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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

  ބައްދަލުވުމުގައި   ޢާންމު   ވަނަ   64  ދައުރުގެ   ވަނަ   04  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ 
 . ފާސްވިގޮތް   ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ   ، ތަކާއި  ހުށަހެޅުއްވުން   ހުށަހެޅުއްވި 

 2022 ނޮވެންަބރު 15
 

 އެޖެންޑާ(   ފާސްކުރި : ) 01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 

  .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 64 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -1

 .ފާސްކުރުން ޔަވްމިއްޔާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 63 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -2

ގެ ަބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމަށް   225-BF/225/2022/9(BCF)ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންަބރު:  -3

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ނިންމުން. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙްކޮށް ގޮތެއް  -4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ  64  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 

    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
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު   ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 04
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު ކެލާ  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
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  13 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު   ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 - :ދަދު ޢަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  ވަކިކޮޅަކަ 
 އިއްތިފާޤުން  ފާސްވީ :ފާސްނުވ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  

 

ންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާ ވަނަ    63ވަނަ ދައުރުގެ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
 ފާސްކުރުން   މިއްޔާ ވް ޔަ 

 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

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

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

    ރޫންހާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް މާރަންދޫ  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ޙުސައިން ނަޢީމްކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތަކަންދޫ  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ރަޝީދު هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު އުތީމު ، މެންަބރުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  11
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 12
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު ، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަާބޙް ،ނާއިްބ ރައީސް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 01
    ލަޠީފް އުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއްތުރާކުނު ކަ ،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
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ކައުންސިލްގެ މެންަބރުހއ.އަތޮޅު  06
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    ރަޝީދުهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ރޫންހާޖައިލަމް މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ޙުސައިން ނަޢީމްކައުންސިލްގެ ރައީސް   ތަކަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 11
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 12
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 13
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 14
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  ގެ   ( BF/225/2022/9-BCF)225:  ނަންބަރު  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ   :03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  
 . ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ފޯމަށް   ކޮންޓްރޯލް   ބަޖެޓް 

 ރަޝީދުهللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުތީމް  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅިފަރާތް:

 ޙަސަންهللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތާއިދުކުރިފަރާތް:

ަބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް    225-BF/225/2022/9(BCF)ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންަބރު:     :  ހުށަހެޅުން

 އިދާރީ މ ޒުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. ފޯމް 

 

 . 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 : ފާސްނުވ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   އިޞްލާޙްކޮށް   އުޞޫލު   ދިނުމުގެ   އެހީ   ފައިސާގެ   މާލިއްޔަތުން   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   :04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ރޫން ޖައިލަމް ހާކައުންސިލްގެ ރައީސް މާރަންދޫ   މެންބަރުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ހުށަހެޅިފަރާތް:

 ޙަސަންهللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިއްލަދޫ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތާއިދުކުރިފަރާތް:

 މާލިއްޔަތުން ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގެ އިޞްލާޙްތަކާއިއެކު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.   :ހުށަހެޅުން

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއް ލަޠީފް  ،މެންަބރުހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  01
    މަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 02
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،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
    ރޫންހާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11



 

 

 

 

 4 / 4 ޞަފްޙާ 

         

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

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

 03  : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  
 އަޤްލަިބއްޔަތުންފާސްވީ   : ފާސްނުވ   /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

    

  
 މޫސާ ޝަފީޤް

 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ                                           
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  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަްބދުއް ލަޠީފް  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 01
    މަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 02
    މުޙައްމަދު ސިނާދު މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 04
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 05
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީންވަށަފަރު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11


