވިއެވެ.

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ޢަލީ ޝަމީމް 01

   

 މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ. 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #



 

 86  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 10
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

         
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   111ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  

ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާ ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަނަ ޢާންމު 111ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެޖެންޑާ ފާސް 

ޑާ ކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެޖެން
 ފާސް ވިއެވެ.  

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 110ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -7
 ބަޖެޓަށް ަބދަލުގެންނަ ފޯަމށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. -8

 
 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 110ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޢަލީ ޝަމީމް ނައިބްރައީ  01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 : ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.02އެޖެންޑާނަމްބަރ 



 

 87  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ކޯްޑ ، 7714 700416 100/ 4/2019ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްެގންނަ ފޯރމް ނަމްބަރ:
 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން  424001އާއި ކޯޑް ނަމްބަރ: 222011ނަމްބަރ:

 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ   

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް  

 ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް 02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު    

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި 

 މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #



 

 88  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  ޢަލީ ޝަމީމް 01
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   112ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން

ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާ ޖަލްސާ  ވަނަ ޢާންމު 112ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
ނޑާލިއަސް ކޯރަމް ހަމަވާނެކަމަށް  15ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ އަދި  މިނެޓަށް ބައްދަލްވުން  މެދުކަ

ވަނަ އާއްމު  112ގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ   10:40ނުފެންނާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
 ބައްދަލްވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
- 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
- 

 ( ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން )  01 އެޖެންޑާ ނަމްބަރ:
-  

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
- 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ހއ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް . ހއ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅުކައުންސިލަރ. ހއ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅުކައުންސިލަރ. ހއ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި   



 

 89  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 .ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   113ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވަނަ އާއްމު 112،  111ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  - 01
 ފަހި ދުވެލީގެ ލޯންޗު ފެރީގެ ދަތުރުތަކަށް މިހާރު ފާސް ކޮށްފައިވާ އަގުތަށް އަލުން މުރާޖާކޮްށ ގޮތެއްނިންމުން  - 02
 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
 ( ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން )  01 އެޖެންޑާ ނަމްބަރ:

  
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 111ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 112ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      



 

 90  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: ފަހި ދުވެލީގެ ލޯންޗު ފެރީގެ ދަތުރުތަކަށް ކުރިން ފާސް ކޮށްފައިވާ އަގުތަށް އަލުން މުރާޖާކޮށް 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއްނިންމުން 

ފަހިދުވެލީގެ ތެރޭން މިހާރުކުރަމުންދާ ފެރީގެދަތުރުތަކުގެ އަގުތަށް ތިރިގައި މިދަންނަވާ ގޮތަްށ 
މަހުން ފެށިގެން ދަށުެގ ކުޑަކުދީންގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުނަގާގޮތަްށ  12ބަދަލްކުރުމަށް ފެންނަކަަމށާއި އަދި 

 ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން ).(

 ދެކޮޅަށް އެއްކޮޅަށް ރަށް #
 150/- 100/- ދިއްދޫ، ވަށަފަރު  01
 300/- 200/- ވަށަފަރު، ހަނިމާދޫ  02
 300/- 200/- ވަށަފަރު، ކުޅުދުއްފުށި  03
 150/- 100/- ދިއްދޫ ، އުތީމް 04
 300/- 200/- ދިއްދޫ، ހަނިމާދޫ  05
 300/- 200/- އުތީމް، ކުޅުދުއްފުށި  06
 300/- 200/- އުތީމް، ހަނިމާދޫ  07
 300/- 200/- ހނިމާދޫ، ކުޅުދުއްފުށި  08
 300/- 200/- ދިއްދޫ، ކުޅުދުއްފުށި 09

  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
ފާސް ކޮށްފައިވާ އަގުތަށް އަލުން މުރާޖާކޮށް  : ފަހި ދުވެލީގެ ލޯންޗު ފެރީގެ ދަތުރުތަކަށް ކުރިން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ގޮތެއްނިންމުން 
ގެ މައްސަލައަށް  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ ޢައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 

ނެތުމުން ހއ. ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާސް ވުމާއި އެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެއް 
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 10:55ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  113އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް . ހއ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ޢަލީ ޝަމީމް 01  

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

       
         

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   114ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ޙުސައިންهللا ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ވަނަ އާއްމު  113ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -9

 ކައުންސިލްޚަރަދުގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. -10
ނަމްބަރ ސާކިއުލަރ ގައިވާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ތައްޔާރު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން  2ފިނޭސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ  -11

 މަޝްވަރާކުރުން
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 ނިންމި ކަންތައްތައް 
 ( ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން )  01 އެޖެންޑާ ނަމްބަރ:

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 113ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
ގައިވާ  02ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް  01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން  

މައްސަލައަކީ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެޖެންޑާ ކުރެއްވި މައްސަލާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަުމން ވިދާޅުވީ މި
މައްސަލައަކަށްވާތީ މައްސަލާގައި އިސްބަސްދެންނެވުމަށް ކައުްނސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުދެއްވާ މައްސަލަ 

 ބަހުސަށް ހުޅުވާޅެއްވިއެވެ.
 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލްޚަރަދުގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކާ  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް: 
ނަމްބަރ ސާކިއުލަރ ގައިވާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ތައްޔާރު  2ފިނޭސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް:

 ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
ގެ މައްސަލައަށް  03ޓަމް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ ޢައި ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްކޮށް މެމްބަރުން ދެއްވިލަަފއާއި އެއްގޮތަށް ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ 
ތޮޅު އެމައްސަލާގެ ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ބަންދު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި  މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. އަ

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:15ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  114ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  
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ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް . ހއ ސަލާމް ޢަލީ ޝަމީމް 01  

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވިފައި 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   115ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 114ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -12
 ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި ކުރެވޭ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. -13

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 114ހއ. 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:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 : ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި ކުރެވޭ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.02އެޖެންޑާނަމްބަރ 



 

 94  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
ގައިވާ  02ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް  01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން  

ވަނަ އާއްމު  114ވަމުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައަކީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުން ކައުްނސިލް މައްސަލާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއް
ބައްދަލވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދުވަހު ގޮތެއް ނިމިފައި ނުވަނީ 

ަފއި ނެތުމުން ކަމަށާއި އެހެްނ ކަމުން މިއަދު މިމައްސަލައަްށ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް މެްނބަުރން ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވެ
 ގޮތެއްނިންމޭ ވަރަށް ބެްނބަރުން ތިބުމައިއެކު މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ބަުހސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.: ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި ކުރެވޭ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
ގެ މައްސަލައަްށ  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުންފާސްވުމާއި އެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު 
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:10ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  115ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ތިން

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

ރަޝީދު އިބްރާހީމް 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 



 

 95  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްތީގައި   

 

 .ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު  

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

    
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   116ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 115ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -14
 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާ ގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  -15
ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ޚިދުމަތްދޭ އަގުތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް  -16

 ގޮތެއްނިންމުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީދިނުމުގައި ޢަމަލްުކރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -17
 ކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ -18
 ކައުންސިލުން ދެވޭ ބައެއް އިދާރީ ޚދުމަތްތަކުން އިދާރީ ފީއެއް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. -19

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 115ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 96  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ޚިދުމަތްދޭ އަގުތަކަށް : ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ހއ. އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ހައުސް ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ުއޞޫލް މުރާޖާކުރުމަށް އާއްމު ކޮމިޓީއަްށ 
 ފޮނުވަން ފެންނަކަަމށް ހުށަހަޅަން.

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ 
 ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފަރާތްތަކަށް އެހީދިނުމުގައި ޢަމަލްކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން : އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކިއެކި 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 މަޝްވަރާކުރުން 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 މާލެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  : ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި 05އެޖެންޑާނަމްބަރ 



 

 97  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފީއެއް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް : ކައުންސިލުން ދެވޭ ބައެއް އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކުން އިދާރީ 06އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއްނިންމުން.

 
 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
  
 ބޭންކުން ހިއްސާ ގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން : މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
: ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ބޭނުންކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ޚިދުމަތްދޭ އަގުތަކަށް 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
 

ކަށް އެހީދިނުމުގައި ޢަމަލްކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން : އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަ 04އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 މަޝްވަރާކުރުން 

 : ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 05އެޖެންޑާނަމްބަރ 



 

 98  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އެއް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް : ކައުންސިލުން ދެވޭ ބައެއް އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކުން އިދާރީ ފީ 06އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއްނިންމުން.

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ރަސްމީ ދަތުރުގައި  އިބްރާހީމް ރަޝީދު  02

 .ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

    
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   117ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 116ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ  -20
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙިއްސާ ގަތުމަށް ހުަށހަޅާ ފޯރމްތަކުގާ ސޮއިކުރުމާއި އަދި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ބޭންކުްނ  -21

 .މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް  ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން
 އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙިއްސާގަތުމާއި ޤަރާރު ފާސް ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންުމން. -22

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ  

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު  116ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 



 

 99  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފޯރމްތަކުގާ ސޮއިކުރުމާއި އަދި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން : އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ބޭންކަށް މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ދެފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙިއްސާގަތުމާއި ޤަރާރު ފާސް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއްނިންމުން.

މަްށ އިސްލާމިކް ބޭނުންކުން ޙިއްސާގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޤަރާރު ފާސްކުރު
 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަމެވެ.

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ 
 އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #



 

 100  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 
  
: އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯރމްތަކުގާ ސޮއިކުރުމާއި އަދި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 މުން ބޭންކަށް މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ދެފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިން 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި   

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަތޮޅު . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

    
 
   



 

 101  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   118ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 117ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ  -23
 ވަނަ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯަމށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  05ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -24

 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 117ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  05: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



 

 102  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް  

ގައިވާ  02ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް  01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން  
ންާވ މައްސަލާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަުމން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުްނ ޙިއްސާ ތަގުމަށް ބޭނު 

ފައިސާ އާއި މިއިދާރާގެ ލޯންޗުގެ ޝީޓުތަށް ހެދުަމށްބޭުނންވާ ފައިސާ ހިމެނޭގޮތަށް ހަދާފައިާވ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލެއްކަަމްށ 
ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. ލޯންޗުގެ ޝީޓް ތަކުގެ ކޮސަންބާ އިންގޮތަށް ބައިދާފައި ޝީޓްތަށް ހަދަީނ 

ދި އަލިފާންނިވާފުޅިލާ ބޮކުސްވެސް ތައްޔާރު ކުރަނީ ފައިބަރުންކަން ސާފް ކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި ފައިބަރއިން ކަމަށާއި އަ
ޙިއްސާ ގަތުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއަކީ މިކައުންސިލަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާކަން ސާފް 

 ކޮށްދެއްވިއެވެ.
 ވަނަ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  05ކައުންސިލްގެ : ހއ. އަތޮޅު 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ގެ މައްސަލައަްށ  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 
ޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންފާސްވުމާއި އެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައި

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:10ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  118ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ސަލާމުގައި ޢަލީ ޝަމީމް 01  

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   119ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 



 

 103  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 118ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -25
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 118ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް   

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 
 119ންވަަނ ދައުރުގެ ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު މައްސައްކަތެއްނެތުމާއި އެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ތި

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 10:45ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #



 

 104  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ ސަލާމުގައި   

 .ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   120ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
  

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 119ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -26
ސްކޫލްތަކުގެ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަން ފަިއސާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލަށް އިސްލާޙް   -27

 ގެނައުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 119ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



 

 105  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

ސްކޫލްތަކުގެ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަން ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 އުޞޫލަށް އިސްލާޙް ގެނައުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް 

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

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން  02އައިޓަމް ފާސްވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައަކީ ސްކޫލް / މަދަރުސާ ތަކުން ހޮވޭ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ފައިސާގެ އިނާމް 
ތަމަ އިސްލާޙް އާއިގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ ފުރަ

 މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް   

އުޞޫލަށް މިހާރު ގެނެިވފައިާވ ބަދަލަކީ މަީތ ސާނަވީބައި އެންމެމަތީން ހޮވޭ ކުިދންނަްނ އަތޮޅު 
ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އިނާމް ދިނުމަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހެއް ކަމަށާއި އަދި މިއުޞޫލްގެ ދަށުން ޓޮޕްޓެންގައި ހިމެޭނ 
ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަންވެސް އިނާމް ދޭންޖެހޭތީ އެބަޔަށްވެސް މިގެނެވުނު އިސްލާހުން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ 

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ގައިވާ މައްސަލައަށް  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމާއި އެކު ހއ. 
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:00ން ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވު 120އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   



 

 106  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   121ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
  

އެޖެންޑާ ފާސްކުރި   
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 120ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -28
( ގެ ސިޓީއަށް  2019ސެޕްޓެމްބަރ  16) CCS/2019/183-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ: -29

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
ލޭގަިއ ބޭވުމަްށ ހަަމޖެހިފައިވާ " ޖަމާޢަތުގެ ތަޢުލީުމގެ މަހާސިންތާ " އަށް މާ  29ން  28ސެޕްޓެމްބަރ  2019 -30

هللا އިންފާޒުގެ ނަން ފޮުނވާފައިވާތީ އެބައްދަލްވުމަށް ކައުްނސިލަރ ޢަބްދުهللا ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދު
 އިންފާޒު  ފޮނުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 ސެޕްޓެމްބަރުން ( އާއި ގުޅޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  2019މެއި ން  2019) ފަހި ދުވެލި ރިޕޯޓް  -31
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  120ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      



 

 107  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ށް މާލޭގައި ބޭވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " ޖަމާޢަތުގެ ތަޢުލީމުގެ އަ   29ން  28ސެޕްޓެމްބަރ  2019:  03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
އިންފާޒުގެ ނަން ފޮނުވާފައިވާތީ އެބައްދަލްވުމަށް ކައުންސިލަރ هللا މަހާސިންތާ " ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 

 އިންފާޒު  ފޮނުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން هللا ޢަބްދު 

 .ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  މެންބަރުން ވޯޓް 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އާއި ގުޅޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކޮށް ސެޕްޓެމްބަރުން (  2019މެއި ން  2019: ފަހި ދުވެލި ރިޕޯޓް ) 04 އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއްނިންމުން 

  
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 108  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
                                  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

                    ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
(  2019ސެޕްޓެމްބަރ  16) CCS/2019/183-221: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ:02 އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ގެ ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
  

ހަމަޖެހިފައިވާ " ޖަމާޢަތުގެ ތަޢުލީމުގެ އަށް މާލޭގައި ބޭވުމަށް   29ން  28ސެޕްޓެމްބަރ  2019:  03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
އިންފާޒުގެ ނަން ފޮނުވާފައިވާތީ އެބައްދަލްވުމަށް ކައުންސިލަރ هللا މަހާސިންތާ " ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 

 އިންފާޒު  ފޮނުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން هللا ޢަބްދު 
ގެ ބަހުސް ނިމި އަދި  03ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ރިޔާސަތުން 

ގައި ވާ މައްސަލާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ފަހުްނ  04ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުްނފާސްވެފައިވާތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާޅެއްވިއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރުން ( އާއި ގުޅޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކޮށް  2019މެއި ން  2019 : ފަހި ދުވެލި ރިޕޯޓް )04 އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ގޮތެއްނިންމުން 

ގައިވާ މައްސަލައަށް  04ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 
ރު މަސައްކަތެއް ނެތުމާއި އެކު ހއ. ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުން ފާސްވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތު

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:40ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  121އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 
 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 



 

 109  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   122ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 121ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -32
ނޑުގެ ލައިސަންސް އާއިބެހޭ  -33 ޕްރެކްޓިކަލް އިމްތިޚާން ރަސްމީދުވަހު މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ އެއްގަމާއި ކަ

 ނުރަސްމީގަޑީގައި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 121ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން  02ފާސްވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ނޑު ލައިސަންސް ރަސްމީ ދުވަހު މަޢުލޫމަތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ މިއިދާރާއި ދޫކުރަމު ންގެދާ އެއްގަމާއި ކަ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުްނ އެޖެންޑާ ކުރެއްވި މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އަދި މިގޮތަށް 



 

 110  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

އްދަލްވުމު ނިންމައިގެންނޫީނ މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ބައެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެދެމުންދާއި މިކަމަށް ގޮތެއް ކައުންސިލްގެ ބަ
 ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކަަމށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް   

މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އާއިބެހޭ ޕްރެކްޓިކަލް އިމްތިޚާން  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް: 
 ރަސްމީދުވަހު ނުރަސްމީގަޑީގައި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް ވީއްލިފައި ޢަލީ ޝަމީމް 01

 .މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   123ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 122ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -34
ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ) އެސް.އޭ.ޕީ (އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޙަފްލާއަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް      -35

 ޙުސައިން މާލެ ވަޑައިގަތުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުން هللا ޢަބްދު
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 



 

 111  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 122ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1
ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ) އެސް.އޭ.ޕީ (އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޙަފްލާއަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .2

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުން ޙުސައިން މާލެ ވަޑައިގަތުމާމެދު هللا ޢަބްދު
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ޙަފްލާއަށް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ) އެސް.އޭ.ޕީ (އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ  03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ޙުސައިން މާލެ ވަޑައިގަތުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދުކައުންސިލަރ  03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ) އެސް.އޭ.ޕީ (އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޙަފްލާއަށް  03އެޖެންޑާނަމްބަރ 
 ޙުސައިން މާލެ ވަޑައިގަތުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 

 
ގައިވާ މައްސަލައަށް  02އައި ޓަމް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާއި އެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު 
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:05ވަނަ އާއްނު ބައްދަލްވުން  123ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 



 

 112  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާގައި   

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދާއިރާގެ މަސައްކަތަށް ވީއްލިފައި ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 02   އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

    
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   124ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 123ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -36
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

  ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 123ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .3
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #



 

 113  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައި ޓަމް ރިޔާސަތުން 
ވަަނ  124ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ވުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމާއި އެކު ހއ. އަތޮޅު 

 ގައި ނިންމަވާ ލެއްވިއެވެ. 10:45ޢާއްމު ބައްދަލްވުން 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

    
 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   125ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 



 

 114  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

37-   
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

- 
 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް  

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަތޮޅު . ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޢަލީ ޝަމީމް 01

މޮނިޓަރިންގ ޓީމާއެކު (ރަސްމީ ދަތުރު )  އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ރަސްމީ ދަތުރު ) މޮނިޓަރިންގ ޓީމާއެކު ( 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   126ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ,124,125ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -38
ނުދައްކާތާ ގިނަދުަވސްތަކެއް ވެފައިވާތީ ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަުކން ފައިސާ  -39

 އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
ޙުސައިން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމަށް އިހަަވންދޫ ކައުންސިލުން هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު -40

 އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
 ވެލި ފެރީ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުންފަހި ދު -41



 

 115  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 124ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  މެންބަރުން ވޯޓް 

 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  125ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ކޮޓަރި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުދައްކާތާ : ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކުއްޔަށް 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 



 

 116  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޝަމީމްނައިބްރައީސް ޢަލީ  01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 : ފަހި ދުވެލި ފެރީ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 04 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވޯޓު ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ގައިވާ  01މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
އިއެކު ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ މޭޒުން ޔަވްމިއްޔާ އިއްވުމާ

ގެ  02ބައްދަލްވުމުބައި ބައިވެރިވެލެއްިވ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއިއެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ފަހު މައްސަލަ ބަުހސަށް ހުޅުވާޅެއްވިއެވެ.

 ރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް މަޝްވާ  



 

 117  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

: ސްޓޭޓް ހައުސްއިން ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނުދައްކާތާ 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 
ޙުސައިން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަކަށް ވީއްލުމަށް އިހަވަންދޫ هللا :ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

ގައިވާ މައްސަލައަށް  04ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުން ފާސް ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެ
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:45ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  126އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   127ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 



 

 118  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ފާސްކުރުން.ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ  126ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -42
( "ދަ ޕްރިލިމިނަީރ އެސެސްމެންޓް އޮން ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ަދ  MDNމޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯރކް ) -43

ޢަލައި ވަސައްލަމައަށް هللا މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުން ޞައްލަ
ސިލުން ބަޔާނެްއ ފުރައްސާރަކޮށްފައި ވާތީ އެރިޕޯރޓް ކުއްވެރިކޮށް އެޖަމްއިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި މިކައުން

 ނެރުމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން.
 

 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 126ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

( "ދަ ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމެންޓް އޮފް  MDN: މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯރކް )02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
ޢަލައި هللا ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުން ޞައްލަ 

ސިލުން ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ވާތީ އެރިޕޯރޓް ކުއްވެރިކޮށް އެޖަމްއިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި މިކައުން 
 ބަޔާނެއް ނެރުމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން.

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01



 

 119  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 01 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ކަންތައްތަށް މަޝްވާރާ ކުރެއްވި 

ގައިވާ  01މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ މޭޒުން ޔަވްމިއްޔާ އިއްވުމާއިއެކު ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

ގެ  02ބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއިއެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ބައްދަލްވުމުބައި ބައިވެރިވެލެއްިވ މެމް
އިންފާޒުއަްށ هللا މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ފަހު މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

 ލެއްވިއެވެ.މައްސަލާގެ އިސްބަސް ދެންނެވުމަށް ފުރުޞަތުދެއްވާ މައްސަލަ ބަުހސަށް ހުޅުވާ

( "ދަ ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމެންޓް އޮފް  MDN: މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯރކް )02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
ޢަލައި هللا ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި އިސްލާމް ދީނާއި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުން ޞައްލަ 

ސިލުން ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ވާތީ އެރިޕޯރޓް ކުއްވެރިކޮށް އެޖަމްއިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި މިކައުން 
 ބަޔާނެއް ނެރުމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން.
ގައިވާ މައްސަަލއަްށ  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންާޑ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 

. ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުން ފާސް ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 12:05ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  127އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 



 

 120  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 

 .ފާސްކޮށްފީމެވެ މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   128ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
  

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 127ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ   
އަތޮޅު ަކއުންސިލާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ ކޯސްތަށް އެ ުޔނިވަރސިޓީ އާއި ހއ.  -44

 މިއަތޮޅުގައި ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު  128ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 121  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯސްތައް އެޔުނިވަރސިޓީ އާއި ހއ. އަތޮޅު : ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި ހިންގުމާ  ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ  01މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
އިދާރީ މޭޒުން ޔަވްމިއްޔާ އިއްވުމާއިއެކު ޔަވްމިއްޔާ އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާޅި ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި 
އިންފާޒު ޔަވްމިއްޔާ ބައްލަވާލަން ބޭުނންފުޅުވާތީ އެފުރުަޞުތ ރިޔާސަތުން ކައުންސިލަރ هللا ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ޢަްބދު

ޑިގެންފައި ނުވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ކުރުމަށް އިންފާޒުއަށް ދެއްވުމަްށފަހު އިތުރު މެމްބަރަކު އެދިވަهللا ޢަބްދު
ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔަވްމިއްޔާ ފާސް 

ަމއްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެއްވި ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން  02ވުމައިއެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ސިރާޖަށް އިސްބަސް ދެއްނެވުމަށް ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ދެއްވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯސްތައް އެޔުނިވަރސިޓީ އާއި ހއ. އަތޮޅު 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި ހިންގުމާ  ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  ކައުންސިލާ 

ގައިވާ މައްސަަލއަްށ  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންާޑ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުން ފާސް ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި އި

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:45ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  128އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
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 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަތޮޅު . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ    

 
 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   129ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު  ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން 128ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1
ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ފައިސާގެ އިނާމް ލިބިަވޑައިގަންނަވާ އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާަމށް ކުރިމަލީ  .2

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނދައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
" ޕްރިންސްޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރ " ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް  .3

 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. D2/225/2019/7-13ބަރ:ފިނޭންސުގެ ނަމް
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
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   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 129ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ އިނާމް 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ފައިސާގެ 

 

   

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ : " ޕްރިންސްޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރ " ކަމަށް 03 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. D2/225/2019/7-13އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަމްބަރ:

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      
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އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ  01މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭ  02ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އްވަމުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައަކީ އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ އިނާމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމް ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެ
ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ބަްއދަލް ވުމުކުންފާސް ކުރަންޖެހޭތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެްސ 

 މައްސަލައަށް ގޮތެއްނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މި

: އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ އިނާމް 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭ 

: " ޕްރިންސްޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރ " ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ 03 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. D2/225/2019/7-13އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަމްބަރ:

 
 ތް ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަ 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ޝަމީމްޢަލީ  01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި  

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލަރ ސާލާމް އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
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 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   130ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ     

  
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 129ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .4
 ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިނންމުން.ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް ބަަދލް ގެްނނަ  .5

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 129ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 .ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝިދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 : ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް ބަދަލް ގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.02 އެޖެންޑާނަމްބަރ

 .ން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރު   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      
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 04: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 
 - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ  01އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ ރިޔާސަތުން 
ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭ  02ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ދެމުްނ މިހާރުގެންދާ ކޮމްޕިއުޓަރ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ިވދާޅުވީ މިމައްސަލައަކީ މިއިދާރާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތް 
ސިސްޓަމަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ސިސްޓަމަކަށްވާތީ އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތަށް އެސިސްޓަމަށް ސަޕޯރޓް ނުކުރާތީ 

ބަރުން އައު ސިސްޓަމެއް ގެނައުމަށް ބޭންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަފައިވާ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލަަކށް ވާތީ އެކަން މެމް
ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ފަުހ ފާސް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގެން ަމއްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެެވ. އަދި މިހާރު ގެނައުަމްށ 

 ރުފިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 9500.00ހަމަޖެހިފައިވާ ސިސްޓަމުގެ އަގަކީ 

 ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.: ކައުންސިލް ބަޖެޓަށް ބަދަލް ގެންނަ 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
ގައިވާ މައްސަަލއަްށ  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންާޑ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުން ފާސް ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. 
 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:10ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  130ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

ރަޝީދުއިބްރާހީމް  03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 - - - 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

ން # މް ނަ  މަޤާ

ރު 01 ދު ނަޞީ މަ އް ހަ ކްޓަރ    މު ރެ  ޑި
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ފިސަރ ޢަލީ ރަޝީދު 02 ވް އޮ ރޭޓި ޑްމިނިސްޓް  އެ

 .މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   131ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

   
  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ވަނަ އާއްމު  130ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .6
ވަނަ ދުވަހުން  2019ޑިސެމްބަރ  11ޙުސައިނަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު .7

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެްއނިްނމުން 10ފެށިގެން 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ކުރުން ޔަޥްމިއްޔާ ފާސް : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 130ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ  2019ޑިސެމްބަރ  11ޙުސައިނަން هللا : ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން  10ދުވަހުން ފެށިގެން 



 

 128  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 2019 ޑިސެމްބަރ 11ޙުސައިނަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  
 ދުަވހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް ފެންނަަކމަށް ހުށަހަޅަން  10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ހުށަހެޅުއްވީ 
 އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ  01މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއް 02ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ިވދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން ރާއްޖޭންބޭރަށް އޮޕަރޭޝަނަކަން ދާންޖެހޭީތ 
އިދެއްވުމަްށ ނަގާ ޗުއްޓީއެއް ކަމަށާ އެހެން ކަމުން މިމައްސަލައަށް މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ފަހުން ގޮތެއް ނިންމަވަ

 އެދި 

ވަނަ  2019ޑިސެމްބަރ  11ޙުސައިނަން هللا : ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02 އެޖެންޑާނަމްބަރ
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން  10ދުވަހުން ފެށިގެން 

 

ގައިވާ މައްސަަލއަްށ  02އެޖެންާޑ އައިޓަމް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުން 
ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުން ފާސް ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. 

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:00ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  131އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެ 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 



 

 129  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަހަރީ ޗުއްތީގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު  01

ސިރާޖުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މާލޭގައި  

 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 
 

ން # މް ނަ  މަޤާ

ރު 01 ދު ނަޞީ މަ އް ހަ ކްޓަރ    މު ރެ  ޑި

ފިސަރ ޢަލީ ރަޝީދު 02 ވް އޮ ރޭޓި ޑްމިނިސްޓް  އެ

   
.މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   132ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

   
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 131ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .8
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަަދލްގެްނނަން ފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއްނިންމުން. .9

 ކަންތައްތައް  ނިންމި 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 131ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 130  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 : ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.02 އެޖެންޑާނަމްބަރ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ  01މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ގައިވާ މައްސަލަ ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭ  02ޔަވްމިއްޔާ ފާސް ވުމާއި އެކު އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ އިނާމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެޭހ 
ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެްޓ  ފައިސާއާއި އަދި އެހަފްލާބޭއްވުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ތަކަށް ފައިސާ

އިންފާޒު ތަފްޞީލް هللا ކޮންޓްރޯލް ފޯމެއް ކަމަށާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބައްދަލްވުމުގެ ބޭރުން ކައުންސިލަރ ޢަބްދު
 ދެއްވާފައިވާތީ މިމައްސަލައަށް ަބހުސް ކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 : ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.02 އެޖެންޑާނަމްބަރ

ގައިވާ މައްސަަލއަްށ  02ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންާޑ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ.  ބަހުސްކޮށް އަދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެލުން ފާސް ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 11:10ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުން  132އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަތޮޅު . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   
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އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު  އަހަރީ ޗުއްތީގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު  01  

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 
 

.މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ     
 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   133ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 132ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .10
 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 132ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
އްމު ބައްދަލްވުްނ ވަނަ އާ 133ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 10:45

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ޙުސައިންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަލާމް 

ސިރާޖުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ސަލާމް 

 
 

ފަރާތްތައް ބައްދަލުވުން އަޑުއެއްސެވުމަށް ހާޟިރުވެލެއްވި    
 އެޑްރެސް  ކާޑް ނަމްބަރ.ޑީ.އައި ނަން  #

 - - - 

.މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  
 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   134ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 133ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .11

 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
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  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 133ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސް  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން 
ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުްނ  134އެޖެންޑާ ގައި އިތުރު އައިޓަމެއް ނެތުމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ

 ގައި ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 10:45

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01  

ރަޝީދު އިބްރާހީމް 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ޙުސައިންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި 

އިންފާޒު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ރަސްމީ ދަތުރުގައި  

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 
 
 

ން # މް ނަ  މަޤާ

ބްދު 01 ކްޓަރ    ނަޢީމްهللا ޢަ ރެ  ޑި

ފިސަރ އަލީ ރަޝީދު 02 ވް އޮ ރޭޓި ޑްމިނިސްޓް  އެ



 

 134  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  
 

  
.ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް   

 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    

    
 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   135ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  
   

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 134ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .12
 ސަރަހައްދީ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ " އުތުރު ދަރުބާރު " ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  .13

ދުވަސްަތކާ، ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާ ެބހޭގޮތުން އެއްގަމު ލައިސަންސް ދުއްވުމާ އަމަލީ އިމްތިހާނު ބާއްވާ،  .14

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  134ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 
  02 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

   -: ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 



 

 135  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

 ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.  01ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ރިޔާސަތުން  -45

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01  

ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

ޙުސައިންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަސްމީ ދަތުރުގައި  

އިންފާޒު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02 ޗުއްޓީގައިއަހަރީ    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 
 

.މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  
 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ    

    

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުން ތަކާއި،  135ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

  
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 



 

 136  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 134ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

ސަރަޙައްދީ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ "އުތުރު ދަރުބާރު" ގެ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން  :02 އެޖެންޑާނަންބަރު 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

 

 

އެއްގަމުލައިސަންސްގެ ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިހާން ބާއްވާ ދުވަސްތަކާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާ  :03 އެޖެންޑާނަންބަރު 
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ   
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 137  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   136ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 
   
 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: 

 ދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ 

ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައި  ވަނަ ޢާންމު  136ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުވާލެއްވި 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް  135ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިސްލާހެއް ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ 
 ށް އެއްސެވުމުން ބައްދަލްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެޖެންޑާ ފާސް ވިއެވެ. ވޯޓަ

 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 

  ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 135ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .15
   GA/225/2019/5-227މިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު:  .16

( ސިޓީގައިވާ ހއ. ހދ އަދި ށ އަތޮޅު ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް  2019ޑިސެންބަރު  23) 

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުްނ.ހަމަޖެހިފައިވާ މަހާސިންތާ "އުުތރު ދަރުބާރު" ގައި ބައިވެރިވުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 138  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 136ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  -
 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބުރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 
  02 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ވަނަ ޢާންމު  135ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  :ރިޔާސަތުން  -46

 ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.  01ބައްދަލުވުމުގެ އައިޓަމް ނަްނބަރު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން  

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް. ހއ   

ނާއިބްރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރހއ.  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި   
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.މިޔަޥްމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ  
 ސޮއި މަޤާމް ނަން  #

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް . ހއ ޢަލީ ޝަމީމް 01   
ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ    
 

  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
--------------- 

  ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ  .5
 

 އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

ރަށްރަށުގައި އޮންނަ އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކީ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން ހޮވަންޖެހޭ 

ކޮމިޓީއެކެވެ. އެގޮތުން މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަްށ 

އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޮކމިޓީތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވަްނޖެހޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުެގ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

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

ލަވާލައި އެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކަުއންސިލާއި ހިއްޞާ ކުރުމަށް ދައުރަކަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އެކު

ނޑިތަކަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  އެންގިފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޓީތަކުން ހުސްވާ ގޮ

ރެވެމުން ދެއެވެ.  އެހެން ނަމަވެްސ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރަށު ކައުންސިލް ތަަކށް އަންގައި އެކަން ކު

 ބައެއްރަށްރަށުން އެ ކޮމެޓީއަށް ުކރިމަތިލާނެ ފަރާތެއްނެތުުމން ކޮމެޓީތައް ހޮވުމުގައި ދަތިތައް ހުރިަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ހޮވިފައިވާ ރަށްރަށް 

 މަޤާމު މީހާގެ ނަން  ށް ރަ  #

 ރައީސާ  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާނީޒް ުކދެހިމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި  ހޯރަފުށި  1

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނާސިހާ ާވރޭވިލާ ހއ. ހޯރަފުށި  



 

 140  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލައިލާ ަސއިމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި  

 މެމްބަރ އުދަރެސް ހއ. ހޯރަފުށިއަލްފާޟިލާ ޝަޒިއްޔާ  އާދަމް   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އިޙުސާނާ އަބޫބަކުރު މެމޯސާގެ ހއ. ހޯރަފުށި  

 ރައީސާ  އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޝަހުމާ ދުންފިނިގެ ހއ. ކެލާ ކެލާ  2

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރިޒުމާ ރަތްވިނަ ހއ. ކެލާ   

 މެމްބަރ ކެލާއަލްފާޟިލާ އާޠިފާ ޢާތިފް ބޮންިތ ހއ.   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވަޙީދު އޯކިޑް ހއ. ކެލާ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަރުމީލާ އަހިމާގެ ހއ. ކެލާ  

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނަޝާޔާ ނައިސް ހއ. ކެލާ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނާޞިރާ ިމއަހެލި ހއ. ކެލާ  

 ރައީސާ  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަުހލާ ސުތުލިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ  ދިއްދޫ  3

 ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒުހުދާ ޑިއަރުހައުސް ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޝިދާ ިބންމަތީގެ ހއ. ދިއްދޫ  

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާހިދާ ަރޙްމާނީހިޔާ ހއ. ދިއްދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ޢާދިލާ ޢަލީ  އާލިާޔ 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. މާރަންދޫهللا އަލްފާޟިލާ އުނައިޝާ ޢަބްދު  

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސިމްނާ ާޝދީވިލާ ހއ. މާރަންދޫ  

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ސަޒްނާ ސަޢީދު އަސަރީގެ ހއ. މާރަންދޫ   

 މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ޝާދީވިލާ ހއ. މާރަންދޫ  



 

 141  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ރައީސާ  ުހވަނދުމާގެ ހއ. އުތީމުهللا އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ަޢބްދު 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.  

 

 

  ްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްތައ 

 ނަން  ސ.ނ.

 ހޯރަފުށު  6

 އިހަވަންދޫ  7

 ކެލާ 8

 ވަށަފަރު 9

 ދިއްދޫ 10

 މާރަންދޫ 12

 އުތީމް 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 142  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

  ުއިދާރީ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާފައިވާ ޚަރަދ 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 665.00މާރަންދޫ 
 85200.00ކެލާ 

 މާރަންދޫ، ކެލާ  މްދަނީ އާ 

 9250.00އުތީމު 
 5041.00މާރަންދޫ 
 82100.00ކެލާ 

 އުތީމު، މާރަންދޫ، ކެލާ  ޚަރަދު

 ތަމްރީން -

 1000.00މާރަންދޫ 
 25000.00ވަށަފަރު 

ކެލާ ސްޕޮންސަރ 
2500.00 

 މާރަންދޫ، ވަށަފަރު، ކެލާ ފައިސާގެ އެހީ

 އެހެނިހެން  -

 ޖުމްލަ  

 
 
 



 

 143  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

 ނިންމުން 

ވަީނ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ރުއަހަ ވަނަ 1920 ކައުންސިލުމި

ކުރެވިފައެވެ. ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކައުންސިލްތަަކށް ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން އެކި  އެކަމާގުޅިގެން ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަިތ ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ސަބަބުން ކައުްނސިލްގެ މެންބަރުން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްހޭދަކުރުމާ، އިންތިހާބީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުތަކުގެ 

  ގޮންެޖހުން ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. އެެދވޭގޮތުގައި ހިންގުމަށް ގިނަ އައިސްފައިވާ  ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ާލބަާއިއ  ތިބެ،ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިޚްލާސްތެރި  އަޅުގަ

އަޅަމެންގެ هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

 އްވާށިއެވެ.ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރަ ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 

 آمــــــــــين

 1441ޖުމާދަލްއޫލާ  24

 
 2020ޖެނުއަރީ  19

 

 

 

 


