
         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ގައި ހުށަހެޅުއްވި ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު  37ވަނަ ދައުރުގެ  40 ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ

 2022 މާރިޗު 22 

  ( ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01 ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 37ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު -1

 މިނިޓް(

ގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން ) ވަނަ ޢާންުމ ބައްދަލްުވމު 36،35ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -2

 މިނިޓު ( 10

ތިލަދުމްތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ " ހިންގާ ޤަވާއިދު " އިސްލާޙް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން)  -3

 މިނިޓް ( 30

ރައްޔިތުން އަރުވާމުދާ ބޭލުމާއި،އެރުވުމުގެ ފެރީން ޢާންމު ހއ. އަތޮޅުގައި ފެނީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ އެމް.ޓީ.ސީސީގެ  -4

 މިނިޓް ( 15ވާ ކުރަމުންދާތީ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން) އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފާ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ ޝަކު

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ނުދެއްވާ ވޯޓު 

     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  02
     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
     އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
     މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
     ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
     އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07



         ` 
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     ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
     ޙަސަންهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ފިއްލަދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
     ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 13
     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 14
     ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ  15
 

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  35ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
ފެންނަ  ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

     ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު  01
     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 02
     އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
     މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
     ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
     އިންފާޒްهللا ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
     ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  07
     ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
     ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  10
     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
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 12 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  36ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :2ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 
 ފެންނަ ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 
 ނުދެއްވާ 

     ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު  01
     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 02
     އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
     މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
      ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
     އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
     ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  07
     ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
     ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު  10
    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
      ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
 

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

 އިއްތީފާޤުން ފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ހިންގާ ޤަވާއިދު " އިސްލާޙް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ންމަ ތިލަދު  :3ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 މިނިޓް ( 30ގޮތެއް ނިންމުން) 
 

 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙު ކުރުން. 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  15ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 

ވޯޓު ދޭއިރު، ވޯޓުދޭންވާނީ އަތް މައްޗަށް އުފުލާ ޒަމާނީ މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތްބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލްވުންތަކުގައި 

 އިން ސާފުވާގޮތަށް ނުވަތަ އަނގަބަހުން ސާފުވާނެ ގޮތަށް އެ މައްސަލައެގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދޭގޮތް ހާމަ ކުރުމާއިއެކުގައެވެ.ވީޑިއޯ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  19ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ފަހަތަށް ޖަދުވަލެއް އިތުރުކުރަން. އެޖަދުވަލަކީ ކައުންސިލްގެ 

 ވާގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލްވުންތަކަށް އެޖެންޑާގައި މެންބަރުން ކަންކަން ހިމެނުމަށް އެދޭ ފޯމް

 އިންފާޒު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާމެންބަރ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ހއ :ށަހެޅުއްވީ ހު

 މުޙައްމަދު ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޮޅަދޫކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  އަތޮޅު. ހއ :ދުކުރެއްވީ ތާއީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

     ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ  01
     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 02
     އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
     މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
      ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
     އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
     ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
     ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ޙަސަންهللا ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުޙު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
     ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު  10
    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
      ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 

 12 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ހއ. އަތޮޅުގައި ފެނީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ އެމް.ޓީ.ސީސީގެ ފެރީން ޢާންމު ރައްޔިތުން އަރުވާމުދާ  :4ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 މިނިޓް ( 15ބޭލުމާއި،އެރުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކްވާ ކުރަމުންދާތީ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން) 

 އްދަލްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހުަށހަޅަން.އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެކު މަޝްވަރާބަ 

 އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުލިގަމުމެންބަރ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ހއ :ށަހެޅުއްވީ ހު

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުތީމްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  އަތޮޅު. ހއ :ދުކުރެއްވީ ތާއީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 
 ފެންނަ ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 01
     މުއާޛު މުހައްމަދު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 02
     މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
      ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
     އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
     ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
     ރަޝީދު هللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
     ޙަސަންهللا ފަތުޙު ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
    މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
      މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު  11
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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 09 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 02 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

                   

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް                
 ނާއިބްރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
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