
 

1ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   ވަނަ  11ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

 ުބދަ  ވ    2021  އޮގަސްޓް   04  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    11  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  11:55 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ވަނަ ޢާންމު  10ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

ފޮނުވިފައި ވާ މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލާއާގައި    HC-N-A/02/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންަބރ  3.2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ތަމްޘ ލްކުރައްވާނެ ޭބފުޅަކު ކަނޑައެޅުން.

، ިބމުގައި ކޮށްފައިވާ  ނިންމާފައިވުމުން އުންސިލުގެ ޑުރައިވިން ޓްރެކް އެެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށްއަތޮޅު ކަ 3.3

 މަސައްކަތަށް ަބދަލު ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 01 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 



 

2ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4

 ޢާޠިފާ ޢަލ   އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .5

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .6

 ހ ޒިރުނުވ  މެންބަރުން: 

 (އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓ ގައި)  ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .1

 

   ގެ ރިޔ ސަތު ބައްދަލުވުމު 

ބެލެހެއްޓެވ     ޢާންމުވަނަ    11ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 11ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد ،  حيم  الر حمن الر هللا بِسم

، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން  މަރުޙަބާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް  11ވަނަ ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1442 ޙިއްޖާޛުލް 25ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

،  07ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވާންޖެހޭ ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ، 11:55ދުވަސް. ގަޑި  ުބދަ،  2021 އޮގަސްޓް 04

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ދާޢޫދު ހުންނެވ  އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓ ގައި. .06ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވ  ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ

 ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޢާންމު  10ގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް



 

3ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

ގައި  އިފޮނުވިފައި ވާ މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލަ  HC-N-A/02/2021 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންަބރ ،02

، 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ން.ކައުންސިލް ތަމްޘ ލްކުރައްވާނެ ޭބފުޅަކު ކަނޑައެޅުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

، ިބމުގައި ކޮށްފައިވާ ނިންމާފައިވާތ  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޑުރައިވިން ޓްރެކް އެެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށް

   މަސައްކަތަށް ަބދަލު ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

އުނި   ވޯޓްލުމަށް އެޖެންޑާއަށް  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ނެތް،  މެންަބރެއް  ޭބނުންފުޅުވާ  ގެންނަން  އިތުރެއް 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

 މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ވަނަ ޢާންމު   11ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  05       

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ފާސްކުރުން. ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    10ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    10 ޢާންމު  ހުރިހާ  ވަނަ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ކުރެވިފަ،މެންަބރުޔައުމިއްޔާ  ހިއްސާ   ންނަށްވެސް 

   ހުޅުވާލަން.ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 30 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3



 

5ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ދައުރުގެ           ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  10ކުޅުދުއްފުށ     05ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ނިންމެވިއެވެ.ންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން މެންަބރު

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ފޮނުވިފައި ވާ މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން     HC-N-A/02/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންބަރ   •

އެމައްސަލާއާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ތަމްޘ ލްކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު  

 ން. ކަނޑައެޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުށައަ ރިޔާސަތުން  ގޮތުގައި  ކައުންސިލް ޅުއްވާ  މިޭބފުޅެއްގެ  އެސިސްޓެންޓް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ނަމަކ  

ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ ވެ ކައުންސިލަރު މަޖ ދާ    ން ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށްއެވެ. ރިޔާސަތުން ހުށައެޅުއެގްޒެކެޓިވް އިސްމާޢ ލް އިްބރާހ މް  

 އެގޮތަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. 

 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

6ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

  HC-N-A/02/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ނަންަބރ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

އްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ފޮނުވިފައި ވާ މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން އެމައްސަލާއާގައި ދިވެހިރާ

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  ޅެއްގެ ގޮތުގައިތަމްޘ ލްކުރައްވާނެ ޭބފު

  ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އިސްމާޢ ލް އިްބރާހ މް ގެ ނަން

 

 30އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

،  ނިންމާފައި ވުމުން   އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޑުރައިވިން ޓްރެކް އެެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުކުރުމަށް  •

 ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

 މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ހުޅުވާލަން. 

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    



 

7ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

ކުރ  ކައުންސިލްގެ ޭބނުމަކަށް، އެހެން ވ މާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން އޮތ  ޓުރެކް ސަރަހައްދު ަބދަލު މި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

. އެހެންވ މާ ވަށާ ފާރު އެތަނުގައި މިހާރު ކުރެވިފައި މަސައްކަތްތައް އެަބހުރި، އެ ިބން ރ ތިކުރުމާއި އެ ިބމުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުން

ކުރެވެނ . ދެން އިތުރު އެހެން ތަނަކަށް ިބން ނގާފަ ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ  ރަދެއް ހިޙަފުދޭވަރަކަށް  ރޭނުމަށް ވެސް  

އަޅުގަނޑުމެން  ޙަރަދު  ކުރުމުގެ  އެކަން  ގޮތަކ   އަނެއް  ދިނުން،  ކޮށް  އެގޮތަށް  އެކަން  ގޮތަކ   އެއް  އެކަން  ކުރާއިރުގައި  އެލޮކޭޓް 

ވ މާ އަޅުގަނޑު ޮބޑަށް ހުށައަޅަނ  އެހެން  ދިނުން. ދެން ކައުންސިލަށް މިވަގުތަށް ލުއިވާނ  އެ ޙަރަދު ދިނުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން.

 ޝުކުރިއްޔާ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުން.

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ     ކުޅުދުއްފުށ  

ަބދަލު   މެންން ނިމޭނެ ގޮތަކ  އަޅުގަނޑުކައުންސިލަރ އަޙުމަދުގެ ހުށައެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އެންމެ ފަސޭހައިން މިކަ

 ޤަޫބލު ކުރަނ . ވެސްދިނުންކަމަށް އަޅުގަނޑު

 

ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

ޙިދުމަތް ލިެބން ޖެހިފައިވާ    ގޑުރައިވިން އަވަހަށް  އަދި  މި ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ޓްރެކަކ  

އެމ ހުން   ޖެހޭނެ  ދޭން  ަބދަލު  ދިނަސް.  ަބަދަލު  އަދި  ވ މާ  އެހެން  ތަނެއް.  އިން  އަތޮޅު ވެފައި  މަސައްކަތަށް.  ހުރި  ކޮށްފައި 

ހުރި   ކޮށްފައި  ޑުރައިވިންގ ކައުންސިލުން  ދ ގެންވެސް  ަބދަލު  އެހެންވ މައި  ކޮށްދޭން.  ފޯރު  ޖެހޭނެ  ަބދަލު  ވިއްޔާ  މަސައްކަތެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ  ޓްރެކްގެ މިިބން އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިޭބނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންވަނ .

   

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   

މިވަނ  ހަމަ މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފައި    މި މައުޟޫއުގައި ވާހަކަ ދަށްކަން އެދިފައި ނެތުމުން،  އިތުރު އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއް  

އެއ  ހުށައެޅުމެއް.  ކައުންސިލުން  އެންމެ  ސިޓ   އަތޮޅު  ކުޅުދުއްފުށ   މަސައްކަތަށް  އިން  ގޮތަށް. ކޮށްފައި  ަބދަލުދޭ  ކައުންސިލުން    

ޢަްބދުރ  ކައުންސިލަ ކައުންސިލަރ   هللاއަޙްމަދު  ހުށައެޅުމަށް  އިން  ޢަލ  ހުށައަޅުއްވާފައި  މިވަނ ،    ޢާޠިފާ  ކޮށްފައި  އެގޮތަށް ތާއ ދު 

 ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،  ކަމަށް ފެންނަ ފެންނަ މެންަބރުން 



 

8ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 

 ްމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 00 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

  هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

 މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

އިވިންގ ޓްރެކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ކޮށްފައިވާ ޙަރަދު ދިނުމަށް ގެ އަޤުލަިބއްޔަތުން ޑުރަހުރިހާ މެންަބރުން            

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު އޮފިސަރ  ކައުންސިލް ޔައުމިއްޔ  ލިޔެފައިވަނ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


