
         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ގައި ހުށަހެޅުއްވި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު   40ވަނަ ދައުރުގެ   04  ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ

 2022 އޭޕްރީލް 19 

  (  ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01  ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

އަތޮ -1 އުތުރުުބރީ  ދައުރުގެ    4ކައުންސިލްގެ    ޅުތިލަދުންމަތީ  )  40ވަނަ  ފާސްކުރުން.  އެޖެންޑާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އާންމު    5ވަނަ 

 މިނިޓް( 

 10ފާސްކުރުން. )  ޔައުމިއްޔާވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ    38ވަނަ ދައުރުގެ    4ކައުންސިލްގެ    ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު -2

 މިނިޓް( 

ދުވަސް    20ން ފެށިގެން އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ާބކީ  އޭޕްރީލު  20ސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުން -3

 މިނެޓް(  15ނެންގެވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ޗުއްޓީ ދިމުނާމެދު ގޮތެއްނިންމުން. )

 މިނެޓް( 30ފާސް ކުރުން. )ހޯރަފުށި، އުލިގަން، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް  -4

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ޓް ދެއްވާ މެންބަރުން ވޯ 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01
    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ  02
    ✓ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ންސިލްގެމެމްބަރުޅު ކައުހއ.އަތޮ 03
    ✓ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
    ✓ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  05
    ✓ ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
    ✓ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
    ✓ ޖައިލަމް ޙާރޫމްކައުންސިލްގެ ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08



         ` 
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    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
    ✓ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 11
 

  10 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު   މަށް ވޯޓް ފެންނަ ކަ 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   38ވަނަ ދައުރުގެ    4ލްގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި   :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
ފެންނަ   ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

          ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01
    ✓ އީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ސިލްގެ ނައިބު ރަ ހއ.އަތޮޅު ކައުން 02
    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ތުރާކުނު  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
    ✓ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
    ✓ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
    ✓ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  06
    ✓ އިންފާޒުهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
    ✓ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރުއަތޮހއ. 08
    ✓ ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 10
    ✓ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ގެމެމްބަރުކައުންސިލް ހއ.އަތޮޅު  11
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12

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

 -  :ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދުކި ވަ 



         ` 
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 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އޭޕްރީލުން ފެށިގެން އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ    20ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް    :3ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ 

 މިނެޓް(   15ޅުއްވާފައިވާތީ، ޗުއްޓީ ދިމުނާމެދު ގޮތެއްނިންމުން. ) ދުވަސް ނެންގެވުމަށް ހުށަހަ   20

 ން ކައުންސިލް ހިންގުން ނާއިްބ ރައީސް ހަވާލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗުއްޓީން އެުބރި ނިކުންނަދެހުށަހެޅުން:
 

 ޖައިލަމް ޙާރޫން އީސް ކައުންސިލްގެ ރަމާރަންދޫ  މެންބަރ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު. ހއ :ށަހެޅުއްވީ ހު

 މުޙައްމަދު ޞައްފަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ބަރާށުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  އަތޮޅު . ހއ :ދުކުރެއްވީ ތާއީ 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ފީޤު ލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަހއ. އަތޮޅު ކައުންސި 01

    ✓ އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  02
    ✓ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
    ✓ ސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ންސިލްގެ ރައީއުލިގަމު ކައު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
     ✓ ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
    ✓ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  08
    ✓ ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
    ✓ ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު 10
     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
     ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
 

 11 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 1 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން. ފާސްވީ    :ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 ންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާ   38ވަނަ ދައުރުގެ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
ފެންނަ   ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

          ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު ހއ. އަތޮޅު  01
    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިހަވަންދޫ  02
    ✓ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
    ✓ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  04
    ✓ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 05
    ✓ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
    ✓ އިންފާޒުهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
    ✓ ފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ވަށަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
    ✓ ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް   މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 10
    ✓ އުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ކަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12

 12 : ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ  
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  :ންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރު 
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މިނެޓް(   30ހޯރަފުށި، އުލިގަން، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ފާސް ކުރުން. )   :4ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 ންގ ރިޕޯޓް ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.ހުސަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އުލިގަން،ދިއްދޫ އަދި ހޯރަފުށި މި ތިންރަށުގެ މޮނިޓަރިހުށަހެޅުން:

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން މެންބަރ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު. ހއ :ށަހެޅުއްވީ ހު



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުތީމް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ  އަތޮޅު . ހއ :ދުކުރެއްވީ ތާއީ 

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޓީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ތުރާކުނު މްބަރ  ކައުންސިލްގެ މެ  އަތޮޅު. ހއ           

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤު  01

    ✓ ޞަބާޙް  ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު 02
    ✓ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 03
  ✓   އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުއާޛު މުހައްމަދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 04
    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  05
     ✓ ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު   ހޯރަފުށީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 06
    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 07
  ✓   ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން ، ންސިލްގެމެމްބަރުކައުހއ.އަތޮޅު  08
    ✓ ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
    ✓ ޙަސަންهللا ފަތުޙު ކައުންސިލްގެ ރައީސް    ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 10
    ✓ ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް   މާރަންދޫ، މެމްބަރުކައުންސިލްގެހއ.އަތޮޅު  11
    ✓ ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 12
     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 13
     ✓ ، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  14
 

 11 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 3 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ޔަތުން. އަޣުލަބިއް ފާސްވީ    :ފާސްނުވޭ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

                   

 މޫސާ ޝަފީޤު                        
 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  

 
 
 

 
 

 
 
 

17 


