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ރާ  ދާ ލްގެ އި އުންސި ރުބުރީ އަތޮޅު ކަ މަތީ އުތު ދުން ލަ  ތި

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގައި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު   48ވަނަ ދައުރުގެ    04  ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް.ހުށަހެޅު  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ
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ންޑާ ނަ   :01  ބަރު ން އެޖެ

 މިނިޓް(  5)ދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.ވަނަ އާންމު ބައް 48ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .1

 

ވާ އް ބަރުން ވޯޓް ދެ ން ވެ މެ ށެ ތަ ންނަވާ ގޮ  . ފައިވަނީ މިދަ

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    ✓ ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙްހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   01
    ✓ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 02
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު 03
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު 04
    ✓ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދުހއ. އަތޮޅު   05
    ✓ އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
    ✓ ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީނު 07
    ✓ ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު   08
    ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުހު 09
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫނު 10
    ✓ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމުހއ. އަތޮޅު   11
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 12
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު 13
 



 

 
 
 
ނަ  ފެ ބަރުންގެ ޢަދަދުން ން ވި މެ އް ށް ވޯޓް ދެ   13 : ކަމަ

ބަރުންގެ ޢަދަދު ން ވި މެ އް ށް ވޯޓު ދެ ންނަ ކަމަ ފެ  -: ނު

ބަރުންގެ އަދަދު ން ވާ މެ އް ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެ ކި   : ވަ
ވި   ސް ށަހެޅުން ފާ ހު ނުވ   /މި ސް ތިފާޤުން   : ފާ އް ވީ: އި ސް  ފާ

ންބަރު   .2 ންޑާ ނަ    :02އެޖެ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކިފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމާއި ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު މިހާރު 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޒު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު  ހއ.އަތޮޅު  ފަރާތް:    ހުށަހެޅުއްވި 

 މުޙައްމަދު

 އިންފާޒްهللا ތާއީދު ކުރެއްވި ފަރާތް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލް މެންބަރ ޞަފުޢަތު މުޙައްމަދު 

ވާ އް ބަރުން ވޯޓް ދެ ން ވެ މެ ށެ ތަ ންނަވާ ގޮ  . ފައިވަނީ މިދަ

ފެންނަ  ނަން #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވަ

    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙްހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އިހަވަންދޫ   01
    ✓ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 02
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު 03
    ✓ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދުހއ.އަތޮޅު  04
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު 05
    ✓ އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
    ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީންހއ.  07
    ✓ ރަޝީދުهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 08
    ✓ ޙަސަންهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފަތުހު 09
    ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫންހއ.  10
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު 11
    ✓ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިނާން 12
    ✓ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.  13

ދު ބަރުންގެ ޢަދަ ން ވި މެ އް ށް ވޯޓް ދެ ނަ ކަމަ ން  13 :ފެ
ބަރުންގެ ޢަދަދު ން ވި މެ އް ށް ވޯޓު ދެ ންނަ ކަމަ ފެ  -:  ނު



 

 
 

ބަރުންގެ އަދަދު ން ވާ މެ އް ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެ ކި  -  :ވަ
ވި   ސް ށަހެޅުން ފާ ހު ނުވ   /މި ސް ވީ  :ފާ ސް ފާޤުން   : ފާ ތި އް  އި

 

ންޑާ ނަ    :3ބަރު ން އެޖެ

 މާލީ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ރަށުކައުންސިލަށް  ހޯސްޓްކުރާ  ބާއްވާ  މުބާރާތްތައް  ޤައުމީ  ބ އްވ   އަތޮޅުގައި:  ހުށަހެޅުން

 ޖަލްސާއަކަށް  ދެންއަންނަ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  މިޤަވާޢިދު  އަދި  ހެދުމާއި  ޤަވާޢިދެއް  ދިނުމާބެހ   އެހީތެރިކަން

 .ހުށަހަޅަން  ފޮނުވަން ޑްރާފުޓެއް ޤަވާޢިދު

 

ހެޅިފަރާތް:   ށަ  އިންފާޒް  هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހު

ފަރާތް:  ރި އިދު ކު  އަޙްމަދު މުޢާޒް މުޙައްމަދު   ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތާ

 

ވާ އް ބަރުން ވޯޓް ދެ ން ވެ މެ ށެ ތަ ންނަވާ ގޮ  . ފައިވަނީ މިދަ

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    ޝަފީޤުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ   01
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް 02
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާުޛމުޙައްމަދު 03
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މޮޅަދޫ   04
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު 05
    އިންފާޒްهللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
    ރަޝީދުهللا ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ   07
    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން 08

    ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމު 09

    ކައުންސިލްގެމެމްބަރު، ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުހއ.އަތޮޅު  10
 

ދު ބަރުންގެ ޢަދަ ން ވި މެ އް ށް ވޯޓް ދެ ނަ ކަމަ ން  05   : ފެ

ބަރުންގެ ޢަދަދު ން ވި މެ އް ށް ވޯޓު ދެ ންނަ ކަމަ ފެ   01 : ނު

ބަރުންގެ އަދަދު ން ވާ މެ އް ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެ ކި  04   : ވަ



 

 

 

އި   ގަ ވެރިނުވާ: ވޯޓް އި  ބަ

 ނަން #

 ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   01

 ވަށަފަރު ކައުނސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުޢީން  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ   02

         

ވި   ސް ށަހެޅުން ފާ ހު ނުވ    /މި ސް ލަބިއްޔަތުން   :ފާ ޣު ވި: އަ ސް  ފާ

 

 

 

 

ފީޤް ސާ ޝަ  މޫ
ސް  އީ ންސިލްގެކައުންސިލްގެ ރަ އު ރުބުރީ ކަ ތު ންމަތީ އު ލަދު  ތި
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