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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ގައި ހުށަހެޅުއްވި  ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމު   55ވަނަ ދައުރުގެ   04  ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 އްވުންތައް ފާސްވިގޮތް. ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވުން ތަކާއި، އެ

 2022އޮގަސްޓް  30  

  (  ފާސް ކުރި އެޖެންޑާ : )01  ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 55ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  -1

 މިނިޓް(  5ވަނަ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.) 54ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  -2

 (     50ަބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ) މިނިޓު  -3

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު  
 ނުދެއްވާ 

    ✓ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް އިހަވަންދޫ  01
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަްބދުއްލަޠީފް  02
    ✓ މުޙައްމަދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  03
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
    ✓ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   05
    ✓ އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން 07
    ✓ ރަޝީދުهللا ޢްަބދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  08
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން 09
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް 10
    ✓ ޙަސަންهللا ފަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ،  11
    ✓ ރަޝީދުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު 12
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން 13
    ✓ ތު މުޙައްމަދުފްޢަކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ާބރަށް 14



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 
  14 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
   - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ    :ފާސްނުވ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   54ވަނަ ދައުރުގެ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ނަން #
ފެންނަ  
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ން ނުދެއްވަވޯޓު  

    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް  01

    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަްބދުއްލަޠީފް  02

    ✓ މުޙައްމަދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، އުލިގަން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާދު  03
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
    ✓ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   05
    ✓ އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން 07
    ✓ ރަޝީދުهللا ޢްަބދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  08
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން 09
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް 10
    ✓ ޙަސަން هللا ޙުފަތުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ،  11
    ✓ ރަޝީދުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު 12
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން 13
    ✓ ތު މުޙައްމަދުފްޢަކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ާބރަށް 14

 
 14 : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
 -  :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު



         ` 

 
 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ    : ފާސްނުވ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 (      50ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ) މިނިޓު    :3  ބަރު ން އެޖެންޑާ ނަ

 ޙަސަންهللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ   ހުށަހެޅިފަރާތް:

 ރަޝީދުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް    އުތީމް މެންބަރހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  :ތާއިދު ކުރިފަރާތް 

 ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ މައްސަލަ އެހެން ަބއްދަލްވުމަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން 3މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ   :ންހުށަހެޅު 

 . ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިްބ ރައީސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް  01
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ އަްބދުއްލަޠީފް  02

    ✓ މުޙައްމަދު ދު ޣާއުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، އުލިގަން ކަ 03
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  04
    ✓ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   05
    ✓ އިންފާޒްهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 06
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން 07
  ✓   ރަޝީދުهللا ޢްަބދުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  08
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން 09
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް 10
    ✓ ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ،  11
    ✓ ރަޝީދުهللا ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، އުތީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު 12
    ✓ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ސިނާން 13
    ✓ ތު މުޙައްމަދުފްޢަކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްަބރ، ާބރަށް 14
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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  ދިއްދޫ
 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

 13 :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން   ފާސްވީ   :ފާސްނުވ    /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 

 މޫސާ ޝަފީޤް
 ރައީސް ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ 
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