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  ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

g 
ނަބިއްޔާ  މަތް ނާ ދަށްނަވަމެވެ. އަދި މި އުއްމަތުގެޘަސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި هللا ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް
އަދި މި ޞަލަވާތާއި  ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ލައިހި ވަސައްލަމަ އަށްޢަهللا ޞައްލަهللا މުޙައްމަދު ރަސޫލު

 ޝާމިލު ކުރަމެވެ.  ޞްޙާބުންންނާއި އަލުއާއްޔާގެ އެ މާތް ނަބިސަލާމުގައި 

ވަަނ  3ދަުށން އުފެުދނު މި ކައުންސިލުގެ  7/2010ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ
ދައުރަކީ ވަރަށް ކާބިޔާބު ކަމާއެކު މި ކައުންސިލްގެ ތަރަށްޤީ ޕްލޭންގެ ލަޑުދަޑިތައް ހާސިލް ކުރެވުނު ދައުރެއްކަމަށް އުފަލާއެކު 

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ދުމަތް ޚި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ،ތުންނާ އެންމެ ގާތުންއްޔިއަތޮޅުގެ ރަ ކަންކަމާގުޅިގެންން ކައުންސިލަްށ ލާޒިމްކުރާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު
މަސައްކަތް ތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިކައުންސިްލ  މިކައުންސިލުން ގިނަގުނަ، އިލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ިދނުމަށްޓަކަ 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަްށ ފަސޭހަކަމާއެކު ގާތުން ގިނަ هللا މާތް  ،ކުރަމުންއައި ފޮނި އުއްމީދުތައް ހާޞިލްވެ
ނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ.ޚި  ދުމަތްތަކެއް ދެވިގެންދާކަމީ އަޅުގަ

ތުންނަށް، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ފޮނި މީރުކަމުގެ ދަށުްނ ރައްޔިލޮބުެވތި ބޭނުންވަީނ މި އަތޮޅުގެ  ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް އަތޮޅު
 ދުމަތްތަކަށް ކުރުކޮށް ޚިތުންނަށް ގާުތން ދެވޭ ކައުންސިލުން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ. މި ނިޒާމްގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅު

ނޑު ދެކެމެވެ.  އެގޮތުން މި ކައުންސިލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ނަމަވެސް ބަލާލު ހުރި މި ކައުންސިލްގެ މަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ
ނޑުގެ  ޢިމާރާތެއްގައި ދެމުންގެންދާ ީމރާގެ ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތާއި، އައި،ޑީ ކާޑު ހައްދާދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި، އެއްގަމާއި ކަ

އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ދެވެމުން ދާކަމީ މިކައުންސިލުން ނުހަނު  ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް
މި އުފާކުރާކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލް އިން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން 

 ޚިދުމަތް ލިބިގެްނދާކަމީ ނުހަނު އުފާކޮށް ޝުކުރު ވެރިވާ ކަމެކެވެ.މިއަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓްހައުސްގައި 

އި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ  އަދި ރައްޔިތުްނގެ ތުންގެ ލާބަާއއި މަންފާއަށާއިހއ. އަތޮޅު ރައްޔި
އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެޭހ 

ނޑިނޭޅި މިކައުންސިލުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.ހެދުޤަވާއިދުތަކާ އުޞޫލްތައް   މަްށޓަކާ ކެ

"ފަހި ޓްރަސްޓް ފަްނޑް" އަކީ މިކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ ބްރޭންޑް އެވެ. މި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ދަށުން ހިންޭގ  ންމިގޮތު
މިފަދަ  ހިމެނެއެވެ. "ފަހި އިލްމް"  ،"ފަހި ހިޔާ"  ،"ފަހި އަރަނީ"  ،ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: "ފަހި ދުވެލި" 

ލްކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގޮންޖެހުން ތަކާއެކުވެސް ޙާޞި ތައްކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދު އިށާތަކުން ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯދުމަޕްރޯގްރާމް
މުންދާކަމީ އްވަމަސައްކަތް ކުރަ ތަކެއްމަސައްކަތުގައި މުރާލި އިދާރީ މުވަށްޒަފުން ،ވިސްނުންތެރި ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި ހީވާގި

ނޑު ނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެ  ވެ. އަޅުގަ

ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް  ސްކޫލްތުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މަދު އާމްަދނީން އަތޮޅުގެ ރައްޔި މިކައުންސިލަށް ލިބޭ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

4 

ވަނަ އަހަރުވެސް ބޮޑުހޭދައެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލް އުފެދުނު ފަހުން، އެއްމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ހއ އަތޮޅު  2019
ރަށުގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ  14މުން މިއަންަނނީ، އަތޮޅުގައި ތައުލީމް ކުރިއެުރވުމަށެވެ. މިގޮތުން މި ައތޮޅުގެ ކައުންސިލުން ކުރަ

ވެސް އަހަރުގެ އެއްމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު މިއަންނަނީ ދެމުންނެވެ. އޭގެ އިތުުރން ހއ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ 
އަހަރު މިކައުންސިލުްނ ބާއްވާ "ތިލައުތުރު އުއްތަަމ  އެއްރުންނަށް، ކޮންމެ ދެައހަރަކުން ތެރެއިން މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ަދރިވަ

އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް" ދިނުމުެގ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޭހަދއެއް މި އަންނަނީ ކުރަމުްނނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންެމ، ކީރިތި 
މަށް، މިކައުންސިލުން ކޮންެމ އުފެއްދުތުދަސް ދަރިންތަކެއް އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހި،  ޤުރުއާނުގެ އިލްމަށް ހިތްޖެއްސުމާއި

 އަހަރަކުވެސް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވަމެވެ.

ނޑު ގަބޫލް ކުރާގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަކީވެސް މި ކައުންސިލާއި، ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ   އިދާރާތައް އަޅުގަ
މީހުން ިބނާކުރުމަށްަޓކައި ތަފާތު އެކި އެކި ިގނަ ކޯސްތަކާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވާ އަހަރެއްކަްނ  ،ގެންޅިގު

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިލްމާއި ޙިލްމުގެ ޖީލެއް މި އަތޮޅުގައި ބިނާކުރަން 
ގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފަންީނ ލަފަޔާއިއެކު، ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަށް ދިނުމަށް ފައިސާގެ މިކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ. ރަށްރަށު

 ންއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވެސް ިމ ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ. ަނމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ކުޑަވެ، ލިބޭ އާމްދަނީ 
ނޑު ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އިތުރު ކަންކަމަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކައުންސިލް ނުކުޅެދިފައި ވާކަން އަޅުގަ

ނެވި ަކންކަމަށް ަޙއްލު ލިބިގެން ާދނެކަމުގެ ފޮިނ ންނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބޮޑު، ހެޔޮއިސްލާހާ އެކު، މި ދެ
)ކްރޯނާ ވައިރެސް( ގެ  19އައި ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް  އުއްމީދާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް
ނޑުގެ އިޙްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ މި  ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ހުއްިޓގެން ގޮސްފައިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު  އަޅުގަ

 ޙުމަތް ލެއްވުމެވެ. "އާމީން"ދަރިފަސްކޮޅު ރައްކާތެރި ކުރައްވާ ހެޔޮރައިންސާނީ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން މި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި 

މިކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ބޭުނންވަނީ މި ފޮނި އުއްމީުދތަކުގެ ހަގީގީކުލަ ޖެހި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
އަތޮޅުގައި ، އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުްނ މިކައުންސިލަށް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަގޮތުގައި ކުރެވެމުންދިއުމާއެކު

ދޮންވެލި  ،ފަރާއި ،އުފެދިފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކައި، ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން އެދެވޭ އެހީތެރިކަން ލިބި، އަތޮޅުގެ ފަޅާއި
ފިނޮޅުތަކައި، އަޅާނުލެވި ދޫކޮްށލެވިފައިވާ ފަޅުރައްތަށް ކައުްނސިލްތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެހި، އެ ތަންަތނަށް 

 ދިޔުމެވެ.ންވެސްޓް ކުރާނެފަރާތްތަށް ހޯިދ، އެތަންތަުނން ލިެބންޖެހޭ ފުރިަހމަ ނަފާވެރިކަން ކައުންސިލަށް ިލބިގެންއި

ހޯދާފައިވާ ކޮންމެ ކާމިޔާބެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ މި  އިދާރާއިން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ،ހުރަސްތަކާ އެކުވެސްއި ދަތިތަކާއެކި އެކި
 އްމަސައްކަތްތައި މެހަންއަތޮޅު ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަންެޖހޭ އެ ކަށަވަރެވެ.މުވައްޒަފުންކަން  ހީވާގިކައުންސިލްގެ 

ބަރާބަރަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާިއ، އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ހީވާގި މުވައްޒަފުން 
ނޑުއްކުރަ ހީވާގި މުވައްޒަފުންަނށް ހިތުގެ އެންމެ ުފންމިނުްނ  ކައުންސިލްގެގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ހީވާގި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެުމންާދ ދަންނަވަމެވެ.ޝުކުރު
މެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ ލޮބުވެިތ އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަވެސް އެހީތެރިކަމަށް 

 ޝުކުރު ދަށްނަވަމެވެ. ތްން ފާހަގަކޮށް ހިފެހެްއޓުމެއްނެރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންާދ އެހީތެރިކަ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202
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ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، މި އަތޮޅު ތަރައްޤީވެގެްނ ދިޔުމެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ފާގަ  ތި މުސްތަޤްަބލެއް އަޅުގަ
 މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް ފުޅާކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް

ހެޔޮ  އިޔޮ ސިއްޙަތެއް މިންވަރު ކުރައްވަހޯދައި ދިނުމުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންދިއުމެވެ. މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުނަށް ދުޅަހެ
 ؤالحمد للـه  رب  العا لمين    ވިސްނުން ދެއްވުމެވެ. "އާމީން"
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 ޙުސައިންهللا ޢަބްދު

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

6 

  ތަޢާރަފު 
 

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

 ތިލަދުންމަތީ  މަސްދުވަހު 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2020 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯެޓވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ން ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭންގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމުތ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރު 

ގައި ހިމެނިފައިވާ  2020ަވަނ އަހަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް  2020މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުެގ  2020މަުހ ޙާޞިލުވީ މިންވަރާއި،  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

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

ކުރިއަްށ  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެިނފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2020ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ސަަބބާއި، 

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

 ވާނެއެވެ. 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަުހޒީބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް،  ،ހއ. އަތޮޅަކީ

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ގެ މިޝަން ކައުންސިލް

ބިނާކުރުމަްށޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި  ޢެއްތަހުޒީބީ މުޖްތަމަ

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

 ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަހައްދު / އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީއަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު ައތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިެމނޭ ، ާއބާދީެގ 

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

 11406އެވެ. އެއީ  ތިންސަތޭކަ ސަތާރަ ރުފިޔާ(ސްހާސް )ތޭވީ 23317ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  02

އެވެ.  950ފިރިހެުނންނެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ  11911އަންހެނުންނާ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ  485ފިރިހެނުންނާއި  465އެއީ  އަންހެނުްނނެވެ. މިއަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ކުރަމުންދާ މައިގަ

ރިސޯޓްތަކުގައި ، އިޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ، ރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއިމަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކު

ނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން  ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން، އިވަޒީފާ އަދާކުރުމާ  މި  ދަ

 ދެންނެވި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިެވސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. 

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

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

ނޑު އަންހެނުްނ  ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންިތބެއެވެ. މިތަނުން މާބަ

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

ކުރެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން  ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ޢާންމު ބަިލތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މިކުޑަކަދިން

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



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202
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 ފާމަސީ އަކުން ބޭސް  18އެކި ރަށްރަށުން އަދި މިއަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުރެއެވެ.  13ގައި ރަށްރަށު މި އަތޮޅުގެ އެހެން

 ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. 

 އި،އުަޅނދާ 10އޮވެއެވެ. އެީއ މާލެ ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދު 221އަތޮޅުގައި ފުރާދުއްވާ  މި

 ލޯންޗެވެ.  73 ،އުޅަނދާއި 128އުޅަނދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭުންނކުރެވޭ  73މަސްވެރިކަންކުރާ 

 18މިސްކިތާއި އަންހެނުްނގެ  38ރަށުގައި ފިރިހެނުންެގ  14އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  މި

ޞިނާޢީ މަރުކަޒު ހުރެއެވެ. ައދި މި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކްަލބް  02 ރިކުރާ ފިހާރައާއިވިޔަފާ 314އަދި މިސްކިތްހުރެއެވެ. 

 އެވެ.  50ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދަދަކީ 

 1995ފިރިހެން ކުދިންނާއި  2172ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި  4167

ތިދާީޢ ފެންވަުރން ފެށިގެްނ ޘާނަީވ ފެންވަރަްށ އިބްއަންހެންކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިްލ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަިދ ިމ އަތޮޅުގައި 

ޕްރީ ސްކޫލްގެ ހުރެއެވެ. އަދި  ސްކޫލް 3މަތީާޘނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ  ސްކޫލަކާއި ިއްބތިދާޢީ ފެންވަުރންފެށިގެން  10ތަޢުލީމްދޭ 

  ގައި ކިޔަވައިދެއެވެ.އްޕްރީސްކޫލެ 14މަރުޙަލާގައި 

ޯގތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މީެގ  6447ރަށުން މިހާަތނަށް  14އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ  މި

ބިން  16ގެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް  3401ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ 

ލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ ޞައުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާމިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރި

 ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރެއެވެ.  4ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް އަދި 

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

 

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

ޙަ މަސަލަސްކަމަކީ ޞުލް،  އިއެއްބައިވަންތަކަމާ ،  އި. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ެއކުވެރިކަމާރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ލެޓިޓިއުޑް ގައެވެ. މިއަތޮޅަކީ   6,48 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް N  '7307އަތޮޅު އޮންނަނީ  މި

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

 ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

 

ންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ފަދަ މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދު

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

 އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ:

 # 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 އުމަރަތްފިނޮޅު 1.5

 8 އުގުލިފިނޮޅު 2

ނޑު ()  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8  9 ކަޅިދުއްފަރުފަސްގަ

 10 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 11 ވަގާރު 18.7

 12 މާފަހި 105.9

 13 މާފިނޮޅު 11.8

 14 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5

 15 މަތީރަށް 6.8



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 16 މުލިދޫ 66.34

 17 މަޑުލު 16.8

 18 ދޮނަކުޅި 28.04

 19 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 20 ގައްލަންދޫ  10

 21 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 22 ގާފުށި  1

 23 ގޮއްވާފުށި 1.5

ނޑާލިފިނޮޅު 0.7  24 ކަ

 25 ހަތިފުށި  - 

 

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

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

 ލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިހަވަންދޫ، ބާރަށުގައި ހުްނނަ އާޘާރީ މިސްކިތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަ

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

ބާރަށުގައެވެ)ކަޅުއޮއްފުންމި(ބެްނނެވީވެސްމިއަތޮޅުގެ



  

 11   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ޯތީގ
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ިއުޅ
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ުމަށް 
ިއުޅ

ދިރ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ޯތީގ
ާ ގ

ައިވ
ޮށްފ

ދޫކ
 

 ރަށުގައި ހުރި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން 
 ކިޔަވާ 

 ކުދިންގެޢަދަދު 

ލަބު
ކު

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ަކުގ

ްޔާތ
ްޢިއ

ޖަމ
 

ިނާއީ
ސ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ަޒުގ

ަރުކ
މ

 

ިކުރާ
ަފާރ

ވިޔ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ަނުގ
ަންތ

ތ
 

މިސްކިތްތަކުގެ 
 ޢަދަދު 

ްޗްގެ
ލޯނ

 
ަދަދު 

ޢ
 

  
  
  

ްކުރާ 
ޭނުނ

ި ބ
ުގައ

ްކަމ
ކަނ

ެން 
ެނިހ

އެހ
 

ުގެ 
ަނދ

އުޅ
ަދަދު 

ޢ
 

ްކުރާ
ިކަނ

ްވެރ
ަސ
މ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ދުގ

ުޅަނ
އ

 

ުކުރާ 
ަތުރ

ާލެދ
މ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ދުގ

ުޅަނ
އ

 

ުއްވާ 
ުރާދ

ފ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ދުގ
ުޅަނ

އ
 

ަސީގެ
ފާމ

 
ަދަދު 

ޢ
 

ބިދޭސީންގެ 
 ޢަދަދު 

 ރަށުގެ އާބާދީ 

 ނަން  ރަށުގެ

  
ްޑަރީ

ެކަނ
ސ

 
ްކޫލް 

ސ
 

ްކޫލް 
ސ
ަރީ 

ައިމ
ޕްރ

 

ްކޫލް 
ސ
ޕްރީ

ާސް  
ކުލ

ާން 
ްރުއ

ޤ
 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

 ތުރާކުނު  336 365 5 11 1 13 - 10 2 3 - 1 4 - 1 47 42 - 0 0 1 174 92 -  
 އުލިގަމު 462 268 2 7 1 9 0 6 3 1 0 2 4 0 1 42 33 1 1 0 1 174 65 -  
  

 މޮޅަދޫ 187 205 3 7 1 22 - 9 13 - - 1 2 1 2 21 36 0 1 1 1 137 69 -

 ހޯރަފުށި  1708 1768 20 130 2 30 1 11 22 13 0 4 67 0 7 219 224 1 2 0 1 1140 625 1  
  

 އިހަވަންދޫ  1669 1762 14 185 2 37 4 15 11 7 3 5 38 - 8 445 506 3 1 0 1 1021 435 -

 ކެލާ  1109 1258 8 9 1 0 1 1 23 5 3 4 47 0 3 129 114 3 1 1 1 534 384 2  

  
 ވަށަފަރު  452 464 7 21 1 1 - 2 3 5 1 3 5 - 3 60 60 - - 1 1 226 98 -

  
 ދިއްދޫ 2164 2276 394 25 3 31 2 4 14 13 4 5 83 13 10 466 517 2 1 1 1 1189 750 5

  
 ފިއްލަދޫ 565 561 6 13 1 16 1 2 14 5 2 2 11 - 4 69 65 - - 1 1 266 125 -

 މާރަންދޫ 500 545 - 7 1 18 - - 2 4 - 2 12 - 2 93 124 1 1 1 - 276 163 -  
  

 ތަކަންދޫ 480 456 2 7 1 3 0 1 0 2 0 2 7 2 3 21 25 0 0 1 0 280 81 1

  
  އުތީމު 489 475 12 13 1 13 0 5 1 2 1 2 11 0 1 54 46 1 0 2 1 036 102 1

 މުރައިދޫ 455 445 3 4 1 2 0 0 4 1 1 1 4 0 1 41 54 0 1 1 1 222 100 0  

  
 ބާރަށް  1028 1063 9 00 1 04 1 3 10 6 1 4 13 0 2 022 060 1 0 1 2 506 246 4

 ޖުމްލަ 11224 11711 263 243 16 001 12 51 106 51 16 38 312 14 32 1773 0150 11 7 7 11 4225 3221 14  
  

                      
 އާބާދީ  އަތޮޅު  23317

  



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

  

 12   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް 

 ވީ މިންވަރު ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލު 2020 .1

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

 
 

Q1 Q2 Q3 Q4  

2.1.3 
 ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމް: 

 ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
 

   %122  

ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2020 2.1.5      
%122  

     ތައްޔާރުކުރުން  އޯޑިޓް ރިޕޯރޓް ވަނައަހަރުގެ  2020 2.1.6
%122  

     ތައްޔާރުކުރުން  ރިޕޯރޓް  މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020 2.1.7
%122  

     އެކުލަވާލުން  ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2020 2.1.8
%122   



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

12.1.1 

 

 :ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން އިޖުތިމާޢީ

 މީހުން ތަމުރީންކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ 

 

 
    ުމަސްދުވަހު  6ފަހ

މިޕްރޮގްރާމް 
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 

17.2.1.1 

 

 :އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަރުދަނާކުރުން 

  އަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 
2.2.1.1 

 

ނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން.  ދަ

ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   ދަ

 

    
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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36.1.1.1 

 

 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . 

    
އާއި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 

 6 ފަސްކުރެވިފައިވާތީ، ފަހު
 ގެ ތެރޭގައިމަސްދުވަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައި

51.1.1.1 

 

 ރާސް ކުޑަކުރުން ހި ކާރިސީ 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީން

 

     ްއާއި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑ
 6 ފަސްކުރެވިފައިވާތީ، ފަހު

 ގެ ތެރޭގައިމަސްދުވަހު 
 މިޕްރޮގްރާމް 

30.1.1.1 

 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

 

     ުމަސްދުވަހު  6ފަހ
މިޕްރޮގްރާމް 

ގެންދިއުމަށްވަނީ 
 ހަމަޖެހިފައި

36.2.1.1 

 

  އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން

 ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން.ވަރުންނަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރި

 

    
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައި

52.1.1.1 

 

   ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން

 ދިނުން  ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ތަމްރީން

 

    
މަސްދުވަހު  6ފަހު 

މިޕްރޮގްރާމް 
ގެންދިއުމަށްވަނީ 

 ހަމަޖެހިފައި



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

  

 15   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 ލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް ޞި ޙާ . 6

 

 ހިންގުން ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ފްރޮގްރާމް 
ރޒާއި، މި އިދާރާއާއި، އަދި މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ޖަނަވަރީ  12ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 
.އަށް  2020ޖަނަވަރީ  17އިން  2020  ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

 

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
ގެން މުަވއްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިޮކށް އޮީފސް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުެގ ންސްޓިޓިއުޓާއި މި އިދާރާ އާ ގުޅިސިވިލް ސަރވިސް އި

ގެ ނިޔަލަށް  22އިން  20ފެބުރުވަރީ  2020ގްރާމެއް ގޮތުން ހިންގުނު އިްނޓަރނަލް އޮޑިޓިންގއާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮ

 ހިންގުނެވެ.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މަހުގައި  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2020
 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް 

 ބޭއްވުން ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންގެ ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަަރށް މުހިންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިިބފައިވާ ބަޖެޓްެގ 

 އެއްވެްސ ވަރަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ނާއި ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން
 

 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ މީހުން ތަމުރީންކުރުން 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަަރށް މުހިންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިިބފައިވާ ބަޖެޓްެގ 

 ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.
 
 
 
 

 

o ްހިންގުން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއްއަމާޒުކޮށްގެން  އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށ  

ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަަކށް ވީނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ 
 ނުގެންދެވިފައި. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް އާއި ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން 

 
 
 
 
 

o  ާނޑުވެރިކަންކުރ  ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ދަ
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަަރށް މުހިންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިިބފައިވާ ބަޖެޓްެގ 

 ނުގެންދެވިފައި. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް އާއި ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން 
 

 

 

ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   ދަ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ްޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީނ 
މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުިހންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުގެންދެވިފައި. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް އާއި ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން 
 

o ިވަރުންނަށް ދީީނ ނަސޭހަތް ދިނުން.ސްކޫލްތަކުގެ ދަރ 
މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުިހންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުގެންދެވިފައި. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް އާއި ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ދިނުން  ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ތަމްރީން 
މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުިހންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ނުގެންދެވިފައި. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް އާއި ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން 

 

 ފާރި ވިޔަ އިރަކާތްތަކާ ޙަ ދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ކައުންސިލުން އާމް 
 .ކުދި ލޯނު ދިނުން  –ފަހިއަރަނި 

ވަނަ އާއްމު ބަްއދަލުވުމުން  77 ވަނަ ދައުރުގެ 2 އަރަނި ސްކީމަކީ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިފަ
ނިންމަވައިގެން ވިޔަފާރި ޢުޫސލުން ކުރިއަށް ގެންާދ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ 
އިތުރުކުރުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ތަެކތި ގަނެވޭނެގޮތް ހަދައި ދިުނމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ރުފިޔާ  3,50000.00ފްކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މި ވިޔަފާރި ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ތައާރަ
ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހިއަރަނި ފެށިފައިވަނީ     ގައެވެ. 2276ފެބުރުވަރީ  22)ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް ކަ

)އެއްމިލިއަްނ  1,250,000.00ކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ފަހިއަރަނި ސް 2222
ބޭފުޅުންނަްށ   72މަސް ދުވަހު މި ސްކީމްގައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2222ދުއިސައްތަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. 

ތަރުލާރި( ގެ މުދާ )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިންރުފިޔާ ސާޅީސް ހަ 1,94,483.44
 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ފެރީ ނިޒާމް  –ފަހިދުވެލި   
ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން  76 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ނިންމަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންާދ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 
ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ 200,000.00 ރ ސެޕްޓެމްބަ 27ރ. )ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް ކަ

 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 2275

 54,430.60 ވަުހ ދަތުރުތަކުން ިލބިފައިވަނީމަސްދު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފަހިުދވެލީގެ ފުރަތަމަ  2020  
މަހުގައި ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދު  6)ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްލާރި( އެވެ.  ފުރަތަމަ 

ފަހި ދުވެލީގެ ދަތުރުތައް )ތިރީސް އެއްހާސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ( އެވެ. މީގެ އިތުރުން  31,185.00ވެފައިވަނީ 
 ) ތިރީސް ހަތަރުހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ.   34,500.00ރެހެންދި ލޯންުޗ މަރާމާތަށް ކުރަމުން ގެންދާ 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ދުން ކުއްޔަދީގެން ފައިސާ ހޯ  – ހއ.އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް 
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  )އަތޮޅުގެ( ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް

އިްނ  2276ސެޕްޓެންބަރު  26ވަނަ ޢާއްމު ބައްަދލުވުމުން ާފސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.  96ދެވަނަ ދައުރުގެ އިދާރާގެ 
ފެށިގެން ހއ. ައތޮޅު ސްޓޭްޓހައުސް ހިންގަމުން ގެންަދނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަުށންނެވެ. 

 ކޮޓަރިއެވެ.  4ކޮޓަރިއާއި ޑަބަލް  72ސިންގަލް ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އެއީ  74ހއ.އަތޮޅުގޭގައި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް 

މަސް ދުވަހު އަތޮޅުގެއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީގެ ލިބިފައިވަީނ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2222
 782މަސްދުވަހު އަތޮޅުގޭގައި މެހްމާނުން ގޮތުގައި  6) ހަތްދިހަ ނުވަާހސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ. ފުރަތަމަ  79,500.00

 ތިއްބެވިއެވެ. ބޭފުޅުން

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 2020 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 
ޖޫންގެ  2020

ނިޔަލަށް ބަޖެޓްގައި 
 ބާކީހުރި ފައިސާ

ޖޫންގެ  2020
 ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ވަނައަހަރު  2020
 ލިބުނު ބަެޖޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު 
 

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 12,026,915.75 3,394,293.44 8,632,622.31
  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 2,842,465.00 205,879.23 2,636,585.77

11,269,208.08 3,600,172.67 14,869,380.75 
  މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް

  
 

 
 

  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 554545556.00 2,537,887.81 2,916,668.19

121,224.45 117,150.55 2385375.00 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 1755000.00 16,292.00 158,708.00

 222 ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގުހިންގުމުގެ  އޮފީސް 7355746.00 77,470.77 658,275.23

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 354015638.75 339,215.33 3,062,423.42

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 1015600.00 5,439.00 96,161.00

 226 ޚަރަދު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަރާމާތު 1,555,000.00 50,838.00 1,504,162.00

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރިކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  365,000.00 249,999.98 115,000.02
8,632,622.31 3,394,293.44 12,026,915.75 

  
  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
 

 421 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  855000.00 16,325.65 68,674.35

 423 ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 737,465.00 17,048.00 720,417.00

 424 އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 520,000.00 - 520,000.00



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

20 

 440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  250,000.00  250,000.00

 730 ދޫކުރުން ލޯން 152505000.00 172,505.58 1,077,494.42

2,636,585.77 205,879.23 2,842,465.00 
  

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  358185032.00 1,758,682.11 2,033,349.89

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 156365524.00 779,205.70 883,318.30

2,916,668.19 2,537,887.81 5,454,556.00 
  



  އުތުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލްތިލަދުންމަތީ   މަުހގެ ރިޕޯޓް           4ަވނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  0202

  

 21   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން  2020

 ވިފައިވާ ގޮތްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެިވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ރޭ 2020

 ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

2.1.3 
 ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
    35000.00 

ތައްޔާރުކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  2020 2.1.5      
 

2.1.6 
 ތައްޔާރުކުރުން  ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯރޓް  2020

    
 

      އެކުލަވާލުން  ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2020 2.1.8

12.1.1 

 

 މީހުން ތަމުރީންކުރުން  ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައްކުރާނެ 

 
    

66,600.00 

17.2.1.1 

 

  އަމާޒުކޮށްގެން ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން އަންހެނުން ކޮމިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ އަންހެނުންނަށް

 
    

35,000.00 

2.2.1.1 

 

ނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން   ދަ

 
    

- 

36.1.1.1 

 

 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން.

 

 

 

 

    
235,000.00 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

22 

 ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

51.1.1.1 

 

 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީން

 

    
- 

30.1.1.1 

 

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

 
    

35,000.00 

36.2.1.1 

 

 ) އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ވަރުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން.ސްކޫލްތަކުގެ ދަރި

 
    

- 

52.1.1.1 

 

 )ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ ގުޅިގެން( ދިނުން  ރައްކާތެރިވުމުގެ ތަމްރީންދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން 

 
    

- 



  ރިޕޯޓް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ވަނަ 2019

  

 23   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 ބައްދަލުވުންތައް މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ  6ފުރަތަމަ 

  ވުމުގެ ނިންމުންތައް  ބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 137ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01 ނަންބަރު އެޖެންޑާ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު  136 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ. 
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 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 
 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

ގައިވާ ޔަވްމިއްޔާ  01އައިޓަމް ނަންބަރު ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  136 ދައުރުގެ ތިންވަނަކައުންސިލްގެ  -7

  ފާސްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން 

ައތޮޅުކަމުގައިވާ ހއ، ހދ، ށ ައތޮޅު ުގޅިގެން ބާއްވާ "އުތުރު  3ސަރަހައްދީ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި އުތުރުގެ  -2

ކައުންސިލްގެ ރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަްށ ހުށައެޅިފައިވާ ޤަރާރު ފާސްކު ބައިވެރިވުމާގުޅޭ ގޮތުން ގައި    ދަރުބާރު

  އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

      

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 02 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

24 

 

  ވުމުގެ ނިންމުންތައް  ބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 138ތިންވަނަ ދައުރުގެކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެން ޑާ 
 

  ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 737ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .7

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުން 2222 .2
 ކަންތައްތައް ނިންމި 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 137 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .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 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

  :02 ބަރު ންޖެންޑާނައެ
  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސް ކުރުން 2222

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒް هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޢަލީ ޝަމީމް 01

    
 

 ވުމުގެ ނިންމުންތައްބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 139ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެން ޑާ 
 

  ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 738ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު  .3

ސިޓީގައިވާ  ) 2279ޑިސެމްބަރ  LEG/225/2019/33 (32-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ: .4
ޖަނަވަރީ  257/225/2020/7 ( 74(MSG)މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރ:

 ( ގެ މެސެޖާއި އެކު އެކައުންސިލުން ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކުރުން. 2222
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ޔަޥްމިއްޔާވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  138 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 

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

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 
  02 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މަޝްވާރާ ކުރެއްވި ކަންތައްތަށް 

 ) 2279ޑިސެމްބަރ  LEG/225/2019/33 (32-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަްމބަރ: :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 
ޖަނަވަރީ  257/225/2020/7  (74(MSG)ސިޓީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރ:

 ( ގެ މެސެޖާއި އެކު އެކައުންސިލުން ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކުރުން. 2222



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ލަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސި 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ ޢަލީ ޝަމީމު 02  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 01  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ޙާޟިރުވެނުލައްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

 
 

  ވުމުގެ ނިންމުންތައް  ބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 140ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ  
 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 139 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިބްރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ  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 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ ޢަލީ ޝަމީމު 02  

ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

    

  ވުމުގެ ނިންމުންތައް  ބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 141ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 140 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا 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.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރެވެންދެން  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލްކުރާނެ ބޭފުޅަުކ ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ާދއިމީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ުކރަންދެން 

މިވަގުތު މިކައުންސިލަށް ހަމަަޖއްސަންޖެހޭ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މިކައުްނސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ނިންމާފައިވެއެވެ.ސުމަްށ ޝަފީޤު ހަމަޖެއްهللا ޢަބްދު

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ޝަމީމު ޢަލީ 02 ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ސަބަބު  ނަން  #

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 01 ކައުންސިލަރހއ. އަތޮޅު  ސަލާމުގައި   

 

 ވުމުގެ ނިންމުންތައްބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 142ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރި އެޖެން ޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލް ވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 747ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .7

ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި  7522ކުރެވިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅަށް ޙާއްސަ  .2

 ލަސްވަމުންދާ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކްވާތަކަށް ހައްލު ޯހދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން.



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރަށްޤީކުރުމަްށ ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ ވެލައްވާފައިވާ ވައުދާ  .3

 މަސައްކަތް ނުފެށި ަލސްވަމުންދާތީ މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.އެއްގޮތަށް 

ހއ. އަތޮޅުން ޓޫރިމަށް ހުޅުވާޅެވުނު ރައްތަކުގެ މަސައްކަތާއި ސިޓީ ހޮޓާ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާ  .4

 މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަޝްަވރާކުރުން

 ކަންތައްތައް ނިންމި 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 141 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .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 
   -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

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

ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް  0011ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ނުފެށި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކްވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން.

ހައުސިން  1500ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅުގައި އެޅުމަށް 

ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުން ދާތީ ރައްޔިތުންގެ ކަން ބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތުމާއިއެކު އެކަމާބެހޭގޮތުން 

މަށް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ދެންނެވުސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ރައްޔިތުންނަން ޖަވާބެއް ދިނުަމށް މިމައްސަކަތް އަވަސް ކޮށް

 ނިންމަވާފައިވެއެވެ. 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީ ހު

 އިންފާޒުهللا ސިރާޖު/ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  
 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 

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

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރަށްޤީކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ ވެލައްވާފައިވާ  :03 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.ވައުދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ 

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމާ ލިބޭ ޚިދުމަތްތަށް އިތުރުކޮށް މިއަތޮޅުގެ 

 .ންނެވުމަށް ނިންމަވާފައި ވެއެވެރައްޔިތުންނަން އެކަށީގެންވާ ރަަގޅު ސިއްޙީ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގައި ދެ

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީ ހު

 ސިރާޖު هللا ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް/ ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  
 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 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ހއ. އަތޮޅުން ޓޫރިމަށް ހުޅުވާޅެވުނު ރައްތަކުގެ މަސައްކަތާއި ސިޓީ ހޮޓާ މަސައްކަތް ނުފެށި  :04 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ލަސްވަމުންދާ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ހއ. އަތޮޅު  ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލެވުނު ރަށްތަކާ ސިޓީ ހޮޓާ އެޅުމަށް މިހާރުވެސް ކަ

ރައްތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ުނފެށި ލަސްވާތީ މިކައުންސިާލ ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކަްނބޮޑުވާތީ މިދެންނެިވ ރައްތަކުެގ 

ދެންނެވުމަށް  ރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަ

 ނިންމަވާފައި ވެއެވެ. 

 ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީ ހު

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން
 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 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ ޢަލީ ޝަމީމު 02  

ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ބައްދަލުވުން އަޑުއެއްސެވުމަށް ހާޟިރުވެލެއްވި ފަރާތްތައް    
 

 އެޑްރެސް  ކާޑް ނަމްބަރ.ޑީ.އައި ނަން  #

 ނިޝާން  A083205 އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ރޯސަނީގެއާގެ A083289 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  02

 ސަކައިމޫ  A081507 މާހިރު هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު 03

 މޯނިންގސަން  A060296 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ  04

 މުންނާރުދޮށުގެ  A083413 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ަނޡުމާ  05

 ހައިވޭ A083208 އަލްފާޟިލާ ޒަހީރާ މުހައްމަދު 06

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 143ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެން ޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލް ވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 742ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 142 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 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 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ ޢަލީ ޝަމީމު 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 ސަބަބު  މަޤާމް ނަން  #

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 01  ސަލާމުގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 
 

 

 ވުމުގެ ނިންމުންތައްބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 144ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 143 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا 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 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ ޢަލީ ޝަމީމު 02  

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 ސަބަބު  މަޤާމް ނަން  #

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 01  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 145ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 144 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .ގޮތަށެވެ  މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

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

 08ޙުސައިންއަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން هللا :ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 02 ބަރު ން ޖެންޑާނަ އެ

  ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ގޮތެއްނިންމުން  08ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހުން  2020މާރިޗު 

 ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީ ހު

 ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ސިރާޖުهللا 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 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

ގެ ނާއިބް ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ ޢަލީ ޝަމީމު 02  

ކައުންސިލަރއަތޮޅު . ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04 އަތޮޅު ކައުންސިލަރ. ހއ   
 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 ސަބަބު  މަޤާމް ނަން  #

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 01  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

 

  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން 146ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަުލވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 514 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ. :  01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
 

 ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 
 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 ސަބަބު  މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 01  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  

 ޙާޟިރުވެ ނުލައްވާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް  02



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ރަޝީދު 03

ސިރާޖުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 04  އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 
 
 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 147ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 145 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 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 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 146 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

37 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިން هللاޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 03  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 04 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންވާ ކައުންސިލަރުން 

 ސަބަބު  މަޤާމް ނަން  #

 ޙާޟިރުވެ ނުލައްވާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް  02
 
   

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 148ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރި އެޖެން ޑާ 
 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހުރި އެކި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 79ކޮވިޑް  :01 ބަރުންޖެންޑާނައެ – 27

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
 އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހުރި އެކި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 01ކޮވިޑް  :01 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީ ހު

 ސިރާޖު / ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

އިބްރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ  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 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 149ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާވަނަ  147 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ. 
 .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 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 148 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް  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 

އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި އެއްއުޞޫލަކުން އަމަލްކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް  01ކޮވިޑް  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 އެޅުމައި ބެހޭގޮތުން  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 

39 

 .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 
   -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

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

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 150ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ    
 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 149 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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  04 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ކުރުމަށްޓަކައި ފެށިލިޓީއެއްެގ އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަށް ކަރަްނޓީން  79ކޮވިޑް  :20 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ެގލެކްސީ ޢިމާރާތް ހަމަޖެއްސުމަްށ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބޭނުންާވތީ އާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަްށ 

ގެން ( ފެށި 2222މޭ  27ހިފާފައިވާ ފަރާތުންވެސް މާލީ ާހލަތު ހުރިގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ކުލި މާފް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭތީ ކުލ )

 މާފް ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާޮކށް ގޮތެއްނިންމުން  މަސް ދުވަހަށް ކުލި 22

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު

 އިންފާޒް / ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  
 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 
 - :ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް 

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

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް 151ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 150 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ 

 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 

 

 ކޮވިޑް އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑްޤާއިމް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން
 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 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  :03 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  

 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 

 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 

 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

ކައުންސިލަރ ހއ. އަތޮޅު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03  

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 

 ވުމުގެ ނިންމުންތައްބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 152ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 151 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 .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 

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

ގެ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑް ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރާނެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް  01ކޮވިޑް  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

  ގޮތެއްނިންމުން 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

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

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  :03 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ފައިވަނީ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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     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 

 :ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްކައުންސިލްއަތޮޅު . ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

   

 ވުމުގެ ނިންމުންތައްބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 153ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 152 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .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 
   -: ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފަހިއަރަނި ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމާއި ބެހޭ  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން
 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 

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

 :ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 

 ބައްދަލުވުން ވަނަ ޢާންމު 154ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ކަންތައްތައް 
  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 153 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 .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 

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

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  އުތުރު ހިޔާގެ އެގްރިމެންޓް އައުކުމާއިމެދު  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން
 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 
   :މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

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

 :ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ނިންމުންތައްވުމުގެ ބައްދަލު ވަނަ ޢާންމު 155ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ 154 ދައުރުގެ ތިންވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ.  -
 .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 
   -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

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

ފަހި އަރަނީގެ ސްކީމުގެ ދަށުން ލޯނު ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވިފައިވާތީ އެކަމާ މެދު  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

ފަހި އަރަނި ސްކީމްގެ ދަށުްނ ތަކެތި ނަންގަވާފައިވާ ފަާރްތތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ހުލުވާިޅ ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް އެދި 

 ނިންމާފައިވެއެވެ. ގިނަފަރާތްތަކަކުން އެދިފައި ނުާވތީ އެފަދަ ލުޔެއް ދިނުމަށް ނުފެްނނަކަމަށް

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީ ހު 

 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   :މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

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

 :ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކައުންސިލަރުން 
 މަޤާމް ނަން  #

ޙުސައިންهللا ޢަބްދު 01 ގެ ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލް. ހއ   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  އަލީ ޝަމީމް  02

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  03

ސިރާޖުهللا ޢަބްދު 04  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު 05 ރއަތޮޅު ކައުންސިލަ. ހއ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

ކޮމިޓީއެކެވެ. ބާއްވައިގެން ހޮވަންޖެހޭ އަންެހނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކީ އިންތިޚާބު  އޮންނަރަށްރަށުގައި 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  އަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށްކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އެގޮތުން މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 

ކުރިއަށް ކޮމިޓީތައް ހޮވުމަށްޓަކަިއ ބާއްވަންޖެހޭ އިްނތިޚާބު ބޭއްުވމުގެ މަސައްކަތްތައް އްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީން އަންގަވާ ޮގތެ

ވަނަ ދައުރަކަށް އަންހެނުންގެ  3ގައި  (2018ނޮވެމްބަރ  13.) ވަނަ އަހަރުގެ 2018އެގޮތުން ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

އަދި އެކުލަވާލައި އެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހިއްޞާ ކުރުމަށް އެންގިފައި ވެއެވެ.  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ނޑިތަކަށް މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށް  އިތުރުން އެމީގެ  ކޮމިޓީތަކުން ހުސްވާ ގޮ

ކޮމެޓީއަށް  އެ އެހެން ނަމަވެސް ބައެއްރަށްރަށުން ން ކުރެވެމުން ދެއެވެ. ގެންދިޔުމަށް ރަށު ކައުންސިލް ތަކަށް އަންގައި އެކަ

އަދި މި އަހަރު އަންހެނުންގެ  ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތެއްނެތުމުން ކޮމެޓީތައް ހޮވުމުގައި ދަތިތަްއ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދައުރަކަށް ކޮމިޓީތައް ހޮވުމަށްޓަކައި އެ އިންތިޚާބު އާ  ،ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ

ގެ ރޯގާ އާއި  19-ގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިްނމި ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ިދމާވި ކޮވިޑް 2020އޭޕްރީލް  4އިޢުލާން ކޮށް 

އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުތައް ފަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާތީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ

 އިންތިޚާބު ވެސް ބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ނިންމުން 

މަސް ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020މި ރިޕޯޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

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

ވަނަ އަހަރު  2020ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި އަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ  2021އިން  2016

ނޑަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަާލފައި ވާނެއެވެ. ައދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަނަ އަހަރުގެ  2020 ހިންގުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައި  2020މަސްދުވަހު މި ކަުއންސިލުން ހިންގާފައިާވ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްލޭންގައި  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި އެ ޙަރަކާތްތައް ނިމިފައި ނުވާ ސަބަބުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

 މަހުގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ތަފްޞީލް ވެސް ހިމަނާފަިއވާނެއެވެ.  6އަދި މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަްނ ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަމަށް  

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

މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުްނގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަްށ ިލބެމުންދާކަން އުަފލާއެކު ފާހަގަ ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ 

 ކުރަމެވެ. އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެދެމެވެ. 

41 K  4114 
 2020    ޖުލައި    16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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  1އެނެކްސް 

 ގެ ނިޔަލަށް  2020ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު 

 (ހއ.އަތޮޅު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ) އަތޮޅުގެ ނަން :

 ގެ ނިޔަލަށް  2020ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު   

 ޖުމުލަ ފިރިހެން  އަންހެން ރަށުގެ ނަން  #

 407 365 336 ތުރާކުނު  1

 235 268 264 އުލިގަން  2

 395 205 187 މޮޅަދޫ 3

 3743 1768 1708 ހޯރަފުށީ  4

 3737 1762 1669 އިހަވަންދޫ  5

 5334 1258 1109 ކެލާ  6

 973 464 452 ވަށަފަރު  7

 7770 2276 2164 ދިއްދޫ  8

 7753 561 565 ފިއްލަދޫ  9

 7072 545 500 މާރަންދޫ  10

 933 456 480 ތަކަންދޫ  11

 937 475 489 އުތީމް 12

 900 445 455 މުރައިދޫ  13

 5097 1063 1028 ބާރަށް  14

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލް ހަރަކާތްތަކުގެ ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 4 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 0202

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
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 ގެ ނިޔަލަށް  2020ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  )ހއ.އަތޮޅު(އަތޮޅުގެ ނަން : 

 ގެ ނިޔަލަށް  2020ޖޫން  30އާބާދީގެ މަޢުލޫމާތު   

 ޖުމުލަ  ފިރިހެން  އަންހެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  )ހއ.އަތޮޅު( #

 53374 11911 11406 ޖުމުލަ އާބާދީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   

 


