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  ބަޔާން  ރައީސްގ   ކައުންސިލްގ  

` 

ތަާބރަކަވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރުކުރަމ ވ . ރިވ ތި هللا އ ންމ ހައި ނިޢުމަތްތަކުގ ވ ރި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ  

މުޙައްމަދުއްޞައްލަ ސާހިާބ  މާތް  އުންމަތުގ   މި  ދ އްކ ވި  ނަމޫނާ  ޞަލަވާތާއި  هللا ސިފަތަކުން  ޢަލައިހިވަސައްލަމްއަށް 

ޞަޙާީބން ސަލާމްލ އްވުން މިތުރު  އާލުންނާއި،  އިތުރު  ނަިބއްޔާގ   މާތް  އ   ސަލާމުގައި  ޞަލަވާތާއި،  މި  ދުޢާކުރަމ ވ .   އ ދި 

 .ޝާމިލްކުރަމ ވ 

ޤާނޫނު   ހިންގުމުގ   އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ވަނަ   108ގ     (7/2010)ދިވ ހިރާއްޖޭގ  

ތައްޔާރުކުރ ވިފައިވާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ  ގޮތުގ މަތިން  ަބޔާންވ ގ ންވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގ  

ފުރަތަމަ   ހިނގައިދިޔަ  މަސް  6މިއަހަރުގ   ކޮވިޑުގ   ދުވަސް  ފ ތުރިފައިވާ  ޖ ހ ނީ  ދަންނަވަން  ަބލައިލާއިރު،  ރިޕޯޓަށް  ގޮތުގ  

ކުރިމަތިވި  ހުރަސްތަކ އް  ގ ންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އ ދ ވޭގޮތަށް  އ ންމ   ސަަބުބން  ަބލިމަޑުކަމުގ   ނުރައްކާތ ރި 

ޙާލަތާއި އ ހ ންނަމަވ ސް  އ ކަށޭ  ،ކަމުގައ ވ .   ވަޞީލަތްތަކާ  އަޔަނުދީ   ،ނަގޮތުންލިބ ންހުރި  ހުއްޓުމަކަށް  މުޅިން  ކައުންސިލް 

މަސްދުވަހުގ  ޮބޑުަބއ އްގައި މަސައްކަތްކުރ އްވި މި ކައުންސިލުގ     6މަސައްކަތްތަކ އް ކުރ ވިފައިވާ ކަމުގައ ވ . އ ކަމަށްޓަކައި މި  

ޢަްބދު އަލްފާޟިލް  ރައީސް  ދައުރުގ   ކައު  ،ޙުސައިނަށާއިهللا ތިންވަނަ  އަތޮޅު  ދައުރުގ   ފަށްފަށުން ޝުކުރު އ   ންސިލަރުންނަށް 

ދަންނަވަމ ވ . މި ޝުކުރުގައި  ހީވާގި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމަނަމ ވ . އަދި ހަމައ ހ ންމ  މި ދައުރުގ  އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގ  

ގަވަރމ ންޓް އޮތޯރިޓީން ލިބ މު އ ހީތ ރިކަން އަދި ލޯކަލް  އ އްާބރުލުމާއި  އަޅުގަނޑަށް ލިބ މުންދާ  ންދާ އިރުޝާދުތަކާއި ފަރާތުން 

 މަދަދުވ ރިކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމ ވ .

މަސްދުވަހަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރ އްވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކ އް   6ވޭތުވ ދިޔަ  

އް އަންނަން ފަށާފައ ވ . މިގޮތުން އަތޮޅު މަސްދުވަހ ވ . ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ވަނީ ހ ޔޮ ަބދަލުތަކ   6ކުރ އްވި  

ރަށުކައުންސިލުތަކުގ  ރައީސުންނަކީ އަތޮޅު   ،ހުރިހާ ރަށ އްގ  ރައްޔިތުންގ  ވޯޓުން އަތޮޅުކައުންސިލުގ  ރައީސް އިންތިޚާުބކުރުމާއި

ހަމަޖ ހި ގޮތުގައި  މ ންަބރުންގ   އޮންނަ  އިރަށުކައުންސިލްތަކާ  ،ކައުންސިލުގ   ކައުންސިލްތަކާ  ަބދަހިވ ގ ން  އަތޮޅު  ގުޅުން  ންޖ ހޭ 

ާބރުތައް މަރުކަޒީ  ޖަމާވ ފައިހުރި  މާލޭގައި  އިތުރަށް  މީގ   ގ ނ ވި  ،ގޮސްފައިވ އ ވ .  ތ ރ އަށް  ނިޒާމުގ   ނިޒާމު   ،ލާމަރުކަޒީ  އ  

 ހަރުދަނާވަމުން ދާތަން ފ ނުމަކީ މިއަދު ކުރ ވޭ އުފާވ ރި އިޙްސާސ ކ ވ .   ،ފުޅާވަމުން ،ފައްކާވަމުން
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ތިީބ ކުރިމަގަށް ކުރ ވޭ ފޮނި އުއްމީދުތަކ އްގ  އުފަލުގައ ވ . ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އިދާރީ  މިއަދު އަޅުގަ ނޑުމ ން މި 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގ  ޤާނޫނަށް ގ ނ ވުނު އިޞްލާހީ ހ ޔޮ ަބދަލުތަކާއ ކު އަލަށް އިންތިޚާުބ ކުރ ވުނު އައު  

  ،އަހަރު ދުވަހަށް އ ކުލަވައިލ ވޭ ތަރައްޤީގ  ޕްލޭނާއި  5ކުރިއަށް އޮތް    ،ސައްކަތްފަށައިކައުންސިލްތަކުން އައު އުއްމީދުތަކަކާއ ކު މަ

ފުރިހަމަ   ސަރުކާރުގ   ޞާލިޙުގ   މުޙައްމަދު  އިްބރާހީމް  ރައީސް  މަސައްކަތުގައ ވ .  ތައްޔާރުކުރުމުގ   ޕްލޭން  ފައިނޭންޝަލް 

އަޅުގަނޑު   ،ސަޕޯރޓާއި ަބއިވ ރިވުމާއ ކު  ފުރިހަމަ  މިއަތޮޅަށްރައްޔިތުންގ   މަސައްކަތުން  މިކުރާ  ތިލަދުންމަތީ    ،މ ން  އާދ ! 

ލިބި  އަރުތަ  ޭބނުންވާ    ،އުތުރުުބރިއަށް  ދ ކ ން  ޙާޞިލްވާތަން  އުއްމީދ ވ .  ކުރިމަގަށްކުރާ  އަޅުގަނޑުމ ން  އައުމަކީ  ރޯޝަންކަން 

 ފުރިހަމަ ތަޞައްވުރ ވ . 

ކީރިތި   ދުޢާއަކީ،  ކުރައްވައި،މި   ،هللاއަޅުގަނޑުގ   ސަލާމަތް  ޤައުމު  ދިވ ހި  ަބލިމަޑުކަމުން   ނުރައްކާތ ރި 

ކޮށްދ އްވުމ ވ  މިންވަރު  ފަހިގޮތްތައް  ގ ންދިއުމުގ   ކުރިއަށް  ދުވ ލީގައި  ހަލުއި  މަސައްކަތްތައް  ފާގަތި   .ކައުންސިލްތަކުގ   އުފާ 

 ދުވަސްތަކ އް ދ އްކ ވުމ ވ . އާމީން.

 

 

19   L1442 

 
 2022ޖުލައި  20
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   ތަޢާރަފު  .1

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހިންގުމާބ ހޭ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ   ރިޯޕޓަކީ    ގ      2010/7މި 

ލިޔ ވުނު  109 ގޮތުގ މަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގ   ފުރަތަމަ  ވަ  2021  ވަނަ  އަހަރުގ     ތިލަދުންމަތީ   މަސްދުވަހު  6ނަ 

 އުތުރުުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގ  މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގ  މަޢުލޫމާތު ހިމ ނޭ ރިޕޯޓ ވ .

ހިންގުން  އިދާރީ  ކައުންސިލްގ   މިޝަނާއި،  ކައުންސިލްގ   ތަޞައްވުރާއި،  ކައުންސިލްގ   ރިޕޯޓުގައި  މި 

އިތުރު  މީގ   ހިމަނާފައިވާނ އ ވ .  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގ   ޕްލޭންގ   ހަމަޖ ހިފައިވާ  ފައިނޭންޝަލް  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގ   ކައުންސިލްގ   ން 

ބިނާކޮށް   ތާވަލް    2022މައްޗަށް  މަސައްކަތުގ   ކައުންސިލްގ   ކޮށްފައިވާ  ތައްޔާރު  އަހަރަށް  ހިމ ނިފައިވާ    2022ވަނަ  ގައި 

ތ ރ އިން   ފުރަތަމަ    2022ޙަރަކާތްތަކުގ   އަހަރުގ   މިންވަރާއި،    6ވަނަ  ޙާޞިލުވީ  މަހުގ     2022މަހު  ޖޫން  އަހަރުގ   ވަނަ 

ޙަރަކާތްތައް  އ   ހަރަކާތްތަކާއި،  ނުގ ންދ ވުނު  ކުރިއަށް  ތ ރ އިން  ޙަރަކާތްތަކުގ   ރޭވިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލުން  ނިޔަލަށް 

ތ ރ އިން  2022ކުރިއަށް ނުގ ންދ ވުނު ސަަބާބއި،   ޙަރަކާތްތަކުގ   ހިމ ނިފައިވާ  ތާވަލްގައި  މަސައްކަތު  ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގ    

މަހުގ  މާލީ ހިސާުބ ހިމަނާފައި    6ގ ންދ ވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގ  އިތުރުން، ކައުންސިލްގ  ފުރަތަމަ  

 ވާނ އ ވ . 

 ގ  ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

އަތޮޅަކީ ވ   ،ހއ.  ހިތްފަސޭހަ  ދިރިއުޅޭ  މުޖުތަމަޢ އް  ތަހުޒީީބ  ލޯިބކުރާ،  އިސްލާމްދީނަށް  ޓ އް،  ށްމާތްވ ގ ންވާ 
 ޤާއިމުކުރ ވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 ގ  މިޝަން ކައުންސިލް 

ިބނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދ މުންގ ންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފ ންވަރ އްގައި    ޢ އްތަހުޒީީބ މުޖްތަމަ

 ހަލުވިކަމާއ ކު ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގ  ހިންގުމުގ  ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން

  ހަލުވިކަމާއ ކު ކުރ ވޭނ ފަދަ ނިޒާމ އް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.އަތޮޅުގައި ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް

 

 



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 5 

 އްދު އަތޮޅުގ  ވަނަވަރު ޙަ އަތޮޅުގ  ވަނަވަރު / ކައުންސިލް އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަ 

އުތުރުުބރީ އާާބދީގ  ތިލަދުންމަތީ   ، ހިމ ނޭ  ތ ރ އިން  އަތޮޅުތަކުގ   ޮބޑު  އާާބދީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ   އަކީ 

ރަށާއި   14ރަށް ހިމ ނ އ ވ . މީހުން ދިރިއުޅޭ    41އޮތް އަތޮޅ ވ . މިއަތޮޅުގައި    މ ޮބޑު އާާބދީއ އްން ހަތަރުވަނައަށް އ ންތުނިސްަބ

އާާބދީއަކީ    02 މިއަތޮޅުގ   އޮވ އ ވ .  ހައ އް)ތޭވީސްހާސް    23736ރިސޯޓް  ތިރީސް  އ އީ  ހަތްސަތޭކަ  އ ވ .   )11600  

އ ކި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ިބދޭސީންގ  ޢަދަދަކީ    12136އަންހ ނުންނާ   އ ވ .    888ފިރިހ ނުންނ ވ . އަދި މިއަތޮޅުގައި އ ކި 

އަންހ ނުންނ ވ . މިއަތޮޅުގ  ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ   168ފިރިހ ނުންނާއި    720އ އީ  

ރިސޯޓްތަކުގައި  ، އިޢިމާރާތްކުރުމުގ  މަސައްކަތްތަކާއި މާލ އާ، ރުމާއި، ވަޑާން ކުރުމާއިމަސްވ ރިކަމ ވ . މީގ  އިތުރުން ވިޔަފާރި ކު

  ދަނޑުވ ރިކަމުގ  އިތުރުން  ސަރުކާރުގ  ވަޒީފާއަދާކުރުން ހިމ ނ އ ވ . އަދި މިއަތޮޅުގައި އުޅޭ ިބދޭސީން މި ، އިވަޒީފާ އަދާކުރުމާ

 ދ ންނ ވި ހުރިހާ ދާއިރާތަކ އްގައިވ ސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގ ންދ އ ވ . 

އަތޮޅު   ވަނަ އަހަރުއ ވ . އ އީ މި   1967ޚިދުމަތްދޭން ފ ށިފައިވަނީ    ޙީއަތޮޅުގ  ރައްޔިތުންނަށް ޞިއް  މި

ަބދަލުކުރ ވުނީ   ހޮސްޕިޓަލަށް  އަތޮޅު  ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ޞިއްޙީމަރުކަޒ ވ .  ހުޅުވުނު  މި  2004މ އި    29ދިއްދޫގައި   ގައ ވ . 

އަންހ ނުން  މާަބނޑު  މިތަނުން  ނަރުހުންތިބ އ ވ .  ލިިބފައިވާ  ތަމްރީނު  ޑޮކްޓަރުންނާއި  ބަލިތަކުގ   ޚާއްޞަ  ހޮސްޕިޓަލުގައި 

އޮޕަރޭޝަންތައް ،މައިނަރ  ސިޒޭރިއަންހ ދުމާއި  ޑޮކްޓަރ  ސްކޭންކުރުމާއި،  ޚާއްޞަ  އަންހ ނުންގ   އަދި    ރުންނާއި ކުރ ވ އ ވ . 

ދަތުގ   ޑަކަދިކު ޑޮކްޓަރަކާއި،  އޮޕަރޭޝަން  ޑޮކްޓަރަކާއި  ސްކޭން  ޑޮކްޓަރަކާއި  ކަށީގ   އިތުރުން  ޑޮކްޓަރުގ   ޚާއްޞަ  ންގ  

މި  ޑޮކްޓަރަކާއި ޑޮކްޓަރުން  ބަލިތަކުގ   މަސައްކަތް  ޢާންމު  ހޮސްޕިޓަލުން    ހޮސްޕިޓަލުގައި  މި  ޚިދުމަތާއި  ކުރ އ ވ .  ސްކޭންގ  

އަތޮޅު ދިއްދޫގައި ހުންނަ ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގ  އިތުރުން    ދުމަތްވ ސް ލިބ ންހުރ އ ވ . މިލ ބޯޓަރީގ  ޚިދުމަތާއި އ ކްސްރޭގ  ޚި

އ ހ ން އަތޮޅުގ   ހުރ އ ވ .    13ރަށްރަށުގައި    މި  މިއަތޮޅުގ   ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ޭބސް   18އ ކި ރަށްރަށުން  އަދި  އަކުން    ފާމަސީ 

 ވިއްކުމުގ  ޚިދުމަތް ދ މުން ގ ންދ އ ވ . 

ދަތުރުކުރާ    އުޅަނދު  276ފުރާދުއްވާ  އަތޮޅުގައި    މި މާލ   އ އީ    އި،އުޅަނދާ  10އޮވ އ ވ . 

 ލޯންޗ ވ .  64 ،އުޅަނދާއި 112އުޅަނދާއި އ ހ ނިހ ން ކަންކަމުގައި ޭބނުންކުރ ވޭ  104މަސްވ ރިކަންކުރާ 

ދިރިއުޅޭ    މި މީހުން  ފިރިހ ނުންގ     14އަތޮޅުގައި  އަންހ ނުންގ     39ރަށުގައި   14މިސްކިތާއި 

އަދި   ފިހާރައާއި  339މިސްކިތްހުރ އ ވ .  ކްލަްބ   06  ވިޔަފާރިކުރާ  ހިންގާ  އަތޮޅުގައި  މި  އަދި  ހުރ އ ވ .  މަރުކަޒު  ޞިނާޢީ 

 އ ވ .   52ޖަމްޢިއްޔާގ  އަދަދަކީ 
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 1936ފިރިހ ން ކުދިންނާއި    2092ޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި  ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާ   4028

އިބްތިދާޢީ ފ ންވަރުން ފ ށި ކުރަމުން ގ ންދ އ ވ . އަދި މި އަތޮޅުގައި  ތަޢުލީމު ޙާޞިލް  ގ ން ޘާނަވީ ފ ންވަރަށް  އަންހ ންކުދިން 

  ޕްރީސްކޫލު   14ހުރ އ ވ . އަދި    ސްކޫލް   4މަތީޘާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ    ސްކޫލަކާއި އިބްތިދާޢީ ފ ންވަރުންފ ށިގ ން  14ދޭ  ތަޢުލީމު

 ހުރ ވ . 

ގޯތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރ ވިފައިވ އ ވ . މީގ    6452ރަށުން މިހާތަނަށް    14އަތޮޅުގ  މީހުންދިރިއުޅޭ    މި

ކުރ ވި ިބނާ  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  މީހުން  ކަންކަމަށް    3466ފައިވަނީ  ތ ރ އިން  ސިނާއީ  އަދި  މިހާތަނަށް    47ގ އ ވ .  ިބން 

މުވާ ދިވ ހިރާއްޖޭގައި  ރަށްރަށުގައި  މީހުންދިރިއުޅޭ  މިއަތޮޅުގ   ނ ޓްވާރކް  ޞަދޫކޮށްފައިވ އ ވ .   ދ ކުންފުނީގ   ޚިދުމަތްދޭ  ލާތީ 

 ޖީ ޕްލަސް އިންޓަރނ ޓްގ  ޚިދުމަތް ލިބ ންހުރ އ ވ .  4ކަވަރޭޖް އަދި 

ކޯޕަރޭޝަންގ    14މި އަތޮޅުގައި   ބަލަހައްޓަވަމުން ގ ންދަވަނީ ފ ނަކަ  އިންޖީނުގ  ހުރ އ ވ . މި ހުރިހާ އިންޖީނުގ  ތަކ އްވ ސް 
 ފަރާތުންނ ވ .   

ލޯިބކުރާ   މި ޒަމާނުއްސުރ   ކަންކަމަށް  އިޖުތިމާޢީ  އަދި   ، ޤައުމީ  ދީނީ،  ރައްޔިތުންނަކީ  އަތޮޅުގ  

ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަމަކީ ،  އިއ އްަބއިވަންތަކަމާ ،  އިރައްޔިތުންގ  މ ދުގައި އޮންނަ އ ކުވ ރިކަމާ  ރައްޔިތ އް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅ ކ ވ .

 އަތޮޅުގ  ރައްޔިތުންގ  ކިަބއިގައި ފާހަގަ ކުރ ވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކ ވ .

ލ ޓިޓިއުޑް ގައ ވ . މިއަތޮޅަކީ     6,48 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް  N  '7307އަތޮޅު އޮންނަނީ    މި

އަތޮޅާއި ކައިރިއ ވ . މިއަތޮޅުގައި ިބންޮބޑ ތި   އިންޑިޔާ މި  އިއ ންމ  އުތުރުގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ  ރާއްޖޭގ 

 ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައ ވ .

އިތުރުކުރ ވޭނ  ފަދަ މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގ  ރައްޔިތުންގ  ފުދުންތ ރިކަން  

އ ގޮތުން   ވާތީއ ވ .  ފަޅުރަށްތަކ އް  ގިނަ  ޮބޑު  ތަނަވަސްކަން  ިބމުގ   އަތޮޅުގައި  ސަަބަބކީ  އަތޮޅ ކ ވ .  ލިިބފައިވާ  ޤާިބލުކަން 

 އަތޮޅުގައި ހިމ ނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ:
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 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ( 

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ  13.2

 3 ބިބީރަށް( ) ބީނާފުށި 4.3

 4 ބ ރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު  2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 އުމަރަތްފިނޮޅު  1.5

 8 އުގުލިފިނޮޅު  2

 9  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8

 10 ވ ލިފިނޮޅު  3.1

 11 ވަގާރު  18.7

 12 މާފަހި  105.9

 13 މާފިނޮޅު  11.8

 14 މ ދަފިނޮޅު ( )  މ ދަފުށި 5

 15 މަތީރަށް  6.8

 16 މުލިދޫ  66.34

 17 މަޑުލު  16.8

 18 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 19 ގައްލަންދޫ  10

 20 ގާމަތިކުޅުދޫ  13.3

 21 ގާފުށި  1

 22 ގޮއްވާފުށި  1.5
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 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ( 

 23 ކަނޑާލިފިނޮޅު  0.7

 24 ހަތިފުށި  - 

ތަންތަން ހުރި އަތޮޅ ކ ވ .  އަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލ ވޭ ޤައުމީ ތަރިކައ އް ލިިބފައިވާ ޒަމާންވީ    މި

ކ ލާ،    މި އިތުރުން  ޒިޔާރަތުގ   ހުންނަ  މަތީރަށްފުޅުގައި  މިސްކިތާއި،  ކަނދުވަލު  ގަނޑުވަރާއި،  ޮބޑުތަކުރުފާނުގ   އުތީމު  ގޮތުން 

ސަލާ  ދިއްދޫ  އިހަވަންދޫ، ރާއްޖ   އަތްދަށުން  ޕޯޗްގީޒުންގ   އަދި  ފާހަގަކުރ ވ އ ވ .  މިސްކިތް  އާޘާރީ  ހުންނަ  މަތް  ާބރަށުގައި 

ދުވާލު    އާރުކާޓީ،  ތަކުރުފާނުގ     މުޙައްމަދު      ޢަޒުމުގައި    މަތިވ ރި  ކުރ އްވުމުގ    އުޅުއްވުމަށް    ކަނޑުމަތީގައި      ރ އާއި 

 ) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބ ންނ ވީވ ސް މިއަތޮޅުގ  ާބރަށުގައ ވ .   ބ ންނ ވި އޮޑިކޮޅު
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 ދަ
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ކުރާ
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އުޅަ
 

ުއްާވ
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ނދު 

އުޅަ
 

ަދަދު 
 ޢ
ސީގ 

ފާމަ
 

 ބިދޭސީްނގ 
 ޢަދަދު 

 # އާބާދީ 

ކޫލް
ސް
ަރީ 
ންޑ

ސ ކަ
 

ކޫލް 
ސް
ަރީ 
ައިމ
ޕްރ

 

ކޫލް 
ސް
ްރީ 
ޕ

ސް  
ކުލާ
ން 
ްރުއާ
ޤ

 

ހ ން 
ފިރި

 

ހ ން 
އަން

ްނގ   
ހ ނު

ފިރި
 

ންގ  
ހ ުނ

އަން
 

ހ ން 
އަން

 

ހ ން 
ފިރި

 

ހ ން 
ފިރި

 

ހ ން 
އަން

 

 

 ތުރާކުނު  337 372 11 4 1 10 0 9 3 1 0 2 5 0 2 40 47 0 0 0 1 172 98 0
 އުލިަގމު  269 277 3 34 1 11 0 2 5 1 0 2 4 0 1 42 32 1 1 0 1 190 68 0
 މޮޅަދޫ  187 210 5 38 1 13 0 0 0 0 0 3 2 0 2 23 30 0 1 0 1 156 70 5
 ހޯރަފުށި  1734 1781 117 12 2 73 1 19 0 6 0 4 50 0 9 201 215 1 2 0 1 1140 615 5
 އިހަަވންދޫ  1721 1815 237 7 2 48 4 26 10 9 3 5 64 1 10 445 506 7 1 0 1 970 432 9
 ކ ލާ 1126 1270 68 10 1 0 1 4 27 7 3 3 53 0 3 134 118 2 1 0 1 684 398 1
 ަވށަފަރު  454 467 22 11 1 20 0 9 8 9 1 3 7 0 3 62 53 0 1 0 1 199 113 14
 ދިއްދޫ  2212 2329 182 17 3 22 2 4 11 9 3 6 88 5 10 523 560 2 2 0 1 1300 850 5
 ފިއްލަދޫ  568 571 8 3 1 18 1 2 15 3 1 2 14 0 1 79 73 1 1 0 1 329 145 0
 މާރަްނދޫ  512 560 13 7 1 31 0 23 2 6 0 2 12 0 4 82 116 0 1 0 1 281 199 1
 ތަކަންދޫ  483 459 3 8 1 3 0 2 1 2 0 2 10 0 3 16 21 0 1 0 1 243 81 1
 އުތީމު  502 487 37 8 1 6 0 2 7 3 2 2 12 0 2 78 81 1 0 0 1 214 128 4
 މުރައިދޫ  454 456 6 6 1 3 0 0 8 5 0 1 4 0 1 86 82 0 1 0 1 245 124 2
 ބާރަށް  1041 1082 8 3 1 18 1 2 15 3 1 2 14 0 1 125 158 1 1 0 1 329 145 0
 ޖުމްލަ  11600 12136 720 168 18 276 10 104 112 64 14 39 339 6 52 1936 2092 16 14 00 13 6452 3466 47

                                            23736 
  ގ އަތޮޅު 
 އާބާދީ 
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 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރ ވުނު މިންވަރު އަދި ތަފްޞީލް 

 ފައިވާ ގޮތްވަނަ އަހަރުގ  މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމ ނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގ  ތ ރ އިން ކުރިއަށް ގ ންދ ވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވި 2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރ ވުނު  
 މިންވަރު 

  Q1 Q2 Q3 Q4  

1.1 
 ވަނަ އަހަރުގ  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގ  ތަފްސީލް ރިޕޯޓް 2022

✓ ✓   
100% 

1.2 
 ވަނައަހަރުގ  އޯޑިޓް ރިޯޕރޓް  2022

    
 އޯޑިޓްކޮށްފައ އް ނުވޭ 

1.3 
  ރިޯޕރޓް މަހުގ  ހިންގި ހަރަކާތުގ   6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ   2021

✓ ✓   
100% 

1.4 
 ވަނައަހަރުގ  މަސައްކަތު ތާވަލް   2022

✓ ✓   
100% 

 ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން  1.5
✓ ✓   

100% 

 
1.6 

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން އިޖުތިމާޢީ

 

✓ ✓   
100% 

 
1.7 

 ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން (   އަންހ ނުންނަށް)   އަންހ ނުންގ  ދައުރު ފުޅާކުރުން   ރަށުފ ންވަރުގައި

 

✓ ✓   
100% 

 
 އަންހ ނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަރުދަނާކުރުން  1.8

 

✓ ✓   
 8އަޮތޅު ކައުންސިލްގ  ފަރާުތން 

އަންހ ނުންކޮމ ޓީ ހަރުދަނާ  ރަށ އްގ  
ކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން ބައްދަލްކޮްށ  

 މަޝްވަރާކުރ ވުނު 
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރ ވުނު  
 މިންވަރު 

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ( )   ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވ ރިކަން އިތުރުކުރުން   ދިރިއުޅުމަށް 1.9

 

✓ ✓   
އިން ލައިފްސޭވިން   3ސ ޓްފިކ ޓް 

ކުދީން   100ކޯސްހިންގި% 
 ފާސްވ ފައިވ އ ވ .

 އިސްލާމްދީން ކުރިއ ރުވުން  1.10

 

✓ ✓   
އަޮތޅު ތ ރޭގ  ދީނީ 

ހޭލުންތ ރިކުރުމުގ  ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގިފައިވ އ ވ . 

1.11 
ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ރަށު ފ ންވަރުގައި މީހުން  )   ރައްކާތ ރިވުމާ ބ ހޭގޮތުން ހޭލުންތ ރި ކުރުވުން   ކާރިސާތަކުން 
 ބިނާކުރުން ( 

 

 ވަނަ ކުއާޓާރ އަށް  2 ✓ ✓  

1.12 
ކައުންސިލްގ  މުވައްޒަފުން  )   ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށްދ ވޭ ޚިދުމަތުގ  ފ ންވަރު ރަނގަޅުކުރުން   ކައުންސިލް 

 ތަމްރީންކުރުން ( 

 

  ✓ ✓ 
ކައުންސިލްަތއް 

ހަރުދަނާކުރުމުގ ގޮުތން މޮނިޓަރިންގ   
 ކުރ ވިފައިވ އ ވ . މަސައްކަްތ 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ   2021

 

 12    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ                       ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   މަހު   6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގ    2021

ފުރަތަމަ    2021 އަހަރުގ   ކުރިއަށް    6ަވނަ  ތ ރ އިން  ޙަރަކާތްތަކުގ   ރޭވިފައިާވ  ހިންުގމަށް  މަހުަގއި 
 ނުގ ންދ ުވނު ހަރަކާތްތައް 

 ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ރަށު ފ ންވަރުގައި މީހުން ބިނާކުރުން ( )   ރައްކާތ ރިވުމާ ބ ހޭގޮތުން ހޭލުންތ ރި ކުރުވުން   ކާރިސާތަކުން 

o   ްކޮވިޑ މ ދުކަނޑާލާފައިވާތީ  ގުޅިގ ން    19ސަަބުބ/ދަތިތައް:  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ  މި  އ މް.އ ން.ޑީ.އ ފްގ  
   ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިނުވޭ

o   ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ދަނޑުވ ރިކަން ކުރިއ ރުވުމުގ 
 ަބޖ ޓް ދަތިކަމުން ކުރިއަށް ގ ނދ ވިފައިނުވަނީއ ވ . ސަަބުބ/ދަތިތައް: 

 
 
  
 

o   ްރަށުގ  އަންހ ނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގ ން ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހ އް ހިންގުން ރަށްއަންހ ނުން ކޮމިޓީ ހިމ ނޭގޮތަށ 
 ަބޖ ޓް ދަތިކަމުން ކުރިއަށް ގ ނދ ވިފައިނުވަނީއ ވ .ސަަބުބ/ދަތިތައް:  
 

  

o ްދަނޑުވ ރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ 
 ަބޖ ޓުގ  ދަތިކަން ހުރިކަމުން ނުގ ންދ ވިފައި ސަަބުބ/ދަތިތައް: 

 
 
 
 

  

 



 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ   މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ   2021

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ                          ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   މަހު   6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގ    2021
   އިދާރާ
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 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންާގ ޙަރަކާތްތަކާއި ިވޔަފާރި ކައުންސިލުން  

 ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް 

 

 

އިދާރާގ    ފ ށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  ދޫކުރުމުގ  ވިޔަފާރި  ވަނަ ޢާއްމު   96ހއ. އަތޮޅުގ  )އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް( ކުއްޔަށް 
ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް  ސްޓޭޓްހައުސްގައި  ގޮތުގ މަތިންނ ވ .  ފާސްކޮށްފައިވާ  ސިންގަލް    14ބައްދަލުވުމުން  އ އީ  ހުރ އ ވ .    10ކޮޓަރި 

 ކޮޓަރިއ ވ .   4ލް ކޮޓަރިއާއި ޑަބަ 

 

ފުރަތަމަ    2022 އަހަރުގ   ލިބިފައިވާ    6ވަނަ  ދޫކޮށްގ ން  ކުއްޔަށް  ކޮޓަރި  އިން  ސްޓޭޓްހައުސް  ދުވަހު  މަސް 
އަކީ   ކުރުމާއި    102,363.63އާމްދަނީ  މަރާމާތު  އ ވ .  ލާރި(  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ  ތިން  ފަސްދޮޅަސް  ތިންސަތޭކަ  ދ ހާސް  )އ އްލައްކަ 

(    197,457.94   ކަރަންޓާއި ފ ންބިލަށް  ހަތަރުލާރި  ހަތްރުފިޔާ ނުވަދިހަ  ފަންސާސް  ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ  ) އ އްލައްކަ ނުވަދިހަ 
 ޚަރަދުވ ފައިވ އ ވ .  
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    ފަހިއަރަނި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގ     ހިފަ އަތޮޅު  ހއ.  ސްކީމަކީ،  ވިޔަފާރި    71އަރަނި  ނިންމަވައިގ ން  ބައްދަލުވުމުން  އާއްމު  ވަނަ 
ރައްޔިތުންނަށް   އަތޮޅުގ   އިތުރުކުރުމަށާއި،  އާމްދަނީ  އަތޮޅުކައުންސިލްގ   ހއ.  ސްކީމަކީ  މި  ސްކީމ ކ ވ .  ގ ންދާ  ކުރިއަށް  ޢުސޫލުން 

ހަދައި ގަނ ވޭނ ގޮތް  ތަކ ތި  އަތޮޅުކައުންސިލުން  ފަސޭހައިން  ސްކީމ ކ ވ .   ދިނުމަށްޓަކައި  ފ ށިފައިވަނީ    ތައާރަފްކޮށްފައިވާ  ސްކީމް  މި 
އަހަރު މި ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ    2022ވަނަ ދުވަހުއ ވ .    02ފ ބުރުވަރީ    2016 ) ދ  މިލިއަން     2,000,000.00ވަނަ 

 ރުފިޔާއ ވ .  

އ އްމިލިއަން  )  1,428,710.31ބޭފުޅުންނަށް     36ން  ސްކީމު  މިފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު    ވަނަ އަހަރު  2022
ރުފިޔާ( ދިހަ  ހަތްސަތޭކަ  ހާސް  އަށާވީސް  ލައްކަ  ދޫކުރ ވިފައިވ އ ވ .    ހަތަރު  މުދާ  ލިބިފައިވަނީ  ގ   ގޮތުގައި   70,751.97ފައިދާގ  

 )ހަތްދިހަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އ އް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތްލާރި( އ ވ .
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ފަހިދުވ ލި                

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގ     އަތޮޅު  ހއ.  ްޕރޮގްރާމަކީ  ދުވ ލި  ކުރިއަށް    76ފަހި  ނިންމަވައިގ ން  ބައްދަލުވުމުން  އާއްމު  ވަނަ 
މާލިއްޔަތުން   ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  ފ ށުމަށްޓަކައި ހއ.  ްޕރޮގްރާމް  މި  ްޕރޮގްރާމ ކ ވ .  ރުފިޔާގ (  200,000.00ގ ންދާ  )ދ ލައްކަ  ރ. 

 ވަނަ ދުވަހު އ ވ .  2ސ ްޕޓ ންބަރު   2015ފަހި ދުވ ލި ްޕރޮގްރާމް ފ ށިފައިވަނީ  ބަޖ ޓ އް ކަނޑައަޅާފައި ވ އ ވ .  

ލިބިފައިވަނީ     2021   ދަތުރުތަކަށް  ފަހިދުވ ލީގ   އަހަރު  ފަސް    105,552.05ވަނަ  ފަސްހާސް  )އ އްލައްކަ 
ފަސްލާރި (  ދ ރުފިޔާ  ވ ފައިވަނީ    ތަކަށާއި މަރާމާތަށް ދަތުރު   ސަތޭކަ ފަންސާސް  ހަތްސަތޭކަ  )  91,703.18ޚަރަދު  ނުވަދިހަ އ އްހާސް 

 އ ވ .  ތިން ރުފިޔާ އަށާރަ ލާރި( 
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 ގ ލ ކްސީ  

 

 

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގ  "ގ ލ ކްސީ" ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގ  ވިޔަފާރި ފ ށިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  

ނަންބަރު:  ވަ   45އިދާރާގ    ދޫކޮށްފައިވަނީ  ކުއްޔަށް  ޢިމާރާތް  މި  މަތިންނ ވ .  ގޮތުގ   ފާސްކޮށްފައިވާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ޢާއްމު  ނަ 

(AGR)225-ID/PRIV/2019/28  ްދިހައ އް( އަހަރު    10ން ފ ށިގ ން މީލާދީގޮތުން    26ނޮވ ންބަރު    2019  ،އ އްބަސްވުމުގ  ދަށުނ(

 ދުވަހުގ  މުއްދަތަށ ވ .  

) ސާޅީސް     48,000.00ހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ގ ލ ކްސީ ޢިމާރާތުން ކުލީގ  ގޮތުގައި  ވަނަ އަ  2022

     އަށްހާސް ރުފިޔާ(  ލިބިފައި ވ އ ވ . 
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   ހިޔާ އުތުރު                         

 

 

މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމުގ  ގޮތުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގ  "އުތުރުހިޔާ" ޢިމާރާތަކީ ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގ   

ކ ފޭ    1992 ހިންގުމާއި،  ބުކްޝޮްޕ  ޢިމާރާތް  މި  ޢިމާރަތ ކ ވ .  ކޮށްފައިވާ  ޢިމާރަތް  ކޮމިޓީން  ކުރިއަރުވާ  އަތޮޅު  ހއ.  އަހަރު  ވަނަ 

ގ     1އަހަރުގ  އޮކްޓޫބަރު    2009ން ފ ށިގ ން  ވަނަ އަހަރު   2004ހިންގުމާއި، ސިފައިންގ  މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވ އ ވ .  

ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު  އިތުރުން  މީގ   ގޮތުގައ ވ .  އޮފީހުގ   ހޮސްިޕޓަލްގ   އަތޮޅު  ހއ.  އައީ  ބޭނުންކުރަމުން  ޢިމާރާތް  މި  ނިޔަލަށް 

 މ ންބަރުން  އ ކި ދައުރުތަކުގައި އުތުރުހިޔާގައި ކުއްޔަށް ތިއްބ ވިއ ވ . 

ރު  އުތުރުހިޔާ ހއ.އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރ ވިފައި ވ އ ވ . އ ގޮތުން ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު   ވަނަ އަހަ  2022          

 ) ނަވާވީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ތިންރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ލާރި ( ލިބިފައިވ އ ވ .   29,833.33ކުލީގ  ގޮތުގައި
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އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގ  ތަފާސް   ވަނަ   2022ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން  
 ރުމުގ  ފ ށުމުގ  ހާމަކު  ހިސާބު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

 

 

 

އިދާރާއިން   އަތޮޅުކައުންސިލްގ   އުތުރުބުރީ  ފަހަރަށް ވަނަ   2022ތިލަދުންމަތީ  ފުރަތަމަ  ހިސާބު  ތަފާސް  ޚިދުމަތުގ   ދީފައިވާ   އަހަރު 
 ރުމުގ  ފ ށުމުގ  ރަސްމީއްޔާތު އިދާރާގައި ކުރިއަށް ގ ންދ ވުނު ހާމަކު

އިދާރާއިން   އަތޮޅުކައުންސިލް  އުތުރުބުރީ  ގޮތުގައި ތިލަދުންމަތީ  އަހަރު  2022   ހާމަކުރި  ލައިސަންސް    496ވަނަ  އ އްގަމު  މީހަކަށް 
އުޅަނދަކަށާއި އ އްގަމުގައި     13 މީހަކަށް ކަނޑުގ  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ  84  ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި

ހައްދާ  85ދުއްވާ   ރަޖިސްޓްރީ  އަދި  އުޅަނދަކަށް  ކަމަށާއި،  އިތުރުން  ދީފައިވާ  ނަމްބަރ  10މީގ   އޮޑީ  ދޫކޮށްފައިވާ   އުޅަނދަކަށް 
 .އުޅަނދަކަށް ރޯޑްވާތިނ ސް ދޫކުރ ވިފައި ވ އ ވ  151ކަމަށާއި، 

ދުވ ލީގ    މަސައްކަތްތަކުގ  ތ ރ އިން ފަހި ްޕރޮގްރާމްގ  ދަށުން ދ މުންދާ ފަހި އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ
 .ވިހިހާސް އަށްސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ / އަށްޑިހަ ނުވަލާރި ލިބިފައި ވ އ ވ  ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި ދަތުރުތަކަށް އ އްލައްކަ  ދަތުރ އް  13

 އަރަނީގ  ދަށުން ދޫކުރ ވުނު މުދަލުގ  އަގަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ  ފަރާތަކަށް މުދާ ދޫކޮށްފައިވ އ ވ . ފަހި   57އަދި ފަހި އަރަނީގ  ދަށުން  
 .ތިންރުފިޔާ / ދ ލާރި ޚަރަދުކޮށްފައި ވ އ ވ  ން ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހައ އްމިލިއަ

ކަންކަމުގައި   އ ކި  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގ   އަހަރު    2021އަތޮޅު  އަތޮޅުގ އަށް   31ވަނަ  ކުރ ވިފައިވާއިރު  އ ގްރީމ ންޓ އް 
އަދަދަކީ   ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ  އ ކިއ ކި  335މ ހުމާނުންގ   ހޯދަންޖ ހޭ  އޮފީހުން  އަދި  ހޯދުމަށް   އ ވ .  ހަދާފައި    402ޚިދުމަތް  ީޕ.އީ.އޯ 

 ވ އ ވ . 
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  ވޭނ  ގޮތް ހަމަޖ އްސުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގ  ލައިސަންސް ކ ލައިން ދޫކުރ  
 

 

 

ކ ލައިން ދޫކުރ ވޭނ ގޮތް ހަމަޖައްސައި އ ކަމުގ    .ލައިސަންސް ހއކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގ  
 ރ ވުނ ވ . އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކ ލާ ކައުންސިލާ ދ މ ދު ސޮއިކު .އ އްބަސްވުމުގައި ހއ

ލްގ  ރައީސް ކައުންސިލްގ  ފަރާތުން ސޮއިކުރ އްވީ އަތޮޅު ކައުންސި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު
 .އިންފާޒ ވ هللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މޫސާ ޝަފީޤ ވ . ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ފަރާތުން ސޮއިކުރ އްވީ ކ ލާ  އަލްފާޟިލް

 ވުނުދޫކުރަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިންނ ވ . މިއަދު ސޮއިކުރ   މީގ ކުރިން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގ  ލައިސަންސް
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލައިސަންސް ލިބޭނ ގޮތް ހަމަޖ ހިގ ން   އ އްބަސްވުމުގ  ދަށުން ކ ލާ ރައްޔިތުން ކ ލާގައި ތިއްބަވައިގ ން ކ ލާ

 .ދިޔައީއ ވ 

 .އ ވ މިޚިދުމަތް ކ ލައިން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖ ހިގ ން ދިއުމުގ  ސަބަބުން ކ ލާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑު ފަސޭހަތަކ އް ވ ގ ންދާނ 
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  ޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ހިންގާނ  ބައ އް ހަރަކާތްތައް ކަނޑައ  
 

 

ހަމަޖ ހިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައި، މުވައްޒަފުންގ    ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް  2022ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  
 .ހާމަކޮށްފިއ ވ  ބައްދަލުވުމުގައި

ތ ރޭގައި ހއ. އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގ  އިދާރީ ހިންގުން   ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގ   2022މިހިނގާ 
ސޮފްޓްވ އަރ ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދައި ދިނުމާއި، އަތޮޅު   ކުރުމުގ  ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ޓ ކްނޮލޮޖީގ  ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ

 .ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން ހިމ ނ އ ވ  އުންސިލްތަކުގ  މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަމްރީންކަ ކައުންސިލާއި ރަށު

 ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް އ ހީތ ރިވުމާއި، ހއ. އަތޮޅު ސްކޫލް  މީގ  އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގ ން ރަށުގ 
ދަރިވަރުންގ  ތ ރ އިން އ ންމ  ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް   އި މަތީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާމަދްރަސާތަކުން ޘާނަވީ ތަޢުލީމާ

ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގ ން އަދަބީ މުބާރާތ އް   ބޭއްވުމާއި، ސްކޫލްތަކުގ   1443އިނާމު ދިނުމާއި، އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް   ފައިސާގ 
 .ބޭއްވުން ހިމ ނ އ ވ 

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ދ ވޭ ފައިސާގ  އިނާމަކީ މީގ    އާއި ޘާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމާ ދަރިވަރުންގ  ތ ރ އިން އ ންމ މަތީޘާނަވީ 
 .މި ކައުންސިލުން ދ މުން އަންނަ އިނާމ ކ ވ  ކުރިންވ ސް
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ރޑުން ތަމްރީންކުރާ ކޯސް   ފައިވ އ ވ . ންގި ހި ހއ.އަތޮޅުގައި    1-ލައިފްގާ

 

ކުދިންނަށް ސީ.ޕީ.އާރ ދޭނ ގޮތް، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،  މޫދަށްއ ރި އުޅުމުގ  ތ ރޭގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ގ ނިބގ ންއުޅޭ
ސްވިމިންގ އަތޮޅަށް މޯލްޑިވްސް  ހއ.  ގުޅިގ ން  ސްކޫލާއި  ޓްރ އިނިންގ  ސްކިލް  ސޭވިންގ  ލައިފް  ހުޅުވާލައިގ ން  އ ންޑް 

ވިފައިވ އ ވ . މި ކޯހުގައި ހއ އަތޮޅަށް  ަބއިވ ރިންނަށް ދަސްކޮށްދ  ގ    1  –ރުމުގ  ކޯސް  ހިންގާ ލައިފްގާޑުން ތަމުރީން ކު 
ހޯއްދަވާފައިވ އ ވ .  31ނިސްަބތްވާ   ތަމްރީނު   ަބއިވ ރިން 
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  ސިލްގ  ރައީސް ހއ.އަތޮޅު ކައުން   ކުގައި ރާއްޖ  ޓްރާންސްޕޯރޓް ލިންކް ފ ރީގ  ޚިދުމަތް ފ ށުމުގ  ތައްޔާރީތަ 
ވ ރިވ ލ އްވުން. ބައި   

ވަރުގަދަ އިންގިލާބ އް އައިސް ތިލަދުންމައްޗަށް ޚާއްސަކޮށް  ފަތުރުގ  ނިޒާމަށް  ހައިސްީޕޑް ލޯންޗްފ ރީ ދަތުރުތައް    ހއ.އަތޮޅުގ  ދަތުރު 
ގ ންދ އ ވ . ކޮންމ  ދުވަހަކު   އޮަޕރޭޓްކުރަމުންލޯންޗް    5ރާއްޖ  ޓްރާންސްޯޕރޓް ލިންކުގ  ފަރާތުން   ފ ށުނު ދުވަހ ވ . މި ދަތުރުތަކުގައި

އަނ އްރަށަށް އ އްރަށުން  ތ ރޭގ   އިތުރުން އަތޮޅު  މީގ   ކުރ އ ވ .  ތ ރ އިން  ނިޒާމުގ   މި  ދަތުރުތައް  ދިއްދޫން   ތާވަލްކޮށްފައިވާ 
 .ހަމަޖ ހިފައި ވ އ ވ   ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަދި ދިއްދޫން ހަނިމާދުއަށްވ ސް ދަތުރުކުރުމަށް

މިރައީސުލް ޒަމާނީ  ގ ންނ ވި  މުޙައްމަދު ޞާލިޙު  އިބްރާހީމް  ދޯނިފަހަރުގައި   ޖުމްހޫރިއްޔާ  ސަތަރި  މީގ ކުރިން  ފ ނިގ ންދަނީ  ބަދަލާއ ކު 
މަންޒަރ ވ . މިއީ ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ލިބުނު   ގިނަވަގުތު ހޭދަކޮށް ކުރަމުންއައި ދަތުރުތައް އަވަސްކަމާއ ކު ކުރ ވިގ ންދާ ކަނޑުމަތީގައި

އ ދުވަހު ރަށަށް އާދ ވުމުގ    ސަބަބުން އ ކި ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުގ  އ އްރަށުން އަނ އްރަށަށް ޖ ހުމ ކ ވ . މިކަމުގ ހިތްހަމަ އ ދުވަހުގޮސް 
 .ފަސޭހަކަމ އް ލިބިގ ން ހިގައްޖ އ ވ  ޚާއްސަކޮށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް މިކަމުން އިތުރު .ހިތްހަމަޖ ހުން އޮވ އ ވ 

  .ޜު.ޓީ.އ ލް ފ ރީ ލޯންޗް ދިއްދޫގައި އާ

އަދުގ    މަޑުދުވ ލީގައި ކަނޑުމަތީގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކޮށްގ ންނ ވ . ނަމަވ ސް ރާއްޖޭގ  ރައްޔިތުން ޒަމާނުއްސުރ  ކަނޑުދަތުރުކޮށް އުޅުނީ
 ލޯންޗްގައި އަވަސް ކަމާއި ހިތްހަމަޖ ހުމާއ ކު ސަބަބުން، ޒަމާނީ ފ ންވަރުގ   ސަރުކާރުން ދަތުރުފަތުރުގ  ވައްޓަފާޅިއަށް ގ ނައި ހ ޔޮބަދަލުގ 

މިޚިދުމަތް ހަމަޖ ހި  އިންތިޒާމް  ދަތުރުކުރ ވޭނ   އަނ އްރަށަށް  ރައްޔިތުންނަށް   އ އްރަށުން  އަތޮޅު  ފ ށިގ ންދިއުމަކީ  އަތޮޅުގައި  ހއ. 
 .ވަރަށްބޮޑު ކުރިއ ރުމ ކ ވ  ލިބިގ ންދިޔަ

ލ އްވުމަށް ބައްލަވާ  ލޯންޗްތައް  ދަތުރުކުރި  ޒިޔާރަތް  ހއ.އަތޮޅު  މިއަދު  ލޯންޗްތަކަށް  ޝަފީޤްވަނީ  މޫސާ  ރައީސް   ކައުންސިލްގ  
 .ކުރައްވާފައ ވ 
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 ރުން ސިލުން ފާހަގަކު މިއަހަރުގ  މާދަރީބަހުގ  ދުވަސް ހއ. އަތޮޅު ކައުން 

 

އަތޮޅު  ހއ.  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގ   ދުވަސް  މާދަރީބަހުގ   އިދާރާގ    ދުނިޔޭގ     މުވައްޒަފުންގ    އިދާރީ   އިސްވ ރިންނާއިކައުންސިލް 
 .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވާފިއ ވ  ބައްދަލުވުމ އް

މާދަރީބަހުގ  ދ ވުނުގޮތާއި  މާދަރީބަހަށް ސަމާލުކަން  ބައްދަލުވުމުގައި  ޔުނ ސްކޯއިން މި  ފާހަގަކުރުމަށް  ގައުމުތަކުގައި  ދުނިޔޭގ    ދުވަހ އް 
 .އޮޅުން ފިލުވައި ދ އްވިއ ވ  ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްކަނޑައ ޅިގޮތް ކައުންސިލްގ  ސ  

ދިވ ހިބަހުގ  ތިއްބ ވި  ކައުންސިލްގައި  މި  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ވަންނަވާފައިވާ   އަދި  އަލަށް  ތ ރ އަށް  ޅ ންވ ރިކަމުގ   ލިއުންތ ރިންނާއި 
ދިވ ހިބަހުން ބޭފުޅުން މިހާތަނަށް  އ ބޭފުޅުން  ދ އްވުމާއި  ލިއުއްވާފައިވާތަޢާރަފު  ކާމިޔާބީތައް     ލިބިފައިވާ  ވާހަކަތަކަށް  ފޮތްތަކާއި، 

 .ހާމަކޮށްދިނ ވ  
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ފޮތްތަކާއި ބޮޑ ތި މީހުންނަށް ޚާއްސަ ވާހަކަތައް ލިއުއްވާފައިވަނީ   ދިވ ހިބަހުން މިހާތަނަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގ ން އަކުރު ދަސްކުރާ 
އަ މި އަސްމާ  އޮފިސަރ  ކައުންސިލް  އ ސިސްޓ ންޓްއިދާރާގ   އަދި  ވާހަކަ   ބޫބަކުރ ވ .  ޒާހިރާއަކީ  ޙައްވާ  އޮފިސަރ  ކައުންސިލް 

ޚާއްސަ ވާހަކަތަކ ވ . ވާހަކަ ލިއުމުގ    ގ ނަމުން ޙައްވާ ޒާހިރާ މިހާތަނަށް ލިއުއްވާފައިވަނީ ބޮޑ ތި މީހުންނަށް  "ލިއުންތ ރިއ ކ ވ . " ޒާހީ 
 .ކަނބަލުންނަށް ވަނީ އ އްވަނަ ދ ވަނަ ލިބިފައ ވ  ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުން މި

 .ޒާހިރާއަށ ވ   ޙައްވާ  ނިސްބަތްވަނީ ނަން  ގ "   ޒާހީ  ލިއުންތ ރިކަމުގ  ދުނިޔޭގައި " 

ކައުންސިލް އިދާރާގ   މި  ވަަަންނަވާފައިވާ  އަލަށް  ތ ރ އަށް  ޢަބްދު ޅ ންވ ރިކަމުގ   ތ ރ އަށް  هللا އ ގްޒ ކ ޓިވް  ޅ ންވ ރިކަމުގ   ނަޢީމަށް 
 .ނަޢީމް ހާމަކޮށް ދ އްވިއ ވ هللا ބައްދަލުވުމުގައި ޢަބްދު ނުގޮތް މިވަދ ވު

ން ފ ށުން ސްޓްއޯލްރައުންޑަށް ދ ވޭ ފައިސާގ  އިނާމު ސްކޫލްތަކާ ހަވާލުކުރަ ހއ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކަށް ދ އްވާ    
 

 

ދަރިވަރުންގ  ތ ރ އިން ހުރިހާގޮތަކުން އ ންމ   އަދި އޭލ ވ ލް ހ ދި   ވޭތުވ ދިޔަ ތިންއަހަރު، ހއ.އަތޮޅުގ  ސްކޫލްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯލ ވ ލް 
އިނާމު އ ސްކޫލްތަކާ ޙަވާލުކުރަން ފަށަފިއ ވ  ދަރިވަރުންނަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދ ވޭ ފައިސާގ  ރަނގަޅު . 

 ކޮށްދީފައިވާ ސްކޫލްތަކަކީ ތުރާކުނު ސްކޫލް، ފައިސާގ  އިނާމު ޖަމާ .މިހާތަނަށް ހަތަރު ސްކޫލަކަށް ފައިސާގ  އިނާމުވަނީ ޖަމާކޮށްދީފައ ވ 
 .އިހަވަންދޫ ސްކޫލް، މާރަންދޫ ސްކޫލް އަދި ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ ވ 

ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފައިސާގ  އިނާމު ދިނުމުގ    އޯލ ވ ލް އަދި އޭލ ވ ލް އިމްތިހާނުން އ ންމ  ރަނގަޅު ނަތީޖާހޯދާ
ތަޢުލީމީ ޤާބިލް ދަރިންތަކ އް އަތޮޅުގައި އުފ އްދުމ ވ  ގޮތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއިތަޢުލީމީ މަޤްޞަދަކީ  . 

 ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒަށް ފައިސާގ  އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދ އްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤ ވ  
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ޖަ  ނ ޝަނަލް  އަމިއްލަ  އ ޖ ންސީއާއި  އާއި  ޑްރަގް  ޖާރނީ  ކަމަށްވާ  މްޢިއްޔާއ އް 
 ހޭލުންތ ރިކުރުމުގ  ޕްރޮގްރާމ އް ހިންގުނު  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގ ން  ލޯކަލް 

ލޯކަލް ނ ޝަނަލް އާއި  ޖާރނީ  ކަމަށްވާ  ޖަމްޢިއްޔާއ އް  އަމިއްލަ  އ ޖ ންސީއާއި  ގުޅިގ ން  ޑްރަގް  އޮތޯރިޓީ   ގަވަރމަންޓް 
ހުރިހާ   ކުރިޔަށް ރަށްތަކަށް ރާއްޖޭގ   ގުޅޭގޮތުން  ރައްކާތ ރިވުމާ  ތަކ ތިން  މަސްތުވާ  އޮންލައިން   އަމާޒުކޮށްގ ން،  ގ ންދިޔަ 

 ސ ޝަން

 

 

 

އިދާރާތަކުގ  ހއ.އަތޮޅު ސަރުކާރުގ   ހުރި  ދިއްދޫަގއި  މުަވއްޒަފުންނާއި   ކައުންސިލްގ  
ސީ.އ ސް   މުަވއްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރައްާވ  ކުރުުވމަށް  ިވއުަގއަށްއ ޗް.އާރުަގއި  އަހުލުވ ރި 

 ކުރިޔަށް ގ ންދ ުވނު 
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އިދާރާތަކުގ  ހއ.އަތޮޅު ސަރުކާރުގ   ހުރި  ދިއްދޫގައި  މުވައްޒަފުންނާއި  މަސައްކަތްކުރައްވާ   ކައުންސިލްގ   އ ޗް.އާރުގައި 
ވިއުގައަށް  ސީ.އ ސް  ގ ންދ ވުނު މުވައްޒަފުން  ކުރިޔަށް  ކުރުވުމަށް  ޕްރޮގްރާމަކީ  އަހުލުވ ރި  ކައުންސިލުން މި  އަތޮޅު  ހއ.   

 އިސްނަގައިގ ން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމ ކ ވ .
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ކައުންސިލް   އަތޮޅުގ  ރަށުކައުންސިލްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި،  .ހއ 
 ފ އްޓުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލުތަކާ އ އްގޮތަށްތޯ ބަލާ

 

 
ޓްރާންސްޕޯރޓް ލިންކް ފ ރީގ  ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފ ށުމުގ  މަޝްވަރާތަކުގައި ކައުންސިލް  ރާއްޖ   

 ރައީސް ބައިވ ރިވ ލ އްވުން 
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 2021ކައުންސިލުގ  ފުރަތަމަ ހަމަހުގ  މާލީ ހިސާބު  

 ޖީއ ލް ކޯޑް  އައިޓަމް  މިމަހުގ  ޚަރަދު  ޖުމްލަ ޚަރަދު  ބާކީ 
     

 * ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 510,460.50 3,260,751.98 5,374,686.02

 ** ކ ޕިޓަލް ޚަރަދު 17,000.00 279,070.77 672,574.23

   ޖުމްލަ : 527,460.50 3,539,822.75 6,047,260.25

     

 210 ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  421,145.86 2,614,630.03 3,428,309.97

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން   ޕ ންޝަނާއި، 16,283.54 100,122.34 126,082.66
 ފައިސާ   ގޮތުން ދޭ

213 

 221 ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގ  2,980.00 41,933.63 278,066.37

 222 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކ ތީގ  އަގު   އޮފީސް ހިންގުމުގ  2,345.00 59,063.35 228,436.65

 223 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގ  ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް  67,631.10 359,398.12 795,894.88

 224 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކ ތީގ  އަގު  ޚިދުމަތް ދިނުމުގ   -- -- --

 225 ޚަރަދު  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރ ވޭ 75.00 44,772.76 125,227.24

 226 ބ ލ ހ އްޓުމުގ  ޚަރަދު  މަރާމާތު ކުރުމާއި -- 40,831.75 392,668.25

 227 ލޯނުގ  ޚިދުމަތުގ  ޚަރަދު  -- -- --

 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އ ހީ، -- -- --

 281 ނުވަތަ ލިބިދާނ  ގ އްލުމ އް ހަމަޖ އްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ ގ އްލުމ އް -- -- --

   ޖުމްލަ : 510,460.50 3,260,751.98 5,374,686.02

     

 291 ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު ތަރައްޤީގ  މަޝްރޫޢުތައް -- -- --

 295 ޓްރާންސްފާރސް  -- -- --

 421 އިންވ ސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކްސ ކްޓަރ -- -- --

 423 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދުބޭނުންވާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް  17,000.00 279,070.77 672,574.23

 424 ކުރާ ޚަރަދު  އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް -- -- --

 440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު   -- -- --

 720 ލޯން އަނބުރާ ދ އްކުން -- -- --

 730 ލޯން ދޫކުރުން -- -- --

   ޖުމްލަ : 17,000.00 279,070.77 672,574.23

     

 211001 މުވައްޒަފުންގ  މުސާރަ  232,621.99 1,429,519.06 1,801,990.94

 211002 މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގ  33,139.64 181,710.50 184,519.50

   ޖުމްލަ : 265,761.63 1,611,229.56 1,986,510.44

     

 212005   މުނާސަބަތުގައި ދޭ އ ލަވަންސް ރަމަޟާން މަހުގ  -- 116,400.00 3,600.00

 212009 މަޤާމުގ ގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އ ލަވަންސް  މުވައްޒަފުންގ   3,507.00 7,598.50 46,485.50

މުވައްޒަފުންގ  އަނބިދަރީންގ  ލިވިންގ އ ލަވަންސްއާއި ފ މިލީ   މުވައްޒަފުންނާއި 5,600.00 33,600.00 33,600.00
 އ ލަވަންސް 

212014 

 212016 މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ  އަސާސީ ވަޒީފާގ  އިތުރުން 24,000.00 99,500.00 230,500.00

 212019 އ ލަވަންސް  ވަގުތީ ހިންގުމުގ  520.00 1,360.00 3,440.00

 212022 ހާޑްޝިޕް އ ލަވަންސް  480.00 1,860.00 10,140.00

 212024 ފޯނު އ ލަވަންސް  2,500.00 16,450.00 19,550.00

 212027 ސަރވިސް އ ލަވަންސް  58,954.90 353,811.31 462,388.69
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 212028 ދ ވޭ އ ލަވަންސް  ޒިންމާދާރު ވ ރިންނަށް 8,870.00 53,220.00 53,220.00

 212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އ ލަވަންސް  29,693.33 187,279.99 204,320.01

 212032 ޓ ކްނިކަލް ކޯ އ ލަވަންސް  -- -- 63,450.00

 212033 މިނިމަމް ވޭޖް އ ލަވަންސް  21,259.00 21,259.00 107,175.00

 212999 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ  އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން -- 111,061.67 203,930.33

   ޖުމްލަ : 155,384.23 1,003,400.47 1,441,799.53

     

 213006 ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ   ރިޓަޔަރމ ންޓް ޕ ންޝަން 16,283.54 100,122.34 126,082.66

   ޖުމްލަ : 16,283.54 100,122.34 126,082.66

     

 221001 ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގ  އ ތ ރޭގައި 2,980.00 27,189.63 122,810.37

 221003 ވައިގ  މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  އ ތ ރޭގައިރާއްޖޭގ   -- 14,744.00 155,256.00

   ޖުމްލަ : 2,980.00 41,933.63 278,066.37

     

 222001 ހޯދާތަކ ތި  ލިޔ ކިޔުމާއި ބ ހޭ ގޮތުން  -- 17,170.60 42,829.40

 222002 އާއިބ ހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކ ތި އިންފޮމޭޝަން ޓ ކްނޮލޮޖީ -- 12,371.85 14,128.15

 222003 ބޭނުންކުރ ވޭ ތަކ އްޗާއި އިންޖީނު ތ ޔޮފަދަ ތަކ ތި  ފިއުލްގ  ގޮތުގައި 180.00 462.80 9,537.20

 222004 އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދ ވޭ ކ އުމާއި ސައިފަދަ ތަކ ތި  އޮފީހުގ  ޚިދުމަތުގައި -- 2,844.10 9,155.90

 222005 ހޯދާތަކ ތި  ބ ހޭގޮތުން އިލ ކްޓްރިކާ  2,165.00 7,001.00 2,999.00

 222006 ސްޕ އަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް  -- -- 8,000.00

 222007 ހޯދާތަކ ތި  ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި -- -- 45,000.00

 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކ ތި  ކުނިކަހާ -- 6,553.00 6,447.00

 222009 ހޯދުމަށް  ހިފާގ ންގުޅޭ ތަކ ތި  -- -- 10,000.00

 222010 ކުރުމަށް ހޯދާތަކ ތި  އޮފީސް ޒީނަތްތ ރި -- -- --

 222011 ދިދަފަދަ ފޮތީގ  ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި -- 5,035.00 4,965.00

 222999 ހޯދާ ތަކ ތި  އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން -- 7,625.00 75,375.00

   ޖުމްލަ : 2,345.00 59,063.35 228,436.65

     

 223001 ޓ ލ ކްސް  ޓ ލ ފޯން، ފ ކްސް އަދި 4,770.01 30,252.63 57,047.37

 223002 އިލ ކްޓްރިކް ފީގ  ޚަރަދު  36,782.17 226,548.05 278,451.95

 223003 ޚިދުމަތުގ  އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު ބޯފ ނާއި ފާޚާނާގ  30.78 318.60 36,241.40

 223004 އިންޓަނ ޓްގ  ޚަރަދު  ލީޒްލައިނާއި 9,136.14 54,816.84 70,183.16

 223008 ފޮޅާސާފުކުރުމުގ  ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ   އޮފީސް ޢިމާރާތް -- -- 9,600.00

 223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މ ސ ޖް ޚަރަދު  -- -- 1,500.00

 223011 އުފުލުމުގ  ޚަރަދު  500.00 3,805.00 21,195.00

 223012 ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު ޖަލްސާ އަދި ސ މިނަރ 16,412.00 31,497.00 38,503.00

 223013 މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އ ކިއ ކި ރަސްމީ -- 5,960.00 231,153.00

 223016 ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގ  އަގަށްދޭ ފައިސާ ޚިދުމަތާއި،   ކޮންސަލްޓ ންސީ -- 5,000.00 15,000.00

 223017 މ ހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު މ ހުމާނުންނަށް -- -- 8,000.00

 223019 ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖ ހޭ އަހަރީފީތައް އ ކިކަންކަމަށް -- 600.00 14,620.00

 223024 ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ   ކޮމިޝަންގ ބޭންކްޗާޖާއި  -- -- 2,000.00

 223025 ޚިދުމަތުގ  އަގު އަދާ ކުރުން އިންޝުއަރ ންސް -- -- 3,000.00

 223999 ޚިދުމަތުގ  އ ހ ނިހ ން ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމުގ  -- 600.00 9,400.00

   ޖުމްލަ : 67,631.10 359,398.12 795,894.88
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 225005 ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ރާއްޖޭގައި އ ކިއ ކި -- 44,697.76 45,302.24

 225006 ޚާއްޞަކޮށްގ ން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގ  ޚަރަދު  އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް 75.00 75.00 79,925.00

   ޖުމްލަ : 75.00 44,772.76 125,227.24

     

 226002 ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން -- 38,031.75 133,718.25

 226007 މަރާމާތުކުރުން  ކަރަންޓް ވިއުގަ -- -- --

 226008 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން  އ ހ ނިހ ން -- -- --

 226010 މަރާމާތުކުރުންއިކްވިޕްމަންޓްސް  މ ޝިނަރީއާއި -- -- 10,000.00

 226013 މަރާމާތުކުރުން  ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވ ޔަރ -- -- 5,000.00

 226014 ހޯދާ ހާޑްވ ޔަރ މަރާމާތުކުރުން އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން -- -- --

 226016 ދުއްވާތަކ ތި މަރާމާތުކުރުން އ އްގަމުގައި -- 2,800.00 22,200.00

 226017 އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ  -- -- 221,750.00

   ޖުމްލަ : 0.00 40,831.75 392,668.25

     

 228004 އ ކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގ  ގޮތުގައި ދ ވޭ ފައިސާ  ސަރުކާރުން -- -- --

 228010 ފައިސާ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އ ހީގ  ގޮތުގައި ދޭ   ޖަމާޢަތުގ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 422999 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އ ހ ނިހ ން -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް  17,000.00 195,673.75 297,326.25

 423002 އިކްވިޕްމަންޓްސް  ޕްލާންޓް، މ ޝިނަރީއާއި -- 34,238.00 39,432.00

 423004 ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް( އ ކިއ ކި މަސައްކަތަށް -- 700.00 2,300.00

 423006 މުވާޞަލާތުގ  ތަކ ތި  -- 3,625.00 2,850.00

 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވ ޔަރ  -- -- 125,000.00

 423008 ހޯދާ ހާޑްވ ޔަރ  ގުޅޭގޮތުންއައި.ޓީ. އާއި  -- 44,834.02 205,665.98

   ޖުމްލަ : 17,000.00 279,070.77 672,574.23

     

 424001 ދުއްވާތަކ ތި  އ އްގަމުގައި -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކ ޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ    ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ -- -- --
 ފައިސާ 

441002 

 451012 ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގ ނ ވޭ ބަދަލު  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 731003 ފަރާތްތަކަށް  ރާއްޖޭގ  އަމިއްލަ -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

 
 

     

 ޖީއ ލް ކޯޑް  އައިޓަމް  މިމަހުގ  ޚަރަދު  ޖުމްލަ ޚަރަދު  ބާކީ 
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 * ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 94,382.72 259,485.98 1,624,304.02

 ** ކ ޕިޓަލް ޚަރަދު 335,729.14 1,931,823.95 5,376,076.05

   ޖުމްލަ : 430,111.86 2,191,309.93 7,000,380.07

     

 210 ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  -- 3,675.00 16,325.00

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން   ޕ ންޝަނާއި، -- -- --
 ފައިސާ   ގޮތުން ދޭ

213 

 221 ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގ  -- -- --

 222 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކ ތީގ  އަގު   އޮފީސް ހިންގުމުގ  33,355.52 144,468.78 410,531.22

 223 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގ  ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް  10,055.70 11,865.70 62,924.30

 224 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކ ތީގ  އަގު  ޚިދުމަތް ދިނުމުގ   -- -- --

 225 ޚަރަދު  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރ ވޭ -- -- --

 226 ބ ލ ހ އްޓުމުގ  ޚަރަދު  މަރާމާތު ކުރުމާއި 13,271.50 59,776.50 391,223.50

 227 ލޯނުގ  ޚިދުމަތުގ  ޚަރަދު  -- -- --

 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ އ ހީ، 37,700.00 39,700.00 743,300.00

 281 ނުވަތަ ލިބިދާނ  ގ އްލުމ އް ހަމަޖ އްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ ގ އްލުމ އް -- -- --

   ޖުމްލަ : 94,382.72 259,485.98 1,624,304.02

     

 291 ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު ތަރައްޤީގ  މަޝްރޫޢުތައް -- -- --

 295 ޓްރާންސްފާރސް  -- -- --

 421 އިންވ ސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކްސ ކްޓަރ -- -- 400,000.00

 423 ޚަރަދުބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ  އޮފީސް ހިންގުމަށް  10,999.00 66,268.23 705,631.77

 424 ކުރާ ޚަރަދު  އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް -- -- 661,000.00

 440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު   -- 446,845.40 3,028,154.60

 720 ލޯން އަނބުރާ ދ އްކުން -- -- --

 730 ލޯން ދޫކުރުން 324,730.14 1,418,710.32 581,289.68

   ޖުމްލަ : 335,729.14 1,931,823.95 5,376,076.05

     

 211001 މުވައްޒަފުންގ  މުސާރަ  -- -- --

 211002 މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 212005   މުނާސަބަތުގައި ދޭ އ ލަވަންސް ރަމަޟާން މަހުގ  -- -- --

 212009 މަޤާމުގ ގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އ ލަވަންސް  މުވައްޒަފުންގ   -- -- --

މުވައްޒަފުންގ  އަނބިދަރީންގ  ލިވިންގ އ ލަވަންސްއާއި ފ މިލީ   މުވައްޒަފުންނާއި -- -- --
 އ ލަވަންސް 

212014 

 212016 މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ  އަސާސީ ވަޒީފާގ  އިތުރުން -- -- --

 212019 އ ލަވަންސް  ވަގުތީ ހިންގުމުގ  -- -- --

 212022 ހާޑްޝިޕް އ ލަވަންސް  -- 3,675.00 16,325.00

 212024 ފޯނު އ ލަވަންސް  -- -- --

 212027 ސަރވިސް އ ލަވަންސް  -- -- --

 212028 ދ ވޭ އ ލަވަންސް  ޒިންމާދާރު ވ ރިންނަށް -- -- --

 212031 އ ލަވަންސް ސަޕޯޓިންގ ކޯ  -- -- --

 212032 ޓ ކްނިކަލް ކޯ އ ލަވަންސް  -- -- --

 212033 މިނިމަމް ވޭޖް އ ލަވަންސް  -- -- --

 212999 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ  އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން -- -- --
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   ޖުމްލަ : 0.00 3,675.00 16,325.00

     

 213006 ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ   ރިޓަޔަރމ ންޓް ޕ ންޝަން -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 221001 ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގ  އ ތ ރޭގައި -- -- --

 221003 ވައިގ  މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  ރާއްޖޭގ  އ ތ ރޭގައި -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 222001 ހޯދާތަކ ތި  ލިޔ ކިޔުމާއި ބ ހޭ ގޮތުން  -- 19,504.00 47,496.00

 222002 އާއިބ ހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކ ތި އިންފޮމޭޝަން ޓ ކްނޮލޮޖީ -- -- --

 222003 ބޭނުންކުރ ވޭ ތަކ އްޗާއި އިންޖީނު ތ ޔޮފަދަ ތަކ ތި  ފިއުލްގ  ގޮތުގައި 31,902.52 86,765.07 213,234.93

 222004 އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދ ވޭ ކ އުމާއި ސައިފަދަ ތަކ ތި  އޮފީހުގ  ޚިދުމަތުގައި -- -- --

 222005 ހޯދާތަކ ތި  އިލ ކްޓްރިކާ ބ ހޭގޮތުން  1,250.00 2,430.00 5,570.00

 222006 ސްޕ އަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް  -- 613.11 5,386.89

 222007 ހޯދާތަކ ތި  ދިނުމަށްޓަކައިޔުނިފޯމް  -- -- 3,000.00

 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކ ތި  ކުނިކަހާ 203.00 9,205.00 10,795.00

 222009 ހޯދުމަށް  ހިފާގ ންގުޅޭ ތަކ ތި  -- -- --

 222010 ކުރުމަށް ހޯދާތަކ ތި  އޮފީސް ޒީނަތްތ ރި -- -- 8,000.00

 222011 ދިދަފަދަ ފޮތީގ  ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް މޭޒުފޮތި އަދިދޮރުފޮތި،  -- 11,890.00 68,110.00

 222999 ހޯދާ ތަކ ތި  އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން -- 14,061.60 48,938.40

   ޖުމްލަ : 33,355.52 144,468.78 410,531.22

     

 223001 ޓ ލ ކްސް  ޓ ލ ފޯން، ފ ކްސް އަދި -- -- --

 223002 ޚަރަދު އިލ ކްޓްރިކް ފީގ   -- -- --

 223003 ޚިދުމަތުގ  އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު ބޯފ ނާއި ފާޚާނާގ  -- -- --

 223004 އިންޓަނ ޓްގ  ޚަރަދު  ލީޒްލައިނާއި 2,145.70 2,145.70 12,134.30

 223008 ފޮޅާސާފުކުރުމުގ  ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ   އޮފީސް ޢިމާރާތް -- -- --

 223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މ ސ ޖް ޚަރަދު  -- -- --

 223011 އުފުލުމުގ  ޚަރަދު  -- -- --

 223012 ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު ޖަލްސާ އަދި ސ މިނަރ -- -- 20,000.00

 223013 މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އ ކިއ ކި ރަސްމީ -- -- --

 223016 ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގ  އަގަށްދޭ ފައިސާ   ކޮންސަލްޓ ންސީ 7,270.00 7,270.00 4,730.00

 223017 މ ހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު މ ހުމާނުންނަށް -- -- --

 223019 ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖ ހޭ އަހަރީފީތައް އ ކިކަންކަމަށް 640.00 1,600.00 7,910.00

 223024 ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ   ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގ  -- -- --

 223025 ޚިދުމަތުގ  އަގު އަދާ ކުރުން އިންޝުއަރ ންސް -- -- 9,000.00

 223999 ޚިދުމަތުގ  އ ހ ނިހ ން ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމުގ  -- 850.00 9,150.00

   ޖުމްލަ : 10,055.70 11,865.70 62,924.30

     

 225005 ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ރާއްޖޭގައި އ ކިއ ކި -- -- --

 225006 ޚާއްޞަކޮށްގ ން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގ  ޚަރަދު  އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 226002 ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން 13,271.50 59,776.50 360,223.50
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 226007 މަރާމާތުކުރުން  ކަރަންޓް ވިއުގަ -- -- --

 226008 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން  އ ހ ނިހ ން -- -- 10,000.00

 226010 އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މ ޝިނަރީއާއި -- -- 16,000.00

 226013 މަރާމާތުކުރުން  ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވ ޔަރ -- -- --

 226014 ހޯދާ ހާޑްވ ޔަރ މަރާމާތުކުރުން އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން -- -- 5,000.00

 226016 ދުއްވާތަކ ތި މަރާމާތުކުރުން އ އްގަމުގައި -- -- --

 226017 އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 13,271.50 59,776.50 391,223.50

     

 228004 އ ކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގ  ގޮތުގައި ދ ވޭ ފައިސާ  ސަރުކާރުން 37,700.00 39,700.00 43,300.00

 228010 ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އ ހީގ  ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ   ޖަމާޢަތުގ  -- -- 700,000.00

   ޖުމްލަ : 37,700.00 39,700.00 743,300.00

     

 422999 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އ ހ ނިހ ން -- -- 400,000.00

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 400,000.00

     

 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް  -- 16,550.07 170,949.93

 423002 އިކްވިޕްމަންޓްސް  މ ޝިނަރީއާއިޕްލާންޓް،  10,999.00 36,918.16 46,981.84

 423004 ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް( އ ކިއ ކި މަސައްކަތަށް -- -- --

 423006 މުވާޞަލާތުގ  ތަކ ތި  -- -- --

 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވ ޔަރ  -- -- 454,800.00

 423008 ހާޑްވ ޔަރ ހޯދާ  އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން -- 12,800.00 32,900.00

   ޖުމްލަ : 10,999.00 66,268.23 705,631.77

     

 424001 ދުއްވާތަކ ތި  އ އްގަމުގައި -- -- 661,000.00

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 661,000.00

     

ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކ ޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ    ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ -- -- 1,000,000.00
 ފައިސާ 

441002 

 451012 ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގ ނ ވޭ ބަދަލު  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން -- 446,845.40 2,028,154.60

   ޖުމްލަ : 0.00 446,845.40 3,028,154.60

     

 731003 ފަރާތްތަކަށް  ރާއްޖޭގ  އަމިއްލަ 324,730.14 1,418,710.32 581,289.68

   ޖުމްލަ : 324,730.14 1,418,710.32 581,289.68

ދު   ުޖްމލ   ާބކ   ރ  ޚ  ުހގ    ދު   ިމމ  ރ  ޚ  ލް  އައިޓަމް   އ  ޯކްޑ   ޖ   

     

 * ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  -- 20,391.50 179,608.50

 ** ކ ޕިޓަލް ޚަރަދު  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 20,391.50 179,608.50

     

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  -- -- --

ޕ ންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި   -- -- --
 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 

213 
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 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގ  ޚަރަދު  -- -- --

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގ  ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކ ތީގ  އަގު  -- -- --

 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގ  ޚަރަދު  -- 20,391.50 179,608.50

 224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގ  ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކ ތީގ  އަގު  -- -- --

 225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރ ވޭ ޚަރަދު  -- -- --

 226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބ ލ ހ އްޓުމުގ  ޚަރަދު  -- -- --

ޚިދުމަތުގ  ޚަރަދު ލޯނުގ    -- -- --  227 

 228 ސަރުކާރުންދޭ އ ހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  -- -- --

ލިބިފައިވާ ގ އްލުމ އް ނުވަތަ ލިބިދާނ  ގ އްލުމ އް ހަމަޖ އްސުމަށް   -- -- --
 ދޭ ފައިސާ 

281 

   ޖުމްލަ : 0.00 20,391.50 179,608.50

     

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު ތަރައްޤީގ    -- -- --  291 

 295 ޓްރާންސްފާރސް  -- -- --

 421 ޕަބްލިކްސ ކްޓަރ އިންވ ސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  -- -- --

 423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  -- -- --

ޚަރަދު އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ކުރާ  -- -- --  424 

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު   -- -- --  440 

 720 ލޯން އަނބުރާ ދ އްކުން  -- -- --

 730 ލޯން ދޫކުރުން  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 211001 މުވައްޒަފުންގ  މުސާރަ  -- -- --

 211002 އިތުރުގަޑީގ  މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 212005 ރަމަޟާން މަހުގ  މުނާސަބަތުގައި ދޭ އ ލަވަންސް   -- -- --

 212009 މުވައްޒަފުންގ  މަޤާމުގ ގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އ ލަވަންސް  -- -- --

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގ  އަނބިދަރީންގ  ލިވިންގ   -- -- --
 އ ލަވަންސްއާއި ފ މިލީ އ ލަވަންސް 

212014 

އަސާސީ ވަޒީފާގ  އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް   -- -- --
 ދޭ ފައިސާ 

212016 

 212019 ވަގުތީ ހިންގުމުގ  އ ލަވަންސް  -- -- --

 212022 ހާޑްޝިޕް އ ލަވަންސް  -- -- --

 212024 ފޯނު އ ލަވަންސް  -- -- --

 212027 ސަރވިސް އ ލަވަންސް  -- -- --

 212028 ޒިންމާދާރު ވ ރިންނަށް ދ ވޭ އ ލަވަންސް  -- -- --
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 212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އ ލަވަންސް  -- -- --

 212032 ޓ ކްނިކަލް ކޯ އ ލަވަންސް  -- -- --

 212033 މިނިމަމް ވޭޖް އ ލަވަންސް  -- -- --

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން   -- -- --  212999 

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 213006 ރިޓަޔަރމ ންޓް ޕ ންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 221001 ރާއްޖޭގ  އ ތ ރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  -- -- --

 221003 ރާއްޖޭގ  އ ތ ރޭގައި ވައިގ  މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 222001 ލިޔ ކިޔުމާއި ބ ހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކ ތި  -- -- --

 222002 އިންފޮމޭޝަން ޓ ކްނޮލޮޖީ އާއިބ ހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކ ތި  -- -- --

ބޭނުންކުރ ވޭ ތަކ އްޗާއި އިންޖީނު ތ ޔޮފަދަ  ފިއުލްގ  ގޮތުގައި   -- -- --
 ތަކ ތި 

222003 

އޮފީހުގ  ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދ ވޭ ކ އުމާއި   -- -- --
 ސައިފަދަ ތަކ ތި 

222004 

 222005 އިލ ކްޓްރިކާ ބ ހޭގޮތުން ހޯދާތަކ ތި  -- -- --

 222006 ސްޕ އަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް  -- -- --

 222007 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކ ތި  -- -- --

 222008 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކ ތި  -- -- --

 222009 ހިފާގ ންގުޅޭ ތަކ ތި ހޯދުމަށް  -- -- --

 222010 އޮފީސް ޒީނަތްތ ރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކ ތި  -- -- --

ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގ    -- -- --  222011 

 222999 އ ހ ނިހ ން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކ ތި  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 223001 ޓ ލ ފޯން، ފ ކްސް އަދި ޓ ލ ކްސް  -- -- --

 223002 އިލ ކްޓްރިކް ފީގ  ޚަރަދު  -- -- --

އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު ބޯފ ނާއި ފާޚާނާގ  ޚިދުމަތުގ    -- -- --  223003 

 223004 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނ ޓްގ  ޚަރަދު  -- -- --

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގ  ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި   -- -- --
 ކުނީފީ 

223008 

 223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މ ސ ޖް ޚަރަދު  -- -- --

 223011 އުފުލުމުގ  ޚަރަދު  -- -- --
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 223012 ޖަލްސާ އަދި ސ މިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު  -- -- --

އ ކިއ ކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް   -- -- --
 ކުރާ ޚަރަދު 

223013 

ކޮންސަލްޓ ންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގ    -- -- --
 އަގަށްދޭ ފައިސާ 

223016 

 223017 މ ހުމާނުންނަށް މ ހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު  -- -- --

 223019 އ ކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖ ހޭ އަހަރީފީތައް  -- -- --

 223024 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގ  ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ  -- -- --

 223025 އިންޝުއަރ ންސް ޚިދުމަތުގ  އަގު އަދާ ކުރުން  -- -- --

 223999 އޮފީސް ހިންގުމުގ  ޚިދުމަތުގ  އ ހ ނިހ ން ޚަރަދު  -- 20,391.50 179,608.50

   ޖުމްލަ : 0.00 20,391.50 179,608.50

     

ރާއްޖޭގައި އ ކިއ ކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ   -- -- --
 ޚަރަދު 

225005 

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގ ން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގ   އޮފީސް   -- -- --
 ޚަރަދު 

225006 

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް   -- -- --
 މަރާމާތުކުރުން 

226002 

 226007 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

 226008 އ ހ ނިހ ން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

 226010 މ ޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

 226013 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވ ޔަރ މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

 226014 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވ ޔަރ މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

 226016 އ އްގަމުގައި ދުއްވާތަކ ތި މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

 226017 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 228004 ސަރުކާރުން އ ކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގ  ގޮތުގައި ދ ވޭ ފައިސާ  -- -- --

ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އ ހީގ  ގޮތުގައި  ޖަމާޢަތުގ    -- -- --
 ދޭ ފައިސާ 

228010 

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 422999 އ ހ ނިހ ން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް  -- -- --
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މ ޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސްޕްލާންޓް،  -- -- --  423002 

 423004 އ ކިއ ކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް(  -- -- --

 423006 މުވާޞަލާތުގ  ތަކ ތި  -- -- --

 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވ ޔަރ  -- -- --

 423008 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވ ޔަރ  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 424001 އ އްގަމުގައި ދުއްވާތަކ ތި  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކ ޕިޓަލް   -- -- --
 ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 

441002 

ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް   -- -- --
 ގ ނ ވޭ ބަދަލު 

451012 

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00

     

 731003 ރާއްޖޭގ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  -- -- --

   ޖުމްލަ : 0.00 0.00 0.00



 

 

 38    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ                       ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   މަހު   6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގ    2021

 އްރަކާތްތަޙަކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ަވނަ އަހަރު  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް   #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  

 މުއްދަތު 
ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރ ވުނު  

 މިންވަރު 

1.7 
 ރާއްޖ  އ ޓޯލް ވޮލީބޯލް މުބާރާތް ބޭއްވުން 

 
  ✓ ✓ 

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް   6ފަހު 
 ގ ންދިއުމަްށވަނީ ހަމަޖ ހިފައި 

 ✓ ✓   މުބާރާތުގައި ބައިވ ރިވުން ޤައުމީ ޤުރުޢާން  1.8
މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް   6ފަހު 

 ގ ންދިއުމަްށވަނީ ހަމަޖ ހިފައި 

1.9 
 ކައުންސިލް އިދާރީ މުވައްޒަފުންގ  ތަމްރީން   ހުން ބިނާކުރުންމީ

 
  ✓ ✓ 

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް   6ފަހު 
 ގ ންދިއުމަްށވަނީ ހަމަޖ ހިފައި 

1.10 
 ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން  ނުރައްކަލުގ  ހާލަތުގައި އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާބ ހޭ ތަމްރީންކުއްލި 

 
  ✓ ✓ 

މަސްދުވަހު މިޕްރޮގްރާމް   6ފަހު 
 ގ ންދިއުމަްށވަނީ ހަމަޖ ހިފައ 



 

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ                          ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް އިދާރާ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   މަހު   6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގ    2021
   އިދާރާ

39 

 ނިންމުންތައް ގ  ކައުންސިލްގ  ބައްދަލުުވންތަކުން  މަސްދުަވހު 6ފުރަތަމަ   

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  32ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  ފ ބްރުއަރީ   01 

 ނަން #
 ނުފ ންނަ ކަމަށް  ކަމަށް   ފ ންނަ

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

02 
ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު  

  ✓ ޞަބާޙް 
  

 ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
  ✓ މުހައްމަދު

  

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    
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  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  32ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު -1

 މިނިޓް( 

  10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ) 31ވަނަ ދައުރުގ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    -2

 މިނިޓް( 

( ސިޓީ އާއި   2022ޖަނަވަރީ    30) A/225/2022/2-266ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ނަމްބަރ: -3

 މިނިޓް(  15ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން ) 

 މިނިޓް (  15)   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލޯގޯ ފާސް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތ އްނިންމުން -4

  15)   ގ ރިޯޕޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުންތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ އަދި ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  މޮނިޓަރިން -5

 މިނިޓް( 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 

  15 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : މ ންބަރުންގ  އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   31ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02  ބަރު ން ޖ ންޑާ ނަ އ  

 . ގޮތަށ ވ  ފައިވަނީ މިދަންނަވާ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓    
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 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 15 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ  މަޝްވަރާކޮށް  :  5ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  ރިޕޯޓަށް  މޮނިޓަރިންގ  ކައުންސިލްގ   ތަކަންދޫ  އަދި  މާރަންދޫ  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 

 މިނިޓް(   15ގޮތ އްނިންމުން)  

އަދި    ކައުންސިލް  ތަކަންދޫ  ހުށަހ ޅިފައިވާ  ރިޯޕޓް  މިހާރު  މޮނިޓަރިންގ  ކައުންސިލްގ   މާރަންދޫ 

 އ ކުލަވާލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފ ންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން ).( 

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 މ މްބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގ     އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 42 

  ފ ންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދ އްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

މީހަކު ނިޔާވ ގ ން ދާންޖ ހުމުން ވޯޓުގައި   މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
 ބައިވ ރިނުވޭ

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ނ ްތ ވޯޓަްށދ ންނ ވި ވަގުުތ ބައްދަލްވުގައި  ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓     

 

  13 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން  ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 މޫސާ ޝަފީޤް            

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް 
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  33ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  ފ ބްރުއަރީ   22 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  33ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު -6

 މިނިޓް( 

  10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ) 32ވަނަ ދައުރުގ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    -7

 މިނިޓް( 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    -8 ފޯމް ނަންބަރ:ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ބަދަލްގ ންނަ  އަށް    225-BF/225/2022/1(BCF)ބަޖ ޓަށް 

 މިނިޓް (  20މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން ) 

 މިނިޓް ( 45ވަނަ ދައުރުގ  ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން )  04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   -9

މަޝްވަ -10 (   2022)    ރާކުރުމާއި މި އަހަރުރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާގުޅޭގޮތުން  އަހަރަށް  މޮނިޓަރކުރާނ     ވަނަ 

 މިނިޓް (  30)   ރަށްރަށް ކަނޑައ ޅުން.

 މިނިޓް(  30ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ އަދި ތުރާކުނު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )  -11

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    
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 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 

ބައްދަލްވުމު 
ގައި 

ބައިވ ރިނު
 ވޭ

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  14 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   32ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02  ބަރު ން ޖ ންޑާ ނަ އ  

 . މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  ފައިވަނީ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    
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 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 

ބައްދަލްވު 
މުގައި  

ބައިވ ރިނު
 ވޭ

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 14 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ  ނަންބަރ:   : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  ފޯމް  ބަދަލްގ ންނަ  ބަޖ ޓަށް  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  225(BCF)-ތިލަދުންމަތީ 

BF/225/2022/1    ( ް20އަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުނ   ) ްމިނިޓ 

ނަންބަރ: ފޯމް  ބަދަލްގ ންނަ  މިހާރު  2022ފ ބުރުވަރީ    225-BF/225/2022/1  20(BCF)ބަޖ ޓަށް   ،

 ހުށަހ ޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފ ންނަކަމަށް. 

 ރަޝީދު هللا މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 މުޙައްމަދު ސިނާދު މ މްބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކައުންސިލްގ     އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

ވަކިކޮޅަކަށް  ނުފ ންނަ    ފ ންނަ ނަން #
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 ވޯޓު ނުދ އްވަ  ކަމަށް  ކަމަށް 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ  02
✓    

   ✓  ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

  ✓   އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    ✓  

   ✓  އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

  ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓   

   ✓  ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10

  މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓   

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 08 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  05: މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 02 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 މިނިޓް (   45ވަނަ ދައުރުގ  ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން )   04ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 4ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހިންގާ ޤާވައިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތަކަށް 
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ށް މ ންބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކާއ ކު ފާސްކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާ އަ 54ވަނަ މާއްދާ،   17ވަނަ މާއްދާ،  3

 ހުށަހަޅަން. 

 މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 އިންފާޒު هللا ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު   އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަން ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

   ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09
ވޯޓުގައިބައިވ 

 ރިނުވޭ

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

ވޯޓުގައިބައިވ    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
 ރިނުވޭ

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : މ ންބަރުންގ  އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ  

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ  )    : 5ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  އަހަރު  މި  މަޝްވަރާކުރުމާއި  ކުރުމާގުޅޭގޮތުން  މޮނިޓަރ  ކައުންސިލްތައް  (    2022ރަށު  އަހަރަށް  ވަނަ 

 މިނިޓް (   30މޮނިޓަރކުރާނ  ރަށްރަށް ކަނޑައ ޅުން. )  

ކަނޑައ ޅި    2021 ކުރުމަށް  މޮނިޓަރ  އަހަރު  މޮނިޓަރ    7ވަނަ  ރަށ އް  ހުރިހާ  ބާކީ  ދ ން  ފިޔަވައި  ރަށް 

 ކުރުމަށް ހ ންނަކަމަށް 

 އިންފާޒު هللا މ ންބަރ ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން މ މްބަރ  ކައުންސިލްގ     އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    
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   ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09
ވޯޓުގައިބައިވ 

 ރިނުވޭ

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

ވޯޓުގައިބައިވ    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
 ރިނުވޭ

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 13 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : މ ންބަރުންގ  އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ  

 އިއްތިފާޤުން  ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ އަދި ތުރާކުނު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން   : 6ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(   30)    

ކައުންސިލްގ    ތުރާކުނު  އަދި  އިހަވަންދޫ  ރިޯޕރޓް    2020ހއ.  މޮނިޓަރިންގ  އަހަރުގ   ވަނަ 

 ހުށަހ ޅިފައިވާގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް ފ ންނަކަމަށް 

 މ ންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ޙަސަން هللا މ މްބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތު ކައުންސިލްގ     އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 އިންފާޒު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
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 އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  08
✓    

   ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
ވޯޓުގައިބައިވ 

 ރިނުވޭ

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

ވޯޓުގައިބައިވ    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
 ރިނުވޭ

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް   13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 13 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ  

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން  ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 މޫސާ ޝަފީޤް                 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް 
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  34ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  އުތުރުބުރީ އަތޮޅުތިލަދުންމަތީ 
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  މާރިޗު   01 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 
  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން.)   34ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު   .1

 މިނިޓް( 

 މިނިޓު (  25ގ  މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން ) 2022ރާއްޖ  އ ޓޯލް ވޮލީބޯލް ޗ ންޕިއަންޝިްޕ  .2

 މިނިޓު (  30ރުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )  ޚިދުމަތް ތަކާއިގުޅިގ ން ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކަށް ޒިރާރަތްކު .3

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 1   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

    ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު   02

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

    އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    
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 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 1  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

  25ގ  މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )   2022ރާއްޖ  އ ޓޯލް ވޮލީބޯލް ޗ ންޕިއަންޝިޕް    : 2ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓު( 

.އޭ.އ މް އާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މުބާރާތް ބާއްވާނޭ ތާރީޚް އަދި ހޯސްޓް ކުރާރަށަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ވީ

 ދ ވޭނ  އިނާޔަތް ކަނޑައ ޅުން. 

 އިންފާޒު هللا މ ންބަރ ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ވީ ށަހ ޅުއް ހު 

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު   އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ  

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 1   ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ  01

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     
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 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މިނިޓު (    30ޚިދުމަތް ތަކާއިގުޅިގ ން ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކަށް ޒިރާރަތްކުރުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )   : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

ދުވ ލީގައި   ބާރު  އ ހާމ   ްޕރޮޖ ކްޓްތައް  ނަފާހުރި  މަޝްރޫޢުތަކާއި  ބޮޑު  ބިޔަ  ހުރި  ލާބަޔަށް  ކުރިއ ރުމާ  އަތޮޅުގ   ހއ. 

ތޮޅު ކައުންސިލްގ  ތަރައްޤީ ްޕލޭނާއި އ ކު ޚާއްސާ ރިޯޕޓ އް ހުށަހ ޅުމަށް ފ ންނަ ކަމަށާއި، އަދި  ނުދާތީ އ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް އަ

ހުށަހ ޅުމަ  ރިޯޕޓ އް  ޚާއްސަ  ރިޔާޢަތްކޮށް  މައްޗަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކުގ   މަޝްރޫޢުތަކާއި  ްޕރޮޖ ކްޓްތަކާއި  ހުރި  ރަށްތަކުގައި  ށް  އަތޮޅުގ  

ރަސްމީ މިދަތުރު  ކަމަށާއި،އަދި  ތަކުގ   ފ ންނަ  ކައުންސިލް  މިދަތުރުގައި  އަދި  ހުށަހަޅަން).(  ކަމުގައި  ފ ންނަ  ކުރުމަށް  ކޮށް 

ތުރުން  ދަލަދުވ ރިފަރާތް ކަމުގައިވާ އ ލް.ޖީ.އޭ އާއި އަދި މިނިސްޓްރީ ތަކާއި، ބައްދަލް ކުރުމަށް ފ ންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން).( އަދި މީގ  އި

ނުވުމުގ  ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރުންނާއި ރިޯޕޓް ހިއްސާކުރުމަށް ފ ންނަ ކަމަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޯޕޓް ފޮ 

 ހުށަހަޅަން).( 

 މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު   ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ޙަސަން هللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް 
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަން ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު 

 ރަޝީދު هللا އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 1   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

    އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް  02

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  
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 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މޫސާ ޝަފީޤް                 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް 

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  35ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  މާރިޗު   08 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  35ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު .4

 މިނިޓް( 

ކައުންސިލްގ    .5 އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ  ޔަވްމިއްޔާ    34އަދި    33ވަނަ  ބައްދަލްވުމުގ   ޢާންމު  ވަނަ 

 މިނިޓު (  10ފާސްކުރުން )  

 މިނިޓު (  25ގޯ ފާސް ކުރުން ) ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލޯ  .6

 މިނިޓު (  25ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އ ހީ ދިނުމާއި ބ ހޭ ގޮތުން ހ ދިފައިވާ އުޞޫލް ފާސް ކުރުން )  .7

ޝަފީޤް   .8 މޫސާ  އަލްފާޟިލް  ރައީސް  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  އ ްޕރީލް    04ން    2022މާރިޗު    9ތިލަދުންމަތީ 

 މިނިޓު (  25ދުވަހު ޗުއްޓީއ އް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތ އްނިންމުން )  27އަށް  2022

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

  ✓   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

 މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 56 

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

  12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   33ވަނަ ދައުރުގ     4 ކައުންސިލްގ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު   : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

 މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 57 

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒްهللا ރައީސް ޢަބްދުކ ލާ ކައުންސިލްގ  ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ފިއްލަދޫ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

   ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12
 

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  13
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓    

 

 11 : ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް  

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   34ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 2ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 މޫސާ ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 58 

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 - : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތީފާޤުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މިނިޓު (    25ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ލޯގޯ ފާސް ކުރުން )    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

ޢަބްދު ރައީސް  ކައުންސިލްގ   ކ ލާ  ލޯގޯއަށް  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  ހއ.  ހުށަހ ޅިފައިވާ  އިންފާޒު  هللا މިހާރު 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފ ންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. 

 އަޙްމަދު މުޣާޛު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުލިގަމު މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ޙަސަން هللا ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު   އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 މުޙައްމަދު ސިނާދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    މޮޅަދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 އަޙްމަދު މުޢީން ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ވަށަފަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ    ހއ. 

 ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ބާރަށު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  
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 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

  ✓   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

    ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އ ހީ ދިނުމާއި ބ ހޭ ގޮތުން ހ ދިފައިވާ އުޞޫލް ފާސް ކުރުން )    : 4ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓު (   25

ގޮތަށް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މާލިއްޔާތުން ފައިސާގ  އ ހީ ދިނުމުގ  އުޞޫލް މިހާރު އިސްލާޙް ކުރ ވިފައިވާ 

 ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. 

 ޙަސަން هللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ފިއްލަދޫ މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 އަހްމަދު މުޣާޛު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ޞަފްއަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ބާރަށު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުތީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

  ✓   ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް ހއ.އަތޮޅު  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

  ✓   އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  12



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 61 

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  15
✓     

 

 9 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 2 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

  04ން    2022މާރިޗު    9ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް    : 5ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

  ( މިނިޓު   25ދުވަހު ޗުއްޓީއ އް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތ އްނިންމުން )    27އަށް    2022އ ޕްރީލް  

އަލްފާޟިލް   އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    2022އ ްޕރީލް    04ން    2022މާރިޗު    9ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 ދުވަހުގ  ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ފ ންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.   27އަށް އަންހ ނުން ވިހ އުމުންދޭ 

 ޢަލީ ސިނާން ކައުންސިލްގ  ރައީސް    މުރައިދޫ މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ޙަސަން هللا ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު   އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 އަޙްމަދު މުޢީން ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ވަށަފަރު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 ޞަފްއަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ބާރަށު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ން 
ނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

  ✓   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03

 މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 62 

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

    ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 13
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 14

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 15
✓     

 

 10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މޫސާ ޝަފީޤް                 

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ތިލަދުންމަތީ  
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  38ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  އޭޕްރީލް   05 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  38ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު -12

 މިނިޓް( 

ޢާންމު ބައްދަލްވުމުގ  ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން    37ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    -13 )  ވަނަ 

 މިނިޓު (  10

މަޝްވަރާކޮށް   -14 ގުޅޭގޮތުން  އ ކަމާއި   ، ކުރަމުންދާތީ  މަސައްކަތްތަކ އް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  މަޑުލުގައި  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 

 މިނ ޓް(  30ގޮތ އް ނިންމުން.) 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

  ފ ންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދ އްވާ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  12
✓    
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  12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

   : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   37ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

          ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  06
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 

 12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ  ގުޅޭގޮތުން    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  އ ކަމާއި  ކުރަމުންދާތީ  މަސައްކަތްތަކ އް  ޚިލާފަށް  ޤަވާއީދާއި  މަޑުލުގައި  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 

 މަޝްވަރާ ކޮށް ގޮތ އް ނިންމުން. 
 

ވަރުވާއަށް   ރަށުން ވ ލިނަގާ ،ގާއ ޅުންފަދަ  ހއ. އަތޮޅު މަޑުލު  ލިޔ ފައިވާ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް 

އ މައްސަލަތައް  ވަކިކޮށް  މަޑުލު  ފަރާތުން  ލިޔ ފައިވާ  ވަރުވާއަށް  މިހާރު  ސާބިތުވާތީ  ކުރާކަން  ތަކުރާރުކޮށް  ކަންކަން  ޚިލާފު    ޤަވާޢިދާ 

ސަރުކާރު  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއާއި  އ ދި  ކުށްވ ރިކޮށް  ބަލައިދިނުމަށް  މިކަން  ދ ންނ ވުމާއި،  ސިޓީއަކުން  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ކަމާބ ހޭ  ގ  

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ފަރާތުން ނޫސްބަޔާނ އް ނ ރުމަށް ހުށަހަޅަން. 

 ޙަސަން هللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުތީމު  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފު       

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ މްބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު 

   

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  ވޯޓް ދ އްވާ   މ ންބަރުން 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ވަށަފަރު  ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    
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 ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  11
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 12

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 13
✓     

 

 11 : ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް  

  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 2 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

                   

 މޫސާ ޝަފީޤު                      

 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  40ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 ފާސްވިގޮތް. އްވުންތައް ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  އޭޕްރީލް   19 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  40ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު -15

 މިނިޓް( 

އަތޮޅު -16 އުތުރުބުރީ  ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ  ބައްދަލުވުމުގ     38ވަނަ  އާންމު  ފާސްކުރުން.    ޔައުމިއްޔާވަނަ 

 މިނިޓް(  10)

  20އޭްޕރީލުން ފ ށިގ ން އަހަރީ ޗުއްޓީގ  ބާކީ    20ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް   -17

 މިނ ޓް(  15ންމުން. )ދުވަސް ނ ންގ ވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ޗުއްޓީ ދިމުނާމ ދު ގޮތ އްނި

 މިނ ޓް(  30ހޯރަފުށި، އުލިގަން، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  މޮނިޓަރިން ރިޯޕޓް ފާސް ކުރުން. ) -18

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

  ✓   ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު ހއ. އަތޮޅު  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫމްކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  09
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 11
✓    
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  10 : ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް  

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 01 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   38ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

          ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު ހއ. އަތޮޅު  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒުهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 12 : ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ  

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  
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އޭޕްރީލުން ފ ށިގ ން އަހަރީ ޗުއްޓީގ     20ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނ ޓް(   15ދުވަސް ނ ންގ ވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ޗުއްޓީ ދިމުނާމ ދު ގޮތ އްނިންމުން. )   20ބާކީ  

 ނިކުންނަދ ން ކައުންސިލް ހިންގުން ނާއިބް ރައީސް ހަވާލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޗުއްޓީން އ ބުރި ހުށަހ ޅުން: 
 

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ޞައްފަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ބަރާށު  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  -: މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  
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 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   38ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

          ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 އިންފާޒުهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މިނ ޓް(   30ހޯރަފުށި، އުލިގަން، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ފާސް ކުރުން. )   : 4ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 
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 ހުސަހ ޅިފައިވާ ގޮތަށް އުލިގަން،ދިއްދޫ އަދި ހޯރަފުށި މި ތިންރަށުގ  މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހ ޅުން: 

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުތީމް  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޓީފް ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ތުރާކުނު  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ             

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

  ✓   އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07

  ✓   ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ދިއްދޫ،  ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09
✓    

 ޙަސަންهللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 13

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 14
✓     

 

 11 : ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ  
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  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 3 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

                   

 މޫސާ ޝަފީޤު                      

 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  41ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  އޭޕްރީލް   26 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

އަތޮޅު  ތ -19 ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން.    41ވަނަ 

 މިނިޓް(  5)

ފާސްކުރުން.    ޔައުމިއްޔާވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ     39،40ވަނަ ދައުރުގ     4ކައުންސިލްގ     ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު -20

 މިނިޓް(  10)

ގ ނައުމާއި،އ    -21 އިސްލާޙް  އުޞޫލަށް  ހ ދިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ހައުސް  ސްޓޭޓް  ކައުންސިލްގ   ހއ.އަތޮޅު 

 މިނިޓް(  25ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން)  އަށް ޚިދުމަތަށް އ ދޭ ފޯމ އް އިތުރު ކުރުމާއި 1އުޞޫލަށް ޖަދުވަލް 

ދުވަހު   2022މޭ   8ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞަބާހް   -22

ކައުންސިލް ހިންގަވާނ  ބޭފުޅަކު ހަމަ ޖ އްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަ ގޮތ އް ނިންމުން  ފ ށިގ ން ޗުއްޓީ ނަންގަވާތީ  ރާކޮށް 

 މިނިޓު (  10)

ވަނަ ދުވަހުން ފ ށިގ ން   2022މޭ    01ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދ މުން އައި އައި،ޑީ،ކާރޑުގ  ޚިދުމަތް   -23

ތަކ ތި   ބޭނުންކުރި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އ   ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ދިނުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލުން  ކައުންސިލަށް  ދިއްދޫ  ދިއްދޫ 

 މިނިޓު (  15ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން ) 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
ނުފ ންނަ    ފ ންނަ

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
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ވޯޓު   ކަމަށް  ކަމަށް 
 ނުދ އްވާ 

 ރައީސް އަހްމަދު ޞަބާޙް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ   ހއ 01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

  ✓   އިންފާޒްهللا ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ    06

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07
✓    

 ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 08
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ   09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  11
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު  12
✓    

 

  11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަންބަރު   ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ  ބައްދަލުވުމުގ     39، 40ވަނަ  އާންމު  ވަނަ 
 ޔައުމިއްޔާ 

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ރައީސް އަހްމަދު ޞަބާޙް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބް ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ   ހއ 01
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 74 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ   03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު  06
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07
✓    

 ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 08
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ހއ. އަތޮޅު  09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  11
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  12
✓    

 12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ  އިސްލާޙް    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  އުޞޫލަށް  ހ ދިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ހައުސް  ސްޓޭޓް  ކައުންސިލްގ   ހއ.އަތޮޅު 

ޖަދުވަލް   އުޞޫލަށް  ގޮތު   1ގ ނައުމާއި،އ   ގުޅޭ  ކުރުމާއި  އިތުރު  ފޯމ އް  އ ދޭ  ޚިދުމަތަށް  ގޮތ އްނިންމުން)  އަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ން 

 މިނިޓް( 25

 މިހާރު ހުށަހ ޅިފައިވާ އިސްލާޙްތަށް ފާސްކުރަން ފ ންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހ ޅުން: 

 އިންފާޒު هللا ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުލިގަން  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 ޞައްފަތު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ބާރަށު  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ 

 ޙަސަން هللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ފިއްލަދޫ  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ 
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 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  02
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

   މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓  

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓     

    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ޙަސަންهللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  -: މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

  8ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞަބާހް    : 04ޖ ންޑާ ނަންބަރު  އ  

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އް    2022މޭ   ޖ އްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން  ހަމަ  ބޭފުޅަކު  ހިންގަވާނ   ކައުންސިލް  ނަންގަވާތީ  ޗުއްޓީ  ފ ށިގ ން  ދުވަހު 

 މިނިޓު (   10ނިންމުން ) 
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ހިންގުންހުށަހ ޅުން:  ކައުންސިލް  ދ ން  ދާނަމަ  ޗުއްޓީއަށް  ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އ އްފަހަރާ  ރައީސް ނުވަތަ   ހއ.  ކައުންސިލްގ  

މިގޮތުން   ހުށަހަޅަން.  ކުރުމަށް  ޙަވާލް  އާއި  ޢަބްދުއްލަތީފް  ޢަލީ  ރައީސް  ކައުންސިލްގ   ތުރާކުނު  މ ންބަރ  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު 

 ކައުންސިލް މ ންބަރު ބޭނުންވ އްޖ  ހިނދ އްގައި ވަރޗުއަލްކޮށް އަދި ޤާއިމްވ ހުރ  ކުރިއަށް ގ ންދ ވިދާނ ކަމަށް 

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަހްމަދު މުޢީން މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 އިންފާޒު هللا އަބްދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ކ ލާ  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 މުޙައްމަދު ސިނާދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ 

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ    އަތޮޅު .  ހއ 

 

 

 

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް  01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 02
✓    

 އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
✓    

 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 އިންފާޒުهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ހަސަން هللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

  ✓   ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    
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 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 11 : ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ  

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ އ   އަތޮޅު ކައުން   : 5ބަރު ން ޖ ންޑާ  ޚިދުމަތް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  އައި އައި،ޑީ،ކާރޑުގ   ދ މުން  ވަނަ    2022މޭ    01ސިލުން 

ދިއްދޫ   ތަކ ތި  ބޭނުންކުރި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އ   ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ދިނުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލުން  ދިއްދޫ  ފ ށިގ ން  ދުވަހުން 

  ( މިނިޓު   15ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )  

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އައި.ޑީ.ކާރޑުގ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ) ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ(  ހުށަހ ޅުން:   

 ތަކ ތި ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލްކުރުމަށް ފ ންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. 

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުހައްމަދު ސިނާދު މ ންބަރ    ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު .  ހއ   : ށަހ ޅުއްވީ ހު 

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ތުރާކުނު  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ   : ދުކުރ އްވީ ތާއީ 

 އަޙްމަދު މުޣާޛު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    އުލިގަން  ކައުންސިލްގ  މ މްބަރ    އަތޮޅު .  ހއ             

 އުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަތޮޅު ކަ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން 

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞައްފަތު މުޙައްމަދު 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 03
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 78 

 މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 04
✓    

 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 05
✓    

 ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 06
✓     

    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގ  ރައީސް  ކ ލާ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

  ✓   ޙަސަންهللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 10

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  11
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 12
✓    

     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 13

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  14
✓     

 

 

 

 

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

                   

 މޫސާ ޝަފީޤު                  

 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  42ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022  މޭ    10 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  42ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   -24

 މިނިޓް(   10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 41ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   -25

މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި   -26 އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތ ރި  ރާއްޖޭގ   މ ންބަރުން  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު 

މިނިސްޓްރީތަކަށް   ސަރުކާރުގ   އަތޮޅު  މަށް  އްވުޒިޔާރަތްކުރ ބައްދަލުކުރ އްވުމަށާއި  ހަމަޖ ހިފައިވާތީ،  ވަޑައިގަތުމަށް  މާލ  

ކައުންސިލްގ  މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން މާލ  ވަޑައިގަންނަވާނ  މ ންބަރުން ކަނޑައ ޅުމާއި، ރިޯޕޓް ފާސްކުރުމާއި އަދި ދަތުރަށް  

 މިނ ޓް(   25)ޚަރަދުވާ ފައިސާ ހަމަޖ އްސުމާއި މ ދު ގޮތ އް ނިންމުން  

ދ މުން  -27 ޚިދްމަތް  އިދާރާއިން  ބަދަލުކުރ ވިފައިވާތީ،  މި  ކައުންސިލަށް  ދިއްދޫ  ޚިދްމަތް  ހ އްދުމުގ   އައި.ޑީ.ކާޑު  ގ ންދިޔަ 

ކ މ ރާ   ޙަވާލުނުކުރ ވިވާތީ،  ކ މ ރާ  ޙަވާލުކުރިއިރު  ކައުންސިލާއި  ދިއްދޫ  ތަކ ތި  ބޭނުންވާ  ހ އްދުމަށް  އައި.ޑީ.ކާޑު 

 މިނިޓް(  20ޙަވާލުކުރުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމުން. ) 

ދުއް -28 މަސައްކަތްކުރުމާމ ދު  އ އްގަމުގައި  ހ ދުމުގ   ރަށަކުންލިބޭނ ގޮތް  ހުރިހާ  އަތޮޅުގ   ކާޑު  ލައިސަންސް  އުޅަނދުތަކުގ   ވާ 

 މިނ ޓް(  15މަޝްވަރާކުރުން )

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރހއ.  01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު   06
✓    
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 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  11
✓    

 

  11 : ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ   

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 - : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   41ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ކައުންސިލްގ  މ ންބަރހއ. އަތޮޅު  01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  09
✓    
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ.  10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  11
✓    

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރުން ރާއްޖޭގ  ޢިއްޒަތްތ ރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

ކައުންސި  އަތޮޅު  ހަމަޖ ހިފައިވާތީ،  ވަޑައިގަތުމަށް  މާލ   ޒިޔާރަތްކުރ އްވުމަށް  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ސަރުކާރުގ   ލްގ   ބައްދަލުކުރ އްވުމަށާއި 

ތ ރ އިން  ފައިސާ  މ ންބަރުންގ   ޚަރަދުވާ  ދަތުރަށް  އަދި  ފާސްކުރުމާއި  ރިޕޯޓް  ކަނޑައ ޅުމާއި،  މ ންބަރުން  ވަޑައިގަންނަވާނ   މާލ    

 މިނ ޓް(   25ހަމަޖ އްސުމާއި މ ދު ގޮތ އް ނިންމުން ) 

 އިންފާޒުهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހުށަހ ޅިފަރާތް: 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން   : ކުރިފަރާތް ތާއިދު  

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 

މުޙައް   ހުށަހ ޅުން:  އިބްރާޙީމް  ޖުމްޙޫރީއްޔާ  ރައީސުލް  އިއްޒަތްތ ރި  ރާއްޖޭގ   ކައުންސިލުން  އާއި  އަތޮޅު  ޞާލިޙް  މަދު 

ކައުންސިލްގ    އަތޮޅު  ދަތުރުގައި  ވަޑައިގަންނަވާ  މާލ   ކުރުމަށް  ބައިވ ރި    15ބައްދަލް  އ ސް.ޖީ  އަދި  މ ންބަރުން 

ކަންބޮޑުވުންތަކުގ      ކުރ އްވުމަށް  ހުރި  ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢުތަކާ  ތަރައްޤީގ   އަތޮޅުގ   ހއ.  އަދި  ހުށަހަޅަން. 

 ވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. މައްޗަށް މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

   ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  04
✓  

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓     
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    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  07
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޙުސައިން ނަޢީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ތަކަންދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓     

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަންބަރު   އިދާރާއިން    : 04އ ޖ ންޑާ  ކައުންސިލަށް  މި  ދިއްދޫ  ޚިދްމަތް  ހ އްދުމުގ   އައި.ޑީ.ކާޑު  ދ މުންގ ންދިޔަ  ޚިދްމަތް 

ކ   ޙަވާލުނުކުރ ވިވާތީ،  ކ މ ރާ  ޙަވާލުކުރިއިރު  ކައުންސިލާއި  ދިއްދޫ  ތަކ ތި  ބޭނުންވާ  ހ އްދުމަށް  އައި.ޑީ.ކާޑު  މ ރާ  ބަދަލުކުރ ވިފައިވާތީ، 

 މިނިޓް(   20ޙަވާލުކުރުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމުން. ) 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން   ހުށަހ ޅިފަރާތް: 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު   : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް 

ޚިދުމަތް    ހުށަހ ޅުން:  ހ އްދުމުގ   އައި.ޑީ.ކާޑު  ދ މުންގ ންދިޔަ  ޚިދުމަތް  ދިއްދޫގައި  ހއ.  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހއ. 

، އައި.ޑީ.ކާޑު ހ އްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކ ތި ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކުރިއިރު  ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލްކުރ ވިފައިވާތީ 

ފ ންނަކަމަށް   ލްކުރުމަށް  ޙަވާ ޙަވާލުން  އުޞޫލުން  ހަމަޖ ހިފައިވާ  ކ މ ރާ  ނުކުރ ވިވާ  ނުކުރ ވިވާތީ،ޙަވާލް  ޙަވާލު  ކ މ ރާ 

 ހުށަހަޅަން. 
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 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޙުސައިން ނަޢީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ތަކަންދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 

 12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 - : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަ  ހ ދުމުގ     5: ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  ރަށަކުންލިބޭނ ގޮތް  ހުރިހާ  އަތޮޅުގ   ކާޑު  ލައިސަންސް  އުޅަނދުތަކުގ   ދުއްވާ  އ އްގަމުގައި 

 މިނ ޓް(   15މަސައްކަތްކުރުމާމ ދު މަޝްވަރާކުރުން ) 

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ހއ. އަތޮޅު    ހުށަހ ޅިފަރާތް:   

 ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް    : ތާއިދު ކުރިފަރާތް   
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ޒޯން  ހުށަހ ޅުން:   އޭ  މަޝްވަރާކޮށް  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އ ންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  ލައިސަންސްގ   މިނިސްޓްރީ 

އަހަރަކު   މަދުވ ގ ން  ނ ގުމަށްފަހު  ހުއްދަ  ނަގަންޖ ހޭ  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ފޯރު  އ ޚިދުމަތް  ރަށްތަކަށް  ނުފ ށިވާ  ޚިދުމަތް 

 .  އ އްފަހަރު އ ޚިދުމަތް ރަށްރަށަށް ގޮސް ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ށް ކަމަ

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓     

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ.  06

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 08
✓    

     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 10
✓     

 

 10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  -: މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 - : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް 

މ ންބަރ ތުރާކުނު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     ހއ. 
 ކައުންސިލްގ  ރައީސް 
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  43ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022މޭ    17 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 
 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  43ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .1

 މިނިޓް(   10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 42ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   .2

ންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ގ ނ ސްފައިވާ އިސްލާޙްތައް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހި .3

 މިނިޓް ( 45ފާސް  ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން ) 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓    

 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ   06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ   09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  10
✓    
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  10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 - : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   42ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
✓    

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  07
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  09
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ.  10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  11
✓    

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ގ ނ ސްފައިވާ    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް (   45އިސްލާޙްތައް ފާސް  ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )  

 އީސް ޙުސައިން ނަޢީމް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރަހުށަހ ޅިފަރާތް: 

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު   : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

ވަނަ މާއްދާގ  )ޅ ( އުނިކުރުމަށާއި،    24ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހިންގާ ޤަވާއިދުގ     ހުށަހ ޅުން: 

ވަނަ މާއްދާގ  )ރ ( އިން )ޑ ( އަށް ފާސް    9އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާގޮތަށް ހިންގާ ޤަވާއިދުގ   ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  

 ކުރަން ފ ންނަކަށް ހުށަހަޅަން، 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 

 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރހއ.  01
✓    

  ✓   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02

 މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓     

    ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު   06

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 08
✓    

 ޙުސައިން ނަޢީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ތަކަންދޫ ، ކައުންސިލްގ މ މްބަރުހއ.އަތޮޅު  09
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10
✓    

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11

 ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  12
✓    

 10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 
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  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 02 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މޫސާ ޝަފީޤް 

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   
 ރައީސް 

 

 

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  44ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ ހުށަހ ޅުއްވި 

 2022މޭ    24 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  44ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .4

 މިނިޓް(   10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 43ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   .5

 މިނިޓް (  20ންމުން ) ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ބަޖ ޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނި .6

އިންޓަރނ ޓް ބޭންކިންގ  ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކައުންސިލްގ  ބޭންކް އ ކައުންޓްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގ  ހުއްދަ   .7

ދިނުމާ    އާއި އިންޓަރނ ޓް ބޭންކިންގ  ޚިދުމަތް ތަކާ ގުޅިގ ން ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔ ކިއުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގ  ހުއްދަ 

 މިނިޓް (   25ގުޅޭގޮތުން  ގޮތ އްނިންމުން ) 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ޞަބާޙް ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 89 

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  03
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  06
✓    

 ޙަސަން هللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ   07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  08
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  09
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު  10
✓    

 

  10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 - : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   43ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 01
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު  02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު  05
✓    



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 90 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 07
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ހއ. އަތޮޅު  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  10
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  11
✓    

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

  20ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ބަޖ ޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އްނިންމުން )    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް ( 

  

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހުށަހ ޅިފަރާތް: 

 ޙަސަންهللا ފަތުޙު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް    : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު 

ނަންބަރ:   ހުށަހ ޅުން:  ފޯމް  ކޮންޓްރޯލް  ބަޖ ޓު  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  -225(BCF)ތިލަދުންމަތީ 

BF/225/2022/2   .ްއިދާރީ މޭޒުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފ ންނަކަމަށ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  03
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ  04
✓    
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  06
✓     

    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ   07

 ހަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 

 12 : ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް  

  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

އިންޓަރނ ޓް ބޭންކިންގ  ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކައުންސިލްގ  ބޭންކް އ ކައުންޓްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް    : 4ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

އްދަ  ކުރުމުގ  ހުއްދަ އާއި އިންޓަރނ ޓް ބޭންކިންގ  ޚިދުމަތް ތަކާ ގުޅިގ ން ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔ ކިއުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގ  ހު 

 މިނިޓް (   25ގޮތ އްނިންމުން )  ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން   

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ށަހ ޅިފަރާތް: ހު     

 ޙަސަންهللا ފަތުޙު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް    : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

ކުރާ  އިންޓަރނ ޓް    ހުށަހ ޅުން:  އ ކައުންޓްތަކުން  ބޭންކް  ކައުންސިލްގ   ބޭނުންކުރަމުންދާ  ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ  

ހުށަހަޅަންޖ ހޭ   ބޭންކަށް  ގުޅިގ ން  ޚިދުމަތްތަކާއި  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނ ޓް  ދައާއި  ހުއް ކުރުމުގ   މުޢާމަލާތްތައް 

  ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފ ންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން ލިޔ ކިއުނަތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގ  ހުއްދަ އިދާރީ މޭޒުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 
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 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރހއ.  02
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  03
✓    

 މުޙައްމަދު ސިނާދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
✓     

    ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ   07

 ހަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 08
✓    

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގ  ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 09
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  10
✓    

 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
✓    

 

 12 : ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް  

  -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 މޫސާ ޝަފީޤް 

ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  
 ރައީސް 

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  45ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 93 

 2022މޭ    31 

  (  އ ޖ ންޑާ ފާސް ކުރި  : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  45ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .8

 މިނިޓް(   10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 44ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   .9

އ ފް.އޭ.އ މް އިން ބާއްވާ ނޯތު ލީގު ކޮލިފިކޭޝަންގައި ހއ. އަތޮޅުން ބައިވ ރިވ ފައިވާ ދ ޓީމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން   .10

 މާލީ އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމުން 

 . މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  ފައިވަނީ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    02
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލް މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީނު  06
✓    

    ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 07

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫނު  09
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު ހއ.  10
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  11
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  12
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ.  13
✓    

 

  10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   44ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައިސް މޫސާ ޝާފީޤު  01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  06
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  09
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  11
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު ހއ.  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  13
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  14
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ.  15
✓    

 15 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  
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ޓީމަށް    2ކުލިފިކޭޝަން ގައި ހއ. އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރުމަށް ބައިވ ރިވާ    އ ފް.އޭ.އ މް އިން ބާއްވާ ނޯތު ލީގު   : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމުން. 

  

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހުށަހ ޅިފަރާތް: 

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް    : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

ލީގު ކުލިފިކޭޝަން ގައި:  ހުށަހ ޅުން  ކޮންމ   ޓީމަށް    2 ހއ. އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރުމަށް ބައިވ ރިވާ  އ ފް.އޭ.އ މް އިން ބާއްވާ ނޯތު 

   ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން. 18750.00ޓީމަކަށް 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 

 

 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު ހއ. އަތޮޅު  01

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    02
✓    

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02

       ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު  04

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު  07

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07

    ހަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 08

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  09
✓    

    ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 10

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 11
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    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12

 

 

 02 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 08: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 02 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްނުވޭ   : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 މޫސާ ޝަފީޤް 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   
 ރައީސް 

 

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  46ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022ޖޫން  07 

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  46ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .11

 މިނިޓް(   10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 45ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ   .12

އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބާއްވާ ރަށަކަށް ކައުންސިލުން މާލީ އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާއި މ ދު ގޮތ އް ނިންމުން.  )   .13

 މިނިޓް (  45

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  އްވާ މ ންބަރުން ވޯޓް ދ  

  ފ ންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
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 ނުދ އްވާ 

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    02
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ.  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލް މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީނު  06
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 07
✓    

 ހާރޫނު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު  10
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  11
✓    

 ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ  12
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  13
✓    

 

  10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 1 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   45ވަނަ ދައުރުގ     4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 . މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައިސް މޫސާ ޝާފީޤު  01
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
✓    
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 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  04
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  06
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08
✓    

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  09
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  11
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު ހއ.  12
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  13
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  14
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ.  15
✓    

 14 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބާއްވާ ރަށަކަށް ކައުންސިލުން މާލީ އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާއި މ ދު ގޮތ އް    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް (  45ނިންމުން.  ) 

 ރަޝީދު هللا މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހުށަހ ޅިފަރާތް: 

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތުރާކުނު  ކައުންސިލްގ  ރައީސް    : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފުޢަތު މުޙައްމަދު             

 އ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހ             

ނަންބަރ  :  ހުށަހ ޅުން  ކުރިއަށް    3އ ޖ ންޑާ  ހުށަހަޅައިގ ން  ޖަލްސާއަކަށް  ޢާއްމު  ހ ދުމަށްފަހު  އުޞޫލ އް  މައްސަލައަށް  ގައިވާ 

 ގ ންދިއުމަށް ފ ންނަކަމަށް 
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 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

    ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    02

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ކައުންސިލްގ  މ ންބަރހއ. އަތޮޅު  03

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛުމުޙައްމަދު  04

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  05

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  06

    އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  08

    ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  09

    ހަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު 10

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން  11
✓    

    ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 12

    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު 13

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 14

 

 

 07 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 04: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 
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 02 : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 ފާސްވި އަޣުލަބިއްޔަތުން   : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 މޫސާ ޝަފީޤް 

ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  
 ރައީސް 

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  48ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022ޖޫން  22    

  (  އ ޖ ންޑާ ފާސް ކުރި  : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  48ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .14

އ ހީދިނުމުގ  ޤަވާޢިދު" ފާސްކުރުމަށް   .15 މާލީ އ ހީތ ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ލޯނު  އ ކި ފަރާތްތަކަށް  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ބޭއް  2022ޖޫން    14 ކައުންސިލްގ   ގައި  ދައުރުގ   4ވުނު  ނިމިފައިނުވާތީ    47ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް  ވަނަ 

 މިނ ޓް(  45ޤަވާޢިދު ނުނުމިއޮތްބަޔާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން. )

ކަ .16 ރަށަކަށް  )ހޯސްޓްކުރާ(  ބާއްވާ  މުބާރާތްތައް  ކުޅިވަރު  ޤައުމީ  ބޭއްވޭ  މާލީ  އަތޮޅުގައި  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  އުންސިލަށް 

 މިނ ޓް(  30އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާއި މ ދު ގޮތ އް ނިންމުން.  ) 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ    06
✓    

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލް މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީނު  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  08
✓    

 ޙަސަން هللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫނު  10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު  11
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ  12
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  13
✓    

 

  13 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  

 އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އ ކި ފަރާތްތަކަށް މާލީ އ ހީތ ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ލޯނު އ ހީދިނުމުގ    : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު   .17

ފާސްކުރުމަށް   ކައުންސިލްގ   ގައި    2022ޖޫން    14ޤަވާޢިދު"  ދައުރުގ   4ބޭއްވުނު  ބައްދަލުވުމުގައި    47ވަނަ  ވަނަ 

 ( ފާސްކުރުން.  އ ޤަވާޢިދު  ފަހު  ކުރުމަށް  މަޝްވަރާ  ގުޅޭގޮތުން  ނުނުމިއޮތްބަޔާ  ޤަވާޢިދު  ނިމިފައިނުވާތީ    45މަޝްވަރާކޮށް 

 މިނ ޓް( 

ލޯނު އ ހީ ދިނުމުގ  ޤަވާޢިދު މިހާރު ހުށަހ ޅިފައިވާ  ތޮޅު ކައުންސިލުން އ ކިފަރާތްތަކަށް މާލީ އ ހީތ ރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމާއި  އަ

 ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފ ންނަ ކަމަށް:  

 ހުށަހ ޅުއްވި ފަރާތް:   ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޒު މުޙައްމަދު

 އިންފާޒް هللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުތާއީދު ކުރ އްވި ފަރާތް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ކ ލާ  

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލް މ ންބަރ ޞަފުޢަތު މުޙައްމަދު 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 
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 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު  01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  06
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  08
✓    

 ޙަސަން هللا ފަތުހުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  10
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު  11
✓    

 ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  12
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  13
✓    

 

 13 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 

ނަ  އަތޮޅު    : 3ބަރު ން އ ޖ ންޑާ  ކައުންސިލަށް  ރަށަކަށް  )ހޯސްޓްކުރާ(  ބާއްވާ  މުބާރާތްތައް  ކުޅިވަރު  ޤައުމީ  ބޭއްވޭ  އަތޮޅުގައި 

 މިނ ޓް(  30ކައުންސިލުން މާލީ އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާއި މ ދު ގޮތ އް ނިންމުން.  )



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 103 

 އިންފާޒް  هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހުށަހ ޅިފަރާތް:  

 އަޙްމަދު މުޢާޒް މުޙައްމަދު    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު  ކައުންސިލްގ  ރައީސް    : ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

ޤައުމީ  :  ހުށަހ ޅުން  ބޭއްވޭ  އ ހީތ ރިކަން  އަތޮޅުގައި  މާލީ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ރަށުކައުންސިލަށް  ހޯސްޓްކުރާ  ބާއްވާ  މުބާރާތްތައް 

 ޅަން. ދިނުމާބ ހޭ ޤަވާޢިދ އް ހ ދުމާއި އަދި މިޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ދ ންއަންނަ ޖަލްސާއަކަށް ޤަވާޢިދު ޑްރާފުޓ އް ފޮނުވަން ހުށަހަ

 . ވާ ގޮތަށ ވ  ފައިވަނީ މިދަންނަ މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަ 
ށް ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

    ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛުމުޙައްމަދު  03

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04

    ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  05

    އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  06

    ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހއ.  08

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު  09

    ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ މ މްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 10

 

 05  : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 01: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 04   : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 02         ވޯޓްގައި ބައިވ ރިނުވާ: 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވި:    : ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 މޫސާ ޝަފީޤް 
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   
  ރައީސް 

 

 

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  49ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 ފާސްވިގޮތް. އްވުންތައް ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022ޖޫން  28    

  (  ފާސް ކުރި އ ޖ ންޑާ : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  49ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .18

 މިނ ޓް( 10)  .ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ ޢާއްމު  47،48ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގ   .19

ޅު ފ ންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފ ންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި އ ކިއ ކި ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ  އަތޮ  .20

 މިނ ޓް(  40އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާބ ހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން. )

 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

  ފ ންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދ އްވާ 

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލް މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީނު  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ޙަސަން هللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހުހއ. އަތޮޅު  08
✓    
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 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫނު  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު  10
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލް މ ންބަރ އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  11
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  12
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  13
✓    

 

  13 : ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް  

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

ނަންބަރު   ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ  އަތޮޅު  ދައުރުގ   4ހއ.  ބައްދަލުވުމުގ     48،  47ވަނަ  ޢާއްމު  ވަނަ 

 މިނ ޓް   10ފާސްކުރުން. )   ޔައުމިއްޔާ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

  ފ ންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދ އްވާ 

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ  04
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  05
✓    

 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލް މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީނު  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ   07
✓    

 ޙަސަން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހު 08
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫނު  09
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ   10
✓    
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 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 11
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  12
✓    

 ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު  13
✓    

 

 

  13 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

ޅު ފ ންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފ ންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި އ ކިއ ކި ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު ކުރާ  އަތޮ  3އ ޖ ންޑާ ނަންބަރ: 

 ފަރާތްތަކަށް މާލީ އ ހީތ ރިކަން ދިނުމާބ ހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން.  

 

ންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  "އަތޮޅު ފ ންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފ  

ޤަވާޢިދު   ދިނުމުގ   އ ހީތ ރިކަން  މާލީ  ކައުންސިލްތަކަށް  ހިންގާ  ރާވާ  ގ ނ ވުން  " ޙަރަކާތްތައް  މަރުޙަލާގއި  ކޮމިޓީ  ކައުންސިލްގ  

 އ ކު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން: އި އިޞްލާޙުތަކާ 

 ކައުންސިލް މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން ހުށަހ ޅި ފަރާތް : ހއ.އތޮޅު  

 ތާއިދު ކުރި ފަރާތް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިންނަޢީމު 

 "         ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު               

 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަ 
ކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  01
✓    
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 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  06
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  07
✓    

 ރަޝީދު هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު ހއ.  08
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު  10
✓    

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން ހއ.  11
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  12
✓    

 

 12 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި  

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 1ވޯޓްގައި ބައިވ ރިނުވާ:  

 ވޯޓްގައި ބައިވ ރިވ ލ އްވި މ ންބަރުންގ  އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

  

 މޫސާ ޝަފީޤް 

ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  
  ރައީސް 
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ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  50ވަނަ ދައުރުގ    04 ކައުންސިލްގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހ ޅު ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުން ތަކާއި، އ 

 2022ޖުލައި    05 

  (  އ ޖ ންޑާ ފާސް ކުރި  : )01  ބަރު ން އ ޖ ންޑާ ނަ 

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގ  އ ޖ ންޑާ ފާސްކުރުން. )  50ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގ   .21

 މިނ ޓް( 10) .ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 50ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގ   .22

ތައްޔާރު  2023  .23 ލަފާކޮށް  އަހަރަށް  ބަޖ ޓްގައި،  ވަނަ  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  ހއ.  މުހިންމު    2023ކުރާ  އަހަރުގ   ވަނަ 

ޙަރަކާތްތައް، ޚާއްޞަ މުބާރާތްތައް، ތާރީޚީ ދުވަސްތައް އަތޮޅުގ  ހުރިހާ ރަށްތަކ އް ޝާމިލްވާގޮތަށް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރާނ   

ދު  މުބާރާތްތަކާއި،  ޙަރަކާތްތަކާއި،  މިދ ންނ ވި  ކަނޑައ ޅުމާއި،  ކައުންސިލްގައި  ރަށްތައް  މ ދު  ބަޖ ޓްކުރުމާއި  ވަސްތަކަށް 

 މިނ ޓް(  40މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އް ނިންމުން )

 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 މުޢާޒް މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ    06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 08
✓    

 ޢަލީ ސިނާން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  10
✓    
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  10 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ   

 ވޯޓްގައި ބައިވ ރިވ ލ އްވި މ ންބަރުންގ  އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގ  ޔައުމިއްޔާ   50ވަނަ ދައުރުގ   4ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ     : 02އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު  

 މިނ ޓް   10ފާސްކުރުން. ) 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށ ވ  މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 ނަން #
  ފ ންނަ
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވާ 

 ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ    01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޒް މުޙައްމަދު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ޙަސަން هللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުހުހއ. އަތޮޅު  08
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު 09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  10
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  11
✓    

 

  11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -: ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  



މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގ  ރިޕޯޓް                ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާ       6ވަނަ އަހަރުގ  ފުރަތަމަ     2022 Page 110 

 

ނަންބަރ:  ބަޖ ޓްގައި،    2023  3އ ޖ ންޑާ  ކައުންސިލްގ   އަތޮޅު  ހއ.  ތައްޔާރުކުރާ  ލަފާކޮށް  އަހަރަށް  ވަނަ    2023ވަނަ 

 ޝާމިލްވާގޮތަށް ރާވާ  އަހަރުގ  މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް، ޚާއްޞަ މުބާރާތްތައް، ތާރީޚީ ދުވަސްތައް އަތޮޅުގ  ހުރިހާ ރަށްތަކ އް 

މ ދު   ބަޖ ޓްކުރުމާއި  ދުވަސްތަކަށް  މުބާރާތްތަކާއި،  ޙަރަކާތްތަކާއި،  މިދ ންނ ވި  ކަނޑައ ޅުމާއި،  ރަށްތައް  ކުރާނ   އިންތިޒާމު 

 ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ އް ނިންމުން.  

ނަންބަރ   ގުޅިގ ން  3އ ޖ ންޑާ  މައްސަލައާއި  އިޞްލާޙުތަކާއ ކު  ގައިވާ  ގ ނ ވިފައިވާ  ކަރުދާހަށް  ވަނަ    2023ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތާރީޚީ   މުބާރާތްތަކާ،  ޚާއްޞަ   ، ޙަރަކާތްތަކާ  މުހިއްމު  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ކަރުދާހުގައި  ތާވަލްގައި  މަސައްކަތ  އަހަރުގ  

ބަޖ ޓްގައި ހިމަނާ ބަޖ ޓްކުރުމަށް ފ ންނަ    ވަނަ އަހަރުގ    2023ދުވަސްތައް ހިމަނާ އ ކަރުދާހުގައިވާ މިދ ންނ ވި ޙަރަކާތްތައް  

 ކަމުގައި ހުށަހަޅަން. 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކައުންސިލްގ  ރައީސް  ހޯރަފުށީހުށަހ ޅި ފަރާތް : ހއ.އތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ 

 މުޙައްމަދުތާއިދު ކުރި ފަރާތް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޒު 

 ޙަސަންهللا "         ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙު               

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މ ންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފު                        

 

 . ށ ވ  ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަ މ ންބަރުން ވޯޓް ދ އްވާ 

 

 ނަން #
ފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފ ންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
ވޯޓު  
 ނުދ އްވަ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  01
✓    

 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ 02
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  03
✓    

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގ  ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  05
✓    

 އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ  ކ ލާ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  06
✓    

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  07
✓    

 ޙަސަންهللا ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ފަތުޙުހއ. އަތޮޅު  08
✓    
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 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ އުތީމު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަބްދު  09
✓    

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  10
✓    

 ކައުންސިލްގ  މ ންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގ  ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު  11
✓    

 

 

 11 : ފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -:  ނުފ ންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދ އްވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު 

 -  : ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދ އްވާ މ ންބަރުންގ  އަދަދު 

 -ބައިވ ރިނުވާ:  ވޯޓްގައި  

 އިއްތިފާޤުން   : ފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ   / މިހުށަހ ޅުން ފާސްވި  

 

 

 

 

  

 މޫސާ ޝަފީޤް 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކައުންސިލްގ ކައުންސިލްގ   
  ރައީސް 
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 ނިންމުން 

އަހަރުގ  ފުރަތަމަ    2022މި ރިޯޕޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   އިދާރާއިން    6ވަނަ  ކައުންސިލް  މަސް ދުވަހު އަތޮޅު 
މައިގަނޑު ގޮތ އްގައި ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޯޕރޓ ކ ވ .  ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަން  

  އ ކުގައި ކަމަށް ވުމާ އ ކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  މ ންބަރުންނާއި ތަންފީޒުކުރ ވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކ އްގ  ފުރިހަމަ އ އްބާރުލުމާ
ތަކުގ   ،  މުއައްސަސާ  ސަރުކާރުގ   ހިމ ނޭ  ރަށްރަށ އްގ   ހުރިހާ  އަތޮޅުގ   މުވައްޒަފުންނާއި  އިދާރީ  ކައުންސިލްއިދާރާގ   އަތޮޅު 

ފާހަގަ ކުރަމ ވ . އަދި އަހަރަކަށް ވުރ  އަހަރ އް މި    ވ ރިންނާއި މުވައްޒަފުންގ  އ އްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބ މުންދާކަން އުފަލާއ ކު
 އިދާރާއަށް ކުރިއ ރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އ ދ މ ވ .  

19   L1442 

 2022    ޖުލައި     20

 


