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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

  ބައްދަލުވުމުގައި   ޢާންމު   ވަނަ   62  ދައުރުގެ   ވަނަ   04  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ 
 . ފާސްވިގޮތް   ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ   ، ތަކާއި  ހުށަހެޅުއްވުން   ހުށަހެޅުއްވި 

 2022 ނޮވެންަބރު 01
 

 އެޖެންޑާ(   ފާސްކުރި : ) 01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
  .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 62 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -1

 .ފާސްކުރުން ޔަވްމިއްޔާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 61 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -2

ހަމަޖެހިފައިވާތީއާއި، " -3 ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ރަށްވެހިންގެ  މެދުވެރިކޮށް  ޕޯރޓަލް  ގެމެން" 

ނިމިފައިނުވާތީ މިހާތަނަށް  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ރަޖިސްޓްރީގައިވާ  ނިންމާ،  ރަށްވެހިންގެ  ނެ   އެމަސައްކަތް 

 އެމަސައްކަތް ކުރުމާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.   ،ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި

ބޭނުންކުރެވޭ -4 "ޖެމްސް"  ކައުންސިލަރުންނަށް  ލިިބފައިނުވާ  އެކްސެސް  މިހާތަނަށް  ބޭނުންކުރުމަށް  ނެގޮތް  "ޖެމްސް" 

 މަޝްވަރާކުރުން. ހަމަޖެއްސުމާ ެބހޭގޮތުން 

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ  62  ދައުރުގެ   ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ :  01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 ( މިނެޓް   5. ) ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

 
 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް، ނާއިްބ ރައީސް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 01
    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއް ލަޠީފް  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 02
    މަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު  މޮޅަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 04
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހޯރަފުށި، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
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  12 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު   ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 :ދަދު ޢަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  ވަކިކޮޅަކަ 
 އަޤްލަިބއްޔަތުންފާސްވީ   :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 
ންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާ ވަނަ    16ވަނަ ދައުރުގެ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ފާސްކުރުން    މިއްޔާ ވް ޔަ 

 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

 
 

    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 11

    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، މެންަބރުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  12
    ާބރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙްނާއިްބ ރައީސް،  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 01
    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއް ލަޠީފް  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 02
    މަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 04
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ހޯރަފުށި، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 11
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 12
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުާބރަށް ، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13
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 13 : ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  
 އިއްތިފާޤުންފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ނަންަބރު   ހުށަހަޅާ  04އަދި    03އެޖެންޑާ  ހުށަހެޅުމެއް  އެއްވެސް  އައިޓަމަށް  ކުރިއަށް   ވަނަ  އައިޓަމް  ދެ  ނުވާތީ  ފައި 
 ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ.

 

    

  
 މޫސާ ޝަފީޤް

 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ                                           
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