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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   06ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ  

 

ކައުންކުޅުދުއްފުށީ   ހަތަރުވަނަސިސިޓީ   ބުދަ   ވީ  2021  ޖޫން   16  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    06  ދައުރުގެ ލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި  09:05 ގެހުވަދު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ކުއްލިފުރަތަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ފާސްކުރުން. އްސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީތަޅުދުއްފުށީ ކު 3.2

 ރުކުރި މައްސަލަ ޖެންޑާއަށް އިތު އެ   ރިޔާސަތުން 

 އޮފީސް މެމޯ ފާސްކުރުން.ށަހަޅާފައިވާ ން އެލަވަންސް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުއޮފިސަރ އަށް ފޯކިއުމަންޓް ޕްރޮ 3.3

 

 :  ހާޒިރީ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

 07 :ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު   ލަ މް ޖު 

 07 ންގެ ޢަދަދު:ންަބރުމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު: ގެ ޢަންމެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 

 



 
2ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން މެންބަރު   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .2

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  ަބރުމެން ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .3

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .4

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .5

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުސިލް ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންމެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .6

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .7

 

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

ޢާންމު  06  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށީޅުދުކު ރިޔާލުވުމުގެދައްަބ  ވަނަ  ބެލެހެއް  ޓެވީ  ސަތު 

 ޠިފް. އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ ސިޓީފުށީ އްދުޅުކު

 ން ފެށު   ގެ އްދަލުވުމު ބަ 

 ން،ގެ ގޮތުށުމުފެން ލުވުދައްަބ މުވަނަ ޢާން 06 ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

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

 . والھ نوم وصحبھ ھل ا وعل رسو� عل موالسال الةوالص هللا مد الح،  حیم  الر حمن رال هللا بِسم

ކައުފުދުއްޅުކު ސިޓީ  ދައުރުގެ    ތަރުވަނަހަ  ންސިލްގެ ށީ  ަބޢާންމުވަނަ    06ވަނަ  ާބއްވާތަން  ަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވު  އްދަލުވުން 

 16،މީލާދީ ސަނަތުން    1442ޤައިދާ  ޛުލް  06ސަނަތުން    ، މިއަދަކީ ހިޖުރީރާ މާލަމްކުސާ   ޖަލްއުންސިލްގެކައްފުށީ  ސިޓީ  ދުކުޅު

ަބއްދަލުވުމަށް ހާ 09:05  . ގަޑިދުވަސް  ބުދަ،    2021  ންޖޫ ަބއްދަލު  07ދު  ންގެ އަދަމެންަބރުރުވާންޖެހޭ  ޒި،  ރުވީ ޒިވުމަށް ހާ، 

އެޖެންޑާ ؛ ޖެންޑާއެ  ލްގެސިކައުންސިޓީ  ށި  ޅުދުއްފުން، ކުލާނަވާންނަދަ   ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުނޑު ަބގަ ޅު. އަ  07ންގެ އަދަދު  މެންަބރު

އެޖެންޑާ   ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ކުއްލިފުރަތަމަ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ،01އައިޓަމް  

ކޮމިޓީތަކުޅުދުއްފުށީ  ،  02އައިޓަމް   ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  އައިޓަމް އެ  ފާސްކުރުން.  އްސިޓީ   ،03  ޖެންޑާ 

ފޯކިއުމަންޓް  ޕްރޮ އަށް  ހުއޮފިސަރ  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާއި  އެލަވަންސް  ފާސްކުރުން.ށަހަޅާފައިވާ  ން  މެމޯ  ން އެހެންކަމު   އޮފީސް 



 
3ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

ބޭނުންވާ   ގެންނަން  އުނި އިތުރެއް  އެޖެންޑާއަށްން.  ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުން އެދެ  ނި އިތުރެއް ގެންނަންއުޑާއަށް  ންއެޖެ

  ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތު ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑުވޯއެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  އެހެންކަމުންނެތް، ފަރާތެއް 

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ންގެންަބރުމެދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެ ށް ވޯޓުވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ން:މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 މަދުއަޙް ލީޢަޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްތުއު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ށީދުއްފުޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

ވަނަ ޢާންމު   06ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ގެއުންސިލްށީ ސިޓީ ކަ ދެއްވާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފު ވޯޓްންވެސްމެންަބރު  06       

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުގައި އެޖެންޑާ ފާސްވިކަަބއްދަލުވުމުގެ 

 



 
4ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ޔައުމި   ކުއްލި   ވަނަ   01ކުޅުދުއްފުށީ  އްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

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

މިއްޔާ ޔައުންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ މެ  ،ފަވެސް ހިއްސާ ކުރެވިންނަށްމެންަބރުހާ  އިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިރު އީމެޔައުމިއްޔާ ވާނީ މިހާ

އެ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާމިހާރު ވިދާޅުވެލެވިފަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ންަބރުންމެ   ޤަބޫލު ކުރަނީ، އެހެންވީމަ ޔައުމިއްޔާ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ވޯޓްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު

 ގޮތް ދެއްވި ޓް  ވޯ ން  މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަނަންނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެރުބަ ންމެވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަރާ ސިރު ދާއިއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުދުކުޅު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4
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 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަރު ދާއިރާ ސިދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

ސި         ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ޔައުމިއްޔާ    ކުއްލި  ވަނަ  01ހަތަރުވަނަ   06ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންަބރު

 02ބަރު  ނަން ޖެންޑާ  އެ 

 ފާސްކުރުން.   އް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީތަ ކުޅުދުއްފުށީ   •

 

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

އެންމެ ޮބޑު މަގްސަދަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތައް އުފެއްދުމުގެ  ޓީމި ކޮމި

ޖެހޭ ން ހަރުދަނާ ކުރަންގެ ޝަކުވާ އާއި ކައުންސިލުށް ހުށަހެޅޭ ރައްޔިތުންމާއި އަދި ކައުންސިލައެހީތެރިކަން ދިނު  ގެގުމުރާވާ ހިން

އިދާރީ  އުންސިލްގެ  ކަންނަށް ގާތުން އެނގި ރަނގަޅަށް  ންަބރުސިލް މެޖެހޭ ކަންތައްތައް ކައުންދަނާ ކުރަންއަދި ހަރުސެކްޝަންތައް  

ޓީތައް ހަދާފައި ވީކަމުގައި ދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމިން ހަރުކޭޝަމުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޔުނި

ފައިނަ ޑިވީނަމަވެސް  އެ  ސިލް  ނަގާނީ  ކައުންސިލްޝަންތައް  ހުށަހެޅި  ކައުންސިލަށް  މެކޮމިޓީތަކުން  އަޅުގަންންަބރު  މި ،  ނޑު 

އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ   ކޮމިޓީ  ކައުންސިލް  ޓީކޮމިޓީ އަކީ ސްމާޓް ސި  ވަނަ  01އީ  ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން އެ  06ހުށަހަޅަނީ  

އެތެރޭގަ އޮފީސް  ހިމެނެނީ  މި  އައިޝަންޑްމިނިސްޓްރޭއި  އިންފްރާސްޓް،  ވެްބ.ޓީ  އޮޓޯމޭޝަން،  އޮފީސް  އެންޑް ރަކްޗަރ،  ސައިޓް 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ލިވަބަލް ސިޓީ ކޮމިޓީ މި  އެންޑް    ގއުސިންއަކީ ޕްލޭނިންގ ހަކޮމިޓީ  ވަނަ  02  ން ޑިވެލޮޕްމެންޓް.އެޕްލިކޭޝަ

ޑް ގ އެންން ޕްލޭނިގ، އާބަ ޖިކް ޕްލޭނިންޓެޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން، ސްޓްރެލޭން، ސިލޭންޑްޔޫސް ޕް   ހިމެނެނީ  އި މިތަކުގެ ތެރޭގަ

، ، ގަވާމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މޮނީޓަރިންގރޮޕޯސަލްސްރާންޓް ޕް، ގްޑް ޕްލޭނިންގންގ، ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓް ފީސަބިލިޓީ އެންއިނިޑިޒަ

ސި ސޭފް  ކޯޓް  ބިލްޑިންގ  ރެގިރުލޭޝަންސް،  ޕްލޭނިންގ  ރެގިއުލޭޝަންހައުސިންގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކޮމިޓީއަކީ   ވަނަ  03.  ޓީ، 

ފްޓީ، އާޓްސް ރވިސެސް، ޕަބްލިކް ހެލްތް އެންޑް ޕަބްލިކް ސޭނީ ސޯސަލް ސަޓީގައި މި ހިމެނެޓީ މި ކޮމިކޮމިސޯސަލް އެފެޔާސް  

މެން ޗިލްރެން އަރސް، ވިލްޖާރސް އެފެ، އެ، އެޑިއުކޭޝަން، އެލްޑާލީ ކެއަރޑް ސްޕޯޓްސްރިޓޭޖް، ޔޫތް އެންޗަރ އެންޑް ހެސްކަލް

ކޮމިޓީއަކީ   ވަނަ  04ޑް ރެސްކިއު،  ން ޔަރ އެޑް ފަންސީ، ކްރައިމް ޕޮލިސީ އެކް ވަޔޮލެންސް، ޑަބްލިއު.ޑީ.ރ، ޑޮމެސްޓިންޑާޖެއެންޑް  

ކްއެންވަޔަ އެންޑް  އެކްރަމަންޓް  ކޮމިޓީލައިމެޓް  ކޮމިޓީ  ޝަން  ސަސްޓެއިނަބަލް މި  ހިމެނެނީ  މި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ގެ 
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މެނޭޖްމެންޓް، ފަސްވަނަ ކޮމިޓީއަކަށް   ޑިސާސްޓަރސްޓް މެނޭޖްމެންޓް،  ، ވޭސް، ރިނިޔުބަލް އެނާރޖީ އެންޑް ޔޫޓިލިޓީޑިވެލިޕްމެންޓް

އިކޮނޮ ހުށަހަޅަނީ  ޑިމި  ކޮވެމިކް  މި  ކޮމިޓީ  ަބޖެމި ލޮޕްމެންޓް  ތަކަކީ  މަސައްކަތް  އެޓީގެ  ފައިނޭންސް،ޓް  މް ޓޫރިޒަ  ންޑް 

ސަސް ޒްނަޝަން، އެކްސްޕެކްޓް ވޯކަރސް، ނިއު ިބ، ދަނޑުވެރިކަން، ކޮންސްޓްރަކްލް މަސައްކަތްތައް، މަސްވެރިކަންސްޓްރިއައިންޑަ

ކޮމްޕެނީ، ކައުންސިލް  އެސް.އެމް.އީސް،  ކޮމިޓީއަކީ ކޮމި  ވަނަ  05ން،  ޖެނެރޭޝަ  އިންކަމް  އެންޑް  ހުށަހަޅާ  ގޮތުގައި   ޓީއެއްގެ 

ކޮމި ފްރޮޓީމުނިސިޕަލް  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކޮމިޓީގެ  މި  އެން،  އޮފީސް  ކޯލްންޓް  ސާރވިސެ ޑް  މުނިސިޕަސް  ސް، ސެންޓަރ، 

އެން ލޭންޑް  ޕާރެޖިސްޓްރޭޝަންސް،  މެއިންޓަނެންސް،  އެންޑް  އޮޕަރޭޝަން  ބިލްޑިންގސް،  އެޑް  އޭރިޔާސް،ންޑް  ކްސް   ޕަބްލިކް 

ރެގިމުނިސި ކޮމިސްންއުލޭޝްޕަލް  ކޮންމެ  ކޮމިޓީތަކަށް  މި  ހާަބރސް،  މެޓީއަކަށް،  ކައުންސިލް  ތެރެއިންންވެސް   03  ަބރުންގެ 

މުވައްޒަފުން  ަބރަކުމެން އިދާރީ  މިވަގުތު  އަދި  ކުރެވޭނެ،  އައްޔަނު  ވީ  އަނަމަވެނުލީކަމުގައި  އިދާރީ  ޅުގަނސް   ނިގަނޑުއޮޑުމެންގެ 

އިތުރަށް  ނާވެހަރުދަ މުވައްޒަފުން  ކޮމިޓީއަކަށްތަރައްޤީވެ  ކޮންމެ  ނެގުމުން،  ހިމެނިގެން  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ   03ދާނެ،  ވެސް 

މެންަބރުންނާއި   ފުރުސަތު   02ކައުންސިލް  އަޅުގަނޑު  ބަހުސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާއަށް  މި  އިންނަނީ،  މި  މުވައްޒަފުންކަމަށް  އިދާރީ 

 ވާލަން.ހުޅު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ފު އް ކުޅުދު 

ގަކޮށްލަން، މިގޮތަށް ކުރިން އޮންނަގޮތަށް ޑު ފާހަކަން އަޅުގަނވާ މޮޑެލްއެއްއަށް އެކުލަވާލެވިފައިޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ވަރަށް ފުރިހަމަ

އޭރިޔާތަކަކަށް   ފޯކަސް  ވަކިވަކި  އޭރިޔާއެއް  ްބރޯޑް  މެ  ފަލެވިބަހާވަކި  މުޅި  ންަބރެއްގެއެއް  ހަވާލުވީމަ ކޮމިޓީ  ބަދަލުގަ  ން 

މެނޭޖް ޕްރޮގްރެސް  ފަސޭހަވެ  ކުރަން  މޮނީޓަރ  ދާގޮތް  ކުރިޔަށް  ފަސޭމަސައްކަތްތައް  އެކައުކުރަން  ށް ންޓަބިލިޓީއަ ހަވެ، 

 ތައް ެބހިފައި މިހުރީންސިލްގެ ކޮމިޓީއު  ފާހަގަ ކޮށްލަން މިހާރު ކަނޑު ދެކެން، ދެން ހަމަ މިޔާއި އެކީޅުގަފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް އަ

މެންަބރެއްގެވެސް ޕޮއިކޮންމެ  ަބ ސްޓްރޯންގް  ދެއްކޭގޮތަށް  ޕާފޯމަންސް  އެބޭފުޅެއްގެ  އަންސްއަށް  ދެން  ހުރިކަން،  ޅުގަނޑު ހާލެވިފައި 

ތްތަނުގައި ހުރުމުން ކުރިޔަށް އޮ  ވަރު ކަންތައްތަކެއްގެ ކޮމިޓީގައި ަބއިޓީގ އެންޑް ލިވަބަލް ސިންންގ ހައުސިން ޕްލޭނިފާހަގަކޮށްލާނަ

ންަބރެއްގެވެސް ވަރަށް ނޭ ހައުސިންގ އަކީ ވަރަށް ހުރިހާ މެޅުގަނޑަށް ފެސާބަށް ދެވުނީމައި އަތަކާއި ހިކްޓްސްޕްރޮޖެގެ  ގހައުސިން

އް ގްރޭންޑް ޓީއެވަކި ކޮމި  ވާތީބޭނުން ޖެހިގައި އިން ކަމަކަށް  ތީވީމަ އަދި މިރަށަށް ވަރަށްމާއި ގުޅިފަ އިންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވާދިރިއުޅު

 ކަންތައްތަކަކީ، ޝުކުރިއްޔާ. ދާން، އެއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާއަށް އެހިސާަބށް ދެވުނީމަ ކުރިޔަށްކޮށްގެން ހައުސިންގ

އުތު  ހުޅަނގު  ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ރު  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ޅު ވާހަކަފު 
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ކޮމިޓީ ތަކުގައި އެ ލެވަލްގަ އެއްޗިހި މަޝްވަރާކޮށްގެން މީޓިންގ އަށް   ތީ އޮވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު

މީޓި މީޓިންގއައުމަކީ  ކަމެއް،  ފުރިހަމަވެގެންދާނެ  އިތުރަށް  ސަންގތަށް  ދާނެ  ރަނގަޅުވެގެން  އެއްޗެއް  ހުށަހެޅޭ  އެ  ަބެބއް، އަށް 

އް ކަމަށް ދެކެން، އެހެން ނަމަވެސް  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެ  ތަކެއް ކުރެވުމަކީ ހަމަންހަދާ ޑިސްކަޝަށް  ގޮތަ މި ކޮމިޓީތައް މިއެހެންވީމަ

ހަމަ ލީޑު ކުރާނީ   ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގަވެސްޑަށް ހީވަނީ މީގެ އިތުރުން އަދި އެަބޖެހޭ  ޓަކައި އަޅުގަނށް ކޮމިޓީތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަ

ކުރެވިގެންދާފާހަ  ބޭފުޅެއްކަން  ކޮން އެޖެންޑާ  އެއްޗިހި  ތަކާއި  މީޓިންގ  ކޮމިޓީތަކުގެ  މި  އިތުރަށް  އޭރުން  ކޮށްލަން،  އިރު ގަ 

ދާ އަފަސޭހަވެގެން  ދާނެކަމަށް  ކުރިޔަށް  ކޮމިޓީތަށް  އެބަހުރި  ދާއިރުގަ  ކުރިޔަށް  ފާހަގަކޮށްލަން،  ހަމަ  ތެރޭގައި ނެޅުގަނޑު  ގޮތުގެ 

ފާހަގަކޮށްފަ، ދެން އެއީ ވަރަށް   ގޮތަށް ގ ތަކުގައި ަބއިވެރިވާމީޓިން  ކްޝަނަކާއި ގުޅުންހުރި ބޭފުޅަކުއެ ސެލްގެ  އެސިސްޓެންޓް ލެވެ

އެ   އެއީ  ދެކެން  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ކަމެއް  އިދާސެކްޝަނެމުހިންމު  އިސްކޮށް  ހުންނައްގެ  މިރީގޮތުން  ބޭފުޅަކު   ކޮމިޓީތަކުގެ    

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަ  ކަމުގައިރަށް މި ކޮމިތީތަކުގެ މަޝްވަރާ ހަމަ ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމެއްއިތު  މަކީތަކުގައި ަބއިވެރި ވު  މަޝްވަރާ

 ކަކީ، ޝުކުރިއްޔާ. ޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ހުރި ކަންތައްތަކޮށްލަން، އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ އަޅުގަނ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އޫދު  ދާ ދު މަ މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

ފުރިހަމަ ވަރަށް  މޭޔަރ،  މިކަހަޝުކުރިއްޔާ  ހުރީ،  މި  ކޮމިޓީތަކެއް  އިން  ބަހާލެވިފައި  އަޅުއަށް  ބަހާލާއިރު  ކޮމިޓީތަށް  ގަނޑު ލަ 

ވިގެން ކުރިޔަށް ދާނެ،  ގާތުން ތައްޔިތުންނާއި ވާހަކަ ދެކެ  ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް  

ރައްޔިތުންގެ  ދެ ކަންކަމުގައި  ތަރައްޤީގެ  ފަސޭހަން  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ހޯދުންވެސް  ކަންދާނެވެގެން  ޚިޔާލު  ވަކިވަކި  ކަމަށް ، 

ވެރުންވެސް ސްޕެޝަންަބމެ އެބޭފުޅުލައިސް  ކުރެވިނީމަ  މަސައްކަތް  ލިިބގެ ގެން  ހަމަ  ފުރުސަތުވެސް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ހުނަރު  ން ންގެ 

 ، ޝުކުރިއްޔާ.ފައިވާ ގޮތާއި ދޭތެރޭހަމަ ޖެހޭ ކޮމިޓީތަށް ބަހާލާ ތްށް ހިނޑު ވަރަ، އަޅުގަނެދާ

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   ލީ ޢާޠިފާ ޢަ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  މެދު ދެކުނު    ދުއްފުށީ ޅު ކު 

، ކޮމިޓީތަކެއް މި ހުރީ  ކޮށްލާފައި އޮތް  ޕްލޭން  ބަހާލާފަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަޏޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  

ން ތިން ބޭފުޅު   މާޓް ކައުންސިލް ކޮމިޓީ މި ކޮމެޓީގައިޓީތައް މިސާލަކަށް ސް ަބއެއް ކޮމި ޭބނުންވަނީ  ންނޑު ދަންނަވާލަދެން އަޅުގަ

އިންފް އެކަމަކުވެސް  ތިއްަބވާ،  އާއެަބ  ސްޓްރަކްޗަރ  ކަރާ  މި  އެހެންންތައްއި  ހަމަ  ހުރެދާ  ތައް  އިންޓްރެސްޓް  ، ނެބޭފުޅަކުވެސް 

މަޝްވަރާ ކޮމިޓީތަކުގައި  އެބޭފުޅުނޑައަޅުގަކުރާއިރުގައި    އެހެންވީމަ  ފެނޭ  ކަށް  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  އެ  އުންސިލް  ހަމަ  ން 

ަބއިވެރި ކުރަން، ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނ ސިލް މީޓިންގ ންކުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައި އަދި ކައުޓީ ތަ ކޮމިގޭ މިމަޝްވަރާތަކުގައި 

 . އްޔާޝުކުރިކަމެއް، ދޭނޑު ހަމަ އެއެ މަޝްވަރާތަކުގައި އެބޭފުޅުންވެސް ަބއިވެރި ކުރުމަކީ އަޅުގަކަމުން  ނީ، އެހެންއަކުން ނިންމާ
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެ   ރެވިފަ ލިޔުމުން ކުހާރު ވާނީ ހިއްސާށަހަޅާނަން، މިނޑު ހުވާ ގޮތް ފާސްކުރުމަށް އަދި އަޅުގަފައިން ަބހާލެވިކޮމިޓީތަކަށް މެންަބރު

އަ ދެން  ވިދާޅުވިޙްމަގޮތްތައް،  ކޮމިގޮދު  ލީޑްތަށް  ޭބފުކުރާނެޓީތަށް  އަޅުގަ  ދެން  ހުންނަންޖެހޭ،  ގައިޅެއް  އޮޕަރޭޝަނަލް  ގެ ސްޑްނޑު 

ހިންނާނެ  ފާހަގަ  ތެރޭގައި ޗެއާސް  ކޮމި"ކޮށްފައި  އެޕޮއިންޓެޝެލްޓީ  ަބއި  ީބ  އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ"ޑް  ޗެއަރ   އެއީ  ކޮމިޓީތަކަށް 

ހި އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ  ކުރާނަން،  އައްޔަނު  ކޮމުވައްޒަފުން  މެންަބރުއްސާ  ކޮމިޓީތަކަށް  އަދި  ބެހިފައިށްލާނަން  ދެން ން  ގޮތް،  ވާ 

ފާސްކޮށްއެ އެގޮތަށް  ވާނަމަ  ކަމުދާކަމަށް  ކައުގެންދިޔު  ގޮތަށް  ސިޓީ  ސްމާޓް  ކޮމިޓީމަށް،  އަޙްމަދުންސިލް  ކައުންސިލަރ  ، އަށް 

ކޮމިޓީއަށް    ކައުންސިލަރފާ،  ޢާޠި  ކައުންސިލަރ ސިޓީ  ލިވަަބސް  އެންޑް  ހައުސިން  ޕްލޭނިންގ  ، އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރމަޖީދާ، 

ދާއޫދު،   ކައުންސިލަރޠިފާ،  ޢާ  ކައުންސިލަރޒް ކޮމިޓީއަށް  ޟްވާން، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، ސޯސަލް އެފެޔާރި  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު 

އެން  ކައުންސިލަރ އެންޑް  ޔަރަވަމަޖީދާ،  އެކްޝަމްންޓް  ކޮމިޓީއަކްލައިމެޓް  މޭޔަރ،  ން  ޑެޕިއުޓީ  ޟްވާން، ރި  ކައުންސިލަރ ށް 

މަދު ދާއޫދު، މުޙައް  ކައުންސިލަރޢާޠިފާ،    ކައުންސިލަރނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީއަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ،  ޖީދާ، އިކޮމަ  ކައުންސިލަރ

އެ  ކައުންސިލަރވާން،  ރިޟް  ކައުންސިލަރ  އަޙްމަދު،  ކައުންސިލަރމިޓީއަށް  ސިޕަލް ކޮމުނި ހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މުޙައްމަދު ދާއޫދު، 

މެ މެންަބރަކުވެސް އިންނާނީ ންވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީއެއްގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެ، ކޮއަށްޓީރަކު ތިން ކޮމިބަ އްވެސް މެންގަ ކޮށްލަން އެފާހަ

ގޮތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަން ޭބނުންވާނަމަ ން މި ތިިބމިހާރު މެންަބރު ކަށްޓީތަން ކޮމިގަ، އެހެންކަމުން ތިން ކޮމިޓީއެންމެ ގިނަވެގެ

 ސަތު ހުޅުވާލަން،  ރުއިސްލާހު ހުށަހަޅަންވެސް ފު

ނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ހަމަ ބަދަލު ންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަޅުގަޑުމެން ބޭނުތަކަކީ އަޅުގަނ ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން މި ކޮމިޓީއަޅުގަނޑު

އަހަރަށް ލާޒިމެއް ނޫން   05މެހެން  ނެ، ކޮން ށް ބަދަލުވެސް ވެވޭނިކޮށްފަ އަނެއް ކޮމިޓީއަން އުރުންވެސް އެއް ކޮމިޓީ، މެންަބކުރެވޭނެ

ކޮމިޓީތަ މި  އޮންނާކަށެއްމޮގޮތަށް  ހައް  ދެން  މޭޔަ ،  ޑެޕިއުޓީ  ކުރެއްވިފަދައިމަ  ފާހަގަ  ހައުސިންގރ  އެއްޗެއް، ން  ޮބޑު  ވަރަށް  އަކީ 

ހަމަ   ހިނދެއަޅުގަޏޑުމެއެހެންކަމުން  ފެނިއްޖެ  ހައުސިންންނަށް  އުފެއްދިގއްގައި  ކޮމިޓީއެއް  ވަކި  ހަމަ ދާނެ،  ވެސްއަށް  އެއީވެސް 

ކަ ކަށް ނޑު ވޯޓަށް އަޅުގަގައި މި ތިިބ މެންަބރުން ތިިބގޮތަށް ފާސްކުރުމަކޮމިޓީ  06ހާރު މި  ން މިންތައްތައް، އެހެންކަމުކުރެވޭނެ 

 ލަން،  އަހާ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި
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 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިރު ދާއިގު އުތުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނ .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުދުއްފުށީ މެކުޅު .6

މެ         އަގުލަިބއްޔަތުން  ހުރިހާ  ކޮމިހެދި ންަބރުންގެ  މެންަބރުންނާއިޓީފައިވާ  ރިޔާސަތު އެކު    ތަށް  ން  ފާސްވިކަމުގައި 

 ނިންމެވިއެވެ. 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ފޯ ކިއުމަންޓް  ޕްރޮ  • އަށް  ހު އޮފިސަރ  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާއި  އެލަވަންސް  މެމޯ  ހަޅާފައިވާ  ށަ ން  އޮފީސް 

 ފާސްކުރުން. 

 ޅު ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު ރިޔާސަ 

 . ނޑު އެދެން ތަފްސީލް ހިއްސާ ކޮށްލަދިނުމަށްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން އަޅުގަ

 އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ލް އަލްފާޟިލް އަބްދު ރަ ޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ސި   ދުއްފުށީ ޅު ކު 
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އެލަފޯ އިވަންން  މި  އަކީ  މަސައްކަތްސް  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅޭދާރާގަ  މުތަކާއި  އެކި  ހަމަޖައްސާފައި  ގޮތުން  އޮންނަ ވައްޒަފުންނަށް 

ލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯން ދައު  ލަރގައި މި އޮންނަނީކިއުސާ  ގައި ވާގޮތަށް،ރސްޓްރީގެ ސަރކިއުލައިނޭންސް މިނި  ފައްއެލަވަންސެ

ތައް އުފުލުމުގައި އެކިފަރާތްތަކަށް ކާއި ވާޖުިބއެލަވަންސް އަކީ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަސް ދިނުމާއި ބެހޭ، ފޯން  ވަންއެލަ

އެލަ ދޭ  ގުޅަންޖެހޭތީ  ފޯނުން  ރައްޔިވަންސް  އެމީހެއްގެ  އެހެންކަމުން  މަޖިއެކެވެ.  މުސާލީހުތުންގެ  ދިނުމަރަން  އިނާޔަތްތައް  ށް އާއި 

މަގާމު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުންވަކިގޮތަކަށް  އައްޔަނު ތައް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މުއައްސަސާތަކުން  މިނިވަން  ނާއި 

ރީގައިވާ ގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ތިވަންސް ދިނުމުފޯން އެލަތަކުންވެސް  ކުރައްވާފައިވާ މަގާމުތައް ފިޔަވާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ

އެ ކެޓަގަރީތައް، ވެ. ދެން މި ހުންނަނީ  ނުޖެއްސޭނެއެންސް ހަމައެއް  ކުން ފޯންއެލަވަ އްބޭފުޅަކަށް ދެ ކެޓަގަރީއައުސޫލުންނެވެ. އަދި 

އެޕް ދެން  ހު ކައުންސިލަށް  މި  ޔުނިޓް  ންނަނީ  ލައިވާގޮތަށް  އޮޓޮމެޓިކުން ސެކްޝަންޑިވިޝަން  މިހާރުވެސް  އެބޭފުޅުންނަށް   ،

ން މި އިނީ އެންމެ ފަހު ކެޓަގަރީން  ޅުގަނޑުމެއޮފިސަރއަށް އަ  އި ގުޅުން ޕްރޮކުއުމެންޓްންދާނެ، ދެން ތަންކޮޅެއް ފަހުން އޮފީހާލިިބގެ

އެލަވަން ފޯން  ރަސްމީ  ހަމަނުޖެއްސިސް  އަދި  މޯަބއިލްފޯން ގަ   އެއީ  ބޭނުންތަކަށް  އެކި  އޮފީހުގެ  އިތުރުން  ގަޑީގެ  އަދި ރަސްމީ  ޑި 

މުވައްޒަފުން،  ބޭނު ޖެހޭ  އިދާރާގެންކުރަން  ބޭނުމަށްބަލާ  އިންނަނީ  މި  ޕޮއިންޓްގަ  އި އެ  އެ  ވެރިޔާންމެ  ފައިނޭންސް ސް  އެކު  އާއި 

އަށް ޓް އޮފިސަރއުމެންންޓުން ޕްރޮކިއުމެކިނޑުމެން އިދާރީގޮތުން ބަލާފަ މި ހުށަހަޅަނީ ޕްރޮ، ދެން އަޅުގަ ގޮތެއް ނިންމުންއެކްޒެކްޓިވް

ދިނުމަ އެލަވަންސް  ކޯސްތައް  ށްފޯން  ގިނަ  ފުދޭވަރަކަށް  އެއީ  އޮފިސަރއުމެންޕްރޮކި  ،  ޖެހޭތީރައްވަކު  ޓް  ގެ ރަސްމީގަޑީ  ން 

ހޯދުމަށާިބ  ޭބރުންވެސް ތަކެތި  މުދަލާއި  ކަހަލަ  އެކި  ހަމަޖެއްޑްތަކާއި  ދެން  ގުޅޭގޮތުން،  މިއި  އިންނަ   ސޭނެ  ސަރކިއުލާރގަ 

 އެމައުންޓާއި އެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން، 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެ 

އެއްގޮތަށް  ސަރކިއުމި   އާއި  އޮފިއުމެންޕްރޮކިލަރ  ހަމަސަރަޓް  އެލަވަންސް  ފޯން  މެންަބރަކު ޖެއްށް  އެއްވެސް  އެޖެންޑާ  މި  ސުން 

 ހުޅުވާލަން، ނޑު ފުރުސަތު ފުޅު ވާނަމަ ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުން

 ނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލަން، ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު   ލަ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންރުމެންަބ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި ަބ އިވޯޓްގަ
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 06 ޢަދަދު: ގެންމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 :ން މެންބަރު   ވި އް ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އުސިޓީ ޑެޕިއްފުށީ ކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކަ ދާއިރާ ސިޓީ ހުޅަނގު ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

އަށް ރގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސާކިއުލަށް ވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ ސާންނަކަމަމެންަބރުންވެސް ފެ  06       

  ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މޯފީސް މެފައިވާ އޮނުމަށް ހުށަހަޅާސް ދިފޯން އެލަވަން

 

 ینالعالم رب �  حمدالو

 . ނީސާ ނިމު ޖަލް   



 
12ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 މުން ން ނި  ވުން އްދަލު ބަ 

  ބުދަ  ވީ  2021  ޖޫން  16  މުނީނި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ  06  ގެދައުރު  ވަނަހަތަރު  ލްގެއުންސިކަޓީ  ސި  ފުށީޅުދުއްކު

 .ވެއެގަ 09:25 ގެހުދުވަ

 1442 ޛުލްޤައިދާ 06

 2021 ޖޫން 16

 ޒާހަމް ދު ހައިޝަމްމަމުޙައް  ސަރއޮފި ސިލްއެސޯސިއޭޓް ކައުން :ނީ ވަ ލިޔެފައި ޔާ  މިއް ޔައު 

 


