
 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:    
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   21ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2021  އޮކްޓޯަބރ   13ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    21  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  11:20ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިން ދޭނެ އިނާމުސްކޫލްތަކުގެ އަހަރ  އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާތަކުގައި  3.1

 ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލް އާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ    3.2

  މެދު މަޝްވަރާކުރުން.ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 



 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 މެންބަރުން   ނުވ    ޙ ޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި() އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     21ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 21ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން   21ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ރަބ ޢުލްއައްވަލް 07ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ަބއްދަލުވުމަށް   07މެންަބރުންގެ އަދަދު ، ަބއްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވ ންޖެހޭ 11:20، ުބދަ ދުވަސް. ގަޑި  2021 އޮކްޓޯަބރ 13



 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

ޗުއްޓ ގައި. އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  އަހަރ  ކައުންސިލަރ ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުންނެވ   .06 ހ ޒިރުވީ މެންަބރުންގެ އަދަދު

ރ  އިނާމް ދިނުމުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަ ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

މި  ،02ޖަލްސާތަކުގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިން ދޭނެ އިނާމު ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ލް އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލް އާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސި

 ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ   ށްންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ނުވަތަ ތަރުތ ބަ ޖެއެ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، ވާ ނަމަ ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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



 

4ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   21ރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަ  05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އިނާމު   • ދޭނެ  އިން  ކައުންސިލް  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ޖަލްސާތަކުގައި  ދިނުމުގެ  އިނާމް  އަހަރ   ސްކޫލްތަކުގެ 

 މަޝްވަރާކުރުން. ކަނޑައެޅުމާއިމެދު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މ  ސްކޫލްތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަހަރ  އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް އެަބ އިނދޭ، އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ތަޢުލ 

ރާކުރުން މި އޮތ ، ދެން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ދަރިންނަށް އެ ހޮވާލެވޭ ވަނަތައް ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ އިނާމަކާއިމެދު މަޝްވަ

ރ އާއި ގާތްކުރާ ވަރެއްގެ އިނާމެއް 5000ރ އަށްވުރެ މަތި ނޫން  5000ނޭޝަނަލް ޓޮޕް ޓެން އަށް އަރާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް  ގޮތަކ   

ކުދިންނަށް، އެއ  ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ ކުއްޖަކަށް ނިސްަބތްވ  ދިނުން، އެއ  ރާއްޖޭގެ ގަދަ ދިހައަކަށް އަރާ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ހުރިހާ  

ހުރި ނަމަވެސް އެ ސްކޫލެއްގެ އަހަރ  އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ އިނާމް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް، މިހާރު މިއަހަރު ޓޮޕް ޓެންއަށް އަރާފަ

ކުދިން،  7ކުދިން އަދި އޭ ލެވެލްގައި  4އޯލެވެލްގައި  ނޭޝަނަލް ލެވެލް އަދަދު ތަކަކ ، ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލުން ޓޮޕް އެޗ ވާރ އެވާޑް 

ކުދިން ކުޅުދުއްފުށިން، ދެން އޭއ ސ ގައި އޯލެވެލް މި އަހަރު   19ކުދިން، އެހެންވ މަ    8ދެން އަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްގައި އޯ ލެވެލްގެ  

 ނުންފުޅު ވާނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، ނަމަވެސް އޭއ ސ ގައިވެސް އޯލެވެލް ހަދާނެ، މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރުމަށް ޭބ ،ނުހަދާ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މޭޔަރ،   ސިޓ  ޝުކުރިއްޔާ  ކުޅުދުއްފުށ   ޖަލްސާތަކުގައި  ދިނުމުގެ  އިނާމް  އަހަރ   ސްކޫލްތަކުގައި  ފެންނަގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް 

ޕް އެޗ ވާސް ކައުންސިލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރަން ވަނަތައް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމެއް ހުށަހެޅުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، ދެން ޓޮ

އެވާޑް ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ޓޮޕް ޓެންއަށް އަރާ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު އިނާމެއް ކަނޑައެޅުގެން ދިޔުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ސްކޫލްތަކުގެ   ,ރ އަށްވުރެ ޮބޑު ނުވާގޮތަކަށް އިނާމް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިޔުނ5000ްޅުގަނޑު ދެކެން، އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  އަ

 އެވޯޑް ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް. ލްސާތަކުގައި ޓޮޕް އެޗ ވާސް ޖައަހަރ  އިނާމް ދޭ 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ގޮތަށް ޑުމެން ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައިވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާފައި ވާނ  ރަށުގެ ތަޢުލ މަށް، އެހެންވ މައި މިނއަޅުގަ

ޑުމެން ނނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް، އެހެންވ މަ އަޅުގަރުންނަށް މިކަން ފާހަގަ ކޮށްދިނުމަކ  އަޅުގަރަންވަނަ ހޯދާ ދަރިވަ

އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގަ ބަލަން ޖެހޭނ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި މިކަން ކުރަންޖެހޭއިރުގައި  

އް ކުރާއިރުގައި އެ ޚަރަދަކ  އެގޮތުން މި ދެ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް، އެހެންވ މައި އަޅުގަނޑުމެން ޚަރައަދަދު ހަމަ ޮބޑުތަނުން

ކުދިން ތިިބކަމުގައި ވިޔަސް އެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތުން ކުރެވޭވަރުގެ ޚަރަދަކަށް ބެލުން އެއ  މުހިންމު   19އަހަރު އަދި  

 ޔަށް ގެންދިޔުން. ކުރިކަމެއްކަމަށް ަބލައިގެން 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ޑެޕިއުޓ ވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން މި ޓޮޕް ޓެންގައި ނުވަތަ އެ ސްކޫލަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ވަނަ ހޯދާ ކުދިންނަށް

މުޅި އުމުރުގަ ކުރި   ގެއިނާމެއް ދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ސިޓ  ކައުންސިލަށް އައިސް ކުރަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، އެއ  އެކުދިން

އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ަބލައިގަނެ އެކުދިންނަށް ރަނގަޅު   . މަސައްކަތުގެ ނަތ އްޖާ އެކުދިން އެ ހޯދަނ  ވަރަށް ފޮނި ގޮތެއްގައި

މެއް ދިނުން އެއ  ހަމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކުރަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކަންތައް ކަންނޭނގެ، އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުވެސް  އިނާ

ރ އަށްވުރެ ޮބޑުނުވާވަރަށް ހަމަ ހަމަޖެއްސިދާނެ، އަޙްމަދު އެ ވިދާޅުވިހެން މި އިނާމަކ  ހަމަ 5000ހަމަ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނ   

ކުދިން ތިިބކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެވެސް ހަމަ އުންމ ދަކ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަކ    19މިފަހަރު  

، އެހެންވ މަ މި ހަމަ ކުރަން ރަނގަޅު ިބނާ ކުރާނެ ސްކޫލްތަކެއް ހުރި ސިޓ އަކަށް ވެގެންދިޔުން  ،ހަމަ ރަނގަޅު ޖ ލެއް ިބނާ ކުރެވިދާނެ

 ރިއްޔާ.އެއް ކަންތައް، ޝުކު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ަބހުސްގައި އިތުރު މެންަބރަކު ަބހުސް ކުރުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން،  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  
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މަދު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް މި އަދަދަކ  ހަމަ އަހަރުން ޙުއަ  ރ ދެން ހަމަ މެންަބރ5000ުރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފައި ވާގޮތަށް  

ގަ އަޅުގަނޑުމެން ދޭނ  ޓްރޮފ އެއްތޯ ފައިސާގެ ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ދެން މ ޓ އް،  އަހަރަށް ޮބޑުވެސް ވެދާނެ އަދަދެ

ޓިވޭޓް  ކުރަން މޯއިނާމެއްތޯ ނޫނ  ލެޕްޓޮޕް ނުވަތަ ޓެބްލެޓް ކަހަލަ އެ ރޭންޖަށް ފެތޭ އެއްޗެއްތޯ ދެން ޑިސްކަސް ކުރެވިދާނެ، މިކުދިން  

ނޭޝަނއަޅުގަ އެއްާބރުލުމެއްދ  މި  ހަމަ ވަރަށްޮބޑު  ހަމަ ފެނޭ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ރަނގަޅު ޑަށް  ނަލް ޓޮޕް އެޗ ވާސްއަށް ހަމަ 

 އެއްޗެއް ދިނުން، އަޅުގަނޑު ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރަން،

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މެންަބރު ކައުންސިލް  އަޅުގަނޑުމެން   ޝުކުރިއްޔާ  އެޗ ވާސްއަށް  ޓޮޕް  ނޭޝަނަލް  މިގޮތަށް  ޮބޑަށް  އެވާޑް  މި  ދާއޫދު،  މުޙައްމަދު 

ކޮށް ނޭޝަނަލް ޓޮޕް އެޗ ވާސްއަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގެ ކޮންމެ ދަރިވަރެއް ސަކައުންސިލުން ދޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް އެދޭ ކަމަކ ، ހާއް

ކާއި ޝަރަފެއް، އެގޮތުން އެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަަޚުދާ ފައެރިކަމުގައި ވިޔަސް އެއ  ހަމަ ރަށަށް ލިބިގެން

ަބ އިތުރަށް  އެޖެންޑާގައި  މި  ދިނުމަށް،  އިނާމެއް  ފާހަގަކޮށް  ނުފަރާތްތައް  ޭބނުންފުޅު  އިތުރު ހުސްކުރުމަށް  އަދި  ވާނަމަ  ވާކަމުގައި 

މެއްވެސް އައިސްފައި ނެތުމާއި އެއްކޮށް މި އަހަރުގެ ޓޮޕް އެޗ ވާސްއަށް އަޅުގަނޑުމެން މެންަބރަކު އެދިފައި ނުވުމާއި އެކު އިތުރު ހުށަހެޅު

ޑުމެން ނރ ގާތްކުރާ އަދަދެއް ދިނުމަށް، އޭގެތެރެއިން އަޅުގ5000ަރ އަށްވުރެ މަތި ނޫން އެހެންނަމަވެސް  5000މި ހުށަހަޅާ އެވޯޑަކ   

ލެކްސިިބލިޓ  ެބހެއްޓިދާނެ ދެ އެއްޗެއްތޯ އެކައްޗެއްތޯ ނޫނ  ރަނގަޅު އެކައްޗެއްތޯ ޑުމެންނަށް ފްނމިސާލަކަށް އެ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޫނ  ޓްރޮފ އަކާއި އިނާމަކާއިތޯވެސް، އެހެންވ މައި އެ ަބޖެޓު އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވަނ ، 

ނާމެއް ނޭޝަނަލް ޓޮޕް ޓެންއަށް އަރާ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރ އަށްވުރެ މަތި ނޫން އެއާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ އ5000ި

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން، ދިނުމަށް ތާއ ދު ކުރާ މެންަބރުން  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު  .4

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

ރ އާއި 5000ނަނަށް  ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަގުލަިބއްޔަތުން ނޭޗަނަލް ޓޮޕް އެޗ ވާސް ހޯދާ ކުޅުދުއްފުށ  ސިިޓ ގެ ދަރިވަރު        

 ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލް އާއި   •

 މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގު 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޮބޑު ސަަބަބކ ، ހާއްސަކޮށް ނަސްރުގެ ދުވަހަކ  ނިންމި އެންމެ    ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްއަޅުގަނޑުމެން މި ހަރަކާތް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި  

ދެން އެދުވަހުގެ ކުޅުދުއްފުށ ގެ ދަރިޔަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ނިސްަބތްވާ ދުވަހެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރެއް ޝަހ ދު ޙުސައިން އާދަމް އަކ .  

ޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ސިޓ  ކައުންސިލާއި ބަތަލަކ  އެޭބފުޅާ. ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުރިން ވެސް ޝައު

ހުރި  މި  މަޝްވަރާކުރެވިފައި  މިހާރު  ގޮތުގައި  ހަރަކާތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  މި  ފާހަގަކުރުމަށް.  ކުލަގަދަކޮށް  ދުވަސް  މި  ަބއިވެރިވެގެން 

ށް ހުޅުވާލައިގެން ޭބއްވުން. ދެން އަނެއް ކަންކަމަކ  އެއް ކަމަކ  ތިން ސްކޫލްގެ މެދުގައި ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުާބރާތެއް، ދަރިވަރުންނަ
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ތަމްސ ލް ހުށައަޅާނ ،    1. ކޮންމެ ސްކޫލް އަކުން ވެސް  ހަރަކާތަކަށް ތަމްސ ލު މުާބރާތެއް، ތިން ސްކޫލުން ހުށައަޅާ ތަމްސ ލު މުާބރާތެއް

ރުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމ  ޖަލްސާއެއް، މި އެ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން، ދ ފައި ހުރި މައުޟޫއުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ނަސް

އްވެސް  ޖަލްސާގައި މި ދެ މުާބރާތުގެ ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުމާއި އެއްކޮށް، އަދި ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެ

ގާލުމެއް ޭބއްވުން، ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ހިން  ހަމަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނެސް އެ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާ ގޮތަށް. ދެން ހަތަރުވަނަ ހަރަކާތަކަށް

ގާލުމެއް. މި ހަތަރު ހަރަކާތް މިހާރު މި އިނ  މަޝްވަރާކުރެވިފައި، ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްއާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމަށް ހިން

ޚަރަދެއްވެސް ހިނގާނެ. އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް، ތްތަކަށް ކޮންމެސް ވަރަެއްގެ  ގުޅިގެން ކުރުމަށް. ދެން މި ގޮތުން މި ޙަރަކާ

ތައް ހެދުމާއި، އެކަންކަން ހަމަ ޮބޑަށް ޢަފ ފުއްދ ންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން، އެޭބފުޅުން ޖަލްސާ ރެޑ  ކުރުމާއި މުާބރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު

ލަކަށް ޖަލްސާއަށް ތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ެބކް ޑްރޮޕާއި، ކުރައްވާނ . އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކުރަން ޖެހޭނެ ޚަރަދެއް، މިސާ

އެޖެންޑާގެ ތަފްސ ލަކ . އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާގެ  ދެން ވަނަވަނައަށް ދާ ފަރާތްތަކުގެ ޓްރޮފ  ހާއްސަ ގޮތެއްގައި. މި އ  ދެން މި 

  ނެންގެވުން އެދެން.  ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އަތް މައްޗަށް

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދުވަސް ފަދަ، މި ފަދަ ޤައުމ  ދުވަސްތައް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަވެގެން   ނަސްރުގެ  ނ . އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަމޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

ހައިސިއްޔަތުން  ކައުންސިލެއްގެ  ސިޓ   ފާހަގަކުރުމުގައި  ދުވަސްތައް  އެކަހަލަ  އަދި  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ދިއުމަކ  

ތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށް ނަސްރުގެ އިސްނަގައިގެން އެކަންތައްތައް ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮ

ގުޅިފައި އޮތް ދުވަހެއް ވ މަ އެއ  ވަރަށް ހާއްސަ  ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަވެގެން ދިއުމަކ  މި ރަށަށް ނިސްަބތްވާ ޭބފުޅަކާއި  

އްގައި ދުވަހެމިކަހަލަ  ގަކުރަން ރާވާލާފައި މި ހުރި ހަރަކާތްތަކަކ   ދެން މި ދުވަސް ފާހަ   ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

 ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށް، ދުވަހުގެ ހަނދާން އާ ކުރުމަށް ހުރި ހަރަކާތްތަކެއް ވ މަ، އަޅުގަނޑު މި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނަސްރުގެ 

ޤަޫބލުކުރެ އަޅުގަނޑަށްވެސް  ވާނެކަމަށް  އެޗ ވް  ފާހަގަކޮށްގެން  ދުވަހެއް ދުވަސް  ކަހަލަ  މި  ގަޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވެވި  މޭޔަރވެސް  ވޭ. 

އި ފާހަގަކުރާއިރު ޚަރަދުތަކެއްވެސް ހިނގާނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ޖަލްސާ ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އެކި ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމާ

ޚަ މިކަމަށް  ހިނގާނެތ ވެ،  ޚަރަދުތަކެއް  ހޯދުމަށްވެސް  ތަކެތި  ފަދަ  މިކަހަލަ ރަދުކުރުމަށް  ޓްރޮފ   ފެނޭ.  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ  ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއ ދުކުރެވޭ.

 ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި  
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ވާހަކަ  ފަޚުރެއްގެ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ދުވަހެއް،  ހުރި  ގުޅުން  ވަރަށް  ދަރިޔަކާއި  ކުޅުދުއްފުށ   ދުވަހަކ   ނަސްރުގެ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނ . ކުޅުދުއްފުށ ގެ ިބމަށް އުފަންވި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޮބޑު ފަޚުރުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނ . ކޮންމެ ގޮ

ވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަށް ވެވޭ ޭބއިންސާފެއްގެގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވިޔަސް މި ދުވަސް މި ސިޓ ގައި ކުލަގަދ ގޮތެއްގައި ފާހަގަނުކުރެ 

 ރިދެކެނ . މި އަހަރު ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްއާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން މި ދުވަސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާލާފައި ހު

ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރަނގަޅު  ކަންކަމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅުކަންކަން. ދެން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވެސް 

ޭބހޭ   ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދުކުރާ ކަމެއް. އަދި ކުޅުދުއްފުށ ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙުސައިން ޢާދަމް އާއި

އެހެން ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަކުރުމަކ . އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ތުން މައުލޫމާތު ލިޭބނެ ކަމެއް މި ދުވަސް  ގޮ

  ޑު ފާހަގަވަނ  ކުޅުދުއްފުށި މ ހުންނަށް މި އެނގެނ  ޙުސައިން ޢާދަމް އާއި ވަރަށް ޮބޑަށް ގުޅިގެންކަން. ވާހަކައަކ  ޙުސައިން ޢާދަމްގެ ޮބ

 ިބލްޑިންގއެއް މާލޭގައި އިނދެ، ޕޮލިސް ިބލްޑިންގއެއް. އެކަމަކު ކުޅުދުއްފުށ ގައި އޭގެ އައިކޮނިކް މާޮބޑު ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ އިތުރު ކަންކަންވެސް ހާސިލުކުރަން އެ ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ    ޮބޑަށް  ނުގެންދެވޭ. މި ދުވަސް

 ން ބިންގަލާއި އެކ ގައި. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ އަޅާދި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރެއް އިތުރު މެންަބރެއް މި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުކަމަށް ވާނަމަ އަދި އެއް ފުރުސަތު އަރުވަން. އިތުރު މެންަބ

ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނޫންނަމަ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެކެވުނުގޮތަށް، އަދި އަޅުގަނޑު މި ަބހުސްގައި އިތުރަށް ަބއިވެރިވެ  

 ނާސިޙާ އިދުރ ހަށް މިކަމަށް އިސްނަގާ ހަމަ މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަން ޭބނުންފުޅުވޭ ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް

  ކުލަ ގަދަކޮށް  ފާހަގަކުރައްވަން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްޓަކައި. ނިޒާމ  ނުކުތާއެއް.  އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްކޮށް މި ދުވަސް

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް އޮތްތާ އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ަބޖެޓްގެ ވަކި ލިމިޓެއް މިކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަހަލަ ދުވަސް ދުވަސް  

އި ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި ނިމިގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްކަންނޭގެ. އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކަ

ނު  70،000 އެއަށް ވުރެ މަތި ނުވާ ގޮތަކަށް މިދުވަހުގެ   ށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ޚަރަދުކުރަން.ވާ އަދަދަކައަށް ވުރެ ޮބޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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އަޅުގަނޑު  އަދިވެސް  ހަރަކާތްތަކަކ ،  ހުރި  މި  ހަމަޖެހިފައި  ހިންގަން  އެދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއޫދު.  މުޙައްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ 

ޖަލްސާއަ  ތަކުރާރުކޮށްލާނަން.   ރަސްމ   މުާބރާތަކާއި،  ތަމްސ ލު  މުާބރާތަކާއި،  ކުރެހުމުގެ  ހިންގާލުމަކާއިޕޯސްޓަރ  ދެން ،  ކާ. 

ހާ އަޅުގަނޑުމެން ޮބޑަށް ޚަރަދު ދާނެކަމަށް މި ބަލަނ  ޓްރޮފ ، އެއ  މުާބރާތުގެ ވަނަވަނައަށްދާ ފަރާތްތަކަށް. ދެން ހަނދާނ  ލިއުން ހުރި

 އިަބއިވެރިންނަށްވެސް ދޭގޮތަށް. ދެން ޖަލްސާގެ ތައްޔާރ ތަކަށް، އެތަނުގެ ޑެކަރޭޝަން، ެބކް ޑުރޮޕް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި، ދުވާލު ގަޑ ގަ

ދެން އިންނާނ  އެންމެ ޮބޑުކަމަކަށް ރިފްރެޝްމެންޓްއެއް. ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެއް ގެނައުމަށް   ާބއްވަންޏާ ލައިޓިން އެއް ޭބނުމެއް ނުވާނެ.

. ދެން ނައިބު މި ވަނ  ނާއިުބ ރައ ސް ފައިސަލް ނަސ މް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިދެން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުވަތު ދިނުމަށް  

ގެ އ ސްއަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނަމަ އިތުރު އޮޕްޝަން އަކަށްދާ ގޮތަށް. ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުގެ ފުޑް އެންޑް އެކޮމޮޑޭޝަންވެސް ޚަރަދުތަކުރަ

އަށް ވުރެ މަތި ނުވާވަރަށް ހަރަކާތް   70،000ތެރޭގައި ދާނެކަމަށް. އެހެންވ މަ އެދުވަހަށް ަބޖެޓަކަށް ހުށައެޅިފައި މި އިން އަދަދަކ   

ލ   ރަދު ކުރުމަށް. އިތުރު ހުށައެޅުމެއް އައިސްފައެއްވެސް ނުއެއް ނެތް. އެހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފައި މި ވަނ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަޚަ

އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޢަފ ފުއްދ ން މި    އަޙްމަދު. އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަކަށް މި އަހަނ 

އަށް ވުރެ ޮބޑު ނުވާނެ ަބޖެޓެއް 70،000ކަށް  ކޫލް އާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަސް

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ތާއ ދު ކުރައްވާނަމަ ކަނޑައަޅާ އެ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

  ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1



 

11ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ   .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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

އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މި  މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     05     

އަށް ވުރެ ޮބޑު 70،000ކަށް  ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލް އާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަ

ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ނުވާނެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ އެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

 ނިންމެވިއެވެ.  

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނީ.   

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ     2021  އޮކްޓޯަބރ   13ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  21ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  11:41ުބދަ ދުވަހުގެ 
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