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  ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

` 

ރިވެތި ތަބާރަކަވަަތޢާލާއަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރުކުރަމެވެ.  هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ަގދަ ކީރިތިވަންތަ އެންމެހައި 

ޞަލަވާތާއި ޢަަލއިހިވަސައްލަމްއަށް هللا ދެއްކެިވ މި އުންމަތުގެ މާތް ސާިހބާ މުޙައްމަދުއްޞައްލަ ސިފަތަކުން ނަމޫނާ

 މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.  ސަލާމްލެއްވުން

 .ޝާމިލްކުރަމެވެ

ވަަނ  108ގެ  (7/2010)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

ވެގެްނވާ ގޮތުގެމަތިްނ ތިލަދުންަމތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ިއދާރާއިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން

ދުވަސް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ަބލައިލާއިރު، ދަްނނަވަން ޖެހެނީ ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑުެގ  މަސް 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

އެދެވޭގޮަތށް ަމސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ެއންމެ 

ކައުންސިލް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އަޔަނުދީ  ،ލިބެންހުރި ވަޞީަލތްތަާކ އެކަށޭނަގޮތުން ،ކަމުގައެވެ.  އެހެންނަމަވެސް ޙާލަތާއި

ސްދުވަހުގެ ބޮޑުބައެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މި ކައުންސިލުގެ މަ 6މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި މި 

އެ ދައުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް ަފށްފަށުން ޝުކުރު  ،ޙުސައިނަށާއިهللا ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ންމެ މި ަދއުރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރުގައި  ހީވާގި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިަމނަމެވެ. އަދި ހަމައެހެ

ނޑަށް ލިބެމުންާދ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ލިބެމުންދާ އިރުޝާދުތަކާއި  ފަރާތުން އަޅުގަ

 މަދަދުވެރިކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދަނާ ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްތަކެއް މަސްދުވަހަކީ ލާަމރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރު 6ވޭތުވެދިޔަ 

މަސްދުވަހެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު  6ކުރެއްވި 

ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަކީ އަތޮޅު  ،މާއިހުރިހާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ަބދަހިވެގެްނ  އިރަށުކައުންސިލްތަކާ ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހި

އެ ނިޒާމު  ،މުގެ ތެރެއަށް ގެނެވިލާމަރުކަޒީ ނިޒާ ،ގޮސްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މާލޭގައި ޖަމާވެފައިހުރި މަރުކަޒީ ބާރުތައް

 ހަރުދަނާވަމުން ދާތަން ެފނުމަކީ މިއަދު ކުރެވޭ އުފާވެރި އިޙްސާސެކެވެ.  ،ފުޅާވަމުން ،ފައްކާވަމުން
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ނޑުމެން މި ތިބީ ކުރިމަގަށް ކުރެވޭ ފޮނި އުއްމީދުތަކެއްގެ އުފަލުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  މިއަދު އަޅުގަ

ޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއެކު އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު އައު ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ،އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވައިލެވޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި 5ކުރިއަށް އޮތް  ،ކައުންސިލްތަކުން އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު މަސައްކަތްފަށައި

މުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނ ތައްޔާރުކުރު

އާދެ! ތިލަދުންމަީތ  ،ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުން މިއަތޮޅަށް ،ސަޕޯރޓާއި

ނޑުމެ  ،އުތުރުބުރިއަށް އަރުތަ ލިބި ން ކުރިމަގަށްކުރާ އުއްމީދެވެ. ޙާޞިލްވާތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ރޯޝަންކަން އައުމަކީ އަޅުގަ

 ފުރިހަމަ ތަޞައްވުރެވެ. 

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ކީރިތި   މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވައި، هللا،އަޅުގަ

އުފާ ފާގަތި  .ށްދެއްވުމެވެމިންވަުރ ކޮ ފަހިގޮތްތައްކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  ތައް ހަލުއި ދުވެލީގައިކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް

 ދުވަސްތަކެއް ދެއްކެވުމެވެ. އާމީން.

 

 

2   L4112 

 
 2021ޖުލައި  12

 
 މޫސާ ޝަފީޤް

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 



ރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2021 Page 5 

   ތަޢާރަފު  .1

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

 ތިލަދުންމަތީ  މަސްދުވަހު 6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2021 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ޕޯެޓވެ.އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރި

ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން  މި

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

ގައި ހިމެނިފައިވާ  2021ރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް ވަނަ އަހަ 2021މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  2021މަހު ޙާޞިލުވީ މިންވަރާއި،  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކާއި، އެ ޙަރަކާތްތައް ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ހިންގުަމށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއި

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2021ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ސަބަބާއި، 

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

 ވާނެއެވެ. 

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް

ޓެއް، ށްމާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަުހޒީބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެ ،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

 ތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
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 އްދު އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ޙަ އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަ 

އަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު ައތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިެމނޭ ، ާއބާދީެގ ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ

ރަށާިއ  14ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ  41އޮތް އަތޮޅެވެ. ިމއަތޮޅުގައި  މެބޮޑު އާބާދީއެއްންތުން ަހތަރުވަނައަށް އެ ބަނިސް

 11600( އެވެ. އެއީ ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއްސްހާސް )ތޭވީ  23736ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  02

އެވެ.  888އަދި މިއަތޮޅުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ ފިރިހެުނންނެވެ.  12136އަންހެނުންނާ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ  168ފިރިހެނުންނާއި  720އެއީ  އަންހެނުްނނެވެ. މިއަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ކުރަމުންދާ މައިގަ

ރިސޯޓްތަކުގައި ، އިޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ، ރުމާއިމަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވަޑާން ކު

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

 . ދެންނެވި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައިެވސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ

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

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

ނޑު އަންހެނުްނ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާ އި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންިތބެއެވެ. މިތަނުން މާބަ

 ރުންނާއި . އަދި އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރކުރެވެއެވެ ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި ،މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައް

ކާއި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކާއި، ދަތުެގ ގެ އިތުރުން ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކާިއ ސްކޭން ޑޮކްޓަރަޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުކު

ސްކޭންގެ ޚިދުމަތާއި ކުރެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން  ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ޢާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މި ޑޮކްޓަރަކާއި

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

 ފާމަސީ އަކުން ބޭސް  19އެކި ރަށްރަށުން އަދި މިއަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުރެއެވެ.  13ރަށްރަށުގައި  މި އަތޮޅުގެ އެހެން

 ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. 

 އި،އުަޅނދާ 10އޮވެއެވެ. އެީއ މާލެ ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދު 276އަތޮޅުގައި ފުރާދުއްވާ  މި

 ލޯންޗެވެ.  64 ،އުޅަނދާއި 112އުޅަނދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭުނންކުރެވޭ  104މަސްވެރިކަންކުރާ 

 14މިސްކިތާއި އަންހެނުްނގެ  39ރަށުގައި ފިރިހެނުންެގ  14އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  މި

އެވެ. ައދި މި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކްަލބް ޞިނާޢީ މަރުކަޒު ހުރެ 06 ރިކުރާ ފިހާރައާއިވިޔަފާ 339އަދި މިސްކިތްހުރެއެވެ. 

 އެވެ.  52ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދަދަކީ 
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 1936ފިރިހެން ކުދިންނާއި  2092ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި  4028

ގެްނ ޘާނަީވ ފެންވަރަްށ ށިއަންހެންކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިްލ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަިދ ިމ އަތޮޅުގައި އިބްތިދާީޢ ފެންވަުރން ފެ

 ޕްރީސްކޫލު  14ހުރެއެވެ. އަދި  ސްކޫލް  4މަތީާޘނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ  ސްކޫލަކާއި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުންފެށިެގން 14ދޭ ތަޢުލީމު

 ހުރެވެ. 

ޯގތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މީެގ  6452ރަށުން މިހާަތނަށް  14އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ  މި

ބިން މިާހތަނަްށ  47ގެއެވެ. އަދި ސިނާއީ ކަންކަމަށް  3466މީހުން ދިރިއުޅުމަށްަޓކައި ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ  ތެރެއިން

ލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ޞަދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާ

 ނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެްނހުރެއެވެ. ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރ 4ކަވަރޭޖް އަދި 

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

 

ރާ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ީދނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާީޢ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ޯލބިކު މި

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

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.

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

އަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ބިންބޮޑެތި  އިންޑިޔާ މި އިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ

 ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

ރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ފަދަ މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެ

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
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 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 3 (ބިބީރަށް) ބީނާފުށި 4.3

 4 ބެރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު  2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 އުމަރަތްފިނޮޅު  1.5

 8 އުގުލިފިނޮޅު  2

 9  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8

 10 ވެލިފިނޮޅު  3.1

 11 ވަގާރު  18.7

 12 މާފަހި  105.9

 13 މާފިނޮޅު  11.8

 14 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5

 15 މަތީރަށް  6.8

 16 ދޫ މުލި 66.34

 17 މަޑުލު  16.8

 18 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 19 ގައްލަންދޫ  10

 20 ގާމަތިކުޅުދޫ  13.3

 21 ގާފުށި  1

 22 ގޮއްވާފުށި  1.5

ނޑާލިފިނޮޅު  0.7  23 ކަ

 24 ހަތިފުށި  - 

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

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



ރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2021 Page 9 

ބާރަށުގައި ހުންނަ އާޘާރީ މިސްކިތް ާފހަަގކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް  ދިއްދޫ އިހަވަންދޫ،

ނޑުމަތީގައި   ރެއާއި ދުވާލު  އާރުކާޓީ، ތަކުރުފާނުގެ  މުޙައްމަދު   ޢަޒުމުގައި  ރިމަތިވެ ކުރެއްވުމުގެ  އުޅުއްވުމަށް  ކަ

 ) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ބާރަށުގައެވެ.  ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު

 

 

 



އުތުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލްތިލަދުންމަތީ   މަުހގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަަހރުގެ ފުަރތަމަ  2021
  

 

 10   ރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ                      ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މަހު  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  0202

ވާ 
ފައި

ރެވި
ދޫުކ

ށް 
ކަމަ

ކަން
ޢީ 

ސިނާ
ަދދު 

 ޢަ
ިމުގެ

ބ
 

ުއޅޭ
ިދރި

ން 
މީހު

 
ަދަދު 

 ޢ
ތީގެ

ގޯ
 

ދި
މަށް

އުުޅ
ިރ

 
ގެ 

ގޯތީ
ވާ 

ަފއި
ކޮށް

ދޫ
ަދަދު 

ޢ
 

ލަބް ކުދިްނގެ  ކިޔަވާ ކުދިްނގެ  ކިޔަވާ
ކު

 
ަދަދު 

 ޢ
ކުގެ

ޔާތަ
ިޢއް

ޖަމް
 

ަދދު 
ޢީޢަ

ސިނާ
 

ކުރާ
ފާރި

ވިޔަ
 

ނުގެ
ންތަ

ތަ
 

ަދދު 
ޢަ

 

 މިސްކިުތގެ 
 ޢަދަދު  

ަދަދު 
 ޢ

ޗްގެ
ލޯން

 

ހެން
ހެނި

އެ
 

ުރާ 
ންކ

ޭބނު
ައި 

މުގ
ންަކ

ކަ
ނދު 

އުޅަ
 

ުކރާ
ކަން

ވެރި
ސް
މަ

 
ނދު 

ުއޅަ
 

ދަތު
ލެ 

މާ
ުކރާ

ރު
 

ނދު 
ުއޅަ

 

ުއްވާ
 ދ

ފުރާ
 

ނދު 
ުއޅަ

 

ަދަދު 
 ޢ

ސީގެ
ފާމަ

 

 ބިޭދސީްނގެ

 ޢަދަދު 
 # އާާބދީ 

ކޫލް
ސް
ަރީ 

ންޑ
ސެކަ

 

ކޫލް 
ސް
ަރީ 

ިއމ
ޕްރަ

 

ކޫލް 
ސް
ްރީ 

ޕ
ސް  

ކުލާ
ން 

ުރއާ
ޤް

 

ހެން 
ފިރި

 

ހެން 
އަން

ންގެ  
ހެނު

ފިރި
 

ންގެ
ހެުނ

އަން
 

ހެން 
އަން

 

ހެން 
ފިރި

 

ހެން 
ފިރި

 

ހެން 
އަން

 

 

 ތުރާކުނު  337 371 22 7 2 20 0 8 3 2 0 1 5 0 1 70 77 0 0 0 2 271 89 0

 އުލިަގމު  188 177 3 37 2 22 0 1 5 2 0 1 7 0 2 71 31 2 2 0 2 280 89 0

 މޮަޅދޫ  297 120 5 39 2 23 0 0 0 0 0 3 1 0 1 13 30 0 2 0 2 258 70 5

 ހޯރަފުށި  2737 2792 227 12 2 73 1 19 0 6 0 4 50 0 9 201 215 1 0 0 1 1140 615 5

 އިހަަވންދޫ  2712 2925 137 7 1 79 7 18 20 8 3 5 64 1 10 445 506 7 1 0 1 970 432 8

 ކެލާ 2218 2170 68 10 1 0 1 4 27 7 3 3 53 0 3 134 118 2 1 2 1 684 398 1

 ވަށަފަރު  757 787 22 11 1 20 0 9 8 9 1 3 7 0 3 62 53 0 1 0 1 199 113 14

 ދިްއދޫ  2212 2329 182 17 3 22 2 4 11 9 3 6 88 5 10 523 560 2 0 2 1 1300 850 5

 ފިއްލަދޫ  589 572 8 3 1 18 1 2 15 3 1 2 14 0 1 79 73 1 1 2 1 329 145 0

 މާރަްނދޫ  521 580 13 7 1 31 0 23 2 6 0 2 12 0 4 82 116 0 1 2 2 281 199 1

 ތަކަންދޫ  793 758 3 8 1 3 0 2 1 2 0 2 10 0 3 16 21 0 1 2 1 243 81 1

 އުތީމު  501 797 37 8 1 6 0 2 7 3 2 2 12 0 2 78 81 1 0 2 1 214 128 4

 މުަރއިދޫ  757 758 6 6 1 3 0 0 8 5 0 1 4 0 1 86 82 0 1 2 1 245 124 2

 ބާރަށް  2072 2091 8 3 1 18 1 2 15 3 1 2 14 0 1 125 158 1 1 2 1 329 145 0

 ޖުމްލަ  11600 12136 020 168 18 276 10 104 112 64 14 39 339 6 52 1936 2092 16 14 00 13 6452 3466 47

                                            23736 
 ގެއަތޮޅު

 އާބާދީ
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 އަދި ތަފްޞީލް ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްވާ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެިވފައިވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާ 2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

1.1 
 ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ  2021

    
100% 

1.2 
 ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯރޓް  2021

    
 އޯޑިޓްކޮށްފައެއް ނުވޭ 

1.3 
  ރިޕޯރޓް  މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021

    
100% 

1.4 
 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  2021

    
100% 

1.5 
  ން ހަރުދަނާކުރުންހިންގު ކައުންސިލްތައް

 

    
  100% 

 

1.6 
 ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން.

 

    
100% 

 

 މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  1.7
    

100% 

 
 ކަތްމުގެ މަސައްއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަރުދަނާކުރު 1.8

 

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

1.9 
ނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން.  ދަ

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
އި ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ  

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން އިޖުތިމާޢީ 1.10

 

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީން 1.11

 

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައ



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

 13   ރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ                      ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މަހު  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  0202

ހިްނގުމަށް ޭރވިަފއިާވ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެެރިއން ކުރިއަްށ  މަުހގައި  6ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަުރެގ  2021
 ނުެގންދެުވނު ަހރަކާތްތައް 

o ްމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ަކތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަރުދަނާކުރުއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައ 
o  :ްކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައ 

 

o  ުނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވ  ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން މުގެދަ
 ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 
 
 
 

 

o ުދަސްކޮށްދޭ ކޯެހއް ހިންގުން  އަމާޒުކޮށްގެން ފަހަން ރަށުގެ އަންހެނުްނނަށްރަށްން ކޮމިޓީ ހިމެނޭޮގތަށް އަންހެނ 

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ގުޅިގެން  19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް:  

 

 

 
o ްނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ  ދަ

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.ގެން ގުޅި 19ކޮވިޑް ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 
 
 
 

 
 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ                       ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މަހު  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  0202

   ރާއިދާ

14 

 ވިޔަާފރި  އިރަކާތްތަކާޙަ ދަނީ ހޯދުމަށް ހިްނގާ ކައުންސިލުން އާމް

 ކުދި ލޯނު ދިނުން. –ފަހިއަރަނި 

މު ބައްދަލުވުުމން ނިންަމވައިގެްނ ވަނަ ޢާން 72އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަރަނި ސްކީމަކީ، ހއ.  ހިފަ
ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އަތޮޅުެގ  ވިޔަފާރި ޢުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދާ

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ތަކެިތ ގަނެވޭނެގޮތް ހަދައި ިދނުމަށްަޓކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. ިމ 
ރުފިޔާ )ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް  3,50000.00އްޔަތުން ވިޔަފާރި ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލި

ނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހިއަރަނި ފެށިފައިވަީނ     ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. 20ފެބުރުވަރީ  0226ރުފިޔާގެ( ބަޖެޓެއް ކަ

)އެއްމިލިއަްނ  1,250,000.00ވަނަ އަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ  0202
މަސް ދުވަހު ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އެކި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202ދުއިސައްތަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. 

)ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސް ސަތޭކަ  159597955ފަރާތަކަށް   02އެކި ފަރާތްތަކަށް މި ސްކީމްގެ ދަށުން 
 ގެ މުދާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި(

ފެރީ ނިޒާމް  –ފަހިދުވެލި   

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމަަވއިގެން  76ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
ރ. 200,000.00ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 

ވަނަ  27  ސެޕްޓެންބަރު 0225ރާމް ފެށިފައިވަނީ  )ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ( ބަެޖޓެއް ަކނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެިލ ޕްރޮގް
 ދުވަހު އެވެ.

 28207.94 މަސްދުވަހު ދަތުރުތަކުން ިލބިފައިވަނީ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފަހިުދވެލީގެ ފުރަތަމަ  2021  
މަހުގައި ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ  6ފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތަރު ލާރި( އެވެ.  ފުރަތަމަ )އަށާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަތް ރު

މަރާމާތުކުރުމުގެ މީގެ އިތުރުން ރެހެންދި ލޯންޗުމއެވެ. )ވިހި ހާސް ސައްބީސް ރުފިޔާ ފަންސާސް އެއް ލާރި (  02206952
ރަދުވެފައި ވެއެވެ. މި އަހަރު ކޮވިޑް ހާލަތާ ގުޅިގެން )ހަތާވީސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ޚަ 07222922މަސައްކަތަށް  

 އެކަށީގެންވާވަރަށް ދަތުރުތަށް ކުެރވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ކުއްޔަދީގެން ފައިސާ ހޯދުން  –އަތޮޅުގެ 

 ހއ. އަތޮޅުގެ )އަތޮޅު ސްޓޭޓްަހއުސް( ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކަުއންސިލް
ވަނަ ދުވަހުން  06ސެޕްޓެންބަރު  0226ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  96އިދާރާގެ 
ފެށިގެން ހއ. އަތޮުޅ ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ބެއްލެވުމުެގ ފެށިގެން 

 ކޮޓަރިއެވެ.  1ކޮޓަރިއާއި ޑަބަލް  22ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އެއީ ސިންގަލް  21މަށް ދަށުންނެވެ. ހއ.އަތޮޅުގޭގައި ކުއްޔަށް ދިނު

މަސް ދުވަހު އަތޮޅުގެއިން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބިފައިވަީނ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
ތޮޅުގޭގައި މެހްމާނުން މަސްދުވަހު އަ 6)އެއް ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ. ފުރަތަމަ  221322922

ހަތަރު ހާސް އެއް ސަތޭަކ )  4167.87ބޭފުޅުން ތިއްބެިވއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހއ. އަޮތޅުގޭ މަރާމާތަށް  272ގޮތުގައި 
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( ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ. މި އަހަރު ކޮވިޑް ހާލަތާ ުގޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަްށ  ފަސްދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި

 ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  މީހުން މި

 ގެލެކްސީ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން 

 

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "ގެލެކްސީ" ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު 
ގެ މަތިންނެވެ. މި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތު 15ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ވަަނ  06ނޮވެންބަރު  0229 ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 225-ID/PRIV/2019/28(AGR)ދޫކޮށްފައިވަނީ ަނންބަރު: 
)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ލޭކްލޯޑް އިންެވސްޓްމަންޓަށް އެ ޢިމާރާްތ  22ފެށިގެން މީާލދީގޮތުން ދުވަހުން 
ވަނަ  20)އަށް ހާސް ރުފިޔާ(  އަދި  8222922އަހަރަށް މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު  25ދޫކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ  ކުއްޔަށް

 )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( އަށެވެ. 22222922އަހަރު މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު  25

ން ލިބިފައިވަނީ މަސް ދުވަހު ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202
 )ސާޅީސް އަށް ހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. 18222922
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 އިދާރާގެ މަރާމާތު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު މިކަ 0202 )ފަސް ލައްކަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު  521162922އުންސިލްގެ މަރާމާތަށް ކަ

މަސް ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރާމާތަށް ޚަރަދު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  0202ވެ. ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( އެ

 )އެއް ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ އެކާވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި( އެވެ.  225602992ވެފައިވަނީ 

 

 ލްކުރެވުނު މިންވަރުޞިޙާ މަސް ދުވަހު 6ފުރަތަމަ  ކައުންސިލަށް
 އަދި ތަފްޞީލް

 ގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  2021އަތޮޅު ޤުރްއާން . ހއ
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ގެ ޙާލަތާގުޅިގެން  19ކޮވިޑް  އެވެ.ވީ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު 4 ޗު މާރި 2021 ތް ބޭއްވުނީއަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާހއ. 
ކުރިންވެސް  ދިޔައީކުރިއަށް ގެންމެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް  މުޅިން އަލަށް ވީޑިއޯ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެއްވަގުތެއްގައި ހއ. އަތޮޅުގެ އެގާރަ ރަށެއްގައި މި  ވެ.އެ ވަނަ ދުވަހު 4މަހުގެ މާރިޗު  ކަ
 ގެންެދވިފައިވެއެވެ.ކުރިއަށް  މުބާރާތް ފެށިގެން

ތެރިކަމުގެ ގޮތުން އުތާ ގުޅިގެން ރައްކަލަޙާކޮވިޑްގެ  މި އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާްތ މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފަިއވަނީ
ނޑިޔާރުން  އެރަށުގައި ިތބެގެން މުބާާރތް ކުރިއަށް ގެންާދ ގޮތަށެވެ. މުބާާރތުގެ ނަތީޖާ އެރަށެއްގެ ބަޔަކު ފާޅުކުރެވޭނީ ފަ

 .މައްޗަށެވެ ވީޑިއޯ އަޑުއައްސެވުމަށްފަހު ލިބޭ ނަތީޖާއެއްގެ

 ެމދުގައެވެ.  ދަރިވަރުންގެހޮވުނު  ވަރުގައި ބޭއްވުނު އޮޑިޝަނުންނީ ރަށު ފެންފައިވަމިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ

އަތޮޅުގެ މެދު  ކެލާގައެވެ. މިއީ ކީރިތި ޤުރްއާނާ .އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ހއ
އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ން އިސްނަގައިގެންޖެއްސުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލު މެދުގައި ލޯބި ރައްޔިތުންގެ

 .ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާާރތެކެވެ

 

 އެއްގަމު ލައިސަންސް ހައްދައި ދިނުމުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުން 

 
ދެއްވަން އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ އަވަސް ޚިދުމަތް  ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމަވައިގެން 190އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޓާފައިވަނީފައް އެއްގެ ފީ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފީއެއް ނަގައިގެންނެވެ. އަަވސް ޚިދުމަތުގެ މިކަމަށް ކަ
ނޑައެޅުއްވީ  .ސަތޭކަ ރުފިޔާއެވެ ފަސް ގޮތުގައި ކަ
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ޞަދަކީ ލައިސަންސަްށ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރެއްވުމުގެ މަޤް މިވާ ގޮތުން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
 .މަގު ފަހިކުރުމެވެ ދުވަހު ލައިސަންސް ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ ފަރާްތތަކަްށ އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އެދި ހުށަހަޅާ

ޚިދުމަތް  ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި 11:00ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ  މި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އަވަސް ޚިދުމަތަށް އެދި
ލައިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމުގެ ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަަމށާިއ  މީުހންނަށް ކަމަށާއި ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 5 ދެވޭނީ ދުވާލަކު

 ރެވިފައެވެ.ޢާންމުކު ވަނީ މުޅިން ވަކިންދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަންވެސް  އަވަސް ޚިދުމަތަކީ

 ރުން ވަސް ާފހަކުއަންެހނުްނެގ ދު މުަވއްޒަުފްނގެ ަފރާތުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ިފރިހެން 

ންގެ ދުވަސް މި އަހަރުވަނީ ވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަންހެނުމު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފިރިހެން  މުނާސަބަތުގައި އަންހެނުން ދުވަހުގެ 
 ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  ޙުސައިން هللاބުދުޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަމި ހަރަކާތުގައި ހއ. އަތޮ
އެންމެހައި މުވައްޒަފުން  ޝަފީޤާއިهللا ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަބުދުޑި އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް،ކައުންސިލްގެ 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
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 ގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު  ށާއި ރިޓަޔަރ ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަ މަޤާމުން 
 ށް ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުން އަގުވަޒަންކޮ 

 

ގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް 
 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 20މާރިޗު  2021ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވަނީ 

ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަްތ  ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އްޔާތު ރަސްމިހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު 
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ.  އަތޮޅުވެރިކަން ދިގުމުއްދަތެއްގައި ކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް އުތީމު  ކުރައްވާފައިވާ، އަދި މިއަތޮޅުގެ

ހުްނނަ  ވެރިންނާއި މުވައްޒަުފންނާއި ދިއްދޫގައި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ މިހަފުލާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ރައީސާއި
 .ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެއިސް އިދާރީ އޮފީސްތަކުގެ 

  

އަހަރާ ދެމެދު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ  25އަހަރާއި  20ހަތަރު ގިންތިއަކަށް ބަހާލައިގެްނ ހަނދާނީ ފިލާދެއްވި މިހަފުލާގައި 
އަހަރާ ދެމެދު  35އަހަރާއި  30އަހަރާއި ދެމެދު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި  30އަހަރާއި  25ފަރާތްތަކާއި 

މީެގ  .އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ  35ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 
ކައުންސިލާ މުޅިން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވާ  އަތޮޅުއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރު ނިންމަވާ 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގަިއ  ވަޑައިގެްނނެވިހަުފލާގައި ހަނދާީނފިލާ ދެއްވިއެވެ. ހަނދާނީފިާލ ލިބި ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް މި
ނޑި އަތޮޅު ކައުންސި އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުރުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  ލަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ދިހަވަރަކަށް އަހަރު މެދުނުކެ

 .ވެސް ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ ކައުންސިލަރުން
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 ރުން ކު ތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްސާ ލީ ރިޕޯރޓް އިން ޤާ ދައުރު ބަދަލުވުމާގުޅޭ އިންތި

 
ންތިޚާބުކުރެވުުނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި 25ޤާނޫނުގެ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓްނ  ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލަރުންގެ
އަޮތުޅ  ލާގެ އުސޫލު ގެ ތެރެއިން ތިަލދުންމަތީ އުތުރުބުރީޙަބަދަލުވުމުގެ މަރު އެކުލަވައިލާފައިވާ، ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު

ވަނަ ދުވަހު  11މޭ  2021ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން  ށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތިޤާލީކައުންސިލަ
 ފައި ވެއެވެ.ގެންގޮސް ކުރިއަށްއޮންލައިންކޮށް  ގައި 10:30

ޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލްގެ ހިްއސާކޮށްދެއްވީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެިނވަ އޮންލައިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރިޕޯޓް
ޝަފީޤެެވ. މި ރިޕޯރޓާ ގުޅޭގޮތުން  هللاޖެނެރަލް އަދި އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ

ން، އަލަށް އިންތިޚާބުެވ ވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާީބ ޙުސައިهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުެގ ރައީސް
މި ބައްދަލުވުމުގަިއ އަދި  .މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެގުޅޭގޮތުން  ކުރިމަގުގައި ކައުންސިލް ހިންގުމާ ބަރުންނާއެކުރައީސާއި މެން
 ބާ ދެންނެވުން އޮތެވެ. ޙަމަރު  އަލަށް އިންތިޚާބުވި އިންތިާޚބީ ރައީސާއި މެންބަރުންނަށް، މެންބަރުން އާއި ރައީސްކައުންސިލްގެ 
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އްވުން ރައީސުންނާއި މެންބަރުން ހުވާކުރެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ
 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

 
އަހަރު ދުވަހަށް އަލަްށ  5ކުރިއަށްއޮތް  އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައިއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ކައުންސިލްތަކުެގ ރައީސުންނާއި މެންބަރުްނ  ރަށު އިތުރުންއަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ރައީސާއި މެންބަރުންގެ  އިންތިޚާބުކުރެވުނު
 ދުވަހުއެވެ. ވަނަ 17މޭ  2021ކުރެއްވީ ޤާނޫނީ ހުވާ 

ހިންގެވުމާ އްޔާތުގައި ހުވައި ލައިދެއްވީ ހއ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއިހުވަ ހއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުނު
މެވެ. އަޙްމަދު އާދަ ޛުއަލްއުސްތާ މެޖިސްޓްރޭޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް  ހއ. އުތީމު ހުންނެވިޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން 

 ސަބަބުން އެންމެންގެ ަރއްކައުތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ގެ  19-ކޮވިޑް ބޭއްވިފައިވަނީ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުއިހުވައޮންލައިންކޮށް 

 

ެގ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކު ސް ފިޔަވައި އެހެންރަސްމިއްޔާތުގައި ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްެގ ރައީ ހުވައިކުރުމުގެ
އިންތިޚާބީ މައްސަލައެއްގައި  ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނުއިރު 17ކުރެއްވުން މޭ ރައީސުންނާއި މެންބަރުން ހުވަިއ 

 2021ހުވައިކުރެއްވީ ފަސްކުރެވިފައިވެއެވެ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކުރެއްވުންއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުވައިފި
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ން  2000ޢަދަދު މަދު ނަމަވެސް މި ދައުރުގައި  ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލަރުންގެ 3ނިމިދިޔަ  ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  26މޭ 
 .އިްނތިޚާބު ކޮށްފައި ވެއެވެ ކައުންސިލަރުން 7ން މަތީގެ އާބާދީއަށް  2000ކައުންސިަލރުން އަދި  5ދަށުގެ އާބާދީއަށް 

ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެލާމަރުކަޒީ އު
ކަންކަން، ދިމިްޤރާޠީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުްނ  ރައްޔިތުންގެ
އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާއީ ގޮތުންނާއި  ރައްޔިތުން
އި ސަޤާީފ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްށރަށުގައި ގޮތުންނާ އިޤްތިސާދީ
ރަްއޔިތުން ، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް  ބާރުވެރިކޮށް،
ފަހިކޮށްީދ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެއްޓެއް  ލިބޭނެ މަގު

 .ރުމެވެޤާއިމުކު

 އިްނތިޚާބުުކރުން ނަިއބު ަރއީސް ހއ.އަތޮުޅ ކަުއްނސިލްގެ 

 
ވަނަ  05ވަނަ ދައުރުގެ  4ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  15ޖޫން  2021

ވާދަކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ބުގައި،އިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި
ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފިއްލަދޫ ޙާއިއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޞަބާ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 .ޙަސަނެވެ هللا އަލްފާޟިލް ފަތުހު

މި އިންތިޚާބުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ހިމެނި 
މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ  14ވާ ވަޑައިގަންނަ

 ރައީސް އާއިއެކު ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
ބޭފުޅުން ވޯޓް ދެއްވިއެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ  15

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  ނަތީޖާގައި ވާގޮތުން
ވޯޓެވެ.  08ޞަބާޙުއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 

ޙަސަނަށް ލިބިވަޑައި هللا ފަތުޙު އަލްފާޟިލް 
 .ވޯޓެވެ. މިއީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ  07ގެންނެވީ 
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އިބު ރައީސްކަމަށް ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ގެ ނާދައުރު  ވަނަ  04އެހެންކަމުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 .ހަނދުވަރީނާޒް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޞަބާޙުވަނީ ހޮވިވަޑައި ގެންފައެވެ ހއ. އިހަވަންދޫރައީސް 

 ބުވި ކައުންސިލަރުން މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން އަލަށް އިންތިޚާ 
 

 
އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާދަ  ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުެވ ވަޑައިގެންނެވި ތިލަދުންމަތީ 

ދުވަހު  ވަނަ  15 ޖޫން 2021 ކުރެއްވުން އޮތީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު  މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަތޮޅު
އަދި  ސާއިމެންބަރުްނނާއި ަކއުންސިލްގެ ރައީ 13ކަުއންސިލްގެ  މި ބައްދަލުވުމުގައިއިދާރާގައެވެ.  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

 .ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ  އިބުނާ

ފުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމުކަމަށާއި ގެންދިއުމުގައި މުވައްޒަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
މެންބަރުންެވސް ވާކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.  ދުވަހަްށ މަސައްކަތްަތއް ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބާުރ އަޅުއްވާ ހުރިހާ ދުވަހުން

ނަޫމާނ ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލަކީ އަތޮޅު. ހއ ވިދާޅުވީ  އިުތރަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި
 ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައިާވ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަ  ކައުންސިލެއްކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅު
 .ޖެހޭކަމަށާއި އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައި ގަންނަކަމަށެވެ 

އް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކާމިޔާބީތަކެ ދައުރުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 3އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޭތުވެދިޔަ 
ދައުރުގައިވެސް  ފެށިގެްނ މިއައީ ފަސްއަހަރުގެ ޓާމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ހަތަރުވަނަ ދައުރެއް

އުމަކީ ލިބޭނެމަގު ފަހިކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ތިބެގެން
 .ވާހަކަފުޅުގައި އިޝާރާތް ކުރެއްވިއެވެ  ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ބައެއް މެންބަރުގެ އަތޮޅު

ގެންދިއުމުގައި  ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އިސްވެރީން މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ
 ކަމަާށއި އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ލަފާއާިއ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ރުޝާދު ވަރަށް މުހިންމުކައުންސިލަރުންގެ ލަފައާއި އި

ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ނޑުދަ ވަކި ފިކުރެއްނެިތ ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް  ގޮތުގެމަތިން، އާ އުންމީދުތަކާއިެއކު ލަ
  .ފަރާތުން ދެްއވިއެވެދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން މުވައްޒަފުންގެ  ކުރުމުގައި
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން " ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން 
 ވުން ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ މަޢުލޫމާތު 

 
  

ރޮޖެކްޓް" ގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން " ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން ޕް
ބޭއްވުނު ބައްދަލްވުމުަގއި ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަަނ ދުވަހު  18މޭ  2021ދިނުމަށް 

 ފައިވެއެވެ.މޫސާޝަފީޤު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން

ން ޕްލޭންގެ ަދށުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގަިއ މި ބައްދަލު ވުމުގައި މަޝްވަާރ ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް އެކްޝަ
 ޓޫރިޒަމް ޑެސްކް ގާއިމްކުރުމާ، އިންޓަރންޝިޕްގައި ދިވެހި ޒުާވނުންނަްށ އިސްކަން ދިނުމާ، ލޯަކލްޓޫރިޒަމް މާރކެޓް ކުރުމާ،

 ވިފައިވެއެވެ.ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެ ހޯމްސްޓޭ

  ލަވާލި ހއ. އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އާ ގުޅިގެން އެކު   19-ކޮވިޑް 

އާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެްއ  19-ކޮވިޑް
ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުުވންތައް އޮންލަިއންކޮށް ކުރިއަްށ  އެކުލަވާލައި
 .އެވެ ވިފައްޓެ ގެންދަވަން

ޒުތައް މި ކޮމިޓީގައި، ހއ. އަތޮުޅ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީމަރުކަ
ވެރިންނާއި، ހއ. އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުެގ  ހިންގަވާ

ކައުންސިލްގެ ރައިސްއާއި، އަތޮޅު  ރައީސުންނާއި، އަތޮޅު
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހއ. އަތޮޅު ފޯކަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ އާއި އަތޮޅު ޕޮލިސް ޕޮއިންޓާއި،  އިންޗާޖާއި، އެޗް.ޕީ.އޭއިން ކަ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ހިމެނޭކަމަށް އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާުތ  އްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ހއ. އަތޮޅުއަ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 .ދެއްވިއެވެ
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ނޑު މަސައްކަތަކީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހއ އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ކޮވިްޑ  .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ މައިގަ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި  ކާއި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އެޅެންހުރި ހުރި ގޮންޖެހުތަ މެނޭޖް ކުރުމުގައި

 ވެސް  ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި 
 .ވާނެއެވެއަދާކުރައް މެދުވެރިއެއްގެބައި އަދާ ކުރުމުގައި މިކޮމިޓީ އިސްދައުރެއް

ަގއި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ިމ  2021މެއި  31މިގޮތުން ހއ. ކޯޑިނޭިޓންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަުލވުން 
 ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަތޮޅުން ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓް އަތޮޅުގައި ދެކެވުނީ ވާހަކަ ބައްދަލުވުމުގައި 

ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މިޫނނަސް ކޮވިޑާ ގުޅިފައިހުރި  އި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމުން އެަކމުގަ
މައްސަލަތައްވެސް ކޮމިޓީން ނެންގެވިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބުުނ  މައްސަލަތަކާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެކި

އަދި ލަހެއްނުވެ ޕީ.ސީ.އާރ މެޝިން  ކަމަށާއިގެ ގާއިމު ކުރެވޭނެވިޑް ފެސިލިޓީކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ކޮ ގޮތުގައި
 .ދެއްވާކަމަށްވެސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ިލބުނެވެ  ލިބޭނެކަމުގެ ފެހި ސިގުނަލް ސަރުކާރުން

 " ފަލަސްތީނާ އެކު" ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޙަރަކާތެއް މަށްޓަކަިއ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އަންގައިދިނު  ދިވެހިން ފަލަސްތީނާ އެކު ތިބިކަން
ވިހުުރވާލި މިޙަރަކާތުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފަލަސްތީނުގެ ދިދަތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ. 

ކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް ންގ ސެލް މޫސާޝަފީޤާ އަދި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް ) އެކްޓި ޟިއަލްފާ
މުވައްޒަފުންތަކެއް  ގެ ޙާލަތާގުޅިގެން ގިނަ 19ކޮވިޑް  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ަޝފީުޤ ބައިވެރިވެهللا ލް އަބުދުއަލްފާޟި

 ކަރަންޓީނުގައި ތިބުމުގެ ސަަބބުްނ މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެލެއްވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން 

 
ހަމަެޖހިގެްނ ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭޮގތަށް ސްޕީޗްހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން 

ގެ މި ފުރުޞަތު ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓް ކޯހު ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޮންލައިން ަބއްދަލުވުމުގައެވެ. 17ޖޫން  2021ދިޔައީ 

 ނެެވ.ޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންހަމަޖައްސަވައި ދެއްވީ ހަޔަރ އެޑި ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

ހއ. އަތޮޅު  ޤާއިރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ދިއްދޫ ފާއިމާން އަޝްރަޘްފާޟިލް ޢުހެލްތު ސަރވިސަސް އަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ

 .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ރަޝީދު ބައިވެރިވެهللا ޢަބްދު

ވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ  ބައްދަލުވުމުގައި ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެ މި

 .މެވެޚަދީޖާ އާދަ އެޑިޔުކޭޝަން އަލްފާޟިލާ
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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހއ. އަތޮޅުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ، ހއ. 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން ބޭއްވުނު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް 

 

. އަތޮޅުގެ ގޮތުން ހއޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމާ ގުޅޭރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި،  ދިރިއުޅޭ މީހުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ބަރުންނާ އެކުނާ ، ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންމަޖިލިސް މެން
މި ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 3ޖޫން  2021ބައްދަލުވުމެއް 

 ޑޮކްޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މި ސެޝަނުގައި  ރައްޒާނެވެ. ލް ޢަލީޟިކްޓަރ އަލްފާސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެ
 ނޭގޮތުން ޓީމެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ހިމެމަޢުސޫމު އަދި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން هللا ދުޢަބް

 ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން  ކުއްޔަށް  އުތުރުހިޔާ ޢިމާރާތް 

އަށް ޓެސްޓް ކުރާ ލެބޯޓްރީ  19-ކޮވިޑް ޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހއ. އަތޮ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ " އުތުރުހިޔާ "  ށްގާއިމުކުރުމަ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ  .ޢިމާރާތް ހއ

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 1ޖޫން  2021ސޮއިކުރެވުނީ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤެވެ. އަޮތުޅ  މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ
ސަރވިސަސް އަލްފާޟިްލ  ފަރާތުން ޢިމާރާތާ ޙަވާލުވެ ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ހެލްތު ހޮސްޕިޓަލްގެ

 .ވެ ޢުޘްމާން އަޝްރަފެ

https://halifatoll.gov.mv/4445
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ބެހެއްޓެނީ ޖީ.އެން. އެކްސްޕާރޓް މެޝިނެއް ކަމަށާއި  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިވަގުތު މިތަނުގައި
ވަުމްނދާ ތައްޔާރިއެއް ކަމަށެވެ.  އަލާމާތްތައް ހުްނނަ މީހުން ކޮންމެހެން ހަދަންެޖހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް މިއީ ކޮވިޑްގެ

 .ފަނަރައިގެ ކުރިން ފެށިގެން ދާެނކަމަށް ވެއެވެ މި މަހުގެ މިގޮތުން މި ޚިދުމަތް

 ބޭްއުވނުެގސްޓްހައުސް އެސޯިޝޭއޝަނުން ހއ.  އަތޮޅުކަުއންިސލްގެ މެމްބަުރންނަށް 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުުމގެ ެސޝަން 

 

 

 

 

 

 ނުން ހައުސް އެސޯޝިއޭޝަ ގެސްޓް ބަރުންނާ އެކުކައުންސިލްގެ މެން ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހއ. އަތޮޅު
ގެސްޓް ހައުސް ދެއްވީ  މި ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 3ޖޫން  ޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއްމަ

  .ގެ އިސްފަރާތްތަކުންނެވެއެސޯޝިއޭޝަ
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 2021 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

ޖޫންގެ ގެ  2021
ބަޖެޓްަގއި ނިޔަލަށް 

 ބާކީ ހުރި ފަިއސާ 

 6ގެ ފުރަތަމަ  2021
 މަހުގެ ޚަަރދު 

ގެ ލިބުނު  2021
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަްފޞީލު
 

  ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  ރިކަރަންޓް 9,063,718.00 3,263,724.09 5,679,493.91

4,619,312.69 546,997.31 5,045,810.00 
  ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް

  ުމޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 14,109,528.00 3,810,721.40 10,298,806.60
    

 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 
 210 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  5,385,585.00 234443316.25 2,941,268.75

130,689.28 1083785.72 239,475.00 
މުސްުކޅިކުަރްއވާ ުމވައްަޒފުންނަށާއި ައދި ވަކި  ޕެންޝަނާިއ،

 ފަިއސާ  ން ދޭޚިުދމަތަކަށް ނޫން ގޮތު 
213 

 221 ކުރުުމގެ ަޚރަދު  ދަތުރުފަުތރު 250,000.00 33220.00 211,780.00

 222 ހިްނގުުމގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ ައގު  އޮފީސް 704,460.00 1263722.78 577,737.22

 223 ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  އޮފީސް 1,374,838.00 4163269.57 993,568.43

 225 ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  ތަމްރީން 202,100.00 - 121,600.00

 226 ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ޚަަރދު  މަރާާމތު 854,260.00 1523333.77 661,926.23

 228 އިޝްިތރާކާއި ައިދ ސަބްިސޑީޒް  ،ސަރުކާުރންދޭ އެހީ 53,000.00 123076.00 40,924.00

5,679,493.91 332633724.09 9,063,718.00 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      
 

 421 ޕަބްލިކްސެކްޓަރ ިއންެވސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްާރމް  100,000.00 203212.76 79,787.24

 423 އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  2,445,810.00 673187.00 2,499,123.00

 440 އި ކުރާ ޚަަރދު އިގްިތޞާދީ ަފއިާދއަށްޓަކަ 1,000,000.00 - 1,000,000.00

 730 ލޯން ދޫކުރުން  1,500,000.00 4593597.55 1,040,402.45

4,619,312.69 546,997.31 5,045,810.00 
  

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    

 211 މުާސރަާއއި އުޫޖރަ  3,774,705.00 137003298.84 1,948,581.16

 212 ދޭ އެަލވަްނސް  އްޒަފުްނނަށްމުވަ  1,610,880.00 7443017.41 992,687.59

2,941,268.75 2,444,316.25 5,385,585.00 
  



 

 

 30   ރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ                      ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މަހު  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  0202

 އްަރކާތްތަޙަުކިރއަށް ޭރވިަފއި ހުިރ ވަނަ އަހަރު  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު 

 މުގެ މަސައްކަތްނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަރުދަނާކުރުއަންހެ 1.7

 

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 

1.8 
ނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން.  ދަ

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ވުނުނުގެންދެ  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން އިޖުތިމާޢީ 1.9

 

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  އި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީންކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގަ 1.10

 

    
ގުޅިގެން މިޙަރަކާތް  19ކޮވިޑް

.ނުގެންދެވުނު  

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް  6ހު ފަ
 ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައ
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 ކުން ނިންމުންަތއް ގެ ކަުއންސިލްގެ ބައްަދލުވުންތަމަސްދުަވހު 6ފުރަތަމަ   

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  182ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ތިން 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  282ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .2

 އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  .0

 ވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންކައުންސިލްގެ ޕާރކިން އޭރިޔާ ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝް .3

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް 01

     އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 02

ދު 03 ތޮޅު ކައުންސިލަރސިރާޖު ހއ. އަهللا ޢަބް      

ދު 04 އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަބް      

ދު   04 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން އަތޮޅު ޤުރުޢާ  :02 ބަރުންޖެންޑާނައެ

 ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވައުޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަަޅން

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު  
ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

 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: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

   :ށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަ
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 ކައުންސިލްގެ ޕާރކިން އޭރިޔާ ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  :03 ބަރުންޖެންޑާނައެ

ކިންގ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ކާ ޕާ ކް ކުރުމަށްޓަ ލްތަށް ޕާ ކަ ވައްޒަފުންގެ ސައި ގެ މު ލް އިދާރާ

ހަޅަން ދުމަށް ހުށަ ގައި ހެ ގެ ގޯތިތެރޭ ކައުންސިލް އިދާރާ  އޭރިޔާއެއް މި

ވީހު ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއް  

ވީ ޒްއިންފާهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއް  

 .ނަވާ ގޮތަށެވެފައިވަނީ މިދަންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ދު 02      ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީ

ދު 03 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް      

ދު 04 އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް      

ދު  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

  01 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނު

ދު  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

   

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  183ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  182ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ  .2

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  0202 .0

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޟީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން  0202 .3
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 ސް ކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާ  0202 :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަްށ  2021ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ހުށަހަޅަން.

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު  
ސިރާޖު/ ނާއިބްރައީސް އަލީ ޝަމީމުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

 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 
   :އްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެ 

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

 ލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން ޞީ ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް  0202 :03 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ރީ ރިޕޯޓް ދެން ބާއްވާ ބައްދަލްވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން ވަނަ އަހަރުގެ އަހަ 2020

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީ ހު  
އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން 

 ޓު ނުދެއްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯ 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 

 - :އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ 

ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   
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ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ވަނަ  186 ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

އިސްލާޙްތަކަށް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވައިދަށް ގެނައިސްފައިވާ : 01 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ   
 ށް ގޮތެއްނިމުން.މަޝްވަރާކޮ

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީ ހު  

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ   
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން 
     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބް 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   

މިއޮފީހުން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ފަންޑަށް ޖަމާވާ  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 
 ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

ލް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ފަންޑުގެ އުޞޫ
އިސްލާޙް ކުރުމަށާއި މިހާރު އެ ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާއިން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންތަށްތަކަން ޚަރަދު ކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން.

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއްވީ ހު  

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ތާއިދުކުރެއްވީ   
 .އިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ފަ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން 
     ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

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

   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   
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ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ވަނަ  195 ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

ވަނަ  2021އޭޕްރީލް  21ޙުސައިނަން هللا ބްދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ  02ޖެންޑާ ނަމްބަރ އެ 
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 10ދުވަހުން ފެށިގެން 

ވަނަ  2021އެޕްރީލް  21ޙުސަނަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދު      
 ނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދި 10ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީ ހު  

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 
 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ނާއިބު ރައީސް އަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 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   

 

ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ނަ ވަ  197 ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

ކައުންސިލްގެ އިންތިގާލީ ރިޕޯޓް ނިންމުމާއި އަދި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސުންނާއި ރިޕޯޓް  :02 ބަރުންޖެންޑާނައެ

 ހިއްސާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 

ގާލީ ރިޕޯޓް އި ލަށް ނިންމާ އަދި އެރިޕޯޓް  03ންތި ގައި އިންތިހާބީ  މެއި 06މެއި ގެ ނިޔަ

ހަޅަން. ކަމަށް ހުށަ  ރައީސުންނަށް ހުށަ ހެޅުމަށް ފެންނަ

ވީހު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއް  

ވީ ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއް  
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން
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ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #
 އްވަނުދެ

ގެނާއިބްރައީސް 01 ލް     ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

    އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 02

ދު 03 ބް ސިރާޖު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަ     

ދު 04 ބް އިންފާޒު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا ޢަ     

 
 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  -  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ
ދު  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
   

 

ބައްދަލުވުނ ޢާންމު  ވަނަ  01 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

   ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ދަރުބާރަށް އިއްވުން  4ކައުންސިލުގެ  –ހަޅާ މައްސަލަ ކައުންސިލުން ހުށަ  .1

ނޑިތަކާއި ހާސިލުވި މިންވަރާއި ހާސިލު ނުވެ ހުރި ކަންކަމާއި މާލީ ހާލަތު  ނޑުދަ ނޑައެޅި ލަ )ބަޔާނުގައި ކައުންސިލުން ކަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެ(.

 އީސް ދަރުބާރާއި މުހާތަބުކުރެއްވުން.ވަނަ ދައުރުގެ ރަ 4ކައުންސިލްގެ  .2

      މޫސާ ޝަފީޤުކައުންސިލުގެ ރައީސް ހއ.އަތޮޅު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ        

 

ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ވަނަ  02 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

 ޢިދު ފާސްކުރުން ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާ  4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 
 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙް 14

 " ހިމެނުމަށްކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް"ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް"ގެ ބަދަލްގައި "އަތޮޅު 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  :ށަހެޅުއްވީ ހު  

ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންިސލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  އަތޮޅު :ތާއިދުކުރެއްވީ   
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 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

      ޠީފްހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތުާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަ 1
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ޮމަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
     ދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ހޯަރފުށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަ 4
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
      އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
    ންހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީ 7
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ިދްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާމަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް  10
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ުމަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާބަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްޢަތު މުަޙއްަމދު  13

 07: ށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަ
 04 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 02  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 ރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން ވަނަ ދައު  4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް 16

ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާ އެކަހެރިވާންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް  އި ކައުންސިލްގެ ރައީސާ
އި،އަދި ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ގެ ބައްދަލްވުމަކުން ކައުންސިލް ހިންގާނެ މެންބަރަކާކައުންސިލް އިބާއްވަ

ނޑައެޅުމަށް ފަހުގައެވެ.  މެންބަރުންގެ ތަރުީތބެއް ކަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް :ށަހެޅުއްވީ ހު

 ލީ އަބްދުއްލަޠީފްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިްލގެ ރައީސް ޢަ ތާއިދުކުރެއްވީ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

 ނަން  #
ފެން
 ނަ

 ނުފެންނަ 
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

    އީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފްހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތުާރކުނު ކައުންސިްލގެ ރަ  1
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ޮމަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3



ރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2021 Page 38 

     ސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ހޯަރފުށީ ކައުން 4
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
     އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
     ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީން ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ 7
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ިދްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާމަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

     ަސއިން ނަޢީމް ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙު 10
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ުމަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
     ަމދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާބަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްޢަތު މުަޙއް 13

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

 ންފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތު :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
 

 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން  4އުންސިލްގެ ހއ. އަތޮޅު ކަ  :02 ބަރުންޖެންޑާނައެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް   21

)ހަތަރު( ފަހަރު ކައުންސިލުން  04ންގާ ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ މަހަކު ހި
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ވެ. ޢާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެ ،ތާވަލުކުރެވިފައިވާ

އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހު ދުވަހުއެވެ. 
 އެބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 މެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :ހުށަހެޅުއްވީ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
 

 ނަން #
ފެން
 ނަ

 ނުފެންނަ
 ވަކިކޮޅަކަށް 

 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

     ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު 1

 ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
    

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  3



ރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2021 Page 39 

    . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ 4

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5

 އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 6
    

     ތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަ 7

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  8
    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  9
    

 ންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައު 10
    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  11
    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  12
    

 ބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމް 13
    

 08: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  02 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު  03  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ލަބިއްޔަތުންފާސްވީ އަޣް :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން  4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02 ބަރުންޖެންޑާނައެ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް  23

އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަމްބަރުގައި އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން މިގޮތަށް ހިމެނުއްވައި އަދި ބައްދަލްވުން ފަށާގަޑި އާިއ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ނޑާލާ ގަޑިއާއި ބައްދަލްވުން ނިންމާގަޑި ކަ  ބައްދަލްވުން މެދު ކަ

  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހުށައެޅުން ހުށައެޅުއްވީ 

ވީހު   އްމަދު ވަޙީދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙަ :ށަހެޅުއް

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  :ތާއިދުކުރެއް  

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން  

 ނަން #
ފެން
 ނަ

 ނުފެންނަ
 ވަކިކޮޅަކަށް 

 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

 ންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައު 1
    



ރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   2021 Page 40 

 ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
    

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  3

 ފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަ 4
    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5
    

    އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 6

     ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު  7

     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  8

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  9
    

 ގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލް  10
    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  11
    

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  12

    އްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަ 13

 07: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  03 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު  03  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ހުށަހެޅުން ފާސްވި  ވޭ / މި ލަބިއްޔަތުން :ފާސްނު ޣް  ފާސްވީ އަ

 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން  4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02 ބަރުންޖެންޑާނައެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް  29

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުްނ " ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ
ނަމަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާ

( މިނެޓް ދިހަ ) 10ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ 
" ދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރަންވާނެ ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނައަޅައިދިއުމުންވެސް ޤާނޫނީ ޢަ

 ކަމަށް ހުށަހަޅަން 

ވީހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  :ށަހެޅުއް  

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  :ތާއިދުކުރެއް  
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 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެބަރުން ވޯޓް ދެއްވާންމެ

 ނަން #
ފެން
 ނަ

 ނުފެންނަ
 ވަކިކޮޅަކަށް 

 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  1

     ަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙް 2

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  3

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  4

     އީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރަ 5

     އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 6

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  7

     ރަޝީދު  هللاހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  8

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  9

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10

     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  11

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  12

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު  13

 10: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރު

ދު  03  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ހުށަހެޅުން ފާސްވި  ވޭ / މި ލަބިއްޔަތުން :ފާސްނު ޣް  ފާސްވީ އަ
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  ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން 4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ގާ ޤަ ގެ ހިން ލް ލާޙްތައް އަލުން   އަށް 2021ވާޢިދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ވި އިސް ހެޅުއް މެމްބަރުން ހުށަ
ވުމަށާއި ލަށް ފޮނު ކުން އަތޮޅު ކައުންސި ލާޙްތަކާއެކު  ،ލިޔުމަ ވާޢިދު  އިސް ގާ ޤާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިން

ކަމަށް ހުށަހަޅަން  ވާއިދު ފާސް ކުރަންފެންނަ ޤަ ކު މި ވުމާއިއެ  މެންބަރުންނަން ފޮނު

 ޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތޮ :ށަހެޅުއްވީހު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެމް

 ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #
 ވަކިކޮޅަކަށް 

 ވަ ވޯޓު ނުދެއް 

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  1

    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2

     ދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަ 3

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  4

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5

    ފާޒް އިންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 6

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  7

     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  8

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  9

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10

     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  11

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  12

     ޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮ 13

 07: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  02 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ
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ދު  03 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ހުށަހެޅުން ފާސްވި  ވޭ ފާސް/ މި ލަބިއްޔަތުން :ނު ޣް  ފާސްވީ އަ

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "އުތުރުހިޔާ" ޢިމާރާތް ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިނު  :03 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ބެހެއްޓުމަށް ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

ހއ.  ،( ސިޓީ އާއި ޙަވާލާދީ 2021މޭ  20)  HAAH/225/2021/9ނަންބަރ: ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ
 ރ     5000/-އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެދި ލައްވާފައިވާ ފަދައިން ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "އުތުރުހިޔާ" މަހަކު 

ރިމެންޓް ކުރާއިރު ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ ( ގެ ޭރުޓން ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ ދެފަރާތުްނ އެއްބަސްވާ މުއްދަތަކަށް، އެގް 
 ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅަްނ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  :ށަހެޅުއްވީ ހު  

ހާރޫން  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިްލގެ ރައީސް ޖައިލަމް :ތާއިދުކުރެއްވީ   
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަ

 
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

     ްބުދއްލަޠީފްހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތުާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަ 1
     ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  މުހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަ 2
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ޮމަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
     ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ހޯަރފުށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް 4
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
     އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
     މަދު ުމޢީންހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަޙް  7
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ިދްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާމަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

     މް ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީ 10
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ުމަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާބަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްފަތު މުަޙއްަމދު  13

 13: ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެ
 - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
 01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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މަސް  06"ގެލެކްސީ" ޢިމާރާތް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހެދުމަށް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  :04 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ކެލާ،ހޯރަފުށީ،ިއހަވަންދޫ،އުލިަގްނ އަދި މާރަންދޫ، މިކައުންސިލްަތކުގެ ރައީސުން ހިމެނޭހެން ކޮމިީޓއެްއ 
 ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން  އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީން މިމައްސަލަ

 އެކުލަވާލީ ކޮމިޓީ 

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު .1
 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .2
 ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ .3
 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  .4
 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން .5

ރަޝީދުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު  

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކަުއންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް :ތާއިދުކުރެއްވީ   
 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

     ސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފްހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތުާރކުނު ކައުން 1
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ޮމަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
     ށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ހޯަރފު 4
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
     އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
     އުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީންހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ވަަށފަރު ކަ 7
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ިދްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާމަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

     ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ 10
     ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11
     ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ުމަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
    ޢަތު މުަޙއްަމދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާބަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއް 13

 
 09: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

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

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ވަނަ  03 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ  :20އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 މުން.އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި ޗެކުތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިން 

ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ަޤރާރު 
 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން 

ރަޝީދުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު  

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކަުއންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް :އްވީ ތާއިދުކުރެ   
  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު

 
މަށް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ތިރީގައި އެވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރު .1

ގެންގުޅޭ އެންމެހާ ލިއުންތަކާއި ފައިސާހޯދުމަށް އެޭދ އެދުންތަކުގައި ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށްބަދަލުކުެރވޭ ގޮތުގައި 
 ސޮއިކުރުމާއި، ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ؛

 

 ((A083205ދިއްދޫ  ހއ.، ނިޝާން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް

 (A066392)ޝަފީޤް އިކްލީލުގެ ހއ.ދިއްދޫ هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 (A094635ނަޢީމް، ނަފާ، ހއ. ދިއްދޫ )هللا ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 (A054588) އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ބަދީޢު، އާހަނދުވަރު، ހއ. ދިއްދޫ    

 A290636)) ންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަޙްމަދު، މަލަސް، ހއ. ދިއްދޫ ފައިނޭ   

    

 އެކައުންޓް ނަމްބަރު  އެކައުންޓުގެ ނަން 

 7714700416001 1ރެވެނިއު  1281

 7714700416002 2ރެވެނިއު  1281

 7714700416003 1ޚަރަދު  1281

 7714700416004 2ޚަރަދު  1281
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ތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޗެކް ނުވަ .2
ވަނަ ނަންބަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަާރތްތަކުގެ ސޮއިގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2ފަރާތްތައް ކަމުގައި 

ނޑައަޅަމެވެ.  ނޑު ޖަހަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ  ރަސްމީ ތައްގަ

ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން ލިޔުންތަކާއި ފައިސާހޯދުމަށް އެދޭ އެދުންތަކުގައި  .3
ވަނަ  2) ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ ( އަށް ވުރެ ދަށްނަމަ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  25,000.00

ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރާގޮތަށް ، އަދި ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް  1ން ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއި
)  25,000.00ބަދަލު ކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޭޅ އެހެން ލިޔުންތަކާއި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދޭއެދުންތަކުގައި 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި 2ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ ( އިން މަތި ވާނަމަ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި 
ނޑަ 2ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން    އަޅަމެވެ.ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ  2ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  .4

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  3ނަމޫނާ ސޮއި އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި އެފަރާތްތަކުގެ 
ނޑުގެ ނަމޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީއިވާ ބަޔާންކޮށްފަ  ނާ ބެންކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަމެެވ . ތައްގަ

 

މި ޤަރާރު  ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މި ޤަރާރަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން ބޭންކަށް  .5

ނޑައަޅަމެވެރަސްމީކޮށް އެންގު  . މާއި ހަމައަށް މި ޤަރާރަކީ ސައްހަ އެއްޗެއްކަމަށް ކަ

 

 3ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުެގ  21މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަުރގެ   2221ރަކީ މި ޤަރާ .6
ހިންގާ ޤަވާއިދާއި  ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ . މި ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ

އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި ޤަރާރު ރެކޯޑް ކުރެވި ކައުންސިލުގެ ، 
  ޔައުމިއްޔާގައިވަނީ ލިޔެވިފައެވެ.

 
 :* ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް 

  ނަން ވޯޓްދެއްވި ގޮތް  ސޮއި

 ފެންނަ  ނުފެންނަ 

 

  ްބްދުއްލަޠީފް ޢަސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ކައުނ  1 

 

   ްއަޙްމަދު މުޢާޛު މުހައްމަދު ގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ކައުންސިލ  2 
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   ު3 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދ 

 

   ް4 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞަބާޙ 

 

  އިންފާޒް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ   5 

 

   6 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޢީން 

 

  ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  7 

 

   8 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޖައިލަމް ހާރޫން 

 

  ރަޝީދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  9 

 

   10 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސިނާން 

 

   11 އަލްފާޟިލް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
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 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

ނުފެ ފެންނަ  ނަން  #
 ންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް 
ވޯޓު 

 ނުދެއްވަ
     ރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،ތު 01
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދުމުޢާދު މުޙައްމަދު  02
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  03
     މެމްބަރ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04
     އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 05
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
     މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، 07
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް 08
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
     ދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާންހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައި 10
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 11

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

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

 

ގައި ޤާއިމްކުރުމަށް  1: އިންޓަގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން ޒޯން 03 ބަރު ން ޖެންޑާނައެ 

ށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީ ޓާރމިނަލް އާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުލް ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއި  ،މެމްބަރ

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

މެދުވެރިކޮށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށު ކައުންސިލްތައް  69ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
 މަސައްކަތްތައް ހިންގެވުމަށް އަޮތޅު ކައުންސިލުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް ހުށަހަަޅން

އިންފާޒްهللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ކެލާކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. :ށަހެޅުއްވީ ހު  

 ސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އުލިގަން ކައުން :ތާއިދުކުރެއްވީ 
 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެން

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ނުދެއްވަ

     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  01
ގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް 02      
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  03
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     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  04
     އިންފާޒްهللا މެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 05
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން 06
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
     މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫންހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،  08
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 10

 
 08: ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ 

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

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ބައްދަލުވުން  ޢާންމު  ވަނަ  05 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ   

 BF-2/2021/225/225ދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ނަމްބަރ:ތިލަ  :03 ބަރުންޖެންޑާނައެ

 މިނިޓް ( 30މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން )   އަށް 

މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ  225-BF/225/2021/2(BCF)ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ނަމްބަރ:

 ނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެން

ވީހު އިންފާޒު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު :ށަހެޅުއް  

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  :ތާއިދުކުރެއް  

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  02

އަޙްމަދު މުޢާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  03     

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05

    ސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީ 06

    އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
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    ރަޝީދު هللا ދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބް 09

    ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11

    ން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައި 12

    ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  13

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  14

    ދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަ 15

 15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު    :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

  ބައްދަލުވުން  ންމު ޢާ  ވަނަ  06 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ 

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  : 03އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން 

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ންގެ "ގެލެކްސީ" ޢިމާރާތް ހއ.އަތޮޅު ރައްޔިތު 

ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވައިލި 

ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހެދުމަށް އެދިފައިވާ ހއ.  ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓްގައި އެދިލައްވާފައިވާ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ލޭކް ލޯޑް އިންވެސްޓްމަންޓާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިޢުތިރާޒު 

 ނުކުރާކަމަށް އެފަރާތަށް އަންގައި ދިނުމަން ހުށަހަޅަމެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .ހއ:އްވީ ށަހެޅު ހު   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  .ހއ:ތާއިދުކުރެއްވީ   

 އިންފާޒުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ،ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

 ޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮ

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ    

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެ ރަީއސް ޫމސާ ޝަފީޤް  01
    ނާިއބްަރީއސް އިހަަވންދޫ ކަުއންސިްލގެ ަރއީސް ައޙްަމދު ޞަާބޙް ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެ 02
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    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތުާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފް 03
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ޮމަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  04
    އުްނސިްލގެެމމްަބރ، ހޯަރފުށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކަ 05
    އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 16
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީން 07
    ަރޝީދު هللا ްނސިްލގެެމމްަބރ، ިދްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދުހއ. އަޮތޅު ކައު 08
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާމަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  09
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް  10
    ަރޝީދު هللا ްލގެެމމްަބރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދުހއ. އަޮތޅު ކައުްނސި 11
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ުމަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެެމމްަބރ، ާބަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްޢަތު މުަޙއްަމދު  13

 
 
 
 13: އްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެ     

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު     

   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު     

 ފާސްވީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 ތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  ހއ. އަތޮޅުގެ 

  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ 

ގ ކުރުމުގެ މާރިޗު ގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޠީގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަ  2021 .1
ގޮތުން އެދުވަހު ހެނދުނު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަކާއި، އަދި ހަވީރު ބަށިމެޗަކާއި ވާދެމުމުގެ 

  ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
ގައި  23ޖޫން  2021 .2

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

ޕްރީސްކޫލް  ހއ. މުރައިދޫ
ގްރެޖުއޭޝަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
ބޭބީ ނާސަރީ ކުދިންނަށް ހޮލިޑޭ 
ގިފްޓް ކޭކު ހަދިޔާ ކުރެވުނެވެ. އަދި 
ގްރެޖުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

 ޕްރީސްކޫލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި 

  ެވަނަ ދައުރަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ދައުރު  3ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގ
 ފެށި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގިފައި ނުވެއެވެ. 

 04  ަވަނަ ދައުރުގެ އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއް ގޮތުން މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގކުރުމަށް ވޮލީ ބޯޅ
 މުބާރަތެއް އިޢުލާންކޮށް، މުބަރާތް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

 
  ކުރާ ކޮމެޓީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު 

 
o  ެވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގ

ދުވަސްފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތް 
ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން އާންމު ސިއްހަތާއި 
ގުޅޭގޮތުން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
ބޮޑުތަކުރުފާނުންގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ 

 ވެ.ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައެ
o  ްއަންހެން ބޭފުޅުންނަށ

ހާއްސަކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް 
 ވަނީ ބާއްވާފައެވެ 

o  ްކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެނ
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގޮތުން ބައިވެރި ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންވަނީ ޢަމަލީ 
 ވެލައްވާފައެވެ. 

o  ްކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެނ
ތިމަވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ 
ނޑު ސާފުކުރުމުގެ  ގޮތުން ކުޑިގޮ
ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ބައްވާފައެވެ. މި 
ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންވަނީ 

 ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރި ލައްވާފައެވެ. 
o ިއްލަ ފަރާތަކާއި ކައުންސިލުން އަމ

ގުޅިގެން ހިންގި ވިންގާސް ޤުރުއާން 
މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރި 
ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްވި ސައިފޮދުގައި 
ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންވަނީ 
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 ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.
o ުނޑު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަރ ން ވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ހިންގަ ކުނިގޮ

  ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.
o  ްނޑު ދޮށުން ގައު އެޅުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުވަނީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެނ ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ގޮ

 ކޮށާ ސާފު ކުރެވިފައެވެ.
o ިނޑު ގަދވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ބަނދަރުގައި ޖަހާފައ ނޑިއްމަ ބައްތި ވެއްޓިފައިވާތީ ބައްތި ހޮޅަނގު މޫސުމުގައި ކަ ވާ ކަ

 ނެގުމުގައި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ސައި ފޮދެއް ދެއްވާފައެވެ. 
o ްގެ ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި އަލަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށާއި އަންހެނުނ

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، މެމްބަރުންގެ ދައުރާއި ޒިންމާއާއި އަދި 
ށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަންގައިދިނުމަށާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަޤާމަ

 ރި ކުރުމުގައި ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަހުލުވެ 
o  ްނޑުދޮށް ހަދާފައިވާޓީ ގިނޑުދޮށް ސާފުކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކުން އިސްނަގައިގެނ ގަދަވަޔާއި ވިއްސާރާގެ ސަބަބުން ރަށުގ ގޮ

 ބައިވެރިވެފައެވެ. ހިންގި ޢަމަލީ ޕްރޮގްރާމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ކޮމެޓީގެ މްބަރުން ވަނީ 
o .ެނޑުދޮށް ސާފު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ހަވީރުގެ ސައިފޮދެއް  ވަނީ ދއްވާފައެވ  ގޮ
 

 އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ 
 2021  ިއާއި  19ވާނީ ކޮވިޑް  ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މި ކޮމެޓީއިން  6ޖޫން  2021ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން  21މެއ

 ކައުންސިލުން  ހާލަތުގައި އޮތުމާއި އެކު ގުޅިގެން ރަށް މޮނީޓަރިންގ

ލް ސަރވިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތް ސޯޝަ  ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

ޓަރިންގ ހާލަތުގައި ދިއްދޫ މޮނި ފަހަރަށް  ވަނަ 2ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 

ލް ސޯޝަ ވެސް އިން ފެށިގެން މިހާރު  7ޖޫން  2021އޮތުމާއި އެކު 

 މަސައްކަތް ކުރައްވާކަންފާހަގަކޮށްލަމެވެ.ސަރވިސް ޑެސްކުގައި 

  ްރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ހޮސްޕިޓަލް  250ޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތުމާއި އެކު ހއ. ދިއްދޫ މޮނިއާއި ގުޅިގެން  19ކޮވިޑ

ކޮމެޓީއިން ވާނީ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި  ވަނަ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅިގެން 2ޖޫން  2021އިން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ 

 .އެބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ 
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 2021 ެއަދި ދިއްދޫގެ ، ދިއްދޫގެ އަންހެނުން ކޮމެޓީ ،ކައުންސިލާ ދިއްދޫ ގުޅިގެން  ވަހާ ތިމާވެށީގެ ދު   ވަނަ އަހަރުގ 

މީގެ  އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ރުއް ސަރަހައްދުގައި  ހިއްކިދިއްދޫގެ   ބޭއްވުނުގުޅިގެން  މުއައްސަސާތައް

 ބައިވެރިވެފައެވެ. ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގައި ވެސް  މޫދަށްއެރޭއިތުރުން އެދުވަހު ދިއްދޫގެ 

 

 

 

 

 

  .އު ސަރަހައްދުގެ ބިން ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކިލަބުން އަލަށްތަރައްޤީ ކުރާ ބަރބަ ކު ދިއްދޫގައި މިޑްލް ސްޕޯޓްސްހއ

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ދިއްދޫ   ވަނަ ދުވަހުވާނީ ބިންސާފުކުރުމުގައި 12ޖޫން  2021އެކުލަބުން އެދިފައިވާތީވެ 

 ބައިވެރިވެފައެވެ. ކޮމެޓީ
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 ނިންމުން 

މަސް ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ 2021މި ރިޕޯޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 
ނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ.  ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަން  މައިގަ

 ގައި ކަމަށް ވުމާ އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ އެކު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި ،
ގަ ކުރަމެވެ. އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަ

 ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެދެމެވެ. 
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