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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި  ޢާންމު  ވަނަ  96 ދައުރުގެ  ވަނަ  04 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 
 .ފާސްވިގޮތް  ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ  ،ތަކާއި ހުށަހެޅުއްވުން  ހުށަހެޅުއްވި 

 2022 ޑިސެންބަރު 27
 

 

 އެޖެންޑާ( ކުރި  ފާސް : )01 ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 މިނެޓް( 5ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 69ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .1

މިއްޔާ ފާސްކުރުން.            އު ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަ 68ކައުންސިލްގެ ހަަތރުވަނަ ދައުރުގެ ހއ.އަތޮޅު  .2

 މިނެޓް( 5) 

ފެށިގެން    2023ޖަނަވަރީ  02ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް  .3

 މިނިްޓ( 15)މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުން ، ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ 15

ެގ  2022ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް   .4

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް  ) ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ( އަށް ބޮޑުކުރުމަށް  30000.00ޗެންޕިއަންޓީމަށް ދޭން ކަ

 މިނެޓް ( 35މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. )

 ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  69 ދައުރުގެ  ވަނަ  4 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ : 01 ބަރު ނަން  އެޖެންޑާ 

 .ފާސްކުރުން  އެޖެންޑާ 

 .ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި  މެންބަރުން ވޯޓު 
 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތުރާކުނު ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުހއ.އަތޮޅު  01
    އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުލިގަމް ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 02
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 03
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  10 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 - :ދަދު ޢަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ވަކިކޮޅަކަ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ޔަޢުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  68 ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު .ހއ :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 (މިނެޓ10ް) .ފާސްކުރުން 

  .ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި  މެންބަރުން ވޯޓު 

 
 10 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަމަށް ވޯޓު ފެންނަ 

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

 އިއްތިފާޤުންފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 04
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 05
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުދިއްދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 06
    ޖައިލަމް ޙާރޫން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 07
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 08
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 09
    ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ބާރަށު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 10

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތުރާކުނު ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 01
    އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުލިގަމް ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 02
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުހއ.އަތޮޅު  03
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 04
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 05
    ރަޝީދުهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުދިއްދޫ ، ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ހއ.އަތޮޅު 06
    ރޫންޖައިލަމް ހާކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 07
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 08
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުހއ.އަތޮޅު  09
    ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ބާރަށު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 10
    ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތުރާކުނު ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 01
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   2023ޖަނަވަރީ  02ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު : 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 މިނިޓް( 15ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ) 15ފެށިގެން 

 ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު     ހުށަހެޅިފަރާތް:
 ޞައްފަތު މުޙައްމަދުަކއުންސިލްގެ ރައީސް  ބާރަށުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު   ތާޢީދުކުރިފަރާތް:

 ރޫންޖައިލަމް ހާކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު              
ސާ ޝަފީޤް އެދި ލައްވާފައިވާ ޗުއްީޓ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫ  ހުށަހެޅުން: 

 ހަމަޖައްސާދެއްވުމަށް ހުށަހަޅަން 
   .ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި  މެންބަރުން ވޯޓު 

 

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

 01  :ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ 
 ލަބިއްޔަތުންއަޣްފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ގެ  2022ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް : 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

) ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ( އަށް ބޮޑުކުރުމަށް  30000.00ޗެންޕިއަންޓީމަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމް 

 މިނެޓް ( 35މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. )

 މުޙައްމަދު ސިނާދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޮޅަދޫހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅިފަރާތް:

 

 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތުރާކުނު  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 01
    އަހްމަދު މުޢާދު މުހައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުލިގަމް ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 02
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 03
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 04
    އިންފާޒްهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 05
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 06
    އަޙްމަދު މުޢީންކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވަށަފަރު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 07
    މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ޙާރޫން ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 08
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 09
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ބާރަށު، މެންބަރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 10



 

 

 

 

 4 / 4 ޞަފްޙާ 

 ންސިނާ ލީޢަކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ތާޢީދުކުރިފަރާތް:

) ތިރީސް ހާސް  30000.00ޓީމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމް  ގެ ޗެންޕިއަން 2022ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުށަހެޅުން:

ރުފިޔާ ) ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ ( އަށް ބޮޑު  15000.00ޕް ޓީމަށް ދޭފައިސާގެ އިނާމް އަށް ބޮޑުކުރުމަށާއި، އަދި ރަނަރަރުފިޔާ(

ބޮޑު ކުރުމަށާއި އިތުރަށް  ރުފިޔާ ) ދިހަހާސް ރުފިޔާ ( އަށް 10000.00ފެއަރ ޕްލޭޓީމަށްދޭ ފައިސާގެ އިނާމް  ކުރުމަށާއި އަދި

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ޮކށްެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ުހށަަހޅަން.  2022ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ކޮްށ ދެންނެވުނު ޢަދަދުތަކަށް ރިޔާޢަތް ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރާއިރު 2023ބަޖެޓުން ބަޖެޓް ކޮންޓްޯރލް ނުކުރެވޭނަމަ 

 ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަްނ.

   .ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި  މެންބަރުން ވޯޓު 

 

 06 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 02: ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

 01  :ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ 
                   ލަބިއްޔަތުންއަޣްފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

   
 އަޙްމަދު ޞަބާހް

 ރައީސް ނާއިބު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ                                          
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 ފެންނަ ނަން #
 ކަމަށް 

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް 

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ 

    ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތުރާކުނު  ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 01
    އަހްމަދު މުޢާދު މުހައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުލިގަމް ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 02
    މޮޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިނާދު ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 03
    ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ހޯރަފުށި ،ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 04
    ރަޝީދުهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 05
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިއްލަދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 06
    ރޫންހާމާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 07
    ލީ ސިނާންޢަމުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 08
    ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު ބާރަށު، މެންބަރު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 09

 


