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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

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

 2022 މޭ  10 

  ( ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01 ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 މިނިޓް( 5ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 42ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  -1

 މިނިޓް( 10ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ) 41ވަނަ ދައުރުގެ  4ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނ ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާިއ  -3

މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާީތ، އަތޮުޅ މަށް އްވުޒިޔާރަތްކުރެބައްދަލުކުރެއްވުމަށާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް 

ނޑައެޅުމާއި، ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި އަދި ދަތުރަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ގެ ތެެރއިން މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ެމންބަރުން ކަ

 މިެނޓް(  25)ޚަރަދުވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ކުރެވިފައިވާތީ، އައި.ޑީ.ކާޑު މި އިދާރާއިން ޚިދްމަތް ދެމުންގެންދިޔަ އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދްމަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލު -4

ހެއްދުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ިދއްދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރިއިރު ކެމެރާ ޙަވާލުނުކުރެވިވާތީ، ކެމެރާ ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް 

 މިިނޓް( 20ނިންމުން. )

ެހދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާމެދު އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިސަންސް ކާޑު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުންިލބޭނެގޮތް  -5

 މިނެޓް( 15މަޝްވަރާކުރުން )

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 01
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
     ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  04
     އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  05
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
     ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  07
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  08
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
     ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  ހއ. އަތޮޅު 01
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  11
 

  11 :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  41ވަނަ ދައުރުގެ  4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ 
ފެންނަ  ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 01
     މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު  02
     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
     އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  05
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
     ޙާރޫން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް  08
     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 09
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން  10
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު  11



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

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

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން  :ފާސްނުވޭ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން  :3ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ 

ލްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އަތޮޅު ކައުންސި 

ން ކަނޑައެޅުމާއި، ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި އަދި ދަތުރަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ މެންބަރު 

 މިނެޓް( 25ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން )

 އިންފާޒުهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހުށަހެޅިފަރާތް:

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ :ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

 ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްޙޫރީއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ބައްދަލް ކުރުމަށް މާލެ  ހުށަހެޅުން:

ހުށަހަޅަން. އަދި ހއ. އަތޮޅުގެ   މެންބަރުން އަދި އެސް.ޖީ ބައިވެރި ކުރެއްވުމަށް  15ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މައްޗަށް މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން.

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ރުން ވޯޓް ދެއްވާ މެންބަ 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 01
     ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ  02
     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  04
      އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ  05
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

     ރަޝީދު هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 07
     ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ޙުސައިން ނަޢީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތަކަންދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
     ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 10
     ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާންމުރައިދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 11
      ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 12
 

 11 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 :މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން.ފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

މި އިދާރާއިން ޚިދްމަތް ދެމުންގެންދިޔަ އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދްމަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ،  :04އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރިއިރު ކެމެރާ ޙަވާލުނުކުރެވިވާތީ، ކެމެރާ ޙަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 މިނިޓް( 20ނިންމުން. )

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  ހުށަހެޅިފަރާތް:

 އަޙްމަދު މުޣާދު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުލިގަމުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  :ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

 ޢަލީ ސިނާން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް 

ތޮޅު ކައުންސިލުން ހއ. ދިއްދޫގައި ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔަ އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަްށ ހއ. އަ ހުށަހެޅުން:

ނުކުރެވިވާތީ،ޙަވާލް  ކުރިއިރު ކެމެރާ ޙަވާލު ބަދަލްކުރެވިފައިވާތީ، އައި.ޑީ.ކާޑު ހެއްދުމަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ޙަވާލު

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޙަވާލުން ޙަވާލްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. ނުކުރެވިވާ ކެމެރާ

 



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ
ފެންނަ  ނަން #

 ކަމަށް 
ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ 

     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 01
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
     ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  04
     އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  05
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
     ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު  07
     ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 08
     ޙުސައިން ނަޢީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތަކަންދޫ ، 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 ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިސަންސް ކާޑު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުންލިބޭނެގޮތް ހެދުމުގެ  5:ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 މިނެޓް( 15މަސައްކަތްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން )

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން  ހުށަހެޅިފަރާތް: 

 ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ބާރަށުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  :ތާއިދު ކުރިފަރާތް  



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ގެ ޚިދުމަތް ނުފެށިާވ ޒޯން ލައިސަންސް މަޝްވަރާކޮށް އޭއެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްހުށަހެޅުން: 

ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު މަދުވެގެން އަހަރަުކ އެއްފަހަރު އެޚިދުމަތް ރަށްރަށަށް ގޮސް ގަންެޖހޭ ނަރަށްތަކަށް އެޚިދުމަތް ފޯރު ކޮށްިދނުމަށްޓަކައި 

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން.

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

     ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 01
     ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  02
     ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  03
     ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ. އަތޮޅު  04
      އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު  05
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  06
     ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ކައުންސިލްގެމެމްބަރުހއ.އަތޮޅު  07
     ރަޝީދު هللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 08
     މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރު 09
      ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  10
 

 10 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް 
 މެންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ހއ.
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