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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

  ބައްދަލުވުމުގައި   ޢާންމު   ވަނަ   36  ދައުރުގެ   ވަނަ   04  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ 
 . ފާސްވިގޮތް   ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ   ، ތަކާއި  ހުށަހެޅުއްވުން   ހުށަހެޅުއްވި 

 2022 ނޮވެންަބރު 08
 

 އެޖެންޑާ(   ކުރި   ފާސް : ) 01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 
  .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 63 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -1

 .ފާސްކުރުން ޔަވްމިއްޔާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 62 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -2

ނިންމަވާފައިވާތީ -3 ކުރުމަށް  އަތޮޅަށް  ށ.  ދަތުރެއް  ތަޖުރިާބ  މެންަބރުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ކުރާނެ  ،  ހއ.  ދަތުރު 

ޅުން  ، ދަތުރުގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި އަދި ދަތުރުގައި ަބއިވެރިވާނެ ޭބފުށާއި، ދަތުރު ކުރާނެ ތާރީޚަކާއިރަށްރަ

 ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ހއ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރު މުާބރާތެއް ޭބއްވުމަށް މަޝްވަރާކުރުން.  -4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ  63  ދައުރުގެ   ވަނަ  4  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ :  01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

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

 - :ދަދު ޢަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  ވަކިކޮޅަކަ 
  އިއްތިފާޤުންފާސްވީ :ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 
ންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާ ވަނަ    62ވަނަ ދައުރުގެ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ފާސްކުރުން   މިއްޔާ ވް ޔަ 
 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

 

 11 : ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

    އަޙްމަދު މުޢީންވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ާބރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ނާއިްބ ރައީސް ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް ކައުންސިލްގެހއ.އަތޮޅު  01
    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއް ލަޠީފް  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 02
    މުޣާދު މުޙައްމަދު މަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 04
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީންވަށަފަރު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ާބރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11
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  ، ނިންމަވާފައިވާތީ  ކުރުމަށް   އަތޮޅަށް .  ށ   ދަތުރެއް   ތަޖުރިބާ   ، މެންބަރުން   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު .  ހއ   :03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
  ބައިވެރިވާނެ   ދަތުރުގައި   އަދި   ކަންތައްތަކާއި   މަޝްވަރާކުރާނެ   ދަތުރުގައި ،   ތާރީޚަކާއި  ކުރާނެ   ދަތުރު   ، ރަށްރަށާއި  ކުރާނެ   ދަތުރު 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާއި   ބޭފުޅުން 

 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  ، ނާއިބް ރައީސްހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ތް:ހުށަހެޅިފަރާ 

 ޢަލީ ޢަްބދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތުރާކުނު   ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތާއިދުކުރިފަރާތް:

 އަޙްމަދު މުއާޛު މުޙައްމަދު ރައީސް ކައުންސިލްގެ އުލިގަމު   ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު            

 ޖައިލްމަ ހާރޫން  ރައީސް ކައުންސިލްގެ މާރަންދޫ  ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު             

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ރައީސް  ކައުންސިލްގެއުތީމް  ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު             

 

 ށ. އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުކުރުން.: ހުށަހެޅުން

 އަށް  2022ނޮވެންަބރު  23އިން  2022ނޮވެނަްބރު  19ތާރީޚް:         

 ރަށްތައް : ދަތުރުކުރާނެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށި، ފުނަދޫ، ނަރުދޫ، މިލަންދޫ އަދި ފޯކައިދޫ         

 ތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުން.ހަރަކާތް : ހަރަކާތް          

 ަބއިވެރިން: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވާ ގޮތަށް ހުށައަޅަން         

 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ރައީސް ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް ނާއިުބ 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
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ާބރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 10



 

 

 

 

 4 / 4 ޞަފްޙާ 

 

 10 : ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 -  : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  
 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 . މަޝްވަރާކުރުން   ބޭއްވުމަށް   މުބާރާތެއް   ކުޅިވަރު   އަމާޒުކޮށްގެން   އަތޮޅަށް .  ހއ   :04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
 

 އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙް  ، ރައީސް ނާއިބުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ހުށަހެޅިފަރާތް:

 ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ބާރަށު  ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތާއިދުކުރިފަރާތް:

 ގެން ފުޓްސަލް މުާބރާތެއް ޭބއްވުން. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައި    :ހުށަހެޅުން

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

 6 : ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 5  : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  
 އަޤްލަިބއްޔަތުންފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 މޫސާ ޝަފީޤް
 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ                                              
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  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤް ހއ.  01
    ނާއިްބ ރައީސް ،އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 02
    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއް ލަޠީފް  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
    މަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 04
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، 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
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ާބރަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11


