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ީކައުންސިލްގެީއިދާރާީީީސިޓ ީ ކުޅުދުއްފުށ ީ

 ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 
 

 ޢުމިއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ޔަކުޅުދުއްފުށީ  
 

ކައުންކުޅުދުއްފުށީ   ހަތަރުވަނަސިޓީ    ގެ ދުވަހު  މަހޯ  ވީ  2021  މޭ  17  ަބއްދަލުވުން  ފުރަތަމަ   ދައުރުގެ  ސިލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި  14:30

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހޮވުން. .1

 .ކައުންސިލުގެ ނިމިދިޔަ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން ދަރުާބރަށް އިއްވުން .2

 އުރުގެ މޭޔަރ ދަރުާބރާއި މުހާތަުބކުރެއްވުން.ވަނަ ދަ 4ގެ ކައުންސިލް .3

 ރީ:  ޙާޟި ގެ  މު ބައްދަލުވު 

 07 :ރުންގެ ޢަދަދު ބަ މް ޖުމްލަ މެ 

 07 ަބރުންގެ ޢަދަދު:މްމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު:ގެ ޢަންރުަބމްޙާޟިރުނުވާ މެ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ބަރުން މް މެ   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލްރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްޟިއަލްފާ ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްކުޅުދުއްފުށީ އިރު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު  .5

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ޢަލްމެދު ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުށީ .6

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .7

 މެމްބަރުން   ވާ ނު ށް ޙާޟިރު މަ ބައްދަލުވު 

 ހާ މެމްަބރުންވެސް ހާޒިރު ވެފައިވޭ.މަށް ހުރިމި ަބއްދަލުވު

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު ބައްދަލުވު 

ދުއްފުށީ ޅުކުޓެވީ  ސަތު ބެލެހެއް ރިޔާލުވުމުގެދައް ަބ  މަފުރަތަ  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށޅުދުކު

 ޠިފް.އްމަދު ޢާޙަ މޭޔަރ މު ސިޓީ

 ން ފެށު   ގެ ބައްދަލުވުމު 

 ން، ގެ ގޮތުށުމުފެން ލުވުދައް ަބ ފުރަތަމަ ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

 . واله نوم وصحبه اله وعلا رسوهلل عل موالسالا الةوالص هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا بِسم

ފުރަތަމަ ސިޓީ ކައުން  4ންސިލްގެ  ށީ ސިޓީ ކައުފުއްދުޅުކު މެހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އެންވަނަ ދައުރުގެ 

އްދަލުވުން ާބއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ ަބ  ،ޖަލްސާމަ  ތަކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަމިއީ   ،މަރުޙަާބ

، ހޯމަ   2021މެއި    17،މީލާދީ ސަނަތުން    1442  ޝައްވާލު  05 ސަނަތުން  ، މިއަދަކީ ހިޖުރީރާ މާލަމް ސާ ކުލްޖަ  އުންސިލްގެކަ



 

 

 

 

ޟިރުވީ މެމްަބރުންގެ އަދަދު ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާ  07ރުވާންޖެހޭ މެމްަބރުންގެ އަދަދު  ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޟި  14:33  . ގަޑިދުވަސް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ޖެންޑާސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އެށި  ޅުދުއްފުންނަވާލާނަން، ކުދަ  ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުޅުގަނޑު ަބ. އަ   07

ޔަ ދިކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: ކައުންސިލްގެ ނިމި  02އައިޓަމް    އެޖެން  ސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހޮވުން.ސިޓީ ކައުން  01

ާބރާއި ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މޭޔަރު ދަރު  03އައިޓަމް  ންޑާ  ޖެއެ  އިއްވުން.  ގާދިޔަ ގޮތުގެ ަބޔާން ދަރުާބރަށްދަޢުރު ހިނ

 މުހާތަުބ ކުރެއްވުން. 

 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

 އަޅުގަނޑު  ނެގޮތްމޭޔަރު ހޮވުން ކުރިއަށް ދާ.  ސިޓީކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުންމި ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ނަންަބރަކަށް އޮތީ  

ނަންހުށަހެޅުން  ،ންނަ ލާދަންނަވާ މަޤާމަށް  މޭޔަރުކަމުގެ  ޑެޕިއުޓީ  އޮންނާނީ  ފުރަތަމަ  ނަން  އެންމެ   5-10ހެޅުމަށް  ހުށަ   އެގޮތުން 

ގަީބލު ޖެހުމަށްފަހު އެރުވޭ ހުސް . ރަނ ރަނގަީބލު ޖަހާނަން  ވެޅުން ގަޑި ވިދާތުސްވަގުތުކޮޅެއް އެރުވުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަނިޓްގެ ހުމި

މޭޔަރުކަމުގެ ޕިއުޓީ  ޑެ  ނަން،އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލަށް  ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިޔަރުމޭ  ޓީއުޑެޕި   އިވަގުތުކޮޅުގަ

ވަޑައިގެން މޭޒަށް  އިދާރީ  ކައުންސިލަރުން  ޭބނުންފުޅުވާ  ކުރިމަތިލައްވާ  މޭޒަށް  ،  މަޤާމަށް  އިދާރީ  ކުރައްވާ  ފުރިހަމަ  ލިޔެކިޔުން 

އެ ޙަވާލުކުރަހަޅުށަހު   ންނަ.  ންދެހުށަހެޅުއްވުން  ރިޔާސަތާ  ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ނިމުމުން  މަ  ންވާނެ،އްވާ  ޤާމަށް އެއަށްފަހު 

 ޓް އަދި އެއަށްފަހުގައި ވޯ   ނަން، އެއަށްފަހު ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ،އިޢުލާންކުރާރިޔާސަތުން  މަތި ލައްވާފައިވާ ނަންތައް  ކުރި

މޭޔަރު.  ގުނާނެ ގެންދެވޭނެ.  ށްމަގާމަކަމުގެ  ޑެޕިއުޓީ  ކުރިޔަށް  ވޯޓުލުން  ހޮވެންދެން  ގުނުމުގެ   މެމްަބރަކު  ވޯޓް  ނެގުމާއި  ވޯޓް 

މެންަބރުންގެ ކޮމެޓީން، ކޮމެޓީން ކޮންމެ ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅެއް   3ކައުންސިލުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅުންވާފައިވާ  މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ  

 ނަން.އެއަށްފަހު ވޯޓްގެ ނަތިއްޖާ ރިޔާސަތުން ޢިއުލާން ކުރާ .ނެވާމަކުރައްއެންމެ ޭބފުޅުންނަށް ފެންނާނެހެން ހާ

 ކޮޅު ތުގު، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ ވ1ައާދެ މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  އެގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން

ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ޭބނުންފުޅުވާ ކައުންސިލަރުން އިދާރީ މޭޒަށް ވަޑައިގެން، ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކުރައްވާ މުރުކަޔަމޭ  ޓީޑެޕިއު

  އެދެން.އިދާރީ މޭޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން

 



 

 

 

 

ފުޅެއް އެއީ ންމެ ޭބއެނީ  ވަމި  ފައިލައްވާ  ކުރިމަތިހުޅުވާލިފުރުޞަތުގައި    ކުރިމަތިލުމަށްކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް  

މަގާމަށް އެންމެ ޭބފުޅަކު ކުރިމަތިލީ ކަމުގައި   . ޢަލީ އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލްއިރު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު    ކުޅުދުއްފުށީ

 ލާގޮތަށް،  ވީނަމަވެސް މި އޮންނަނީ ހަމަ ވޯޓް 

 ،  ޑައިގަންނަވާ  ވަ ން ލާޓް ވޯ   ން ވުމުމެމްބަރުންގެ ނަން ދެންނެ އަޅުގަނޑު    އެހެންވީމާ 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާޢޫދު  - 1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރު އަޙުމަދު ޢަްބދު  - 2

 ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ރިަބމެމްލްގެ ކައުންސިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ    -3

 ކުޅުދުއްފުށީ އިރު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރު ޢަލީ އަޙްމަދު   - 4

 ކުޅުދުއްފުށީ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރު ޢާޠިފާ މުޙައްމަދު  -5

 ދާޖީމަ ތުއާމިނަމްަބރު ކުޅުދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެ  -6

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް – 7

 . ދެންމެ ނެގުނު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމަށް ނެގުނު ވޯގެ ނަތިއްޖާމިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ 

 

 ޖުމްލަ ވޯޓް  ލިބުނު ވޯޓް  މެމްބަރުގެ ނަން 

 07 07 ށިއްފުދުކުޅުހދ. ،، ފަލަކުޢަލީ އަޙްމަދު

 07ޓް: ޞައްހަވޯ

 00ބާޠިލް ވޯޓް: 

 

 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުން 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާޢޫދު  - 1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރު އަޙުމަދު ޢަްބދު  - 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްަބރި ރިޟްވާން މުޙައްމަދުނު ދާއިރާ ސިޓީ ދެކު ނގުޅަ ހުދުއްފުށީޅުކު   -3

 ކުޅުދުއްފުށީ އިރު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރު ޢަލީ އަޙްމަދު   - 4

 ކުޅުދުއްފުށީ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްަބރު ޢާޠިފާ މުޙައްމަދު  -5



 

 

 

 

 މްަބރު އާމިނަތު މަޖީދާއުންސިލްގެ މެސިޓީ ކަ ރާއިދާ ރު އުތުދުމެ ކުޅުދުއްފުށީ  -6

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް – 7

ކު  އާދެ ގޮތުން  ނަތީއްޖާގައިވާ  މޭޔަރުކަމަށްދުޅުމި  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ޅުކު  އްފުށީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  އިރު  ދުއްފުށީ 

 . ޢަލީ އަޙްމަދުއިންތިހާުބ ވެއްޖެކަމުގައި ކަނޑައަޅަމެވެ. މަރުޙަާބ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  ދުމަޙްލީ އަރު ޢަަބމްކައުންސިލްގެ މެ

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ަބޔާން ދަރުާބރަށް އިއްވުންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ  ނިމިދިޔަ ދައުރު ގެލްކައުންސި •

 ކަފުޅު. ވާހަ   ވި ކެ އް  ދެ ޢާދަމް هللا ދު ޢަބް ޓްރީ ޖެނަރަލް  ތީ ސެކެ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގު ކުޅުދުއްފުށި 

ަބއް މި  ހަވާލުއަޅުގަނޑަށް  ފެށުދަލުވުމުގައި  ނަންަބރު  ކުރިން  ކުރެވިފައިވާ  ހޮވިވަޑައި މުގެ  ކަމަށް  މޭޔަރ    ންނެވިގެ  ޑެޕިއުޓީ 

އަޙްމަދުކު ޢަލީ  މެމްަބރު  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  އިރު  ދަންނަވަން،  ޅުދުއްފުށީ  މަރުޙަބާ  ޕްރެ  އަށް   ގަސަންންޓޭސެމި 

 ކުރުމަށް ދިމާވި އި ހާސިލްޑިތަކާދަނނޑުނު ލަނޑައެޅުކަ  ޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ަބލާލަނީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގަ ކައުންސިލްގެނގަޅުއަ

 ފައި ފަރުމާ ކުރެވިޝަންއާއި މިޝަން  ، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ވިގެ މިހާރުގެ ހާލަތުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުހުންތަކާއި އަދި ކައުގޮންޖެ

ގަ، މި ކައުންސިލްގެ ދެވޭ ކައުންސިލް އަކަށް ހެދުމުގެ ނިޔަތުކޮށްށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުފުއްދުޅުކުނީ  ވަމި

ލަމައިގަނޑު ކައުންސިލަކުންވެސް  ދަނޑިތަޑުނ  ކޮންމެ  މިވަނީ  އެކުލަވާލެވިފައި  ޕްލޭންއަށް   05އް  ތަރައްގީގެ  އެކުލަވާލާ   އަހަރަށް 

މުނިސިޕަލްކުނި   ންގޮތުއެ  ،ންގެށްތްކޮރިޔާއަ ނައްތާލުން،  މަސައްކަތް    ަބނދަރާއި ދާއިރާގެ  ގެންދިޔުން،  ކުރިއަށް  ހަރުދަނާކޮށް  ތަށް 

އެހެނިހެން   ކުރު  ވަސީލަތްތައް އަދި  މާލިއްޔަތު ންގާއިމް  ކައުންސިލްގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ސަޕޯޓް  އެކަންކަމަށް  އަދި   ،

ހިންގު ހާސިލް ދަންޑިތަށް  ނޑު އަޅުގަނޑު ބަލާލާނަން ކައުންސިލްގެ ލަންމެނޭ، ދެހި  ންރުކު  ދަނާރުހަ  ންމުއްސަނދިކުރުމާއި އިދާރި 

 ތައްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް.ރާއި އެކަންވާ މިންވަވިފައިކުރެ

ތް އޭރިޔާ  އޮ  ފައިޅާއަކަނޑަ  ވެސްރަންއްކަތްކުއެކި ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ދިމާވެފަވާ އެންމެޮބޑު ގޮންޖެހުމަކީ މަސަކައުންސިލްގެ އެކި

ތަކެއް ކުރީ ންޖެހުންންގުމަށް މީ ވަރަށް ޮބޑެތި ގޮދަނާ ކުރުމާއި މާލިއްޔަތު މުއްސަނދިކުރުން، އިދާރީ ހިއީ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުއެ

މިދަ އެއްގޮތަށް  މިވަނީދައުރުގަވެއުރުތަކޭ  ދިމާވެފަ  ރަށުސް  އެގޮތުން  ހުންނަ  ،  އޮނިގަނޑުގަ  ކު ތަމްގާމަ  ހޭޖެންކައުންސިލްގެ 

 ، ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ވެސްސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ަބދަލުވެގެން ދިޔައިރު ހިވެސް ގިނަ މަގާމުތަށް މިވަނީ އަދިވެސް ހަމަ ނުޖެއިންރެތެ

 



 

 

 

 

އާާބދީ  10،000 ރަށެއްކަމަށްމީހުންގެ  އޮތް  މައްޗަށް  އައެއްގެ  އެހެން  ކައިރި  މަތް ދުޚިއެއްކޮށް    ތަކާއިށްރަތޮޅުތަކުގެ  ވިޔަސް 

މިދިޔަ ދައުރުގަވެސް، އެހެންވީމާ   ވެފަ މި އޮތީ ން އިންތިހާޔަށް ކުރިމަތިއެހެންވީމަ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަ  ، ނީނައޮން   މި  ހިފަޖެންދޭ

ރަހަކަށް ވެފައި އޮތީ، އެހެންނަމަވެސް   ޕްލޭންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އައުމަށް ހުޅުދަނޑިތަކާއިއެކަމާއި ހުރެގެން ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ލަ

ގިލުސިންކައު ހާއްތްކަސައްމަ  ނަން  ކޮށްގެން  އިދާ ތަކެއް  ކަންތައްތަކުންސަކޮށް  ހިންގުމުގެ  މިހާރު ބަ   ރީ  ވަނީ  ކުރިއެރުންތައް  އެއް 

 03ލަށް އިތުރު ކުރެވިފަ، މީގެ ތެރޭގައި  މިވަނީ ކައުންސިހޯދިފަ، އެގޮތުން ހޯދުން ކުރިއެރުން ތަކުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން  

 މިވަނީ ަބދަލުތަކެއް ފައި މިވަނީ، އޭގެ ސަަބުބން މިހާރުސްޓްރެންތެން ކުރެވިމެނޭޖްމެންޓް    ލްޑްދި މިއަ  ންރުކްޓަރެޓެންޓް ޑިއެސިސް

  އެކުލަވާލާ   ، ދެން ކައުންސިލުންނޭހިމެއް  ތަަބއެއް މަގާމުކަލް  މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޓެކްނި  09ދެން ނެގުން  އަންނަން ފަށާފަ،  

ކުރަޕްލޭން ތަންފީޒު  ޕްރޮކަމު  އްމުތަގާމަ  ންއެހެ   ންތައް  އޮފިސާރ،  ޕްރޮޖެކްޓް  އޮންމަކިއުނަގައިވާ  މަގާމުތައްވެސް ޓް  ފަދަ  ފިސަރ 

ޔާމަންޓް އޭޖަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންވެސް ވާނީ މިދިޔަ ދައުރުގަ ރިޓަތިިބ    ދަލުކޮށްއްގެ މަސައްކަތާއި ނުަބހިމެނޭ، ދެން ކައުންސިލް

ވަސީލަތްތަ ޒަމާނީ  ކުރެވި  ސްށްވެމަރުކުމްގާއި  އްރިޓަޔާކުރައްވާފަ،  މަސައްކަތްތަކެއް  ކައުންސިލަކަށް މިވަނީ  ސިޓީ  އަދިވެސް  ފަ، 

މަސައްކަތްތައް ، ދެން  ރި މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭސް އެަބހުށް އެދާއިތާއިންވެމަ ފުދޭވަރަކަވެގެންދިޔަ އިރުވެސް ހަ

މް، އައިޕީ  މެއިލް ސިސްޓެރުމާއި އީއިޓް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުްބސަވެ  ންއިތެރެ  ތުގެކަމަސައް  ނު ކުރެވުސްކުރުމަށްލައިއޮޓޮމޭޓްކޮށް ޑިޖިޓަ

ސި އޮޓޯސްޓެފޯން   ، ސޮފްޓްވެއާރމްއާއި  ކްރިޓިކަލް  އެހެނިހެން  އާއި  ޕްކެޑް  މިހާރުވަނީ  ކުރެވިތައް  އަދި  ރޮކިއު  އެހެން ފަ، 

ަބލާ ކޮންހާޑްވެއާރއަށް  އިރުވެސް  ސާވާލާ  އެކަހަ ޕިއުޓަރ  ހާއާއި  ވެއާޑްލަ  ކުރެވި  ނީވަސް  ވެއްތަ  އައިޓީ ޕްރޮކިއާ  އަދި  ފަ، 

ފަށަންވެމަސައްކަ އައިޓީތަތައްވެސް  އަދިވެސް  ނަމަވެސް  މިވަނީ  ވޯކް ކްނީޝަނުން  ޓެ  ފަ  ކުޑަކޮށް  އެކަންތައްތައް  ނުވާތީ  ލިިބފަ 

މިދި ހާލަ،  ޔައީނުކުރެވި  މާލީ  ކައުންސިލްގެ  ބަލާލާއިތަދެން  މާށް  ކަންރު  ފޯކަސް ދައު  ޔަދިމި  ސްވެކުރަންރަނގަޅުތައް  ތައްލީ  ރުގަ 

މި  އްކަތް ކުރެވުނުގެން މަސަކުރެވި ކައުންސިލްގެ އޮ، ދެން  ކީޔައެއް އޭރިޔާ  ވަކި ރަށު  ނިގަނޑެއްގަ ފައިސާއާއި ެބހޭ ޔުނިޓަކީ މި 

ެބހޭ   އިއިސާއާފަސައްކަތުން  ރުންނާއި ސްޓާފުންގެ މަޔަ ދައުރުގަ ކައުންސިލަދިއޮންނަ ޔުނިޓެއްނޫން އެކަމަކު މިތުގައި  ޔުނިޓެއް ގޮ

ނަމަވެސް   ންކަންވަނީ ނުކުރެވިއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ، ދެން ފައިސާއާއިެބހޭ ޔުނިޓްގެ ކުރިންހުރި ކަޔުނިޓް ވަކި ޔުނިޓެ

ވުރެ އަށްކުރި ކަންތައްތައް ެބހޭގި ޓެކްނިކަލް ފަންނީ މުވައްޒަފެއް ލިުބނީމަ ފައިސާއާއި މަގާމެއް ނެގެ ލްންޓް ލެވެސްޓެއެސި އާ ރުމިހާ

ތައް ރީކޮންސައިލް އެކައުންޓު  ކީ، އަދި މިދިޔަ ދައުރުގައި ކުރެވުން އެންމެ ޮބޑު އެއް މަސައްކަތަހަރުދަނާ ކުރެވިފައި މިވަނީ  ރުމިހާ

އެކައުންޓް  09ފާއިތުވެދިޔަ    ކުރުން. މެން  އަޅުގަނޑުވަނަ  2020،  ނެތްއެއް  ކޮށްފަ  ރިކޮންސައިލް  ތައްއަހަރުގެ ކައުންސިލް އިން 

އެ  09ވާނީ   ރިކައުންޓްތައަހަރުގެ  މިވަނީ  ކޮންސައިއް  ގޮތުގައި  ޔުނިޓެއްގެ  ވަކި  ދެން  އަޅުގަހެދިފައިލްކޮށްފައި  ދެން  ނޑު ، 

އި ގެންދިޔަ ަބޖެޓާ ޅިށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލަށް ކަނޑައެވަނަ އަހަރަ  2020އިން    2017އެއީ  އުރުގެ  ދައްކާލާނަން މިދިޔަ ދަ



 

 

 

 

ރަދު މިލިއަން ޙަ  13.1ޅިފައި ވާއިރު  ޖެޓްގޮތުގައި ކަނޑައެއަން ަބމިލި   21.2ހަރު  ވަނަ އަ  2020ދިޔަ އަހަރު  ނު ޚަރަދު މިވުކުރެ

 19ނދަގޫ ދަތި އަހަރަކަށް އެއީ ކޮވިޑް  ގެންދިޔައީ ވަރަށް އުވަނަ އަހަރު ހާއްސަކޮށް މި ވެ  2020ކޮށްފައިވޭ، ދެން ކައުންސިލްއަށް  

ކުރި ަބލިމަޑުކަން  ކައުންގެ  ކޮށްފައިމަތިވެ  ޕްސިލުން  ޮބ  އިކުރުމުގަފީޒްތަން  އްންތަލޭހުރި  ކުރިމަތި ތި  ޑެވަރަށް  މިވަނީ  ދަތިތަކެއް 

ަބވެފައި،   ޮބޑު  އަހަރުގައި  ކަނޑައެލިފައި  އެ  ދެން  ޖެޓެއް  އޮ  2020ވިޔަސް.  ކުރެވިފަ  ރިކޯޑް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތް ނިމުނުއިރު 

ރުފިޔާ  5.2ދާޒާ  އަން އާކަ  މިލިއަން  އެކައުންޓްއުންސިލްގެ  މިހާރުގެ ކައުއެއީ  ކަމަށް  ހުރި  އިގަމްދަނީ  ދެން  މާލިއްޔަތު،  ންސިލްގެ 

ޖުމްލަ    2021  ބަލާލާއިރުއަށް    ސަންޗުއޭސި ފުރަތަމަ  ަބލާލާއިރު  ާބކީއަށް  ަބޖެޓުގެ  ހަރަދާއި  ަބޖެޓާއި  އަހަރުގެ   ަބޖެޓްގެވަނަ 

 03 ގޮތެއްގައި  ޑުމައިގަނ  ނީން މިވަވިގެއެކުލެޖެޓް  ަބދާޒާ، މި  މިލިއަން އަން  52.6ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ  ގޮތުގައި  

މައް ދަޗަަބއެއްގެ  އެއީ  ގްރާންޓްށް  ްބލޮކް  ދޭ  ނޫއުލަތުން  އެހީ  ހިލޭ  އޮފް  ނީ  މިނިސްޓްރީ  ކައުންސިލަށް އަށް  އިން  ފައިނޭންސް 

 މަރުކަޒީ، ދެން ލާތުގަގެ ގޮޮބލޮކް ގްރާންޓް  ވޭ ކަނޑައަޅާފައިމިލިއަން އަންދާޒާ  26، އެމައުންޓްގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅާ އެމައުންޓް

ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ގަނޑުމެން  ޅުޕަސެންޓް އަ  5%މިލިއަން ތެރެއިން    26.2ގަ  އެކީސްލާހާއި  އިނު  ޤާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނެވު

އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  ތަރައްގީއަ ާބއްވަން  ނަށް ންމާލިއްޔަތުގަ އަޅުގަނޑުމެ  ދެންކައުންސިލްފިޔާ،  މިލިއަން ރު  1.3ށް ހާއްސަކޮށްފައި 

 ޚަރަދެއް އެއީ މިހާރު މާލިއްޔަތުން އަލުގަނޑުމެން  ކުރެވިދާނެ  ލިއަން އާއި ހަމައަށް ޖެނެރޭޓް  މި  19.5  ވަނީ   މިކުރެވިފަ  އަނދާޒާ

މިއަހަރު   ކޮށްފައެއްވެސް  ނުކުރަން،  މިދިޔަ  އެއްހަރަދެއް  ކައުންސިގެއަހަރުވެ  ނޮންނާނެ،  ޚަރަދު ޮބޑުަބތުން  މާލިއްޔަ  ސް  އެއް 

ެބހެއްޓިފަ ހުންނާނީ ންވެގެން ޖެނެރޭ، އެހެނެ ވުފަކާ ނޯނަނާރެކު ވަނަ ފަރާތަކަށް ރައްދުކޮށްދޭންޖެހޭ   3، ދެން  ޓްވާ ހުރިހާ އެއްޗިހި 

ށް ފައިސާ  ންސިލް އިދާރާއަ، އެއީ ކައުދިމަތްތަކުންޚިފަދަ    ކާޑް.ޑީ.އަށް އަަބދުވެސް ފައިސާލިޭބނެ އައިލްފައިސާގެ ގޮތުގައި ކައުންސި

ވިޔަސް  ކަ  ލިިިުބނު ތަންތަ މުގައި  ފައިއެ  ރައްދުކުރަނޖެހޭ  ސަރުކާސާނަށް  އެކި  ޕް،  ހިންގާ  މިސާލަކަރޮޖެކްޓްސްރުން  ށް ތައް 

އެންމެފަހު މިނިސްޓްރީއިން  ހަރުއެންވާރަމަންޓް  ކަންތައް  ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް  އެގޮނާކޮށް  ދަން  ޓްރަކްއާއި  ފޯރުކޮށްދިން  ތަށް ދެން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިިބ އެފައިސާވެސް   4.2އޭގެތެރެއިން     ބޭނެކަމަށްރު ލިމިއަހަ  ޔާރުފި  އަންމިލި  5.6ން  މެން އަނދާޒާކުރިގަނޑުއަޅު

 އެއީ މާލިއްޔަތު އެކައުންޓް އަންދާޒާރެވިފަ، ދެން ކައުންސިލްގެ އެކައުޓްތަކަށް ބަލާލާއިރު ރެވެނިއު އެކައުންޓް  ކުރަދު  ޚަރު ވަނީ  މިހާ

މިލިއަން އެަބއިން   20.7ގަ    1ހަރަދު އެކައުން    އެަބހުރި، ދެން    މިލިއަން  20.7އުންޓްގަ  އެކަ  އެކެއްދެން ހަރަދު    މިލިއަން  5.8

އަހަރުގެ   ތެރެއިން    21މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެނަ  13މިލިއަން  ކުރެވުމިލިއަން  ާބކީ  ކޮވިޑް  ނުއިށް  ގުޅިގެން   19ރު  ހާލަތާއި 

ވަރަށްޮބޑަށްއަޅުގަނޑުމެން ކޮ  ރިކުއެސްޓް  ފިނޭން  ވާނީ  މިށްފައި  އެލް.ނިސްޓްރީއަށާއިސް  ހަރަދު  ފައި  އަށް  .އޭ ޖީ  ނުކުރެވުވާ ސާ 

ކެރީފޯވާޑްސަަބުބތަ އެކައުންޓްކާއި  ހަރަދު  އެހެންވީމަ  ދެން   ، ކޮށްދިނުމަށް  ހިމެނޭ    1  މިދިޔަ ތެރެމިލިއަން    20.7ގަ  އޭގަ  އިން 

ނު ހަރަދު  ކަނޑައެއަހަރު  ވެސް  ާބކި  ޖުމްލަ،  ފަޅިކުރެވި  ކައުންސިއެއީ  ގޮތެއްގަ  ދިމާވި ދަނޑިތަނޑުލަ  ޅުނުކަނޑައެލުން    ކާއި 



 

 

 

 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދެން  ހާލަތު  މާލީ  ކައުންސިލްގެ  އަޅުގަނޑުމެރަނގަޅުކުރެވެން  ގޮންޖެހުންތަކާއި  ދެން  ކަންތައްތައް  ނަށް ންހުރި 

މަސައްކަތްތަ ހުރި  ކުރެވިފައި  އަފަހުނ  އެކީގަ  ހަރީ  އިދާ  ގަނޑުމެންގެ ޅުކާ  ޭބނުޓީމް  ވަރަށްޮބޑަށް  ަބދަލެއް  ންވެފަމަ  ކަމަށް އޮތް 

ނުންވެފަ އޮތް ނޑުމެން ވަރަށް ބޭ ގަޅު ކައުންސިލްއަކީ އަރުންނާއި ސިޓީމި ހޮވިގެނދިޔަ ކައުންސިލަ، އަދި  ނޑު ފާހަގަ ކުރަންޅުގައަ

 ޓީމްއެއް ޅު އިދާރީރަނގަ  އްކަތް ކުރުމަށްނާއި އެކީ މަސަންތިޭބފުޅު  ،ތައްޔާރީތައްވެ  ންޖެހޭވާމެން  ގަނޑުޅުަބދަލެއް. މި ަބދަލަށް އަ

   ޓާފުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ.ސްވެފަ ވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ކައުންސިލް  ރު ރެޑީމިހާ

 

 ހަކަފުޅު. ދެއްކެވި ވާ   ތުން ރިޔާސަ 

 ރެއްވުން. އަޅުގަނޑު ދަރުާބރާއި މުހާތަުބ ކު 3 އައިޓަމްއެޖެންޑާ އޮންނާނީ  ދެން 

   3ންޑާ ނަންބަރު  އެޖެ 

 ންވުހާތަުބ ކުރެއްދަރުާބރާއި މުޔަރ ސިޓީ ކައުންސިލް މޭދުއްފުށީ ކުޅު •

 

 )ރިޔާސަތުން(  ވާހަކަފުޅު. ހާތަބު ކުރައްވަމުން ދެއްކެވި މު   އި  ޢާޠިފް ދަރުބާރާ އްމަދު ޔަރ މުޙަ ސިޓީ މޭ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ޝުކު           އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަވެސް  އައެންމެ  ޭބނު ކޮދާ ރު  ފަރާތަށްލަން  ހެއްދެވި  ށް އަޅުގަނޑަ  ހަމައެއާއެކު  ،ށްންވަނީ 

 ތުގައި ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުގޮހާދިމެއްގެ   ވާދެއްވާ ރައްޔިތުންގެހޮން މިމަގާމަށް  އަގުލަިބއްޔަތަކު  ޮބޑުގެ  ށް ރައްޔިތުންތުާބރުކޮއި

އެން ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ރައްޔިތުންުބވެލޮމެހާ  ދެއްވީތީ  އިހު ށް ނަތި  ދަންނަވަންޝުކު  ކަމާއެކުލާސްތެރިހިތުގެ   ތުންގެ ޔިރައް  .ރު 

ތާއީދުއިތުާބ ތާރާ  މި  ކައުންސިލްގެ  ސި ހީ ރީހޯދާ  ކާގޮޓީ  ކުރަށްވާފައިމިޔާނޑިތައް  ޑެޕިއުޓީުބ  ތިމޭޔަރަށާ ވާތީ  ހުރިހާ އި  ޔަ 

އިރާދަ ، ނާތެއްޑު އަމާތީ ވަރަށް ޮބމިއޮހަވާލުވެފައި ނާންމިއަދު އަޅުގަނޑުމެ.ށް ހޫނު މަރުހަާބއެއް ދަންނަވަންކައުންސިލަރުންނަށް ވަރަ

ތެދު  ހުރިހާ ޔަތި އަދި ށްދޭނަން،ކޮ އަދާ  އަޅުގަނޑު ުބވާޖި މި ނެތިއްމެތަފާތުކުރު ޔިތަކުރައް އެއްވެސް ވެރިކަމާއެކުކުރެއްވިއްޔާ 

އެގޮ ކުރަންކައުންސިލަރުންވެސް  ޔަގީން  އަޅުގަނޑު  ދެމިތިބޭނެކަމަށް  ފިކުސިންމެ  ކޮ.ތުގައި  ހޮކުންރަޔާސީ  ވިފައި  

 ަބއެއް،  ތިިބ އައިސް ންކުރަ ހިދުމަތް  ރައްޔިތުންނަށް މެހާއެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކީމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަ  ނަމަވެސްވީމުގައިތިިބކަ

ގެ މުޅިން ނީ ކުޅުދުއްފުށީށެމިއަދު މިފެ  އާދެ.ކުވާވެސް އަޅުގަނޑަށް އަޑުއެހޭނެއްގެ ޝަރައްޔިތެ ފިކުރެއްގެ ންމެކޮ އްގެފަންތިއެ ންމެކޮ

ސަފްހާއެ ކޭލަކުނުއަ  207 މީގެ  .އްއާ  ވިއްސާރައަށްފަހަރުކުރިން  ނިސަްބ  3 ހުތަޅާލި  މީސްކޮތްވާއާއިލާއަކަށް   މައްޗަށް  ޅެއްގެމަދު 

މިހާރުގެކުޅުދުއްފުށީ ވީނަމަވެފެ  އާާބދުވުން  ގެ  ކަމުގައި  އައި  މިށިގެން  އަޅުގަނދުމެސް،  މިތިީބއަދު  ރެ ވުއަށް  10،400 ން 



 

 

 

 

 ގައި މި ފުރުސަތު  .ހޭށްލަންޖެލާއެކު ފާހަގަކޮއުފަ  ކަންގައި ހިމެނިފަތެރޭ އާާބދީ   4 ދަރަޖަ ލިިބފައިވާ ސިޓީ ރާ ރާއްޖޭގެާބދީ އައާމައްޗަށް

 ހާއީނި ހަށްމުހައްމަދު ސާލި  ރާހިމްއިްބ  ރައީސް އަދުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެ ދަރަޖަ ދެއްވި ކަމަށްޓަކާސިޓީއެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ދަ  ގީއަށް ތަރައް ސިޓީގެ ޅުދުއްފުށިކު ތިޔަޭބފުޅުންނާއެކު މިހުރީ ރުމިހާ   އަޅުގަނޑު  ރުސަތާއެކުފު ލިުބނު  މި.ންނަވަންޝުކުރު 

 ހިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ ރަށްވެހިކަމުގެ ކައުންސިލަކީ ސިޓީ ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ކެތްމަދުވެފަ ފެއްޓުމަށް ކަތްމަސައް

ކުރާ    އަޅުގަނޑު ސަސާއެއް، ވައްމު  މަތިވެފައިވާ ފު މި ތުގައިގޮގަޫބލު  އެންމެ   ނަށް ތުން ޔިރައް ހަމަޔަށްރިހިދުމަތްތަށް 

ހި ގެކައުންސިލް  އިޓަކަނުމަށްށްދިފޯރުކޮ ހަންގުއިދާރީ  އޮރުދަނާކޮން  ހިންގާށް،  ޭބނުން  ނިގަނޑަށާއި   އިސްލާހުތައް  ވާގަވައިދަށް 

ވަރުގެ ހަކަތަ ވޭކުރެޔަށް ހަރަކާތްފުރިހަމަ ވަންތައްގުނަ ހުރިހާ ގެއިދާރާ ށްހަމަކޮ  ޒަފުންއްމުވަ ންވާނު ބޭ  ރާތަކަށްދާއި އެކި ނެސް،ގެ

ހޯދަންޖެހޭއަޅު އެަބ  ވެފައިވާއަޅުގަނޑުމެން.ގަނޑުމެން  ފުއްދުމަށްދުތަވައު    ވިލަރެސްކޮ  އް  ހިންގުމަށް  ށްމަސްރޫއުތައް 

 ކީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމެއް.ދުމައް ހެކިން ގްރޫޕްތަކެވޯތަށް  މެނޭ ގޮ ހިން އަދި އާންމު ރައްޔިތުން ފުޅު ޭބ ފަންނީ، ނާންސިލަރުންކައު

ގްރޫޕްތަކުވޯމި ެބކިން  ދަށުންގެ  ގެން  ކަންކަންއެ ލުމުގެ  ގޮކުރިޔަށް  ރާވަންތްތަކެދާނޭ  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން   ސަރުކާރުން  .ޖެހޭއް 

 ކުރާނެ އްކަތްމަސަ  ކައުންސިލް ގެ ނޑުމެންގަ ގާތުން އަޅުރަށްތަރައްގީގެ މަސްރޫއުތަކުގައިވެސް ވަ ހިންގަން ނިންމާފައިވާ  މިސިޓީގައި

ރައްގޮ  ހެއްޓެނިވިދެމެ  ތަކަކީމަސްރޫއު  ހިންގޭ  ތުންމިގޮ ފުއޭ ތުންނަށްޔިތެއްގައި  އެންމެ  ނަގެ  ގޮފާރިހަމަ  އަދިލިޭބނޭ   ގެ އަދު ތަށް 

ތަންތަނުދުނިޔޭގެ އުސޫލުންއެހެން  ކަންކުރާ  ހެ ގައިވެސް  ކަމުގައި  ކަންކަން  ޔަގީންތްސައްކަމަ މަށްދުހިންގާ  ކަމުގެ  ކުރާނެ  ން ކަ  

މިއަދުން  ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުށް ހައްލު ހޯދުމަލަކުގެސަޑެތި މައްހާރު ހުރި ޮބދި ރަށުގައި މިއަ   ންނަށް ދޭން ޭބނުންވޭރައްޔިތު

ފު އަޅުގަނޑު މިއަދު  ،އާދެ  .ފަށްޓާނަން އަޅުގަނޑުމެން ފެށިގެން މަހުގެ ރުސަތުގައިމި  ތުން މަޖިލީހުގެ ދުވަހު ރައްޔި  ނަވަ   6 މި 

އިާބރާތުން  ށި ހަރުކަންމެ  ވެރި ހަމަލާ އެދިން ނިރުަބ ށްއަމާޒުކޮ ޝީދަށްސް މުހައްމަދު ނަޓީގެ ރަޢީގެ ޕާ އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ރަޢީސް

ކުރަން ކު.ކުއްވެރި  އޮއަދި  އަމަލުތައް ތްތާގައިރިޔަށް  ގޮތަ މިފަދަ  ފަދަ  ނުވާނޭ  ސަލާމަތީކުރާރު  ހަރުވަޔަފި ތަކަށް  ށް ކޮ ނާދަޅުތައް 

އަމަޖޭގެހިރާއްދިވެ ދި  ން  ދަމަހައްޓައި  ގޮ ށްާބރުތަކަ  ސަލާމަތީ ނުމަށްއަމާންކަން   މި  މުސްލިމް ގެއަޅުގަނޑުމެން.ވާލަންއަޅުގަނޑު 

 ންމެ އަޅުގަނޑު ދިއަ.ހިންގުމަކީ ަބލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން އަމަލުތައް އަނިޔާވެރި  މަށްޗަށް އަނެކެއްގެ އެކެއް އިމުޖުތަމައުގަ ކުޑަކުޑަ

 ވެސް އިސްލާމީ ކީ ޅަދަރިންނަޅުގަނޑުމެންގެއަ ަބޔަކަށް، އަދިއުޅުން ިބނާކުރާ  ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ މަށްޗަށް ދިރި  ސްލާމީވާންވާނީ އި

 ޅުގަނޑުގެއަ.ވޭނެޑަށްވެސް އުޖާލާ ކުރެމާޮބ ސިޓީގެ މުސްތަގުަބލްމި ަބޔަކަށް ހެދިއްޖެނަމަޔަށް ލިިބފައިވާމެ ފުރިހަމަތަރުިބއްޔަތު އެން

 .އްވުންގައި ލެކަމު ތަކެއްރުއުފާ ފާގަތި އަހަރައްޔިތުންނަށް  އަހަރަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 5 ތްކުރިއަށް އޮ، ދުއާ އަކީ

هالعالمين رب لله والحمد

 . ސާ ނިމުނީޖަލް   



 

 

 

 

 މުން ން ނި   އްދަލުވުން ބަ 

 ހޯމަ   ވީ  2021  މޭ  17  މުނީނި  ދަލުވުންއްަބ  މަފުރަތަ  ގެދައުރު  ހަތަރުވަނަ  އުންސިލްގެކަސިޓީ    ފުށީޅުދުއްކު

 .ވެއެގަ 15:21 ހުގެދުވަ

 1442 ޝައްވާލް 05

 2021 މޭ 17

 ޒާސަރ މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ހަމްއޮފި އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް :ނީ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަ ޔައު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




