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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

  ބައްދަލުވުމުގައި   ޢާންމު   ވަނަ   74  ދައުރުގެ   ވަނަ   04  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ 
 . ފާސްވިގޮތް   ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ   ، ތަކާއި  ހުށަހެޅުއްވުން   ހުށަހެޅުއްވި 

 2023 ފެްބރުވަރީ 08
 

 

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ތަން:  ބައްދަލުވުން  ޢާންމު ވަނަ  74 ދައުރުގެ ވަނަ  04 ޖަލްސާ: 

 ތާރީޚް: 
         1444 ރަޖަބް  17،  2023 ފެބްރުވަރީ  08
 ބުދަ (  )

 )ހެނދުނު(   09:30 ގަޑި: 

 

 / ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

 މިނެޓް (  5ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 74ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .1

 މިނެޓް(  10ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.) 73ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .2

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ 

 
)        އިސްލާހްކޮށް ގޮތެއްނިންމުންގެ "ފަހިއަރަނި"  ސްކީމްގެ އުޞޫލުކައުންސިލް  އަތޮޅު  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ .3

 މިނިޓް (  20) ޔުނިޓްއިންސްފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ކުއްޔަށް   .4 ސްޓޭޓްހައުސް  އަތޮޅު  އުޞޫލުހއ.  ގޮތެއްނިންމުން    ދޫކުރުމުގެ  އިންސްފްރާންސްޓްރަކްޗަރ  އިސްލާހްކޮށް 

 މިނިޓް ( 25)    ޔުނިޓްއެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
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  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   74  ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ :  01  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ 

 . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 
 

 

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

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

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   73  ދައުރުގެ   ވަނަ   4  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ   :02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން ޔަޢުމިއްޔާ  

ފެންނަ   ނަން  #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު . ހއ 01
    ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 02
    އިންފާޒްهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކެލާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 03
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން . ހއ 04
    ރަޝީދު هللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ދިއްދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 05
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން. ހއ 06
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިއްލަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 07
    ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 08
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ާބރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު. ހއ 09

ފެންނަ   ނަން  #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު . ހއ 01
    ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 02
    އިންފާޒްهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކެލާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 03
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން . ހއ 04
    ރަޝީދު هللا ޢަްބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް   ދިއްދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 05
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން. ހއ 06
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  09 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު   ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި  

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

)        ގޮތެއްނިންމުން   އިސްލާހްކޮށް   އުޞޫލު   ސްކީމްގެ "   ފަހިއަރަނި "   ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު   އުތުރުބުރީ   ތިލަދުންމަތީ . 3

 (   މިނިޓް   20)   ޔުނިޓް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެންޑް   އިންސްފްރާންސްޓްރަކްޗަރ 

 ހުށަހެޅުން:

 ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ާބރަށު، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު    ހުށަހެޅިފަރާތް:

 އަޙްމަދު މުޢީންކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވަށަފަރުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ ތާއިދުކުރި ފަރާތް:

އިޞްލާޙްތަކާއެކު     ހުށަހެޅުން: ގެނެވުނު  މަޝްވަރާކުރެވި  މަރުޙަލާގައި  އުޞޫލު    "  ފަހިއަރަނި"ކޮމެޓީ  ސްކީމްގެ 

އުޞޫލާއިއެއްގޮތަށް  ކުރީގެ  އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފާސްވިއިރު  އުޞޫލު  މި  އަދި  ހުށަހަޅަން.  ފާސްކުރުމަށް 

 އަމަލުކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅަން

  . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  ދެއްވާފައިވަނީ މި   މެންބަރުން ވޯޓު 

 
 08 : ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިއްލަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 07
    ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 08
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ާބރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު. ހއ 09

ފެންނަ   ނަން  #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު . ހއ 01
    ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 02
    އިންފާޒްهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކެލާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 03
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން . ހއ 04
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން. ހއ 05
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިއްލަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 06
    ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 07
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ާބރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު. ހއ 08
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 -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
  - : ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ  

  އިއްތިފާގުންފާސްވީ : ފާސްނުވޭ  /މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

  

  އިންސްފްރާންސްޓްރަކްޗަރ   ގޮތެއްނިންމުން   އިސްލާހްކޮށް   އުޞޫލު   ދޫކުރުމުގެ   ކުއްޔަށް   ސްޓޭޓްހައުސް   އަތޮޅު .  ހއ . 4 

 (   މިނިޓް   25)     ޔުނިޓް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެންޑް 

 ހުށަހެޅުން:

 ޖައިލަމް ޙާރޫންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރުހުށަހެޅިފަރާތް:    

 މުޙައްމަދު ސިނާދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޮޅަދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ ތާއިދުކުރި ފަރާތް:

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އާންމު ކޮމެޓީގައި  ހުށަހެޅުން:   

ފާސްކޮށް އިޞްލާހާއިއެއްގޮތަށް  ގެނެވުނު  މަލުކުރުމަށް ޢަފެށިގެން    ދުވަހު (    2023ފެްބރުވަރީ    08)މަޝްވަރާގައި 

 ހުށަހަޅަން 

  . ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ މި 

 

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

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

ފެންނަ   ނަން  #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ  
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    މުޙައްމަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު . ހއ 01
    ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 02
    އިންފާޒްهللا ޢްަބދުކައުންސިލްގެ ރައީސް ކެލާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 03
    އަޙްމަދު މުޢީން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް . ހއ 04
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖައިލަމް ހާރޫން. ހއ 05
    ޙަސަން هللا ފަތުޙުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިއްލަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 06
    ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު . ހއ 07
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ާބރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު. ހއ 08
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 މޫސާ ޝަފީޤް                                                         
 ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު                                            
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