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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި  ޢާންމު  ވަނަ  76 ދައުރުގެ  ވަނަ  04 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 
 .ފާސްވިގޮތް  ހުށަހެޅުއްވުންތައް  އެ  ،ތަކާއި ހުށަހެޅުއްވުން  ހުށަހެޅުއްވި 

 2023 ފެބްރުވަރީ 28
 

 

 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ ތަން: ބައްދަލުވުން  ޢާންމު ވަނަ 76 ދައުރުގެ ވަނަ  04 ޖަލްސާ:

 ތާރީޚް:
        1444 ޝައުބާން 08،  2023 ފެބްރުވަރީ  28
 ( ބުރާސްފަތި )

 )ހެނދުނު( 10:00 ގަޑި:

 

 / ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  އެޖެންޑާ 

 މިނެޓް ( 5ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ) 76ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .1

 މިނެޓް( 10ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.)ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  74ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  .2

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ 

 
ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  .3

 (މިނެޓް  45) ނިންމުން 

 ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  47 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

    އަޙްމަދު ޞަބާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިހަވަންދޫ ނާއިބްރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ހއ 01
    ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތުރާކުނުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 02
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  11 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
 -: ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ 

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

 މިނެޓް( 10ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.) 74ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ - 2

 ވަނަ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުން  74

 
 

    އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުލިގަމް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 03
    މުޙައްމަދު ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 04
    މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޯރަފުށީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 05
    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 06
    ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 07
    ޖައިލަމް ޙާރޫން ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 08
    ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުތީމްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 09
    ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 10
    އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު. ހއ 11

ފެންނަ  ނަން  #
 ކަމަށް

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    އަޙްމަދު ޞަބާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިހަވަންދޫ ނާއިބްރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ހއ 01
    ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތުރާކުނުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 02
    އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުލިގަމް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 03
    މުޙައްމަދު ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 04
    ވަޙީދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޯރަފުށީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 05
    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 06
    ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދިއްދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 07
    ޙާރޫން ޖައިލަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މާރަންދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 08
    ރަޝީދު هللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  އުތީމްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 09
    ޢަލީ ސިނާންކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުރައިދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 10
    މުޙައްމަދުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްޢަތު . ހއ 11
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  11 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 

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

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ -3

 މިނެޓް ( 45) 

 އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު    ހުށަހެޅިފަރާތް:

 މުޙައްމަދު ސިނާދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޮޅަދޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ ތާއިދުކުރި ފަރާތް:

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުޅުވާ ލެއްޕްމުގައި އަމަލް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް މިހާރު ޑްރާފްޓް   ހުށަހެޅުން:

 ކުރެވިފައިވާ ގޮތައް ފާސް ކުރަން ހުށަހަޅަން.

  .ދަންނަވާ ގޮތަށެވެ  ދެއްވާފައިވަނީ މި  މެންބަރުން ވޯޓު 

 
 
 
 
 

 
# 

ފެންނަ  ނަން 
 ކަމަށް

ނުފެންނަ 
 ކަމަށް

ވަކިކޮޅަކަށް 
 ވޯޓު ނުދެއްވާ

    އަޙްމަދު ޞަބާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިހަވަންދޫ ނާއިބްރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ހއ 01
    ޢަލީ އަބްދުއްލަޠީފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ތުރާކުނުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 02
    އަޙްމަދު މުޢާދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުލިގަމް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 03
    މުޙައްމަދު ސިނާދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޮޅަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 04
    ވަޙީދު މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޯރަފުށީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 05
    އިންފާޒްهللا ޢަބްދުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކެލާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު . ހއ 06
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 11 :ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު 
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  - :ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ 
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