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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން                 

هللا ނަވަމެވެ. އަދި މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޡަނާ ދަންސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާهللا މާތް

 މިތުރު ޞަޙާބީންަނށް، ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލު ޢަޞްޙާބުންނާއި އާއްޔާގެ  މާތްނަބިއެ ،އަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށާއިهللا ޞައްލަ

 ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

ޚާއްޞަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްށ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގްނ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ  2020/05 ަނންބަރު ޤާނޫނު

، ވޭތުވެދިޔަ ތުގައި ކުރެވިފައި ނުވަނީމެ ފުރިހަމަ ގޮކުރަން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން އެން ( ދަށުން ކައުންސިލަށ2020ް ޤާނޫނު

ތެރި ބަލިމަޑުކަން ކައުވެރި އެހާމެ ނުރައްގެ ބިރު 19މުޅިދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް  ވެސްވަނަ އަހަރު 2021

ކަމުގެ ކުރަން ޖެހުމެވެ. މި ވެސް ތަޙައްމަލު  ތުންދިވެހިރަތްޔި ކަންގެ ބިރުވެރިދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ކުރިމަތިވެ އެކަމު

އަހަރެއްކަން ހިތާމަޔާއެކު،  ކުރުމުގައި ތަފާތު ދަތި ޙާޞިލްޑުދަޑިތައް ނޤީ ޕްލޭންގެ ލަމި ކައުންސިލްގެ ތަރައް ސަބަބުން

ގެ ބޮޑު ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑު ދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ކުރެވި ނަތީޖާ ގަ ކުރަމެވެ.ފާހަ

 އި ވެއެވެ.ޙާޞިލް ކުރެވިފަ މިންވަރެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްާލީހ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއެކު އަލަށް 

އަހަރު ދުވަހަށް  5ކުރިއަށް އޮތް  ،ފަށައި އިންތިޚާބު ކުރެވުނު އައު ކައުންސިލްތަކުން އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު މަސައްކަތް 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ  ،ލެވޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އެކުލަވައި

އާެދ!  ،ކުރާމަސައްކަތުން މިއަތޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މި ،ފުރިހަމަ ސަޕޯރޓާއި

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަގަށްކުރާ  ދިއްލިގެން ދިއުމަކީ  ންަމރުތަރައްޤީގެ ދަ އިޯރޝަންކަމާތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރިއަށް 

 އުއްމީދެވެ. ޙާޞިލްވާތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަޞައްވުރެެވ.
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ނަށް ބޭުނންވާ ތުންރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔި ގެއަތޮޅު، އިސިލަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތަކާލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މިކައުން

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން  މި، ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަްށޓަކައިއަސާސީ ޚިދުމަތް 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު މި އަތޮޅުގެ هللا މާތް  ގިނަ ކަންކަން އައި ފޮނި އުއްމީދުތައް ހާޞިލްވެ ކުރަމުން މިކައުންސިލުން

 ދުމަތްތަކެއް ދެިވގެންދާކަމީ އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ.ޚި ގުނައެކު ގާތުން ގިނަރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ

ވެސް ބޭނުންވަނީ މި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަބަދުތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަ

ކައުންސިލުން ިމ މި ގެ ފޮނި މީރުކަމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ. މި ނިޒާމްގެ ަދށުން ކަޒީ ނިާޒމުތުންނަށް، ލާމަރުރައްޔި

ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.   ނަމަވެސް ބަލާލުމަކީ މުހިންމު ދުމަތްތަކަށް ކުރުކޮށްޚި ތުންނަށް ދެވޭ އަތޮޅުގެ ރައްޔި

ޚިދުމަތްތައް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެޚިދުމަތާއި،  ދިނުމުގެއައި،ޑީ ކާޑު ހައްދައި ންއެގޮތުން މި ކައުންސިލު

މީގެ އިތުރުން ދާކަީމ މިކައުންސިލުން ނުހަުނ އުފާުކރާކަމެކެވެ.  ތުންނަށް ދެމުން ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުެގ ރައްޔި އެންމެ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދެމުން  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވެސް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި،

 ގެންދާ ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ  އިރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ އިސަލާމަތާ، ތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށާއިހއ. އަތޮޅު ރައްޔި

ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންީފޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެޭހ 

 .ކެނޑިނޭޅި މިކައުންސިލުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ ޞޫލްތައް ހަދާ ެދމެހެއްޓުމަށްޓަކައިޤަވާއިދުތަކާ އު

މިގޮތުގެ މަތިން "ފަހި ޓްރަސްޓް ފަންޑް" އަކީ މިކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ ބްރޭންޑް އެވެ. މި ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގެ ދަށުން 

  ހިމެނެއެވެ. "ފަހި ހިޔާ"، "ފަހި އަރަނީ"،  "ފަހި ދުވެލި"ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޙާޞިލްގްރާމްތަކުން ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯދުމަށްަފހު ކަުއންސިލްގެ ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދު މިފަދަ ޕްރޮ

ޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު އިދާރީ މުވައް ،ގޮންޖެހުން ތަކާއެކުވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި

 ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ. 

ތުންގެ ކުިރއެރުވުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ދަރިވަުރން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ މަދު އާމްަދނީން އަތޮޅުގެ ރައްޔި ންސިލަށް ލިބޭ މިކައު

 ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލުންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ންކައުންސިލް އުފެދުނު ފަހުން، އެކުރުމަށް ބޮޑުހޭދައެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 
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މެ ސްކޫލެއްގެ ވެސް ރަށުގެ ކޮން 14މި އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުވުމަށެވެ. މިގޮތުން  ލީމްޢުތައަތޮޅުގައި  ގެންދަނީ،ކުރަމުން 

މަތީ  ހއ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އޭގެ އިތުރުން  ދެވެއެވެ. އް ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެމެ މޮޅު ންއަހަރުގެ އެ

 "ތިލައުތުުރ އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އްވާބާ މިކައުންސިލުން އަހަރުއެއްދެއަހަރަކުން ދަރަޖަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް، ޮކންމެ 

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިލްމަށް ގައި އަގުވަޒަންކޮށް އިނާމް ދެވެއެވެ. އިނާމް" ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

 ލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިކައުންސިކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ދަރިންތަކެއް އަތޮޅުގައި ބިނާކުރުމަށް، ،  ހިތްޖެއްސުމާއި

 އްވިގެންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު އުފާކުރާކަމެކެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅު ފެންަވރުގައި ބޭ

ކުލަ ޖެހި، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ޙަޤީޤީމިކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ޭބނުންވަނީ މި ޮފނި އުއްމީދުތަުކގެ  

 ކުރެވެމުން ދިއުމެވެ.ގޮތުގައި މަހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން މިކައުންސިލަށް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

މަސައްކަތްކުރާ  ޢީސިނާ އަލަށް އުފައްދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިސޯޓްތަކާ، އި،ގައި އުފެދިފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކާއަތޮޅު

ނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައިާވ އި، އަޅާދޮންވެލި ފިނޮޅުތަކާ ،ފަރާއި ،ޅާއިތަންތަުނން އެދެވޭ އެހީތެރިކަން ލިބި، އަތޮޅުގެ ފަ

ހޯދި،  އްދަލުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހި، އެ ތަންތަނަށް އިންވެސްްޓ ކުރާނެފަރާތްތަކައުންސިލްތަކުގެ ހަރުމު އްތަށްފަޅުރަ

ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއ  ލިބިގެން ދިއުމެވެ. ށްނަފާވެރިކަން ކައުންސިލަފުރިަހމަ އެތަންތަުނން ލިބެންޖެހޭ 

ަރްއިޔުތްނަންށ ީދީނ ަނޭޞަހްތ ، އިއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ސްކޫލް ކުދީންނާ އިކައުންސިލާ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނުކަމީ އިސްލާމްދީން  ދެ ޤުރްއާން މުބާރާތެއްެދްއުވުމެގ ްޕޮރުގާރުމަތާކ، ަތފުާތ 

 މަކޮށްދޭ ދަލީލެކެވެ.ހާ  އަހްމިއްޔަތުކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދާ

މި މެ ކާމިޔާބެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ންކޮ ހޯދާފައިވާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްއެކި އެކި ހުރަސްތަކާއި، ދަތިތަކާއެކުވެސް 

 އް އަތޮޅު ކައުންސިުލން ޤާނޫީނ ގޮތުން އަދާކުރަންެޖޭހ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަ ނެވެ.ކަން ޔަޤީމުވައްޒަފުން  މުރާލި އުންސިލްގެކަ

ހީވާގި މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ބަރާބަރަށް ދުވަހުން ދުވަަހށް ިނންމުމުގައި

  އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ތިޔަ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުެވރިވަމެވެ. ބުރަ މަސައްކަތަށް ވާކުރައް

އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ހީވާިގ ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުްނ ލިބެމުންދާ އެީހތެރިކަމަށް 

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ، ޒަފުންވެސް އްއުންސިްލގެ އިދާރީ މުވައިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މި ކަ
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އަދި މި ކައުންިސލް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ހީވާިގ ބުަރ މަސައްކަތްތަކަށް އުފަލާއި އެުކ 

ޔާލާއި، ލިބެމުންދާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުްނ ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި، ިބނާކުރަނިވި ޚި

 ފާހަގަކޮށް ހިފެހެއްޓުމެްއނެތި ުޝކުރު ދަށްނަވަމެވެ.

ތުންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލެއް  ދިޔުމެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، މި އަތޮޅު ތަރައްޤީވެގެން

ފުޅާކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް  އްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަމިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މި ކައުންސިލުން ރައް

ނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް މިންވަރު ންރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންދިއުމެވެ. މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު

 ا لمينؤالحمد للـه  رب  الع    ކުރައްވާ ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުމެވެ. "އާމީން"
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  ތަޢާރަފު 
 

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

  އަތޮޅު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ނަ އަހަރުވަ 1202ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިެޔވުނު  109

 ކައުންސިލް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން       

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭާނއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންެގ 

ގައި ހިމެނިފައިވާ  2021 ،ޔާރު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްވަނަ އަހަރަށް ތައް 2021މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް  2021ޙާޞިލުވީ މިންވަރާއި،  އަހަރު އެޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

މާީލ  ވަނަ އަހަރުގެ 2021ކައުންސިލްގެ  ަހރަކާތްތަކާއި، ގެންދެވިފަިއނުވާރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

 ހިސާބު ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. 

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 
ޓެއް، ށްމާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަހުޒީީބ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެ ،ހއ. އަތޮޅަކީ

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ގެ މިޝަން ކައުންސިލް 
ބިނާކުުރމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެްނދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު  ޢެއްތަހުޒީބީ މުޖްތަމަ

ފެންވަރެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް 

ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ކުރަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.
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 އްދު ޙަ ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަ  /އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  
ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުަތކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ، އާބާީދގެ ނިސްބަތުން ހަތަރުަވނައަްށ 

ރިސޯޓް އޮވެއެވެ.  02ރަށާއި  14ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ  41އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް 12164  އަންހެނުންނ11721ާ އެއީ 23885 މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ

އަންެހނުންނެވެ. މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން  181ފިރިހެނުންނާއި  960އެވެ. އެއީ   1141 ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދަކީ 

، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއި 

އިތުރުން  ސަރުކާރުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ، އިރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ، އިޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ

ދެންނެވި ހުރިާހ ދާއިރާތަކެއްަގއިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން  ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަިދ މިއަތޮޅުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން މި 

 ގެންދެއެވެ. 

ގައި ހުޅުވުނު ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ މިއަތޮޅު ދިއްދޫ 1967ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ  ޙީއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ިޞއް މި

ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ  ގައެވެ. މި 2004މެއި  29ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ 

ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ަތމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންިތބެއެވެ. މިތަނުން މާބަނޑު އަންހެނުން ސްކޭންކުރުމާއި، 

ދިންގެ ޚާއްަޞ ންެގ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ކުޑަކުކުރެވެއެވެ. އަދި އަންހެނު މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައް،ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި 

އަދި ޢާންުމ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަުރން  ކަށީގެ ޑޮކްޓަރާއި، ދަތުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރާއި، އޮޕްރޭޝަން ޑޮކްޓަރާއި ޑޮކްޓަރަކާއި،

ކުރެއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތްވެސް  މަސައްކަތްހޮސްޕިޓަލުގައި  މިއެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރެއް 

 13ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅު ދިްއދޫގައި ހުންނަ ހއ.އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން މި އަތޮޅުގެ އެހެން ލިބެންހުރެއެވެ. މި

 ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ.  މަސީ އަކުން ބޭސްފާ 20އެކި ރަށްރަށުން އަދި މިއަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒު ހުރެއެވެ. 

މަސްވެރިކަންކުރާ  އުޅަނދާއި  އި،އުޅަނދާ 12އޮވެއެވެ. އެއީ މާެލ ދަތުރުކުރާ  އުޅަނދު 230 އަތޮޅުގައި ފުރާދުއްވާ މި

 ލޯންޗެވެ.    69 ،އުޅަނދާއި  154އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭުނންުކރެވޭ 

 365 މިސްކިތްހުރެއެވެ. އަދި  16މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ   38 ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ 14ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅުގައި މީހުން މި

 އެވެ.   40ޞިނާޢީ މަރުކަޒު ހުރެއެވެ. އަދި މި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދަދަކީ   ރިކުރާ ފިހާރައާއިވިޔަފާ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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އަންހެންކުދިން ތަުޢލީމު ޙާޞިލް   2037 ފިރިހެން ކުދިންނާއި 1889ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި 

ސްކޫލަކާއި އިބްތިާދީޢ  14ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަދި މި ައތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުން ެފށިގެން ާޘނަވީ ފެންވަރަްށ ތަޢުލީްމދޭ 

ގައި އްޕްރީސްކޫލެ 9ޕްރީ ސްކޫލްގެ މަރުޙަލާގައި ހުރެއެވެ. އަދި  ސްކޫލް  3މަީތޘާނަވީއަްށ ކިޔަވައިދޭ  ފެންވަރުންފެށިގެން

 ކިޔަވައިދެއެވެ. 

ގޯތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިެވއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މީުހން  6371ށް ރަށުން މިހާަތނަ 14އަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ  މި

ިބން މިާހތަނަްށ   84ގެއެވެ. އަިދ ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް  3866 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިނާ ކުރެިވފައިވަނީ

ދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ލާތީ ޚިޞަދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާ

 ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިެބންހުެރއެވެ.   4ކަވަރޭޖް އަދި 

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

 ފަރާތުންނެވެ.  

ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ަކންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. އަތޮޅުގެ  މި

ޙަ މަސަލަސްކަމަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ޞުލް،  އިއެއްބައިވަންތަކަމާ ،  އިރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ެއކުވެރިކަމާ

 ސިފަތަކެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު

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

 އަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ބިންބޮޑެތި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ. އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަްނކާ އާ އިންޑިޔާ މި

ރަށްތައްގިނަ ިއޤްތިޞާދީގޮތުްނ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރެޭވނެ ފަދަ ާޤބިލުކަން ލިބިފައިާވ  އަތޮޅަކީ ފަޅު މި

 ގޮތުން އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ: އަތޮޅެކެވެ. އެ
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 # 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

 9 ކަޅިދުއްފަރުފަސްގަނޑު ()  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 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



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 23 ގޮއްވާފުށި 1.5

 24 ކަނޑާލިފިނޮޅު 0.7

 25 ހަތިފުށި  - 

 

ގޮތުން އުތީުމ  އެއް ލިިބފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންަތން ހުިރ އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަަގކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކަ މި

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ގަނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި، މަތީރަށްފުޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން ކެލާ، އިހަވަންދޫ، ބާރަށުގައި 

  ޢަޒުމުގައި   މަތިވެރި ދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ ހުންނަ އާޘާރީ މިސްކިތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތް 

 )ކަޅުއޮއްފުންމި(  އުޅުއްވުމަށް ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު  ކަނޑުމަތީގައި   ރެއާއި ދުވާލު  އާރުކާޓީ، ތަކުރުފާނުގެ  މުޙައްމަދު 

އަދި މިއަތޮޅު ތަކަންދޫގައި ހުންނަ ޢަލިތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. .ބާރަށުގައެވެ އަތޮޅުގެ މި ވެސް ބެންނެވީ
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 މަޢުލޫމާތު  ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށާ ބެހޭ 

ަދަދު 
 ޢ

ިމުގެ
 ބ

ައިވާ
ވިފ

ުކރެ
 ދޫ

މަށް
ންކަ

ާއީަކ
ސިނ

 

ހުން 
މީ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ޯތީގ

ޭ ގ
ިއުޅ

ދިރ
 

ުމަށް 
ިއުޅ

ދިރ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ޯތީގ
ާ ގ

ައިވ
ށްފ

ދޫކޮ
 

ކިޔަވައިދޭ ރަށުގައި ހުރި 
 ތަންތަން 

 ކިޔަވާ 

ުލަބު 
ކ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ަކުގ

ްޔާތ
ޢިއ

ޖަމް
 

ނާއީ 
ސި

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ޒުގ

ަރުކަ
މ

 

ކުރާ 
ަފާރި

ވިޔ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ނުގ
ަންތަ

ތ
 

މިސްކިތްތަކުގެ 
 ޢަދަދު 

ްޗްގެ 
ލޯނ

 
ަދަދު 

ޢ
 

  
  
  

ްކުރާ 
ޭނުނ

ި ބ
ުގައ

ްކަމ
ކަނ

ެން 
ެނިހ

އެހ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ދުގ
ުޅަނ

އ
 

ްކުރާ 
ކަނ

ްވެރި
ސ
މަ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ދުގ

ުޅަނ
އ

 

ުކުރާ 
ތުރ

ލެދަ
މާ

 
ަދަދު 

ެ ޢ
ދުގ

ުޅަނ
އ

 

ުއްވާ 
ުރާދ

ފ
 

ަދަދު 
ެ ޢ

ދުގ
ުޅަނ

އ
 

ަސީގެ 
ފާމ

 
ަދަދު 

ޢ
 

ބިދޭސީންގެ 
 ޢަދަދު 

 ރަށުގެ އާބާދީ 

 ރަށުގެ 

 ނަން 

 ކުދިންގެޢަދަދު 

ޑަރީ 
ކަން

ސެ
 

ްކޫލް 
ސ

 

ްކޫލް 
ސ
ަރީ 

ައިމ
ޕްރ

 

ްކޫލް 
ީސ
ޕްރ

ާސް  
ކުލ

ާން 
ރުއ

ޤް
 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

ިހެން 
ފިރ

 

ްހެން 
އަނ

 

 ތުރާކުނު  335 372 6 15 1 10 - 9 3 1 - 2 5 - 2 43 46 - - - 1 112 99 -

 އުލިގަމު 269 277 4 25 1 12 0 4 7 1 0 2 4 0 1 72 38 1 1 1 1 190 68 0

 މޮޅަދޫ 187 214 9 35 1 13 - - 1 2 - 1 3 - 2 18 29 - 1 1 1 156 70 5

 ހޯރަފުށި  1796 1746 14 184 2 8 1 12 22 5 1 4 30 2 7 207 226 0 1 - 1 1180 750 30

 އިހަވަންދޫ  1736 1834 4 122 2 48 6 22 10 6 3 5 45 36 13 396 439 3 1 1 1 977 557 36

 ކެލާ  1132 1286 10 85 1 0 1 3 25 7 3 3 53 0 3 134 118 3 1 1 1 684 399 1

 ވަށަފަރު  454 470 6 26 1 16 0 2 0 8 1 3 5 0 3 55 55 1 2 1 1 235 87 0

 ދިއްދޫ 2230 2338 35 407 3 33 2 4 14 13 4 5 165 - 10 466 517 2 1 1 1 1000 945 6

 ފިއްލަދޫ 570 576 6 11 1 2 1 3 5 4 1 2 13 - 1 65 69 1 0 0 1 327 145 0

 މާރަންދޫ 519 564 7 13 1 2 - 10 - 5 - 2 9 1 3 87 112 - 1 - 1 280 160 1

 ތަކަންދޫ 493 466 3 25 3 - - - 34 2 - 2 4 - 3 18 31 - 1 1 1 248 65 -

4 
128 

 އުތީމު  501 487 37 1 1 6 - 2 7 3 2 2 12 - 3 77 72 1 - 1 1 214

 މުރައިދޫ 456 451 5 7 1 1 0 0 2 5 0 1 6 0 1 91 97 0 1 - 1 245 124 0

 ބާރަށް  1043 1083 41 4 1 33 1 1 24 7 1 4 11 1 5 160 188 - 1 - 1 523 269 1

84 3866 6371 14 8 12 12 2037 1889 57 40 365 38 16 69 154 72 12 184 20 960 181 12164 11721 
 ޖުމްލަ

                      
23885 

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރު  2021

   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް 

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލުވީ މިންވަރު ޑިސެންބަރުމަހުން ފެށިގެން  ޖަނަވަރީވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021 .1

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

 
 ރިޕޯޓްސް 

Q1 Q2 Q3 Q4  

  ✓ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ 2021 2.1.3
  100%  

 ✓    ރިޕޯރޓް  ވަނައަހަރުގެ އޯޑިޓް 2021 2.1.5
100%  

 ✓      މަހުގެ ހިންގި ހަރަކާތުގެ ރިޕޯރޓް 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2021 2.1.6
100%  

   ✓  ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް 2021 2.1.7
100%  

       ލަނޑުދަނޑި  
  



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

12.1.1 

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދީނީ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުންދީނީ )   ކުރިއެރުވުން  އިސްލާމްދީން 

     މަސައްކަތްކުރުން (
 

  
 ✓ 

100% 

12.2.2.1 

 

ކުޑަކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި މީހުން  ކާރިސީ ހިރާސް)  ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން  ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާ 
 ) އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވިފައިވޭ( ބިނާކުރުން (

  ✓  %100 

2.3.1.11 

 

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން )  ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  ކައުންސިލް ހިންގުން 
މުވައްޒަފުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިއުޝަނާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ތަމްރީންކުރުން (

 ހިންގުނު 

  ✓   
%100 

2.4.1.11 

 

 ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދީނީ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުން)   ކުރިއެރުވުން  އިސްލާމްދީން 

     ތް ހިންގުންޤްރުއާން މުބާރާއަތޮޅު މަސައްކަތްކުރުން (
 ✓   

%100 

2.5.1.11 

 

 ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދީނީ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުން)   ކުރިއެރުވުން  އިސްލާމްދީން 

     ހިންގުންތް ށް ޓީމު ނެގުމަށް ޤުރްއާން މުބާރާގައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލްކުރުމަ މަސައްކަތްކުރުން (
   ✓ 

%100 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު  ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 މިންވަރު 

 ތަފާތު އެކިއެކި ކޯސްތަކާ މަސައްކަތު ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުނު ( ) ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން ކައުންސިލްތައް 

 

✓    
%100 

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ()  ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުން  ދިރިއުޅުމަށް 

 

    
ގެ ސަބަބުން  19ކޮވިޑް 
 ހަމަ ނުކުރެވޭ ފުރި

 

36.1.1.1 

 

 އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަޞޭހަތްދިނުން   14އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓    %100 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ   ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރު  2021

   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                         ރިޕޯޓް ތަފްޞީލް ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  2021
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 ލްކުރެވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް ޞިޙާ 
ހއ.އަތޮޅު ޤުްރއާްނ ުމބާރާތް ކުރިއަށް ގެްނދެުވނު   

 

މުޅިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުބާރާތަކީ  ވަނަ ދުވަހު 4މާރޗް މަހުގެ  2021 ،1442ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 
އެއްވަގުެތއްގައި ހއ. އަތޮޅުގެ އެގާރަ ކުރެވުނު މުބާރާތެކެވެ. އިންސާފު  ބަިއވެރިންގެ ކިޔެވުން އަލަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް

 .ދިޔައެވެރަށެއްގައި މި މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް 

ވުމަށް ިނންމާފައިަވނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެރަށެއްގެ މި އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް މިގޮތަށް ބޭއް
ބަޔަކު އެރަށުގައި ތިބެގެން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރުން ވީޑިއޯ 

 .އަޑުއައްސެވުމަށްފަހު ލިބޭ ނަތީާޖއެއްގެ މައްޗަށެވެ

ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު އޮޑިޝަުނން ހޮވުނު ކުދިންގެ މެދުގައެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުމުގެ ރެކޯޑިން  ގައި ބައިވެރިވީމިމުބާރާތު
 .ގެ ކުރިންނެވެ 14:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2021މާރިޗް  10އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަކީ  ނުއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހު 

އާން މުބާރާތް ބާއްވާފަިއވަނީ ހއ. ކެލާގައެވެ. މިީއ ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު މީސްތަކުންެގ އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ހއ. އަޮތޅު ޤުރް
މެދުގައި ލޯބި ޖެއްސުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ 

 ރާތެއްވެސް ބޭއްވުނެވެ.ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމުގެ މުބާ ންހއ. އަތޮޅު ށްއަދި މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ މުބާރާތަ.މުބާރާތެކެވެ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގައި  34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 
ތަމްސީލުކުރެވުނު 

 

ދަރިވަރުްނ  30ފަރާތުން ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުގަިއ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ  34ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 

   ދަރިވަރުންނެވެ. 10ދަިރވަރުންނާއި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައިން  20ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. އެއީ ބަލައިެގން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 

ކިޔެވުމުގެ  އަދި ނުބަލާ ކީރިތި ޤުރުއަނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ފޮުނވުނެވެ. މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔަވާ ބަިއވެރިންގެ ރިކޯޑިންގ

ގައި އޮންލައިންކޮްށ  08:30ވަަނ ދުވަހުގެ ރޭ  2021ޑިސެމްބަރ  28ަދރިވަރުންގެ ކިޔެވުން  10ބައިގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 

 ވަނީ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

ޙައްމިއްޔަތުކަން މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގެ މަޤްަޞދަކީ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖައްސާ އެކަމަށްދޭ އަ

  .އިތުރުކުރުމެވެ
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 އެއްގަމު ލައިސަންސް ހައްދައި ދިނުމުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރުން 

 

 

 

 
 
 
 
 

އަތޮުޅ ކުރެވުނެވެ. ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްަގމު ލައިސަންސްގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު

ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމަވައިގެން ދެއްވަން ފައްޓަވާ މިޚިދުމަތް ދެއްވަނީ މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަ  190ކައުންސިލްގެ 

 .އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފީއެއް ނަގައިގެންނެވެ. އަވަސް ޚިދުމަތުގެ ފީއަކީ ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާއެވެ 

މިޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ލައިސަންސަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ 

 .އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހު ލައިސަންސް ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ ފަރާްތތަކަްށ އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރުމެވެ

ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅާ  ގެ 11:00އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އަވަސް ޚިދުމަތަށް އެދި ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 

މީހުންނަށް ކަމަށާއި ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް ކާޑު ހެއްދުމުގެ ފީ  5ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ދުވާލަކު 

ވާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަވަސް ޚިދުމަތަކީ މުޅިން ވަކިންދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަންވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށްފައި

 .އިޢުލާންގައި ވެއެވެ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި މެންބަރުން ހުވާކުރެއްވުން ކުރިއަށް 
 ގެންދެވުނު 

 
 

 
 

އިންތިޚާބުކުރެވުނު އަހަރު ދުވަހަށް އަލަށް  5އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ ަދށުން، ކުރިއަށްއޮތް 

ހއ. ވާފައެވެ. ޤާޫނނީ ހުވާ ކުރައްވަނީ ވަނަ ދުަވހު  17މެއި ަމހުގެ   2021ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުްނނާއި މެންބަރުން

ވަޑައިގެން އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުނު ހުވާކުރުމުގެ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުވައި ލައިދެއްވީ އެދާއިރާއެއް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ 

 .ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުެގ މެޖިސްޓްރޭޓުންނެވެ

ގެ ރޯގާގެ އެންމެ ނާޒުކު ދުވަސްވަރަށް ވީތީ  19-ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ޖެހުނު މި ދަނޑިވަޅަކީ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް

 ބައިވެރި ނުވެޭވގޮތަށެވެ. މިއީ ތާޜީޚްގައިވެސް ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް

 .މިފަދަކަމެއް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި 

އްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން ވަނީ ފަސް މެންބަރުން ހުވާ ކުރެއްވިއެވެ. އިންތިޚާބީ މައްސަލައެއްގައި ފި

ން ދަށުގެ އާބާދީއަށް  2000ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު މަދު ނަމަވެސް މި ދައުރުގައި  3ކުރެވިފައެވެ. ނިމިދިޔަ 

 .ވެއެވެކައުްނސިލަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި  7ން މަތީގެ އާބާދީއަށް  2000ކައުންސިލަރުން އަދި  5



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަީކ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން، ދިމިޤްރާޠީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާއީ 

ސާދީ ގޮތުންާނއި ސަޤާފީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ގޮތުންނާއި އިޤްތި

އިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދާމަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިޮކށް، ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ާގުތން ފުޅާ 

 .ޓެއް ޤާއިމުކުރުމެވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެއް

  

ބައިނަލް އަގުވާމީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅު 
ލުން އިސްނަގައިގެން ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިއްދޫގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސި ކައުން 

 ބޭއްވުނެވެ. ނެއް ދިނުމުގެ ސެޝަ 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަލަފާޞިލް މުޙައްމަދު  ދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު މި ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު 

އަދި  ޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ަމޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.މި ސެޝަންގައި ކޮރަޕް އަސްލަމެވެ.

    . މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެލާ އެކަމާ ދެކޮޅައް ކޮރަޕްޝަންގެ ނުރައްކަ

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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  ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 

 

އިދާރީ ދާއިރާތައް  ވެ.ކުރިއަށް ގެންދެވުނެތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށްރަުށގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ 8ގެ  2010/7ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކޮށްފައިވާ  ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނާގގޮތް ބެލުމަކީ

ކައުންސިލްތަކުން ޖަބާވުދާރީވާ  ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރަށު 3ހަަމ މި ޤާނޫނުގެ  އަދި ޤާނޫނީ ޒިންމާއެކެވެ.

 .ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލެވެ ރިޕޯރޓްކުރާ ރަސްމީ ފަރާތަކީ، އެރަށެއް

ކަންކަން، ދިމިގްރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި ރައްޔިތުންގެ  ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ

ދެއްވަުމން ގެންދަވަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫާނ  ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ެބލުމާއި، ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އުސޫލުން

 .ކަށަވަރު ކުރުމެވެ އެއްގޮތަށްތޯ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ހެދިފައިވާ ޤާނޫުނތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯއާއި  ތައް ކުރައްވާފައިވަނީމިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރުވެސް  ސަރުކާރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިއެކިއުންތައް ފޮނުއްވުމުގައި ޤާނޫނަށް ކައުންސިލްތަކުން



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަންހިންގުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން  އަދި ކައުންސިލްތައް ވާފައިވެއެވެ.ބައްލަ

 އްވިއެވެ.މަޝްވަރާ ކުރެ ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ

 އިހަވަންދޫ އަދި  ތަކަްނދޫ، މާރަންދޫ، ހޯރަފުށީއުލިގަން،  ،ތުރާކުނު ނީމި މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގައި ފުރަތަމަ މޮނިޓަރ ކުރެވު

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ

 

ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ހުރި .ހއ
ގެ ކައުންސިލުން، ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ހއ.އަތޮޅު 

 .ގައި ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުން  2021ނޮވެންބަރު  30އެކު އިސްވެރިންނާ 

 

އަތޮގެ ރައްޔިތުން ސިއްޙީ ހިދުމަތް ހޯދަމުން ގެންދަވާ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  .ހއ

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ވުމުގައިމި ބައްަދލު ބެހޭޮގތުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުުމގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރެވޭނެގޮތްތަކާކުރުމަށާ 

ކުރަމުން  ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކާ އަދި މިހާރުވެސް  އަތޮޅު ހޮސްފިޓަލްގެ މުއައްޒަފުން. ދަތިދުވަސް ތަކުގައި ހއއަދި ކޮވިޑްގެ 

ހޮސްޕިޓަލަކީ އަތޮޅު ގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެފންވަރު  ހއ. ައތޮޅުފައިވެއެވެ. ގެންދާ އަގުހުރި ބުރަ މަސައްަކތް ފާހަގަކޮށް

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ަތނަކައް ހެުދމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ަފރާތުން ގިނަގުނަ އެްއބާރުލުން ރަނގަޅު އަވަސް ޙިދުމަތްތަކެއް 

 ދެއްވަމުންނެވެ. ދަނީ  ތަކެއްމިހާރުވެސް



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ނައުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ދިއްދޫއަށް ގެ  އޮލިންޕިކް ދަންމަރު 

 

 

 

 

 

 

 

 22އަށް އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ބާރމިންގހަމްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަގެހިފައިވާ  8އިން އޮގަސްޓް  28ގެ ޖުލައި ވަނަ އަހަރު 2022

އޮލިންޕިކް އަދި   ،ވަނަ ދުވަހުވަނީ ރާއްޖެ ގެނެވިފައެވެ 31ރ ޑިސެމްބަ 2021ވަނަ ކޮމަންވެލްތް  ގޭމްސްގެ ކްއީންސް ބެޓަން 

މި އިވެންޓަށް އެވެ. ފަތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރުބރީ ދިއްދޫއަށް ގެނެސް ދަންމަރު

  ތެރެއިން އަދި މި ހަރަކާތުގެ އެހީތެރިކަން ދެއްވިއެވެ.ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ހަރަކާތް ތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ 

  ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބޭއްވުނު ރިލޭގައި ހއ.

އްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދެވުނު ވަ މު   

 މުއައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެވަނަ އަހަރުވެސް  2021

މިގޮތުން ތަފާުތ  ވެ.ގެންދެވުނެ ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ބައެއް

 ގޮތްގޮތުންވެސް އެކިއެކި ދާއިރާއިން އޮންލައިންކޮށް އަދި އެނޫން

އަހަރު ވަނަ  2021އޮީފހުގައި  އެވެ.ވެތަމްރީނުތައް ދެވިފައި

އެއްވެސް މުވަޒަފަކު ނުހުނާނެކަީމ  ފުރިހަމަނުކުރާތަމްރީނެއް 

 ފައިވާކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެވެ. މިކަމަށް މަސައްކަތްކުރެވި
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ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުން  

 

 

އި، އަދި މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މި ކައުންސިލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒާއި، މި 

 ހިންގުނެވެ. ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ 

 ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފިރިހެނުްނގެ ދުވަސް 

ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާގެ 

އަންހެންކަނަބލުން އިސްނަގައިގެްނ 

މިހަރަކާތުގަިއ  ހަރަކާތެއް ގެންދެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ސެކްރެޓަރީ 

ޖެނަރަލް އަދި އެނމެހައި މުވައްޒަފުްނ 

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ކަނޑައެޅުނެވެ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ސަރވިސް ޗާޓަރ  

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި 

ތައްޔާރުކުރެވި އާންމުކުރެވުނެވެ. މިކަމުގެ  ސަރވިސް ޗާޓަރ

ސަބަބުން ޚިދުމަތް ލިބިގެްނދާފަާރތްތަކަށް ޚިދުމަތް އަވަސްވުމާ 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެކަން ފާހަކަކުރެވުނެވެ.

 

 

 ނު ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބައްދަލްވުން ބޭއްވު  ޕްލޭނަށް ހއ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ 

 

 
 
 
 
 
 

ގަިއ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ  2021ނޮވެމްބަރު  10( ޙިޔާލު ހޯދުަމށް 2022-2026ހއ. އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަްށ )

 ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ ،ބޭއްވިފައެވެ.  މި ބައްދަލުވުުމގައި ހއ

އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމެޓީންގެ ރައީސާއިންނާ މެންބަރުން އަދި މުއައްޞަސާ ތަކުގެ  ،މެންބަރުންނާ

 މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ގިނަގުނަ ޙިޔާލު ތަކެއްވަނީ ހުށައަޅަފައެވެ. އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދިއްދޫ ބިޒިނަސްސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 
 ސެޝަނެއް ބޭއްވުނު 

 

ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯުދމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ  ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ، ގޭގައި 20ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އޮކްޯޓަބރ 

 ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް  ހއ.އަތޮޅު ދިއްދޫ ބިޒްަނސް ސެންޓަރުން ދުވަހާ ގުޅިގެން

 ދެވުނެވެ.ގެން

މެންބަރުންނާއި ދިއްދޫގައި ހުްނަނ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި  ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ސެޝަންެގ ބޭުނމަކީ ގޭގައި ތިބެގެްނ އާމްދަނީ  ހިންގަވާ މި ކުރައްވާ ބައެއް އަްނހެން ބޭފުޅުްނނަށް އަމާޒުކޮށްެގން  މަސައްކަތް

މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޝައުގުވެރިވާ  ވަރުދީ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް މިފަދަތްފަރާތްތަކަށް ހި ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ

 .ދިނުމެވެ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ މަގު ފަހިކޮށް

ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ގޮތާއި ކުދި އަދި މެދުފަްނތީގެ  ވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ވިޔަފާރިމި ސެޝަންގައި އޮޅުން ފިލުވަިއ ދެ

ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގާއި ހިސާބުތައް ބަލަހައްާޓނެ ގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު ދެވުނުކަމަށް ބިްޒނަސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާނެ

 . ބްރާންޗުންވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެދިއްދޫ ދެއްވައެވެ. މި ސެޝަންގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރެވުނު 

 

އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ގޮތުން ފެށުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދުވަހުގެ މިނިވަން ވަނަ 56 ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މި  ބޭއްވުނު ގައި 6:00 ެހނުދނު ދުވަހުގެ ވަނަ 26 ޖުަލއި 2021ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ.  ނެގުމުގެ ދިދަ ޤައުމީ

 ރަސްމިއްޔާތުގައި މި. ޝަފީޤެވެ މުސާ ރައީސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު . ހއ ދެއްވީ ނަންގަވައި ދިދަ ޤައުމީ ރަސްމިއްޔާތުގައި

 ނަންގަަވއި  ދިދަ ދުވަހުގެ ޤައުމީ. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ބައިވެރިވެ އިސްވެރިން އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރު ހުރި ދިއްދޫގައި

 .އޮތެވެ ކިއުން ސަލާމް ޤައުމީ ދެއްވުމަށްފަހު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ރައީސްގެ  ދުވަހުގެ ދިަދ ނަންގަަވއި ދެއްވުމަށްފަހު ދުވަހާ ގުޅޭގޮުތން މިނިވަން

ފުރޭ ދުވަސްކަމާ،  56ދިޔަތާ  ަނށް ލިބިގެންމިއަދަކީ އިނގިރޭސިންގެ އަތުން ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ދިވެހިން ވާހަކަ ފުޅުގައި

ސުއްމުވުލްއަމީރު  ދެއްވުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އޭރުގެ ރައީސް  މިއަދު ދެކެމުންމިދާ މިނިވަންކަން ހޯއްދައި

 ވެ.ވަޑައިގެން ދުއާކުރެއްވިއެފުރާފުޅަށް ހެޔޮރަޙްމަތް ލެއްވުން އެދި  އިބްރާހީމް ނާޞިރަށް ޝުކުރު ަދންނަވާ އެމަރުޙޫމްގެ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ރުވެރި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވުނު ޚު ފަ 

ޅު ދައްކަވަމުން އްވިއެވެ. މި ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެޚްފަ

އަޅުގަނޑު މެންނަކީ ދިވެިހ ޤައުމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ "ފުޅުަގއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާޝަފީޤު ދެއްކެވި ވާހަކަ

 އެވެ.ވިދާޅުވި "ވެއްޖެކަމަށް ބަޔަކަށްވާން

މުނާސަަބތުގައި ިތލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު  ވަނަ ޤަުއމީ ދުވަހުގެ 78އެމަނިކުފާނު މިހެްނ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، "  ދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު  ނަންގަވައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ދިދަ

އެހެންނަމަވެްސ،  ދުވަސްތަކަކާއި ޒިކުރާތަކެއް އެބަ އިޙްތިފާލްކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ތަފާތު އެތައް

 ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު  ޕޯޗްގީޒުންގެ ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްވި ދުވަސް ވަކިން

ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި  1998ެޖނުއަރީ  1ގޮތުން.  އަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީ މި ދުވަސްކަމަްށވެފައި، އެ

ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ފެހި ޤާނޫނު   އަދި މިހާރު އަސާސީގައި މި ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔާންވެ، އެ ފަހުން ކުރީގެ ނޫ ޤާނޫނު

ދުވަހުގެ  އޮތުމުން އެއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ދުވަހަކަށް ވާތީ ކަަމށެވެ. އެހެންވީމާ، މި އަސާސީ ގައި ވެސް މި ދުވަހުގެ ވާހަކަ

 .ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ" .މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮތީ އެނގެން



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދުވަހާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ޢަޒުމުތަކެއް ކަނޑައަޅަން  ގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވީ މިކައުންސިލް

ވެއްޖެކަމަށާއި، މި ޤައުމާއި،  އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ " މި ޤައުމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ބަޔަކަށްވާން ވެއްޖެކަމަށާއި

އެންމެހައި  ދީނާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި މި ންވާ އިސްލާމް އަޅުގަނޑުގެ ބަހާއި، މާތްވެގެ

ރައްކާތެރި  އަޅުގަނޑުމެން ޯލބިކުރަމާ ހިންގަވާށޭ. " އަދި ދިެވހި ޤައުމިއްޔަތަށް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ދިވެިހ ޤައުމިއްޔަތަށް

 .ބަޔަކަށްވުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި 

 .ވެރިވިއެވެސްކޫލް ކުދިން ބައި އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ދިއްދޫގެ ކަމުވޮށިެގންވާ ބޭބޭފުޅުްނނާއި އިދާރާތަކުގެ

ފިއްލަދުއާ ދިމާ ބޭރުގައި ކަނދުފަތި އެޅުމުގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމަލީ ގޮތުން 
 ބައިވެރިވެލެއްވި 

    

 

 

 

 

 

ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ޓީމުގައި  މިކަނދުފަތި އެޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މި  .ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް ބައިވެރިވެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ އަތޮޅު ޢަމަލީގޮތުން ހއ.

 .މަސްވެރިކަމަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމެކެވެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބަިއވެރިވުމަކީ

އަޅުއްވައި ދެއްވީތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ސަރުކާރަށް  އި ކަނދުފަތިމަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަތޮޅުގަ

 ވެ.އަދާކުރެއްވިއެ ޝުކުރު



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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  ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި 

 ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް 

ވަނަ  96ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހއ. އަތޮޅުގެ )އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް( ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު  26ސެޕްޓެންބަރު   2016ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ކުއްޔަށް ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގަމުން ގެްނދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ެއފެއާޒްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެެވ. ސްޓޭޓްހައުސްގައި 

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

 

 

)ދެ ލައްކަ ނަވާރަ ހާސް  219,950.00ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބިފައިވަނީ  2021

ޅުން ތިއްބެވިއެވެ. ސްޓޭޓްަހއުސް  މަރާމާތަށް ބޭފު 335ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އެވެ.  މެހްމާނުން ގޮތުގައި 

 ޚަރަދުވެފައި ވެއެވެ. ފަންސާސް ހާސް ތިންސަތޭކަ އެއްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ()  50,120.00
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 ފަހިއަރަނި 

 

 

 

   

 

 

ވަނަ އާްއމު ބައްދަލުވުމުްނ ނިންމަވައިގެްނ ވިޔަފާރި ޢުސޫލުން ކުރިއަްށ  71އަރަނި ސްކީމަކީ، ހއ. ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހިފަ 

ގެންދާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމަކީ ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިްނ 

 2016ދިުނމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމް ފެށިފައިވަނީ  ތަކެތި ގަނެވޭނެގޮތް ހަދައި

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 02ފެބުރުވަރީ 

)އެއްމިލިއަްނ  1,500,000.00ވަނަ އަހަރު ފަހިއަރަނި ސްކީމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ  2021

)އެއްމިލިއަން  1,487,583.02ބޭފުޅުންނަށް   57މި ސްކީމްގައި ވަނަ އަހަރު   2021ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ( އެވެ. 

 ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ަފސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިންރުފިޔާ ދެ ލާރި( ގެ މުދާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ފަހިދުވެލި 
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ން ިނންމަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމު 76ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ      

ރ. )ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ( 200,000.00ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 

 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 2ސެޕްޓެންބަރު  2015ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ފެށިފައިވަނީ 

)އެއްލައްކަ ވިހި ހާސް އަށްސަތޭކަ ސޯޅަ  120,816.89ވަނަ އަހަރު ފަހިދުވެލީގެ ދަތުރުތަކަށް ލިިބފައިވަނީ  2021      

)އެއްލައްކަ އެކާވީސް ހާސް ނުވަސަތޭކަ  121,903.10ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަލާރި( ދަތުުރތަކަށާއި މަރާމާތަށް ޚަރަދު ވެފަިއވަނީ 

 .ތިން ރުފިޔާ ދިހަލާރި( އެވެ

 ގެލެކްސީ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެން ނަފާހޯދުން 

 

 

 

 

 

 

 

 45ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "ގެލެްކސީ" ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފެށިފައިވަނީ ހއ.ައތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

-225(AGR)ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ނަންބަރު: 

ID/PRIV/2019/28 ްދިހައެއް( އަހަރު  10ން ފެށިެގން މީލާދީޮގތުން  26ނޮވެްނބަރު  2019 ،ބަސްވުމުގެ ދަށުންއެއ(

އަހަރަށް މަހުކުލީގެ  05ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ލޭކްލޯޑް އިންވެސްޓްމަންޓަށް އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ 

)ދިހަ  10000.00އަހަރު މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު  05ވަނަ  02)އަށް ހާސް ރުފިޔާ(  އަދި  8000.00ގޮތުގައި މަހަކު 

) ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ރުފިޔާ(    96000.00ވަނަ އަހަރު ގެލެކްސީ ޢިމާރާތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި  2021 ހާސް ރުފިޔާ( އަށެވެ.

 ލިބިފައި ވެއެވެ. 
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 އުތުރުހިޔާ 

 

       

 

 

 

 

ޢިމާރާތަކީ ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއްޔަށް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "އުތުރުހިޔާ" 

ވަނަ އަހަރު ހއ. އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ޢިމާރަތް ކޮށްފައިވާ ޢިމާރަތެކެވެ. މި ޢިމާރާތް ބުކްޝޮޕް  1992ދިނުމަށް 

 2009ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން  2004ން ޮކށްފައިވެއެވެ. ހިންގުމާއި، ކެފޭ ިހންގުމާއި، ސިފައިންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ބޭނު

ގެ ނިޔަލަށް މި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުްނ އައީ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ  1އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 

 .ދައުރުގެ މެންބަރުން އުތުރުހިޔާގައި ކުއްޔަށް ތިއްބެވިއެވެ 3އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލަރުންގެ ކުއްޔަށް  4ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  16ވަނަ އަހަރުގެ މޭ  2021އެގޮތުން          

ވަނަ  30) އަށާރަ ހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ދެ ލާރި( އެވެ. އަދި މޭ  18133.32ލިބިފައިވަނީ 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅު  225-ID/HAAH/2021/1(AGR)ރު ދުވަހުން ފެށިގެްނ މި ކައުްނސިލްގެ ނަންބަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. ކުލީގެ ގޮތުގައި ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މިހާތަނަށް  1ހޮސްޕީޓަލަށް 

 ބިފައި ވެއެވެ.ތިރީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ ތިރީސް ތިންލާރި( ލި ( 30,333.33
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2021ކައުންސިލްގެ 
 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.(J-GOM) ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް  10.1

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 7,607,860.00  5,813,168.22   1,794,691.78  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  696,760.00       312,372.32     384,387.68  

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  254,600.00  75,000.59   179,599.41   

        

 ޖުމްލަ   8,559,220.00  6,200,541.13  2,358,678.87

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 5,354,785.00 4,621,203.88 733,581.12

40,076.20 199,398.80 239,475.00 
ނޫން ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  215,000.00 54,606.93 160,393.07

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 283,160.00 107,559.66 175,600.34
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 982,980.00 674,354.95 308,625.05

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު 25,000.00 - 25,000.00
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 507,460.00 156,044.00 351,416.00

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ - - -
    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      
 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް 696,760.00      312,372.32   384,387.68

    
 

 ބަޖެޓް ރިޕޯޓް.(J-LCL) ދުމަތުގެ ފަންޑުގެ ޚި 10.2

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަރިކަރަންޓް  847,570.00 424,211.52 423,358.48

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 4,469,550.00 1,552,881.86 2,916,668.14
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - - -

     

 ޖުމްލަ  5,317,120.00 1,977,093.38 3,340,026.62

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 30,800.00 8,987.50 21,812.50



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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- - - 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 421,300.00 195,694.85 225,605.15

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 73,670.00 52,379.30 21,290.70
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު - - -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 306,800.00 154,173.87 152,626.13
 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 15,000.00 12,976.00 2,024.00

    
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ޕްރޮގްރާމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕަބްލިކްސެކްޓަރ 100,000.00 20,212.76 79,787.24
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  269,550.00 54,586.00 214,964.00

 ޚަރަދު ކުރާ ހޯދުމަށް އުޅަނދުފަހަރު 620,000.00 - 620,000.00
 ޚަރަދު  ުކރާ ފައިދާއަށްޓަކައި އިގްތިޞާދީ 1,980,000.00 - 1,980,000.00

 ދޫކުރުން ލޯން 1,500,000.00 1,478,083.10 21,916.90
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 

 ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން : 1ޙަރަކާތް 

 ސަބަބު/ދަތިތައް:

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް  މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި 

އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން 

ގެ  19 އަދި ކޮިވޑް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުުތތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ނެވެ.ހާލަތާ ގުޅިގެން

  

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީން : 2ޙަރަކާތް           

މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްަދތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކައުްނސިލުގެ 

އަދި  ގިނަމެމްބަރުން އިންތިޚާަބށް ތަްއޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހުމުގެ ސަބަުބންނެވެ.

  ނެވެ.ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން 19ކޮވިޑް 

 

 

 

 

 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް  2021  
 

 52ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު: 
 

 47 ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބައްދަލުވުންތައް 2021ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  182ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  181ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1

 އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  .2

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ކައުންސިލްގެ ޕާރކިން އޭރިޔާ ހެދުމާ  .3

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ✓ ޢަލީ ޝަމީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް 01

    ✓ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 02

ދު 03 ސިރާޖު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރهللا 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

 އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  :02 އެޖެންޑާނަންބަރު

 ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ވައުޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅަން 

އިންފާޒު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު   



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ✓ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  01

    ✓ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03  ✓    

އިންފާޒު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04  ✓    

 

 

 04: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 ކައުންސިލްގެ ޕާރކިން އޭރިޔާ ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  :03 އެޖެންޑާނަންބަރު

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

ދުމަށް ހުށަހަޅަން ގައި ހެ ގެ ގޯތިތެރޭ ކައުންސިލް އިދާރާ  އޭރިޔާއެއް މި

ވީހު ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއް  

ވީ އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއް  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ✓ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް 01

ދު 02    ✓  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީ

ދު 03 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް  ✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދު 04 އިންފާޒުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބް  ✓    

ދު  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

  01 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

   

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  183ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  182ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  .1

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2021 .2

 ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޟީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ  2020 .3

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުން  2021 :02 އެޖެންޑާނަންބަރު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. 2021ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އިންފާޒު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު   

ސިރާޖު/ ނާއިބްރައީސް އަލީ ޝަމީމުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ✓ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  01

ސިރާޖު هللا ޢަބްދުކައުންސިލަރ  02  ✓    

އިންފާޒު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03  ✓    

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން  2020 :03 އެޖެންޑާނަންބަރު 

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

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީ ހު   

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ✓ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  01

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02  ✓    

އިންފާޒު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލަރ 03  ✓    

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 

   

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  186ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ   

އިސްލާޙްތަކަށް މަޝްވަރާކޮށް  : ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވައިދަށް ގެނައިސްފައިވާ 01 އެޖެންޑާނަންބަރު   
 ގޮތެއްނިމުން.

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  :ށަހެޅުއްވީ ހު   

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން 

    ✓ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  01

    ✓ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03  ✓    

 03: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 

   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

ށް މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ފަންޑަށް ޖަމާވާ ފައިސާއިން މިއޮފީހުން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަ  :02 އެޖެންޑާނަންބަރު 
 ޚަރަދު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

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

ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  :ށަހެޅުއްވީ ހު   

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

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

    ✓ ނާއިބްރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް  01

    ✓ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  02

ސިރާޖު هللا 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   



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  195ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ   

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

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

ނާއިބް ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް :ށަހެޅުއްވީ ހު   

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

    ✓ ނާއިބު ރައީސް އަލީ ޝަމީމް 01

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02  ✓    

ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03  ✓    

 

 03: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  197ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ   

ކައުންސިލްގެ އިންތިގާލީ ރިޕޯޓް ނިންމުމާއި އަދި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސުންނާއި ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުމާއި  :02 އެޖެންޑާނަންބަރު

 ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ގާލީ ރިޕޯޓް އި ލަށް ނިންމާ އަދި އެރިޕޯޓް  03ންތި މެއި ގައި އިންތިހާބީ  06މެއި ގެ ނިޔަ

ހަޅަން. ކަމަށް ހުށަ  ރައީސުންނަށް ހުށަ ހެޅުމަށް ފެންނަ

ވީހު ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ށަހެޅުއް  

ވީ ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއް  

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 

 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #
 ނުދެއްވަ

ގެނާއިބްރައީސްޢަލީ  01 ލް 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     

 

ދު  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -  :ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ 

ދު  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

   

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  01ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   

   ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 45 

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

)ބަޔާނުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހާސިލުވި މިންވަރާއި ހާސިލު ނުވެ ހުރި ކަންކަމާއި މާލީ ހާލަތު 

 ބަޔާންކުރަންވާނެ(.

 ދަރުބާރާއި މުހާތަބުކުރެއްވުން.ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް  4ކައުންސިލްގެ  .2

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު            

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  02ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   

 ފާސްކުރުން  ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02 އެޖެންޑާނަންބަރު 
 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙް 14

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

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  :ށަހެޅުއްވީ ހު   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 

 

 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

  ✓   ✓ އަްބުދއްލަޠީފްހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ުތާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ  1
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
   ✓  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މޮަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
    ✓ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ޯހަރފުށީ ކައުންސިްލގެ  4
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
  ✓   ✓ އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ކެާލ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
    އަްޙމަދު ުމޢީން ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް 7
    ✓ ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ދިްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މާަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

   ✓  ނަޢީމް  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން 10



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ✓ ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11
   ✓  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
   ✓  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ބާަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްޢަތު މުަޙއްަމދު  13

 07: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 04 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 02  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން  4ކައުންސިލްގެ ހއ. އަތޮޅު  :02 އެޖެންޑާނަންބަރު 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް 16

ސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއްފަހަރާ ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާ އެކަހެރިވާންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ކައުން
ކައުންސިލް ހިންގާނެ މެންބަރަކާއި،އަދި ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރުންގެ ތަރުތީބެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބައްދަލްވުމަކުން 

 ފަހުގައެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  :ށަހެޅުއްވީ ހު 

 ރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތު ތާއިދުކުރެއްވީ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނަން  #
ފެން
 ނަ

 ނުފެންނަ 
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

   ✓ ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ުތާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފްހއ. އަޮތޅު  1
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
  ✓   ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މޮަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ޯހަރފުށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު  4
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
   ✓  އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ކެާލ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
    ✓ އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީންހއ.  7
  ✓   ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ދިްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މާަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

    ✓ ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް ހއ. އަޮތޅު  10
    ✓ ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ✓ ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ބާަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްޢަތު މުަޙއްަމދު ހއ. އަޮތޅު  13
 10: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 01 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 02  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

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

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް   21

 ،ކައުންސިލުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ )ހަތަރު( ފަހަރު  04ހިންގާ ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ މަހަކު 
ސް ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. ޢާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެއްވެ

 ހު އެބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.ސަބަބަކާހުރެ ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް :ހުށަހެޅުއްވީ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  ތާއިދުކުރެއްވީ

 .ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ 
 

ން #  ނަ
ން ފެ
 ނަ

ނަ  ނުފެން
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

  ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  1

    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2

  ✓   ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  ހއ. އަތޮޅު 3

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  4
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5
    ✓ އިންފާޒް هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު  6

  ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  7

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

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ. އަތޮޅު  9

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10

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

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު  12



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު  13

ދު  08: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު  02 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު  03  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   

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

ފުރަތަމަ ނަމްބަރުގައި އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން މިގޮތަށް ހިމެނުއްވައި އަދި ބައްދަލްވުން ފަށާގަޑި އާއި  އެޖެންޑާގެ

 ބައްދަލްވުން މެދު ކަނޑާލާ ގަޑިއާއި ބައްދަލްވުން ނިންމާގަޑި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

  ސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީ ހުށައެޅުން ހުށައެޅުއްވީ 

ވީހު   އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  :ށަހެޅުއް

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  :ތާއިދުކުރެއް  

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  

ން #  ނަ
ން ފެ
 ނަ

ނަ  ނުފެން
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  1

    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2

  ✓   ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު  3

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  4

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5

    އިންފާޒް هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު  6
  ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  7

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

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ. އަތޮޅު  9

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10

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

    ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު  12
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު  13

ދު  07: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު  03 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 49 

ދު  03  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ހުށަހެޅުން ފާސްވި  ލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މި ޣް ވީ އަ  ފާސް

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

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙް  29

ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން  "ބައްދަލުވުން 
ބަލަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާނަމަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ފަށާނީއެވެ. 

)ދިހަ ( މިނެޓް  10އިރު ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެ ޢަދަދު ހަމަވޭތޯ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިޖެހޭ
ބަލަންވާނެއެވެ. މި ވަގުތު ފަހަނައަޅައިދިއުމުންވެސް ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަނުވާނަމަ، އެކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރަންވާނެ" ކަމަށް 

 ހުށަހަޅަން 

ވީހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު :ށަހެޅުއް  

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  :ތާއިދުކުރެއް  

 
 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

ން #  ނަ
ން ފެ
 ނަ

ނަ  ނުފެން
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު  1

    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  3

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  4

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5

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

    ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.  7

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

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  9

  ✓   ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު  10

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

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  12

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  13

ދު  10: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދު  - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

ދު  03  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ހުށަހެޅުން ފާސްވި  ލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މި ޣް ވީ އަ  ފާސް

 

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

ގާ ޤަވާޢިދު  ގެ ހިން ލް ލާޙްތައް އަލުން   އަށް 2021ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ވި އިސް ހެޅުއް މެމްބަރުން ހުށަ
ލަށް ފޮނުވުމަށާއި ކުން އަތޮޅު ކައުންސި ކާއެކު މެންބަރުންނަން  ،ލިޔުމަ ލާޙްތަ ވާޢިދު  އިސް ގާ ޤާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިން

ކަމަށް ހުށަހަޅަން  ވާއިދު ފާސް ކުރަންފެންނަ ޤަ ކު މި ވުމާއިއެ  ފޮނު

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  :ހުށަހެޅުއްވީ

 ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން އަތޮޅު  :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

ން # ނަ ނަ ނަ ފެން  ނުފެން
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  1

    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
  ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  3

    ✓ ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  4

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  5

    އިންފާޒް هللا 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

  ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްޢަތު މުޙައްމަދު  13

 07: ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ 

 02 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދު  03 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

ހުށަހެޅުން ފާސްވި  ލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މި ޣް ވީ އަ  ފާސް

"އުތުރުހިޔާ" ޢިމާރާތް ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިނު ބެހެއްޓުމަށް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  :03 އެޖެންޑާނަންބަރު 

 ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
ހއ. އަތޮޅު  ،( ސިޓީ އާއި ޙަވާލާދީ 2021މޭ  20)  HAAH/225/2021/9ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރ:

ރ     ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ (  5000/-ޕިޓަލުން އެދި ލައްވާފައިވާ ފަދައިން ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "އުތުރުހިޔާ" މަހަކު ހޮސް
ށް ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ މުއްދަތަކަށް، އެގްރިމެންޓް ކުރާއިރު ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަ

 ށަހަޅަން ގެންދިއުމަށް ހު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  :ށަހެޅުއްވީ ހު   

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  :ތާއިދުކުރެއްވީ   

 މުޢާދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ުތާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފް 1
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަމު ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މޮަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ޯހަރފުށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު  4
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
    ✓ އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ކެާލ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީން 7
    ✓ ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ދިްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މާަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް  10
    ✓ ަރޝީދު هللا އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދުހއ.  11
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ބާަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ަޞއްފަތު މުަޙއްަމދު  13

 13: ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 

 - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  06ޢިމާރާތް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހެދުމަށް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "ގެލެކްސީ"  :04 އެޖެންޑާނަންބަރު 

 ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ކެލާ،ހޯރަފުށީ،އިހަވަންދޫ،އުލިގަން އަދި މާރަންދޫ، މިކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން ހިމެނޭހެން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި 
 ރުމަށް ހުށަހަޅަން އެކޮމިޓީން މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކު

 އެކުލަވާލީ ކޮމިޓީ 

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

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

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

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުެދއްވަ 

    ✓ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފްހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ުތާރކުނު ކައުންސިްލގެ  1
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުިލގަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ައޙްަމދު ުމޢާޛު މުަޙްއމަދު  2
   ✓  ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މޮަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  3
    ✓ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ޯހަރފުށީ  4
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އިަހވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ޞަބާޙް  5
   ✓  އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ކެާލ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 6
   ✓  ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީންހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ވަަށފަރު  7
    ✓ ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ދިްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދު 8
    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މާަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  9

    ✓ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ތަަކންދޫ  10
   ✓  ަރޝީދު هللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދު 11



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ✓ ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
   ✓ ރަީއސް ަޞއްޢަތު މުަޙއްަމދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ބާަރށް ކައުންސިްލގެ  13

 

 09: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 04 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  03ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކައުންސިލްގެ   

: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ގޮތެއް ނިންމުން. އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި ޗެކުތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު 

ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 
 ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން 

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

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

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު 

 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ތިރީގައި އެވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކު ނުވަތަ  .1
 ފައިސާއަށްބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެންމެހާ ލިއުންތަކާއި ފައިސާހޯދުމަށް އެދޭއެދުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި، ޤަބޫލުކުރުމަށް 

 ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ؛ހުއްދަ

 

 ((A083205ހއ. ދިއްދޫ ، ނިޝާން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް

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

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



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 (A054588) އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ބަދީޢު، އާހަނދުވަރު، ހއ. ދިއްދޫ    

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

    

 އެކައުންޓް ނަމްބަރު  އެކައުންޓުގެ ނަން 

 7714700416001 1ރެވެނިއު  1281

 7714700416002 2ރެވެނިއު  1281

 7714700416003 1ޚަރަދު  1281

 7714700416004 2ޚަރަދު  1281

 

 

 

 ޗެކް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  .2
ވަނަ ނަންބަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ޖަހަންޖެހޭނެކަމަށް  2

 މެވެ. ކަނޑައަޅަ

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

ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރާގޮތަށް ، އަދި ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން  1ގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކު 
) ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ ( އިން މަތި ވާނަމަ ހުއްދަ  25,000.00ލިޔުންތަކާއި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދޭއެދުންތަކުގައި 

ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  2ބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ ނަން 2ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި 
 ކަނޑައަޅަމެވެ. 

 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  2ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  .4
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ  3ތަކުގެ ނަމޫނާ ސޮއި އަދި އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި އެފަރާތް 

 ތައްގަނޑުގެ ނަމޫނާ ބެންކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަމެވެ . 

 

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

 . ހަމައަށް މި ޤަރާރަކީ ސައްހަ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވަނަ އާއްމު  3ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ  01ވަނަ އަހަރުގެ  ޖޫން މަހުގެ  2021މި ޤަރާރަކީ  .6
ންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި ، އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ . މި ޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައު

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

 

 :* ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް 

  ނަން ވޯޓްދެއްވި ގޮތް  ސޮއި
 ފެންނަ  ނުފެންނަ 

 

   ް1 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފ 

 

   ު2 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުހައްމަދ 

 

   ު3 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދ 

 

   ް4 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞަބާޙ 

 

  އިންފާޒް هللا މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުކައުންސިލްގެ   5 

 

   6 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޢީން 

 

  ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  7 

 

   8 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޖައިލަމް ހާރޫން 

 

  ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  9 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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   10 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސިނާން 

 

  މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް   11 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ނުފެން  ފެންނަ  ނަން #
 ނަ

ވަކިކޮޅަކަށް 
ވޯޓު 

 ނުދެއްވަ 

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު  01

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދުމުޢާދު މުޙައްމަދު 02

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  03

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  04

    ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 05

    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  06

    ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.  07

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  08

    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

    ✓ ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު  10

    ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތު  ބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމް 11

 11: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީ  1: އިންޓަގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން ޒޯން 03 އެޖެންޑާނަންބަރު 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ،ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރޓާރމިނަލް އާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުލް ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

ގެމަތީން ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްތައް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 69ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
 ހިންގެވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް ހުށަހަޅަން 

އިންފާޒް هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ކެލާކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު   

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން #
 ނުދެއްވަ 

    ✓ ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  01

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  02

   ✓  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  03

    ✓ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  04

    ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 05

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06

   ✓  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  07

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  08

    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

    ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  10

 

 08: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 02 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  05ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ   

ރު   އަށް  BF-2/2021/225/225ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ނަމްބަރ: :03 އެޖެންޑާނަންބަ

 މިނިޓް ( 30މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ) 

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

 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.

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

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

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  06

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

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  12

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

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  14

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  15

ދު  15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު    :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  06ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

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

 ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން 

ޕިޓަލަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ "ގެލެކްސީ" ޢިމާރާތް ހއ. އަތޮޅު ހޮސް

ށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަ

ޓީ ހެދުމަށް އެދިފައިވާ ހއ. އަތޮޅު ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓްގައި އެދިލައްވާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮވިޑް ފެސިލި

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

 އެފަރާތަށް އަންގައި ދިނުމަން ހުށަހަޅަމެވެ.

ފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަ .ހއ:ހުށަހެޅުއްވީ   

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

 އިންފާޒުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ،ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ، ތަކަންދޫ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ    

 ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން  #
 ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ޫމސާ ޝަފީޤް  01
    ކަުއންސިްލގެ ަރއީސް ައޙްަމދު ޞަާބޙް ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެާނއިްބަރއީސް އިހަަވންދޫ  02
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ުތާރކުނު ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ޢަލީ އަްބުދއްލަޠީފް 03
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މޮަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް މުަޙއްަމދު ިސނާދު  04
    ޯހަރފުށީ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ވަީޙދު ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ،  05
    އިންާފޒްهللا ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ކެާލ ކައުންސިްލގެ ރަީއސް ޢަްބދު 16
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ވަަށފަރު ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް އަްޙމަދު ުމޢީން 07
    ަރޝީދު هللا ދިްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ަރއީސް ަޢބްދުހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ،  08
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މާަރންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޖައިަލމް ާހރޫން  09
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ތަަކންދޫ ކައުްނސިލްގެ ރަީއސް ޙުަސއިން ނަޢީމް  10
    ަރޝީދު هللا އުީތމް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢބްދުހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ،  11
    ހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، މުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ރަީއސް އަލީ ިސާނން 12
    ުމަޙއްަމދު  ޞަފްޢަތުހއ. އަޮތޅު ކައުްނސިލްެގމެްމބަރ، ބާަރށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސް  13
 

 13: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު      

  :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު      

   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު      

 ފާސްވީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

  

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި  06ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021ޖޫން   22 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ލްގެ ހަތަރު ދައުރުގެ  . 05ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ކުރުން ޥްމިއްޔާ ފާސް ގެ ޔަ ލުވުމު ދަ  ވަނަ ޢާންމު ބައް

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 08
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  09
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ  10
✓    

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

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން 12
✓    

 މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  13
✓    

ދު   13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -:  ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  07ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 2021ޖޫން   29 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 
ލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ  ވުމުގެ   06ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ލު ކުރުން.ވަނަ ޢާންމު ބައްދަ ޥްމިއްޔާ ފާސް  ޔަ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ  05
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
✓    

 ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  10
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ  11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  12
✓    

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

 މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  14
✓    

ދު   14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -:  ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދު  -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަށް  :03 އެޖެންޑާނަންބަރު

އެހީ ދޭނެ އުޞޫލެއް ފާސް ކައުންސިލްތަކުން ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން   ފައިސާގެ 

 މިނިޓް( 45ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  )

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ނަގައި އުޞޫލް އެކުލަވާލުމަށާއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  07އުޞޫލް އެކުލަވާލުމަށް 

 ގޮތުގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަން.

 ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު  – 1

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަޙީދު  – 2

 ހަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު – 3

 އިންފާޒު هللا ސިލްގެ މެންބަރ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު ކައުން – 4

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  – 5

ވް ޢަބްދު - 6 ކްޓި ގްޒެ  ޝަފީޤްهللا ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެ

ކަންއުންޓުސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤް     – 7  އެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  .ހއ:ހުށަހެޅުއްވީ  

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު .ހއ:ތާއިދުކުރެއް  

ވެ  .މންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

# 
 ނަން

ފެންނަ 
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

   ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02

   ✓ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  03

   ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05

   ✓ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ  06

   ✓ އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

   ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

   ✓ ރަޝީދު هللا ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  09

   ✓ ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  10

   ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11

   ✓ ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  12

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

   ✓ މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  14

ދު  14: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

  :ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް 

ދު    :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި  09ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021ޖުލައި  13 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
ޥްމިއްޔާ  08ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ގެ ޔަ ލުވުމު ދަ ކުރުން.ވަނަ ޢާއްމު ބައް  ފާސް

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

 ✓   އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

   ✓ ޙަސަންهللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ.  12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  14

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  15

ދު   14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 00: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 01  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

) ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ( އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރ:   :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،އުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުގެ ބިލާދެކޮޅަށް ކައުންސިލުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމާމެދު އަތޮޅު ކަ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  6ޖުލައި  2021ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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މިމައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް  ،ނުވާތީ ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމިފައި  8ވަނަ ދައުރުގެ  4

 ގޮތެއްނިންމުން 

 1ހުށަހެޅުން 

)ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު( އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުގެ ބިލް  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު        
 ފާސްނުކުރުމަށް ގޮވާލާ ނޫސްބަޔާނެއް މިކައުންސިލުން ނެރުމަށް އަދި މިއިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށާއި، ދިވެހިންގެ ދީނާ އިސްތިޤުލާލު ނަގާލުމަށް ކުރާ މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް އެއްބާރުލުން ތެރޭގައި 
ނަށް ނުދިނުމަށާއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހއ. އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން

 ޒުކުރަން ހުށަހަޅަން.އިލްތިމާ

ވީހު އިންފާޒް هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.  :ށަހެޅުއް  

ވީ ،އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީންހއ.  :ތާއިދުކުރެއް  

ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމު ހއ.               

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން         ހއ.            

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  04  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05

  ✓  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

   ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 09: މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

  05 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  01  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 2ހުށަހެޅުން  
 

ކައުންސިލަކަށް ވެސް، އެ ކައުންސިލެއް ޤަބޫލްކުރާ ގޮތަށް ބަޔާން އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށު 

ހުރިހާ ނެރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާތީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްލަހަތައްޓަކައި 

  ނަމުގައި ނުނެރުމަށް ހުށަހަޅަން.ރަށު ކައުންސިލް އިއްތިފާޤުނުވެވޭ ބަޔާންތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ވީހު ޙަސަން هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ.  :ށަހެޅުއް  

ވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ.  :ތާއިދުކުރެއް  

          

 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  ނުފެންނަ  ފެންނަ  ނަން #
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

   ✓ ހާރޫން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް  10

  ✓  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

  ✓  ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  13

  ✓  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  14

  ✓  މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  15



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02

  ✓  ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ،  03

    ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  04

  ✓     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05

   ✓ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  06

  ✓  އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

  ✓  ރަޝީދު هللا މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  09

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

   ✓ ޙަސަންهللا މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  12

  ✓  ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  14

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ބާރަށުތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހއ. އަ 15

ދު  06: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 05 :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  04  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޣްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި  12ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021އޯގަސްޓް  17 
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  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
. 11ވަނަ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ ހއ. އަތޮޅު  ކުރުން ޥްމިއްޔާ ފާސް ގެ ޔަ ލުވުމު ދަ  ވަނަ ޢާއްމު ބައް

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05

   ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

   ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.  08

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  09

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10

   ✓ ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  11

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު  13

  13 :ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްގައިވާ އަގުތަކަށް ބަދަލް ގެނައުމާއި  :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

  މިނެޓް (   40ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ) 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އުޞޫލު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި، އަދި މު       
 ޅަން.ކޮމިޓީގައި މި އިދާރާގެ ބަޖެޓު އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ  ބޭފުޅަކާއި އެކު މިދަންނަވާ މެންބަރުން ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަ

 ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީ:

 އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު – 01

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު – 02

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތުރާކުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  – 03

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު – 04

ވީހު ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.  :ށަހެޅުއް  

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04

   ✓ އިންފާޒް هللا ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ  05

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  06

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  07

   ✓ ޙުސައިން ނަޢީމް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 08

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 09

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  10

   ✓ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ  11

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަ 12



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވީ ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުހއ.  :ތާއިދުކުރެއް  

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

ޓް  12: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު   - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤު :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ވަނަ ޢާންމު  13ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021އޯގަސްޓް  25 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
. 12ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ކުރުން ޥްމިއްޔާ ފާސް ގެ ޔަ ލުވުމު ދަ  ވަނަ ޢާއްމު ބައް

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02

   ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05

   ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  08



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  ހއ. އަތޮޅު 09

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  11

   ✓ ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު  12

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަ 13

ދު   13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ގޮތުން  2022 ،ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 ( 1:30މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ) 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަން  2022       
 ހެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.

ވީހު ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.  :ށަހެޅުއް  

ވީ ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުހއ.  :ތާއިދުކުރެއް  

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ނައިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  03



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ.  04  ✓   

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05

   ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީންހއ.  07  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  08

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  09

   ✓ ޙަސަންهللا ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު  11

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  12

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަ 13

 12: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤު :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި  14ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021އޯގަސްޓް  31 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
.  14ވަނަ ދައުރުގެ  04ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ލުވުމު ދަ  ވަނަ ޢާއްމު ބައް

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 14ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 މިނެޓް( 5)

ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށްދުކުރާ އުޞޫލަށް، އެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީން އިސްލާޙް  .2
 މިނިޓް ( 30ފާސް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ) ގެނައިސްފައިވާތީ، އުޞޫލު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  04

   ✓ ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  05

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

   ✓ ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ. އަތޮޅު 10 08

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  10

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މެންބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލް ހއ. އަތޮޅު 11

ދު   11 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 
ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށްދުކުރާ އުޞޫލަށް، އެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީން  :02 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 މިނިޓް ( 30އިސްލާޙް ގެނައިސްފައިވާތީ، އުޞޫލު ފާސް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ) 
ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙްތަކާއެކު އުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް         

 ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.

ވީހު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.  :ށަހެޅުއް  

ވީ ޙަސަން هللا އުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުއަތޮޅު ކަހއ.  :ތާއިދުކުރެއް  



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަން #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ނައިބްރައީސް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  04

ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު  05  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

   ✓ އިންފާޒް هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީންހއ. އަތޮޅު  08  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު  11

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  13

   ✓ ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު  14

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަ 15

ދު  15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  16ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  14 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 16ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 މިނެޓް( 5)

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ  06

އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

   ✓ ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ  09

ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11

   ✓ ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  13

   ✓ މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަ 14



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ދު  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  15ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ޝަފީޤް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  03

ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ  04  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

އިންފާޒުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ކެލާ  07  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09

ޙަސަންهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ފިއްލަދޫ  10  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 12



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މުރައިދޫ  13

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  ޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަތޮ 14

ދު   14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :މެންބަރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މިނިޓް( 40ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ފާސްކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ) :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ މިހާރު ފަރުމާކޮށްފައިވާގޮތް އިތުރަށް ދިރާސާ 

ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ފަރުމާ 

 އާންމުކޮށް ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް. އަދި

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްސާ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

ވީހު  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަޙީދު ހއ.  :ށަހެޅުއް

ވީ  ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް އަތޮޅު ހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދު 

 އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

 ޙަސަންهللا  ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފިއްލަދޫ 

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިހަވަންދޫ  02



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  04

މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  05  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

   ✓ އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 08  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  11

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13

   ✓ މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  14

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  ޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ބާރަށުހއ. އަތޮ 15

ދު  15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤު :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިހަވަންދޫ  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 80 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސިނާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  :04 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

ވަނަ މާއްދާ އާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  2އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  4/96" ޤާނޫން ނަންބަރު: 

 މިނިޓް(  45) ށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަ 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ރަށު 

ކުޅިވަރުކުޅޭ ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މިސްކިތްތަކާއި،މަގުބައްތިތަކާއި،ބަނދަރު ބައްތިތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި 

ދަނޑުތަކުން ގަވަރމަންޓުރޭޓުން ބިލްކުރާކުރުން ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓަށް ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް 

 ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަށް

 ސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީހއ.  ހުށަހެޅުއްވީ:     

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުހއ. ތާއިދު ކުރެއްވީ:     

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  04

މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  05  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

   ✓ އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 08  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  11

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13

   ✓ މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  14

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  15



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ދު  15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤު :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  17ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  21 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ  17ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 މިނެޓް( 5)

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

ޢަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  02  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  04

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ  05  ✓   

އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07

   ✓ ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ  08

ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 09  ✓   



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ  11

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  13

   ✓ ރައީސް ޞަފްއަތު މުޙައްމަދުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ  14

ދު  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  16ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  08



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 09  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  14

ދު   14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ސެޕްޓެމްބަރ  12)  252/225/2021/1ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރ: :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 މިނެޓް ( 45ށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ) ( ގެސިޓީއަ  2021

ވުމެއްގެ  ލްގެވެސް ކަންބޮޑު ކީ އަތޮޅު ކައުންސި ކި ކުރި ކުރުމަ ގެ އިހްތިޞާސްއިން ދައްޕަރު ވަ ދޫ ލަ ފިއް

ގެ  ލަދޫ ލަދޫ ދައްޕަރު ފިއް ދައިން، ފިއް ފަ ދޭ ގެ ފަރާތުން ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުން އެ ލް ކޮށް، އަތޮޅު ކައުންސި ގަ ހަ ގައި ފާ ގޮތު

ވުން އެދި ރާއް ދެއް ގައި ހިމަނައި ގެ ތެރޭ ގެ ފަރާތުން އިހްތިޞާސް ލް ޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާއަށް އަތޮޅު ކައުންސި

ހަޅަން.  ވުމަށް ހުށަ  ދެންނެ

 

ވީހު  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ.  :ށަހެޅުއް

ވީ  ޙުސައިން ނަޢީމް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  04

ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ  05  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

   ✓ އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީންހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ވަށަފަރު  08  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތަކަންދޫ  11

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13

   ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މުރައިދޫ  14

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  15

ދު  14: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ދު  01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  18ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  28 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 18ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 މިނެޓް( 5)

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ދު  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

މުހައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  06  ✓   

އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  08

ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 09  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްއަތު މުޙައްމަދު 14



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 86 

 -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  17ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

މުހައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  06  ✓   

އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

   ✓ ރަޝީދު  هللاހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  09

ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11

   ✓ ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން  12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  14



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  15

ދު   15 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މިނިޓް ( 45ފަހި އަރަނި އުޞޫލް އިސްލާޙް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ) :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

ލާޙް  ކީމްގެ އުޞޫލު މިހާރު އިސް ގެ ފަހިއަރަނި ސް ލް ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި ތި

ހަޅަން.  ކަމަށް ހުށަ ކުރުމަށް ފެންނަ ވާ ގޮތަށް ފާސް ފައި ވި  ކުރެ

ވީހު  ޙަސަން هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ.  :ށަހެޅުއް

ވީ  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން 

 ސިލްގެ މެންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުން

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު  04

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު ހއ. އަތޮޅު  05  ✓   

 ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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   ✓ އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  07

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީން ހއ. އަތޮޅު 08  ✓   

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު  11

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 12

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13

   ✓ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު  14

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  15

ދު  14: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  19ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ 

ކްޓޫބަރު  05   2021އޮ

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 19ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 މިނެޓް( 5)

 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް،  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާދު މުހައްމަދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  06  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢީން  07

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  08

ޙަސަންهللا މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  09  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

   ✓ ރަޝީދު هللا މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްއަތު މުޙައްމަދު 14

 14 :މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  18ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  02

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  03

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢާދު މުހައްމަދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  05

މުހައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  06  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  08

ޙަސަންهللا ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  09  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11

   ✓ ރަޝީދު  هللاހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  12

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން  13

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  14

ދު   14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ން  2021އޮކްޓޯބަރ  17ތިލަދުންމތީ ތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤައް  :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 މިނިޓް ( 45ދުވަސް ( ޗުއްޓީ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން )  10ދުވަހުގެ ) 10ފެށިގެން 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ގެ ރައީސްއަށް  ލް ވާ ގޮތަށް ކައުންސި ފައި ހަޅާ ކްޓޫބަރ 17ހުށަ ކްޓޫބަރި  31އިން  2021 އޮ  2021އޮ

ވަންދެން ކައުންސިލްގެ  10އަށް  ކުންނަ ފީހަށް ނި ވުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި ރައީސް އެނބުރި އޮ ވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެއް ދު

ހަޅަން).( ވާލު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުށަ ލްގެ ނާއިބު ރައީސް އާއި ޙަ ކަން ކައުންސި  އެންމެހައި ކަން

ވީހު  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން އ. ހ :ށަހެޅުއް

ވީ  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދުހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  01

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  02

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  03  ✓   

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު  04

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއީން 06

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  08

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  09

   ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު 10

   ✓ ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 11

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  12



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 13: މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ  20ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

  

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 20ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1

 މިނެޓް( 5)

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަތީފް  02

    ހއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެމެންބަރު، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  03

    މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު   ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 04

    އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 05

    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢީން ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 06

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  13



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 93 

    ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 07

    ޖައިލަމް ހާރޫން މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 08

    ރަޝީދު هللا އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 09

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 10

ދު  10 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  19ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

   ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

    މެންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަތީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  02

    ހއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެމެންބަރު، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  03

    މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު   ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 04

    އިންފާޒު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.  05

    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢީން ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 06

    ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 07

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރުހއ.  08

    ރަޝީދު هللا އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 09



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 10

  10 :ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

( އަށް 2021އޮކްޓޫބަރު  BF/225/2021/4 (10-BCF)225ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ނަންބަރު ) :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 މިނިޓް ( 45މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ) 

 225-BF/225/2021/4(BCF)ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލަށް ބަދަލުގެންނަ ފޯމް ނަންބަރު 

 ( މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން 2021އޮކްޓޫބަރު  10)

ވީހު  އިންފާޒު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.  :ށަހެޅުއް

ވީ  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

 

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަން  #
 ނުފެންނަ  ފެންނަ 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަތީފް  02

    ހއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެމެންބަރު، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  03

    މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު   ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 04

    ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު، ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  05

    އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢީން ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 07

    ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 08

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 09

    ރަޝީދު هللا އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 10

    ސިނާން މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެންބަރު 11

ދު  11: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  21ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 

ކްޓޫބަރު  17   2021އޮ

 
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން  :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

، (A122601އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އާލިޔާ، ހއ، ދިއްދޫ )އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިލަދުންމަތީ  126ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއާދީރ ާދއި 
 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ހުށަހެޅުން:

ނުން ފޮނުވާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ސިވިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

އި  ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްކަމުގަހުޅުވާލި

ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއާދީރ ، (A122601ހޮވިފައިވާތީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އާލިޔާ، ހއ، ދިއްދޫ )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  126ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ާދިއާރަތއް 

 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް.

ވީހު  ޙަސަން هللا ރައީސް ފަތުޙު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެހއ.  :ށަހެޅުއް

ވީ  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.     

 

 

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

 ނަމާއި މަޤާމް  #

 ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 ސޮއި 
 ފެންނަ ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 

 އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ޢަލީ  03
✓    

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06
✓    

 

 އިންފާޒް هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ޢަބްދު 07
✓    

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ޢަބްދު 09
✓    

 

 ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ފަތުޙު 10
✓    

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    

 

 ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ  12
✓    

 

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ޢަބްދު 13
✓    

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ ޢަލީ ސިނާން  14
✓    

 

 ތު މުޙައްމަދު ޞަފްޢަހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ  15
✓    

 

 

ފައިވަނީ  ވެ ގޮތަށް ފާސް ކްޓޫބަރު  2021މި ވަހުގެ  17އޮ ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގައި  10:00ވަނަ ދު ތި

ގެ  ލް ވި ކައުންސި ގައި ބޭއް ލަމު ގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާ ލެއްވި  21އިދާރާ ވެ ވެރި ގައި ބައި ވުމު ލު ދަ މެމްބަރުންގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ބައް

ވެ.  އިއްތިފާޤުންނެ

 

 15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

   -:މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި 

ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

      



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 98 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  21ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

ކްޓޫބަރު  17   2021އޮ

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ  21ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .3

 މިނެޓް( 5)

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،  05
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް  11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 12
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 13
✓    

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 12 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  20ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ  06
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  09
✓    

 ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  10
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން  12
✓    

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

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  15 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން  :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު
، (A122601އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އާލިޔާ، ހއ، ދިއްދޫ )އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިލަދުންމަތީ  126ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއި ިދެވިހާރްއޖެޭގ ިއާދީރ 
 މިނިޓް ( 45އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ) 

ޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ

ވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ސިވިސް ސަރ

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ، އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެންމެ ޤާބިލް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި

ިދެވިހާރްއޖެޭގ ، (A122601ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާތީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އާލިޔާ، ހއ، ދިއްދޫ )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  126ގެ ޤާނޫނުގެ ގުމު ިއާދީރ ާދިއާރަތްއ ާލަމުރަކީޒ ުއޫޞުލްނ ިހން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

ވީހު  ޙަސަން هللا އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙުހއ.  :ށަހެޅުއް

ވީ  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.  :ތާއީދުކުރެއް

 އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.     

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ފެންނަ ނު
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ  06
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  09
✓    

 ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  10
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    

 ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން  12
✓    

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

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

ދު  15: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު   :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  24ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

ވެންބަރު  9   2021ނޮ

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 24ވަނަ ދައުރުގެ  4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  .4

 މިނެޓް( 5)

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ  އިންފާޒްهللا ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ  07

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  13
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 14
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 

 

 14 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  23ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ  06
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ  އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  09
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  10

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    

 ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު  12
✓    

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

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 14
✓    

 ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓    

 

  13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 01  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އަޤްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާ މިއަހަރު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުން     :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު
 މިނިޓް ( 45) 

  މޮނިޓަރކުރުމަށް ހުށަހަޅަންރަށް  7ރަށްތައް އެކުލެވިގެންވާ ތަރުތީބުން ފުރަތަމަ ތުރާކުނުން ފެށިގެން ތަރުތީބުން 

ވީހު ގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުޙައްމަދު ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު :ށަހެޅުއް ލް ލިގަމް ކައުންސި  އު

ވީ ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު   :ތާއީދުކުރެއް ލް  ރަޝީދުهللا ދިއްދޫ ކައުންސި

ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިނާދު ،ކައުންސިލް މެމްބަރުހއ. އަތޮޅު     ލް  މޮޅަދޫ ކައުންސި

ލަމް ހާރޫން ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު    ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޖައި ލް  މާރަންދޫ ކައުންސި

ވެ    .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ  

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ށް ކަމަ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  06
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ  އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ 09
✓    

   ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  10
✓  

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ  12
✓    

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

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 14
✓    

 ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ  15
✓    

ދު  13: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އަޤްލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  25ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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ވެންބަރު  16   2021ނޮ

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : ) 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 25ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .5

 މިނެޓް( 5)

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 08
✓    

 ޙަސަންهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  09
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ  10
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 12
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާންހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ  13
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 14
✓    
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 14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :މެންބަރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 10ފާސްކުރުން. )

 (ފާސް ކުރި ޔަވްމިއްޔާ : ) 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ  08
✓    

 ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  09
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ  11
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 12
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 108 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 13
✓    

 ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ  14
✓    

 

  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދޭނެގޮތުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އަށް މަޝްވަރާކޮށް އެ ޗާޓަރ ފާސްކުރުން.      :03 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 މިނެޓް(  45)

 
 އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.

ވީހު ލަމް ޙާރޫން ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރު :ށަހެޅުއް ލްގެ ރައީސް ޖައި  މާރަންދޫ ކައުންސި

ވީ ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް   :ތާއީދުކުރެއް ލް ވަންދޫ ކައުންސި ލްގެ ނާއިބްރައީސް އިހަ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

ހައްމަދު ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު    ލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢާދު މު ގަން ކައުންސި ލި  އު

ގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ،ންސިލް މެމްބަރުހއ. އަތޮޅު ކައު    ލް ކަންދޫ ކައުންސި  ތަ

ގެ ރައީސް ފަތުޙު ލް ލަދޫ ކައުންސި  ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ ފިއް

ގެ ރައީސް ޢަބްދު ލް ލްގެ މެމްބަރ އުތީމް ކައުންސި  ރަޝީދުهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

.ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ      

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ،  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  06
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 08
✓    

    ހަސަން هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ހއ.އަތޮޅު  09

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  10
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  11
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 13
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 14
✓    

ވި  14: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއް

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި  26ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.

ވެންބަރު  30   2021ނޮ

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 މިނިޓް( 5އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. )ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ  26ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -1

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.   23،25ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -2

 މިނިޓް( 10)

އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  -3

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 މިނިޓް ( 30ބޭފުޅަކަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ) 2އިތުރު 

މިނިޓް 45ގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.)ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް -4

) 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ނަޢީމް ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 11
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 13
✓    

 

 13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  23،25ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 މޫސާ ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުދިއްދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ތަކަންދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 11
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުބާރަށު ކައުންސިލްގެ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 13
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް  :03އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ރުމުގެ އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކު 

 މިނިޓް(30ބޭފުޅަކަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ) 2 ހުއްދަ އިތުރު 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތައް 

ންމެހައި ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެ

 ހުއްދަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރްޔަމް 

 ޝަފީޤާއަށް ހުއްދަދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން.

ވީހު ގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއް ލް ގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ލް ކަންދޫ ކައުންސި  ތަ

ވީ ގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން :ތާއީދުކުރެއް ލް ގެ މެމްބަރު، ވަށަފަރު ކައުންސި ލް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ނަން #
ފެންނަ 

 ށް ކަމަ
ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 އަބްދުއްލަޠީފް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
✓    

 ޙަސަންهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  08
✓    

 ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  09
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 11
✓    

 ސިނާންހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ  12
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 13
✓    

 

  13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަން މަޝްވަރާކޮށް  :04 އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 މިނިޓް(45ގޮތެއްނިންމުން.)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 ޕްލޭނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް ތަކާއެކު ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.

ވީހު ގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއް ލް ލަމް ހާރޫން ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ގެ ރައީސް ޖައި ލް  މާރަންދޫ ކައުންސި

ވީ ގެ ރައީސް ފަތުޙު   :ތާއީދުކުރެއް ލް ލަދޫ ކައުންސި ގެ މެންބަރ ފިއް ލް  ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

ވެ   .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  ހއ.އަތޮޅު 02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
✓    

 ހަސަން هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު  08
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  09
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް  10
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 12
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 13
✓    

 13: ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 

   -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ދު  - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަ

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 

 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި  27ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 2021ޑިސެމްބަރ  07 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 5އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. )ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ  27ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -5

 މިނިޓް(

 10ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 26ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -6

 މިނިޓް(

 މިނިޓް( 45ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފާސްކުރުން ) -7

 .ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓    

ދު   15 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  26ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ނުދެއްވަ ވޯޓު 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  13
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 15 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

 މިނިޓް( 45ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފާސްކުރުން ) :03އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވަނަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަން ފެންނަ ކަމަށާއި،  3ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  

 ރަށްރަށުގައާއި ސްކޫލްތަކުގައި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް.އަދި މިގޮތަށް ހުޅުވާލާއިރު ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ވީހު ގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއް ލް ގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ލް ގަމު ކައުންސި ލި  އު

ވީ ގެ ރައީސް ޢަބްދު :ތާއީދުކުރެއް ލް ގެ މެމްބަރު، ކެލާ ކައުންސި ލް  އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

  ✓   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

   ✓  މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 1: ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ 

  1 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި  28ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެ

 2021ޑިސެމްބަރ  21 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 5ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 28ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -8

 މިނިޓް(

 10ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ) 27ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -9

 މިނިޓް(

 މިނިޓް( 45ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އިސްލާޙް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ) -10

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ނަން #
ފެންނަ 
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހޯރަފުށީ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުދިއްދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓    

 

  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  27ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ވެ  .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ނަޢީމް ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވޭ /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި   ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވައިދު އިސްލާޙް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  :03އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 45)

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް  

 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅަން؛ 3އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 

 

 ޝަފީޤް هللا ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ނަޢީމްهللا ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު             

 އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު              

ވީހު ގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއް ލް ގެ ރައީސް ޢަބްދު ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި ލް  އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސި

ވީ ގެ ރައީސް ޢަބްދު :ތާއީދުކުރެއް ލް ގެ މެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސި ލް  ރަޝީދުهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސި

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 އަޙްމަދު މުޢީން ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  ހާރޫން  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  :މެންބަރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  29ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.

 2021ޑިސެމްބަރ  28 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 29ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   -11

 މިނިޓް(

 10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ) 28ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ  -12

 މިނިޓް(



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން  2021ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -13

ނާތީ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް އިޖުތިމާޢީ )ފެންނަން ހުންނަ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ފެން 

 މިނެޓް( 20ނިންމުން. )

ރަށްރަށުގައި ހުރި ބޭސް ފިހާރަތަކުން ބޭސް ނުލިބޭތީ ޚާއްސަކޮށް ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭތީ  -14

ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މިކަމުގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  ،ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފް ބޮޑުކަމާއި

 މިނެޓް( 25ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. )

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ނަޢީމް ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  28ވަނަ ދައުރުގެ  4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ : ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  13
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ  2021: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ )ފެންނަން ހުންނަ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ފެންނާތީ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް 

 މިނެޓް( 20ގޮތެއްނިންމުން. )

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ  2021ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ށް އިން އިޖުތިމާޢީ )ފެންނަން ހުންނަ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަތެރެ

 ހުށަހަޅަން.

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއްވީ ހު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  :ތާއީދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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    ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު  13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14

ބަހުސްގައިވެސް، ވޯޓުގައިވެސް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
 ބައިވެރިނުވޭ 

 

  10 :ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ 

 02: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ފިހާރަތަކުން ބޭސް ނުލިބޭތީ ޚާއްސަކޮށް ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރާފަރާތްތަކަށް : ރަށް ރަށުގައި ހުރި ބޭސް 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ކަތް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފް ބޮޑުކަމާއި ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މިކަމުގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައް 

 މިނެޓް( 25) ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށް މިކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް  

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން؛

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު މުޣާޛު މުހައްމަދު  ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއްވީ ހު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް :ތާއީދުކުރެއްވީ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 

 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ޝަފީޤް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ 01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

    މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05

    ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06

 އިންފާޒްهللا ރައީސް ޢަބްދުކެލާ ކައުންސިލްގެ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09

    ޙަސަންهللا ރައީސް ފަތުޙު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

ބަހުސްގައިވެސް، ވޯޓުގައިވެސް  ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
 ބައިވެރިނުވޭ 

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14

 މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު  15
✓    

 

  09 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 128 

 : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  29ވަނަ ދައުރުގެ  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.

 2021ޑިސެމްބަރ  28 

  (ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 29އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   -15

 މިނިޓް(

 10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ) 28ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ  -16

 މިނިޓް(

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން  2021ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -17

އިޖުތިމާޢީ )ފެންނަން ހުންނަ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ފެންނާތީ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 މިނެޓް( 20ނިންމުން. )

ރަތަކުން ބޭސް ނުލިބޭތީ ޚާއްސަކޮށް ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭތީ ރަށްރަށުގައި ހުރި ބޭސް ފިހާ -18

ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މިކަމުގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  ،ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފް ބޮޑުކަމާއި

 މިނެޓް( 25ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. )

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 އަޙްމަދު މުޢީން ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  ހާރޫން  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -  :މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  28ވަނަ ދައުރުގެ  4: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
✓    

 ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓    

 

 14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ  2021: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ޝްވަރާކޮށް ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ )ފެންނަން ހުންނަ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ފެންނާތީ މިކަމާމެދު މަ 

 މިނެޓް( 20ގޮތެއްނިންމުން. )



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ  2021ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

ށް ފެންނަކަމަށް ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ )ފެންނަން ހުންނަ( މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަ

 ހުށަހަޅަން.

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއްވީ ހު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  :ތާއީދުކުރެއްވީ 

 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ 

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
✓    

    ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
✓    

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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ބަހުސްގައިވެސް، ވޯޓުގައިވެސް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
 ބައިވެރިނުވޭ 

 

  10 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 02: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

: ރަށް ރަށުގައި ހުރި ބޭސް ފިހާރަތަކުން ބޭސް ނުލިބޭތީ ޚާއްސަކޮށް ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރާފަރާތްތަކަށް 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ން އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފް ބޮޑުކަމާއި ކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މިކަމުގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތު 

 މިނެޓް( 25ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. )

ރުމަށް މަސައްކަތް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާކޮށް މިކަން ހައްލުކު  

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން؛

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު މުޣާޛު މުހައްމަދު  ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު :ށަހެޅުއްވީ ހު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް :ތާއީދުކުރެއްވީ 

 .ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން 

 

 

 ނަން #

ފެންނަ 
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް 
ވޯޓު 
ނުދެއް 
 ވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021

Page 133 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
✓    

    ސިނާދު މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05

    ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06

 އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
✓    

 މުޢީން ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09

    ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވޭ  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11

ބަހުސްގައިވެސް، ވޯޓުގައިވެސް  ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 12
 ބައިވެރިނުވޭ 

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  09 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން  :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

         

 ޓީ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި އަންހެނުން 
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. ވަނަ އަހަރުވަނީ އަލަށް ހޮވުނު 2021



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 އެހެނިހެން ފައިސާގެއެހީ ތަމްރީން ޚަރަދު އާމްދަނީ ނަން

 - - - 81499.75 193000.00 އުލިގަމު

 0 0 00 212005.99 0 މުރައިދޫ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ހޯރަފުށީ
403،279.40 

129،104.56 11746.55 - 117،358.01 

 - - - 153833.61 373206.15 ކެލާ

 - - - 98057.04 174000.00 ތުރާކުނު

    87250.00 - ބާރަށް

 - 18617.35 - 66195.12 - ވަށަފަރު

 - - - 79916.00 517756.55 އިހަވަންދޫ

 164،659.00 މޮޅަދޫ
ބްލޮކް ަދުއަލުތްނ 

ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި 
 ލިބުނު

101،272.08 -   

 - - - 89451.00 0 ތަކަންދޫ

 197،50.00 - - 106213،80.00 107010،95 މާރަންދޫ

އެލް.ޖީއޭގެ އެކި  73371.00 - ތަކަންދޫ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

ކޮމިޓީން 
 ބައިވެރިވެފައިވޭ

އަންހެނުންނަށްކުރާ  -
ގެވެށި އަނިޔާއާ 

ދެކޮޅަށް ހިނގާލުމެއް 
 ބޭއްވުން

ކޭކު ކޯހެއް ވަނީ 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި

ކެޔޮދަނޑެއް 
ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުން

ދިރާސީ އާއަހަރު 
ދުވަހު  ފެށުނު

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 
ކުދިންނަށް ހަދިޔާވަނީ 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021
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 ދެވިފައި

 - 258697.55 57000.00 144200.00 258697.55 ފިއްލަދޫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުން އަަހރު ަވނަ 2021

 ސިލްގެ އިދާރާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް                          ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުން  2021
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 ނިންމުން 

ކައުންސިލް އިދާރާއިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގި ޙަރަކާތް  ވަނަ އަހަރު  2021ޕޯޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީމި ރި

އަށް  2021އިން  2016ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ. މި ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓައި 

ަހރު ހިންގުމަށް ކަނޑަޅާފައިވާ ވަަނ އަ 2021ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭްނަޝލް ޕްލޭންގައި 

ވަނަ ައހަރުގެ މި ކައުންސިލުން ހިންާގފައިވާ  2021 ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާފައި ާވނެއެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިާޢޔަތްކޮށް،

ހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި ވަނަ އަހަަރށް ކަނޑަައޅާފައި ހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެިއން ނުނިިމ  2021އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްލޭންގައި 

އަދި އެ ޙަރަކާތްތައް ނިމިފައި ނުވާ ސަބަބުތައް ހިމަނާފައިާވނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ގެ 

 ތަފްޞީލް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެެއވެ. 

ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންަކްނ ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަަރށް ގިަނ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެްއބާުރލުމާ އެކުގައި ކަމަށް ވުމާ އެކު  

އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ ހިމެނޭ ، ންނާއިމެންބަރުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދާަކން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ސަރުކާރުގެ 

 އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެދެމެވެ. 

2144  ޖުމާދަލްއޫލާ 24  
 2021ޑިސެމްބަރ  31  

 
 
 
 
 
 
 
 


