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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

  ބައްދަލުވުމުގައި   ޢާންމު   ވަނަ   65  ދައުރުގެ   ވަނަ   04  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ 
 . ފާސްވިގޮތް   ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ   ، ތަކާއި  ހުށަހެޅުއްވުން   ހުށަހެޅުއްވި 

 2022 ނޮވެންަބރު 22
 

 އެޖެންޑާ(   ކުރި   ފާސް : ) 01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 

 
  .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 65 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -1

 .ފާސްކުރުން ޔަވްމިއްޔާ ަބއްދަލުވުމުގެ ންމުޢާ ވަނަ 64 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ -2

ވަނަ   70) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2010/7" ޤާނޫނު ނަންަބރު   -3

ލޯކަލް ) ކައުންސިލްތަކުގެ    R-49/2021މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، ގަވާޢިދު ނަންަބރު  

އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ެބހޭ ގަވާއިދު ( " ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން، 

ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލްގެ  ޯބޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ  އުފެއްދުމާއި،  ކުންފުންޏެއް  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް 

 މިނެޓް(  45ރެއް ކަނޑައަޅާ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން ) އައްޔަންކުރާނެ މެންަބ

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   65  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
    މަދު މުޣާދު މުޙައްމަދު ޙްއުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 03
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 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  ފައިވަނީ މި ދެއްވާ   މެންބަރުން ވޯޓު 

  12 :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    64ވަނަ ދައުރުގެ    4ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    :02ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  
 ފާސްކުރުން   މިއްޔާ ވް ޔަ 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

    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، 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
    ޙުސައިން ނަޢީމްކައުންސިލްގެ ރައީސް   ތަކަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 11
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 12

  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
    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، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    ރަޝީދުهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، 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، ކައުންސިލްގެ މެންަބރުހއ.އަތޮޅު  12
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 13
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 14
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 14 : ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
 -  : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  

 އިއްތިފާޤުންފާސްވީ   : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ    7/ 2010" ޤާނޫނު ނަންބަރު    :03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ގެ   ނަންބަރު    70ޤާނޫނު(  ގަވާޢިދު  އުފެއްދުމާއި،  ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  )    R-49/2021ވަނަ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ( " ހއ.    ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން، ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމާއި، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ  

 މިނެޓް(   45 )  ތެރެއިން އައްޔަންކުރާނެ މެންބަރެއް ކަނޑައަޅާ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު   ހުށަހެޅިފަރާތް:

 ޙަސަންهللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ތާއިދުކުރިފަރާތް:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން މާރަންދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު

 ރަޝީދު هللا އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނަޢީމް، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު

އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ ތެރެއިން ހިއްސާވާން ޭބނުންވާ ކައުންސިލް ތަކާއިއެކު  ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،:  ހުށަހެޅުން

  ންފުންޏެއް އުފެއްދުމާއި، ކުންފުނީގެ ޯބޑަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރާކު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ  

ކުރަން   އައްޔަން  މުޙައްމަދު  ޞަފްޢަތު  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ާބރަށު  މެންަބރު  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ގޮތުގައި  މެންަބރެއްގެ 

 ހުށަހަޅަން).( 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

  ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް  
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    އަޙްމަދު ޞަާބޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިހަވަންދޫ ނާއިްބ ރައީސްހއ.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



 

 

 

 

 4 / 4 ޞަފްޙާ 

 

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

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

 

 

 
 

    

  
 މޫސާ ޝަފީޤް

 ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ                                           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                                   17/34 

    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަްބދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 06
    ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 07
    ރަޝީދުهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 08
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 09
    ޖައިލަމް ޙާރޫން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 10
    ޙުސައިން ނަޢީމްކައުންސިލްގެ ރައީސް   ތަކަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 11
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢްަބދު އުތީމު، ކައުންސިލްގެ މެންަބރުހއ.އަތޮޅު  12
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު 13
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ާބރަށު، މެންަބރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 14


