
 

1ގެ   16ޞަފްޙާ:   
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   47ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2022  އޭޕްރިލް  06ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    47  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  10:10ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    46ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 . މަޝްވަރާކުރުން ގޮތަކާއިމެދު ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް   ކުރުން ސެގްރިގޭޓް ކުނި  ކުޅުދުއްފުށ ގައި 3.2

އޮތް  ކު  3.3 ހެދުން އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން  އަހަރަށް    20ޅުދުއްފުށި ސިޓ ގެ ކުރިޔަށް  ްޕލޭން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލޭން  ލޭންޑް ޔޫސް 

 ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

  

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2



 

2ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި  .4

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     47ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .މުޙައްމަދު ޢާޠިފްމޭޔަރ އަލްފާޟިލް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 47ކުޅުދުއްފުށި 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 ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     47ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،   2022  އޭްޕރިލް  06،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ރަމަޟާން  05ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

 . 07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 10:10ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ ދައުރުގެ  1އެޖެންޑާ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ޔައުމިއް  46،  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ޔާ  ވަނަ 

އެޖެންޑާ  މަޝްވަރާކުރުން.    ގޮތަކާއިމެދު  ގެންދާނެ   ކުރިޔަށް   ކުރުން   ސެގްރިގޭޓް  ކުނި   ކުޅުދުއްފުށ ގައި    ، 2ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން  އަހަރަށް ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލޭން ހެދުން    20ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގެ ކުރިޔަށް އޮތް  ،  3އައިޓަމް  

 ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ  ބަ  . ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ

  ދިނުން އެދެން. އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

 ޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު



 

3ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

   މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

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

 އުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކަ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   47ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   46  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

4ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  46

ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،   ަބދަލެއްގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން. ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔާޔަޢުމިއް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ޔައުމިއްޔާ    46ނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަ   ަބއްދަލުވުމުގެ  މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މަޝްވަރާކުރުން   ގޮތަކާއިމެދު   ގެންދާނެ   ކުރިޔަށް   ކުރުން   ސެގްރިގޭޓް   ކުނި   ކުޅުދުއްފުށ ގައި  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އިދުގެ ދަށުން މިހާރު އެކި އެކި ާބވަތްތަކުގެ ކުނި ވަކިކޮށް އުކާލުމަކ  ވާގަކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ެބހޭ    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން

އިދަށް،  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް. ދެން ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ެބހޭ  ގަވާވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އެ    2022ޖެނުވަރ     01

އެއ     5ގެނެވުނު    58/2013އިދު ނަންަބރ  ގަވާ އެކު  ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު   109/2021ދު ނަންަބރ  އިގަވާވަނަ އިސްލާޙާއި 

ރަމެންޓް ޕްރޮޓަކްޝަން އޭޖެންސ ގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކޮށްފަ ހުރި ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި ކުރަން. އިސްލާހާއި އެކު ވަރަށް ޮބޑަށް އެންވާ

އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާ، އެކުނި ވަކި ކުރުންވެސް އެ އެޖެ ސ ގެ މެންޑޭޓް ތެރޭގަ ހިމަނާފަ މި ން އޭގެ ތެރޭގަ ކުނި ވަކި ކުރުމަށް 

އޮންނަނ . އެ އެޖެންސ  މި އޮންނަނ  ސިޓ އެއްގެ ނަމަ ސިޓ  ކައުންސިލަށް، ރަށެއް ނަމަ ރަށު ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް އެ ޒިންމާ 

އި އިރު އެގޮތަށް ސިދާ  ހަވާލު ކުރުމަށް އެ ކައުންސިލާކާއި އެކ  ހެދޭ އެގްރ މެންޓެއްގެ ދަށުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާަބށް އަ

އ .ޕ .އޭ އާއި އެކު އެގްރިމެންޓެއް ހެދި އެ އެއްަބސްވުމުގަ ސޮއި ނުކުރެވުނު ކަމުގަވިއަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް މ  މިހާރު 

އިދުތަކާއި ގަވާކުރުވާ  ޔިތުންވެސް އެމަގަށް އަހުލުވެރި  އްއެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތްކޮށް ރަ  އިއިދާގަވާކުނި މެނޭޖްކޮށް މިހާރު ހެދިފަ އޮތް  

އެންމެ ކުޑަވެގެން   އްތައިއެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރަށުގަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ . ކުނި މެނޭޖް ކުރާއިރު ސެގްރިގޭޓް ކުރާނެ ަބ

މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ސިޓ  ތަކުންނާއި، ސިނާއ  ރަށް ރަށުންނާއި، ރިސޯޓް ތަ ކުން ކުނި ކަނޑައަޅާފަ އެަބހުރި ރާއްޖޭގައި 

. ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި އަމިއްލައަށް 1އުފައްދާ ތަންތަނުގައި ކުނި ަބހައްޓަންވަނ  އަންނަނި ަބއިތަކަށް ވަކި ކޮށްފަކަމަށް. އޭގެ ތެރޭގައި  

ށްފައި ގައި ަބޔާން ކޮ  1،2،3. މި މައްދާގެ  4. މައުދަނާއި ިބއްލޫރ ގެ ާބވަތްތައް،  3. ޕުލާސްޓިކް ފުޅި،  2ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި،  

ަބޔަކަށް އެންމެ ކުޑަ މިނުން ވަކި ކުރަން. މ ގެ އިތުރުން އެހެން ަބއި ަބޔަށް   4ނުވާ ކުނި ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ާބވަތެއްގެ ކުނި.  

ށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގަ ނުނ  އެރަށެއްގަ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގަ އިތުރު ަބއިަބޔަށް ވަކި ކުރުމަކަ

އިދުގެ ދަށުންވެސް. މިއަށް އަޅުގަނޑަށް ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅާ. އެ އިތުރު ަބއިަބއި އަޅުގަނޑުމެނަށް ކަނޑައެޅި ދާނެ މި  ގަވާމި  

ވިއްޖެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލު މި ކުރަނ . އެހެންކަމު މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލަން މިކަމާއި ެބހޭ ގޮތުން ތަފްސ ލެއް ކުޑަ އެރު

  ގަސްތު ކުރަން. އެހެންކަމުން ަބހުސްގަ  ަބއިވެރިވެލައްވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ފުރުސަތަކަށް އެދިލެއްވުން އެދެން.   
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނ  ކުނިކޮށި ފާރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފަ، އެހެންނަމަވެސް އެ ފާރުގެ މޭޔަރ.    ޝުކުރިއްޔާ 

ސެގްރިގޭ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވެންދެންވެސް  ފަށަމަސައްކަތް  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތް  ގެންދަން އިޝަންގެ  ކުރިއަށް  ގެން 

ގަ ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ވަގުތ  ޕުލޭނެއް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެކުލަވާލަން މި މަސައްކަތް ކުރަނ . ވަގުތ  ޕުލޭން ތެރޭ

ނެޕ  އަދި ކުނިވާ ޒާތުގެ އެއްޗެހި ވަކި ވާނެ   ،ިބއްލޫރި  ގަޑާއި، ޕުލާސްޓިކް،ނއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ކަނޑައެޅިފަ ހުރި ގޮތަށް ދަ

 ގޮތަކަށް އެތަނުގެ އެރޭންޖެމެންޓް ހަދަން. ދެން މި ަބއިތަށް މިވަކި ކުރާ އިރުގަ ފެނޭ މ ގެން އެއްވެސް ކެޓެގެރ އަކަށް ނުދާ ަބއިވަރު 

ށް ވަކި ކުރުމަކ  ވަރަށް އުނދަގުވާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން ހަމަ އެހެނިހެން އެކި ޒާތްޒާތުގެ ކުނި އުޅޭނެ އެހެންވ މަ އެ އެއްޗެހި އިތުރަ

ޓް ކުރަން ފަހުން ވިސްނިއަސް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް ގޭދެން އިތުރަށް ސެގްރި  ،ކުނި އަޅާނެ ގޮޅިއެއް ބެހެއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޔާ

  ޝުކުރިއްޔާ.ކޮށް މިމަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމުގަ ދެކެން.  އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުން މިކަމަށް އެވެޔާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކުރިން އަޅުގަނޑަށް އެހެން މެންަބރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމެއް އެނގޭކަށް هللا. ުބދުޢަޝުކުރިއްޔާ މެންަބރު އަޙްމަދު  

ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންަބރަކު އަޅުގަނޑަށް ފުރުސަތު ނޭރުވިފައިވާ މެންަބރެއް.   ދެންމެގަނެތް. އެަބ އިންނެވިތޯ  

ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ގަސްތު ކުރަން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރުމަށް ބޭނުން ފުޅުވާ މެންަބރުން އެއް  އެހެން ކަމުން އިތުރަށް އަޅުގަނޑު  

 އެދެން. ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުމަށް

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

އިދުގަ ކަނޑައެޅިފަ އޮތް ަބއިތަކުގެ އިތުރަށްވެސް އިތުރު ަބއިތަކެއް ލެވިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިފަ މި ގަވާޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ރ މ ޑިއަރ  ސެގްރިގޭޝަން މ ޑިއަރ  ސެގްރިގޭޝަން ޕުލޭން ކަނޑަ އެޅިފަ މި އޮތ . އެހެންވ މަ މިހާރު ހެދިފަ މިއޮތް އިންޓަރ  އޮތް އިންޓަ

 ޕުލޭނެއް ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިކަމަކ  އަނެއްހެން ބުނާކަމަށް ވަންޔާ މި ސިޓ ގަ ނޫނ  މި ރަށުގަ 

އް ކުނި ސެގްރިގޭޓް ކުރުމަކ ، މިހާ ޮބޑު އާާބދ އެއްގަ ކުނި ސެގްރިގޭޓް ކުރަން ފަށާއިރުގަ ކޮންމެ ގެޔަކަށް ވަކި ވަކިން އަލަށް ފަށާ ކަމެ

 އެވެޔާރނެސް ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން.  އެއ  އާާބދ  އެއް ަބޔަކު ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އަދި
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އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޔާ އަޅުގަނޑުމެން މ ގެން ނެރެން ޭބނުންވާ   އްކޮށްއެ  ށްކަމުގަ ވިއަސް މުޅި އާާބދ  އަސެގްރިގޭޓް ކުރި  

ނަތ ޖާ ނުއެއް ނުކުންނާނެ. ދެން ހަމަ އެއާއި އެކ ގަ ފާހަގަކޮށްލަން ސެގްރިގޭޓް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް، ކިތަންމެ ރަނގަޅު ަބއިތަކަށް 

އަސް އޭގެ ފަހުން އެކުނި ޕުރޮސެސް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުހޭދޭ ކަމަށް ވަންޔާ އޭގަ އެންޑް ކޮށްގެން ކުރެވުނު ކަމަށްވި

ިއާއި އެކ ގަ މިހާރު ހުރި ކުނިތަކާއި ކުރިއަށް އަންނަ މ  ރިސަލްޓް އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދަން ބޭނުންވާ އެތި ނެރުމުގަ ދަތިތަކެއްވާނެ.

 އަންނަ އިރު ދެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަކ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.އިރުގަ ސެގްރިގޭޓް ވެގެން ކުނިތައް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ގެން ތަންފ ޒުކުރުމަކ  ފުދޭވަރަކަށް ޮބޑު ދައިވަކި ކުރާ ޕުލޭނެއް ހަ  ކޮށް ކުނި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޮބޑު ސިޓ އެއްގަ ސެގްރިގޭޝަން

ވާއިދު ތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަޗެލެންޖަކަށްވާނެ. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ  

ރުތ ުބ ވެގެން ދާތަނެއް ނުފެންނާނެ. ޮބޑެތި އާާބދ  ތަކުގަ ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިވިގެން ނޫނ  މި ޕުލޭނަށް ރައްޔިތުން ތަ

ގެން އެކަން ނުކުރަންވެގެން ދައްކާ އުޒުރުތައް އިމި ދިމާވާ މައްސަލައަކ  އެކަކު ކުރާ ކަމެއް އަނެކަކު ނުކޮށްގެން އަނެއްކަކު ބޮލަށް ޖަހަ

އިދެއް އެކުލަވާލުން މުހިއްމު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ގަވާރެއަށް  ގިނަ ވާހަކަ. ސެގްރިގޭޝަން ޕުލޭން އެކުލަވާލާ އިރު މ ގެ ތެ

ކުރަން. މ ގަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިގޮތަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ތަކެއް ލިއުމުން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު

ވެވޭ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދެން ތަރައްޤ  ވަމުން   ށް ވާސިލުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސ ދާ މި ޕުލޭނަ  ، އެހެން ނުނިއްޔަކާ

އަންނަ ރަށް ރަށުގަ، ތަރައްޤ  ވަމުން އަންނަ ސިޓ ތަކުގަ ކުނި ރިސައިކަލް ނުވަތަ ކުނިން އިތުރު އެނާޖ ތައް އެފެއްދޭނެ ގޮތްތައް 

ގޮތަކ  މި ސެގްރިގޭޝަން ޕުލޭންގެ ތެރޭން އިތުރު ގޮތަކުން މ ތ ގެ   ހޯދާ. އަޅުގަނޑުމެން ޮބޑަށް ފޯކަސް ަބހައްޓަންވ  އަޅުގަނޑަށް ހ ވާ

 ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު މައިގަނޑު ޕޮއިންޓަކ  މ ގަ ޤަވައިދު އެކުލަވާލުން. 

 ހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވާ هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިއަދު ދެޭބފުޅުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރަން މި އުޅެނ  މި ސިޓ އަށް މުޅިންވެސް

ރައްޔިތުންވެސް އެވެއާރވާން އެކަށ ގެންވާ ވަގުތެއް ދޭން އެަބ ޖެހޭ ކަންނޭގެ. ދެން   ،އާކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފަށާފަ

ދަތެއް އްއެކަމުގެ މުހިއްމު ކަމުން އަޅުގަނޑު އަލި އަޅުއްވާލަން. މި މަސައްކަތް، ސެގްރިގޭޓް ކުރަން ހަމަ ފަށާފަ އެކަށ ގެންވާ މު

ހުން ކުނި މުޅިންވެސް ގެންދެވޭނ   ގެއިން ސެގްރިގޭޓް ކޮށްގެން ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަމާ ހިނގާށޭ، މިވެނި ތާރ ހެއް ފަ

 އެއ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަ ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ހަމަވ ، ދެ ފުރުސަތުގެ ަބހުސްގެ ަބއިވެރިވަޑައިގެން هللا. ދުްބޢަޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު  

އިދެއް ވާގަަބއިވެރިންގެ ވާހަކައިން އަޅުގަނޑަށް ހުށައެޅުންތަކެއްގެ ގޮތަށް އެންމެ ހުށައެޅުމެއް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަ އިނ .  

އިދު ހެދުން. ދެން އިތުރު ކަންތައްތައް ގޮތުގަ ފާހަގަވި އެވެޔާރނަސް ޕްރޮގްރާމްސް ގަވާއެކުލަވާލާ އެޔަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ ގޮތަކަށް އެ  

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުހިއްމުކަމާއި، އަދި މިހާރު ސެގްރިގޭޓްވެފަ އުކާލާ ކުނި އޭގެ ފަހުން ނަތްތާލެވޭނެ ގޮތެއް ނުވަތަ އެ ކުންޏަށް

މުހިއްމުކަމާއި ކަނޑައެޅުން  ކޮަބއިކަން  ގޮތަކ   ތާރ ހެއް ހެދޭނެ  ވަކި  އުކާލެވޭނެ  ކުނި  ކޮށްގެން  ސެގްރިގޭޓް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި   ،

ލުވެރި ކުރުވުމަށް. މިކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައ  ަބހުސް ތެރޭން. ހު ދަތު ރައްޔިތުންނަށް ދ  އެޔަށް އައްކަނޑައަޅާ އެކަށ ގެންވާ މު

މެންޓް ކޮމިޓ އަށް ރަދިދާނެ އެއް ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކ  އެންވާއެހެންކަމުން ސ ދާ ހުށައެޅުމެއް އަދިއެއް ނެތް. ދެން ހެ

އުސޫލާ   އެ  ރިޔާއަށްކޮށް  ކަންތައްތަކަށް  އައި  ަބހުސްގަ  މި  އެކުލަވާލާގަވާފޮނުވާފަ  ގެންދާނެ   ،އިދު  ކުރިއަށް  އެވެޔާރނެސް  ދެން 

ފާހަގަކޮށްލަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކަނޑައެޅުން.  މަސައްތްތަކެއް ގޮތްތަކެއްވެސް  ގިނަ  ވަރަށް  މެންަބރުން  މިހާރުވެސް  ބޭނުންވޭ  ން 

ކުރުމަށްޓަކައިވެސް  އިކުރައްވަ ތައްޔާރު  ވ ޑިއޯއެއް  އެވެޔާރނެސް  ތެރޭން  އޭގެ  ކުރެވޭތޯ.  ަބއްޓަން  މަސައްކަތް  މި  މިމަގަށް  ފި 

ފާސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  އެހެންވ މަ  އެބަދޭ.  ކުރެވެމުން  ވ ޑިއޯއެއް މަސައްކަތްތަކެއް  އެވެޔާރނެސް  އެއްކަމަކަށް  ކުރެވިދާނެ 

ންޓް މަރައިދާ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން އެންވާގަވާތައްޔާރު ކުރުން. ދެން އޭގެ އިތުރުން ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންތައްތަކާއި އަދި  

ަބހުސްގެ އެއް ފުރު އިކޮމިޓ އަށް ފޮނުވަ ަބހުސްގަ ގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އިތުރަށް އެހެންވ މަ  ސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަނަން. 

  ަބއިވެރިވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެދިލެއްވުން އެދެން.

 ފުރުސަތު   ފަހު 

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

މޭޔަރ. އެހެން ޭބފުޅުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މިކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ކުރަން އުޅޭކަމެއް. ސިޓ އަކަށް ޝުކުރިއްޔާ  

 އަޅުގަނޑުމެން ވ ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ކުނ ގެ ކަންތަކުގަ މިތިބ  ވަރަށް ފަހަތުގަ. ކުންޏަކ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ޮބޑު

ފައިވާ އެއް ކަންތައް. އެހެން ކަމުން މި ސެގްރިގޭޝަން ޕުލޭން ތައްޔާރުކޮށް ކުނި ސެގްރިގޭޓްކޮށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ އަކަށްވެ

އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް هللا ބްދުޢަގެން އުޅުއްވާތ  ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު  އިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ މިކަމުގަ އިސް ނަންގަވަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ކުނި ގޮނޑުގަ އުޅުއްވާ އެކަމުގަ. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އަޙްމަދު ހުށައެޅުއްވި

ށައަޅުށްވާފަ. ދެން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އިދުގަ އޮތްގޮތަށް ވުރެންވެސް އިތުރަށް އެަބހުރި ވަކި ކުރަން ހުގަވާހުށަހެޅުއްވުން ވަރަށް ރަނގަޅޭ.  
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ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އޭގެ  ކުރަން.  ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ޖެހޭ  ހިންގަން  ޝެސަން  އެވެޔާރނެސް  ހުށައެޅުއްވި 

ތެއް ނެތް. އެކަމަށް އޭގެ ފަހުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮ  އިޭބނުންވަނ  ކުނި، ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެތަނަށް އަޅަ

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ އިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގަ އެަބތިިބ އެަބ އުޅޭ މިހާރުވެސް ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ މ ހުން. އަޅުގަނޑުމެން 

ގަކޮށްލަން ޭބނުންވި، ކިހިނެތްތޯއޭ ވާނ  އެޭބފުޅާއާއިވެސް މަޝްވަރާކޮށްލަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް. އެއ  އެއް ކަންތައް އަޅުގަނޑު ފާހަ

އިދުގަވެސް އެަބއޮތް ކުނިވާ ޒާތު ކުންޏާއި، ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި އެކ  ސެގްރިގޭޓް ގަވާދެން އަނެއް ކަންތަކަކ  ކުނި ސެގްރިގޭޓް ކުރާއިރު  

ވ ޑިއޯ ކަންތަކުގަ   ރިއޭޓް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ވަސ ލަތްކަމުގަ ދެކެން.ކުރުން. ދެން ވ ޑިއޯ މިއ  މިޒަމާނުގަ އެވެޔާރނަސް ކު

ންޓް ކޮމިޓ ގެ މަޑޭވިޑް ވަރަށް އިސްނަންގަވައިގެން އުޅުއްވާ. އެހެންކަމުން ޑޭވިޑްއަށް ޝުކުރު އާދާކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން އެންވަޔަރަ

ހަގަކޮށްލަން އެއ  މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ އަޅުގަނޑު ފާ    ހާއްސަ އިސްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ދެއްވާ   މުގައްރިރުވެސް މިކަމުގަ

 ޭބނުންވާ ކަންތައްތަކަކ . ޝުކުރިއްޔާ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފާ. މިއަދު ަބހުސްއަށް މި އެޖެންޑާއަށް ހުޅުވާލެވުނު ތިން ފުރުސަތު މިހާރު ނިމިފަ މިވަނ . ޠިޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ ޢާ

ފާގެ ަބހުސްގަވެސް އިތުރު ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތަށް ހުށައެޅުމެއް އައިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނު. އިންކަމަށް ޢާޠިމެންަބރ  

 ވާނަމަ ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅު 

ންޓް ކޮމިޓ އަށް މ ތި ގެންދާ އިރުގަ އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަން ރަނގަޅު މައަޅުގަނޑުމެން އެންވަޔަރަ  ،ހުށައެޅުމެއް ނޫން އެއ  ހިޔާލެއް

 ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނ  މިހާރު މަސައްކަތްކޮށްފަ އޮތްގޮތް ބަލާފަ ަބހުސްގަވެސް

ލުން. އެކަމަށް ތާއ ދު ކުރަށްވާ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުން ކަމެއްކަމަށް ަބލާފަ އެވެޔާރނެސް ވ ޑިއޯއެއް ހެދުމަށް ކައުންސި

ތައްޔާރުކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން  ނައްތާލުމާއި  ކުނި  ކުރުމާއި  ސެގްރިގޭޓް  ކުނި  ވ ޑިއޯއެއް  އެވެޔާރނެސް  ދެއްވާ.  މައުލޫމާތު  ޭބފުޅެއް 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން.  

 

 



 

10ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

   ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .3

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

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

 އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވޯޓުން  ހުރިހާ ވ ޑިއޯއެއް   ސެގްރިގޭޓް   ކުނި  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  މެންަބރުންގެ  އެވެޔާރނެސް  ެބހޭގޮތުން  ނައްތާލުމާއި  ކުނި  ކުރުމާއި 

  ށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފެންނަ ކަމަތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އި ދެން އަޅުގަނޑު ޖުމްލަ ވޯޓަކަށް އަހާނ  މި ހުރި ކަންތައްތައް ސެގްރިގޭޓްކޮށްފަ ކުނި ގޮނޑަށް އުކާލުމަށްފަހު ކުނި ނަތްތާލާނެ ގޮތަކާ

ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގަޥާއަދި ކުނި ސެގްރިގޭޝަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް     އިދެއް އެކުލަވާލާ އެއާއި 

ކަނޑައެޅުމަށާއި އަދި ކުނި ސެގްރިގޭޓްކޮށް އެގޮތަށް އުކާލަން ފަށާނެ ތާރ ހެއް ކަނޑައެޅުމަށް. ދެން އިތުރަށް މި ސެގްރިގޭޝަންގެ   ށްއެއްކޮ
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ސްކް ކަންތައްތަކަށް އެވެޔާރ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކ  ކޮަބއިތޯ، މިކަންތައްތައް ނިންމުމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް ކޮމިޓ އަށް އެ ޓާ

 ފޮނުވުމަށް. އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވޯޓުން  ހުރިހާ ވ ޑިއޯއެއް   ސެގްރިގޭޓް   ކުނި  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  މެންަބރުންގެ  އެވެޔާރނެސް  ެބހޭގޮތުން  ނައްތާލުމާއި  ކުނި  ކުރުމާއި 

  ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ތައްޔާރުކުރުމަށް 
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   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހެދުން   ޕްލޭން   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އަދި   ޕްލޭން   ޔޫސް   ލޭންޑް   އަހަރަށް   20  އޮތް   ކުރިޔަށް   ސިޓ ގެ   ކުޅުދުއްފުށި  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   ކޮށްގެން   އައުޓްސޯސް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ފޮނުވިކަމުގައި އަހަރުގެ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫސް    5އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

ވިޔަސް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދާ ހަމައަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޕްރޫވް ވެ، އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މިވަނ .   އަރާފަ  ުބރު  ޮބޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަނޑަނޭޅި،  ިބންތައް  ތަކަށް  އާއިއެކު ބޭނުން  އެ  އަދި 

އަހަރަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް   20އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގަ ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓ އެއް ކުރިޔަށް އޮތް  

މުން ދާތ ވެ ށްޓަކައި އަދި އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެޕްރޫވް ނުވެ ލަސްވަޕްލޭން ހެދުމަކ . އެހެން ކަމުން މި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަ

މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތ  މި   އަހަރުގެ ޕްލޭން އަވަހަށް ހަދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ާބރަށް ފެށުމަށްޓަކައި  20

އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެނަށް    އަހަރުގެ ވޯކް ޕްލޭންގަވެސް ހިމެނިފައިވާ އެކްޓިވިޓ އެއް މިއ ، އަދި މިކަމަށް ވަނ  ަބޖެޓްވެސް ކުރެވިފަ.

     މިއެޖެންޑާއަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.  ހެދުން  ޕްލޭން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަދި  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  އަހަރަށް  20  އޮތް  ކުރިޔަށް   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށި   ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހިފަ އޮތް ކަމެއް ކަމުގަ އަޅުގަނޑު   ކޮށްގެން  އައުޓްސޯސް

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއެއް ނުއެއް ނެތް. އެހެންވ މަ   ވެފަ އޮތް  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްހެން އަމަލުކުރާނެ، އެޕްރޫވްއެއ   ދެކެން.  

އޮތް ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދަކ ވެސް. އެތަނަށް ދާއިމ  ަބދަލު   އޮތްތަނެއް ކުޅުދުއްފުށ ގަ މި ހިއްކިފަ  ޖާގަ  އަދި ވަރަށް ޮބޑަށް ޕްލޭން

ކުރެވިގެން އެތަނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، ފަހުން އެ އަންނަން ޖެހޭ ޗޭންޖަސްތައް ގެނައުމުގަ   ޕްލޭންއެއްކަހަލަ  ނުވާނެ  

 އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި އެތަނުގަ ކަރަންޓް އަދި ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯކް އަޅާއިރުގަވެސް ދާއިމ  ޕްލޭންއެއް ފަސޭހަތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް

 20ގަ  އެތަނަށް އޮތް ކަމުގަ ވާނަމަ، އެކަންތައްތަކުގަ މިހާރުން ފެށިގެން ފަސޭހަތަކެއް ލިޭބނެ ކަމުގަ ދެކެން. ދެން ހަމަ އެ އާއި އެކ 

އަހަރުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް   5މަންޓް ޕްލޭންއެއް ހެދިފަ އޮވެއްޖެނަމަ، ކުރިޔަށް އޮތްތާނގަ މި ހަދަންޖެހޭ  ޑިވެލޮޕް  އަހަރަށް ފޯކަސްވެގެން
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އަހަރުގެ ވިޝަންއަށް ަބލައިގެން އެ ޕްލޭންތައް ހަދަން މިހާރަށްވުރެ މާ ޮބޑަށްވެސް    20ޕްލޭންތައް ވަކި ވަކިން ހެދޭ އިރުގަވެސް  

ދެކެ އަޅުގަނޑު  ދާނެކަމަށް  ޖެހޭ ފަސޭހަވެގެން  އެކުލަވާލަން  އޮތ މަ  އެނގިފަ  އެގޮތަށް  މިސްރާުބ  ދާންވ   އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ން. 

ސްޓްރެޓެ ޕޮލިސ ތަކާއި،  އަޅުގަނޑު އެކްޓިވިޓ ސްތަކާއި،  ކަމަށް  ދާނެ  ފަސޭހަވެގެން  އިތުރަށް  މިހާރަށްވުރެ  އެކުލަވާލުމުގަ  ޖ ސްތައް 

       ވަހަށް ފެށިގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޭބނުންވާކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޤަޫބލުކުރަން. އެހެން ވ މަ މި މަސައްކަތް ވ ހާވެސް އަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި هللا ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އޮތ ، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވެލިގަނޑުގަ އަދި އެހެންމެ އިރުމަތި ފަރާތު 

 އެންމެ ޭބރަށް އޮންނަ މަގަށް ވާނެ ގޮތަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ރަނގަޅު ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެނަށް 

މި އެކިއުރޭޓް  އެދިފަ  އެންމެ  އަކ   ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑ  އޮތް  އޭގަ   އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުދެންނެވޭނެ.  އެކޭ  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް 

ނ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެރާ ތަކެއް އުޅޭނެ. އެލްޖ އޭގެ ފަރާތުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހަދަން ދެއްވާފައިވަ

ކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެލިުބނު ވަގުތުގެ އެކަށ ގެންވާ ވަގުތެ އެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެން  ކަމުގަ ނުދެކެން. އެހެންވ މަ  އް 

ފުރިހަމަ ޕްލޭންއެއްކަން ތެރޭގަ، އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިެބން ހުރި ވަސ ލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ހެދިފަ މި އޮތ  ވަރަށް  

. ދެން އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ޓެކްނިކަލް ޓ މަށްވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން. ޑެޕިއުޓ ވެސް  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 20އަހަރަށް، މި ރަށުގެ އާާބދ ވެސް އިތުރުވަމުން ދާނެ ނިސްބަތަށް ަބލާ، ިބން    20އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ކުރިޔަށް އޮތް  

ންދާނެ ގޮތާ، ޓްރެފިކް ފްލޯއާއި މިހެން ހުންނަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ވަރަށް ރަނގަޅު ސްޓަޑ ތަކެއް އަހަރުގެ ތެރޭގަ ބޭނުންކުރެވިގެ

އަހަަރަށް ލަފާކޮށްފަ ޕްލޭންއެއް ހަދަން. މިކަން   20ހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ޭބފުޅުންގެ ލަފަޔާއި އެއްގޮތަށް،  

، އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ޕްލޭން ހެދުމުގަ އުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެ. މިސާލަކަށް ުބނަންޏާމުން ކަމަށްވާނަމައަޅުގަނޑުމެން އަވަސް ނުކޮށްފި

އެދަނ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ވެލިގަނޑުގަ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ކޭަބލްތަކެއް ވަޅުލުމަށް ފެނަކައިން  

ލެވޭނެ ތަނަކ  ދެން އަނެއްކާވެސް ޕްލޭން ކުރަން ހުރަސްތަކެއް އެޅޭނެ ތަނެއް. ކޭަބލް ވަޅުލާ ދިމާއަކ  ގޮތަށް ކޭަބލް ވަޅުކުރަމުން. އެ

ަބޔަކަށް ދޫކުރާ ިބމެއް ގޮތަށް ކަނޑައެޅޭނެ ތަނެއް ނޫން. އެހަމަ ރަސްމ  މަގަކަށް ވާން ޖެހޭނެ. މަގުތަކާއި ބްލޮކްތަކުގެ ސައިޒާއި 

ކަނޑައެ މިހެން  ސައިޒާއި،  ކޭަބލްއެއްގަވެސް. މަގުތަކުގެ  ކޮންމެ  ވަޅުލެވޭ  މިހެން  އަންނާނެ  ހުރަސްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ޅުމުގަ 

    އެހެންވ މަ މިހާރު އަވަހަށް މި ޕްލޭން ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 
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މި  ޝުކުރިއްޔާ ފުރުސަތު.  އެއް  އަދި  ަބހުސްކުރުމަށް  ކުރުމަށް  އެޖެންޑާގަ  ަބއިހުޅުވާލަ  ަބހުސް  ަބހުސްގަ  ޭބނުންވާ ނަން.  ވެރިވާ 

 . ރާތްކޮށްލެންވުން އެދެންޝާމެންަބރުން އި

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

އޮތް  ޝު މި  ހަދާފަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މޭޔަރ.  އޮތް   5ކުރިއްޔާ  ހެދިފަ  ރެސްޕޮންސިވްކޮށް  ޖެންޑަރ  މިއ   ޕްލޭނަކ   އަހަރުގެ 

 .ކުރަމުން  ދިރާސާ  އަދި  ކުރަމުންޕްލޭންއެއްތޯ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދަނ  ޭބރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓްއަކާއި އެކ ގަ މަޝްވަރާތަކެއް  

ޖެންޑަރ   ކުރުމަކ    އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭންކުރާ ޕްލޭން  އަހަރަށް ޕްލޭން ކުރާއިރުގަ  20ޑު ދެކެން އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން ވ މަ އަޅުގަނ

ކުރިޔަށް ރެސްޕޮންސިވްކޮށް   ކުރެވިގެން  ޕްލޭން  އެމަގުން  އެހެންވ މަ  ކަމަށް.  މުހިންމުކަމެއް  ވަރަށް  ހެދުމަކ   ޕްލޭންއަކަށް  ކުރެވޭ 

އެކަމަށް ސަމާލުކަން ގެންދިއުމަކ    ކުރިޔަށް ގެންދާއިރުވެސް  އަދި އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.  މުހިންމުކަމެއް 

 ދ ގެން ކުރިޔަށް ގެންދިމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި ލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟި 

 އަހަރަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދިގެން  20އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ކުރިޔަށް އޮތް  

ށް ަބދަލުވެގެންދާއިރު، މި ކުޅުދުއްފުށި އަންނަ އިރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެން އެަބ ދޭ އެއް ވެރިކަމުން އަނެއް ވެރިކަމަ

 އެނގިފަ އޮތުމުން، އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސ  ވެރިންގެ ގާތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންކަން މަގުފަހިކުރަން ސިޓ  ދާންވ  މިސްރާްބ

އި، އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސާފުވެ، ލިޭބ ފުރުސަތަކަށްވެސް ވެގެން އެަބ ދޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށް އަދި ޮބޑުވާނ  ކިހާ ވަރަކަށްކަމާ

އަހަރުގެ ޕްލޭންއެއް ހެދުނ މަ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދު   20އެކަންކަން ވާން ވަރަށް ޮބޑަށް ފަސޭހަވެގެން އެަބ ދޭ،  

އަހަރު  20ން އެއްކޮށް އަހަރުގެ ޕްލޭ 20އަހަރުގެ ޕްލޭން ހަދަން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން. އަދި  20ކުރަން 

ަބދަލުތައް އަޔަސް އޭގެ ކުރިންވެސް ވަގުތ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވާން ވާއިރަށް އަންނަން ޖެހޭ  

     ޔާ.  ހަމަ ޤަޫބލުކުރަން. އެޔަކ  އެކަން ކުރެވޭނެ ދުވަސް ކަމަށް ވިޔަސް. އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއް

 ވާހަކަފުޅު    ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްއަށް   އެޖެންޑާގަ  ރިޟްވާން.  މެންަބރ  ކައުންސިލް  ނިމިފަ ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވާ  ފުރުސަތު  މެންަބރުންނަށް  އެދިވަޑައިގެންނެވި 

އަހަރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން   20މިވަނ . ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވާހަކަފުޅުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ   
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ސް ޕްލޭން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުން އައުޓް އަހަރުގެ ލޭންޑް ޔޫ  20ހެދުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް. އެހެން ކަމުން އެގޮތަށް  

     ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ސޯސްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 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

 هللاމެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .7

 ހެދުން ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ޕްލޭން  ޔޫސް ލޭންޑް އަހަރަށް 20 އޮތް ކުރިޔަށް ސިޓ ގެ ކުޅުދުއްފުށި މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ހުރިހާ

  ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ށް ކުރުމަ ކޮށްގެން އައުޓްސޯސް
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هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ުބދަ   2022  އޭޕްރިލް  06ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  47ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  10:42ދުވަހުގެ 

 1443 ރަމަޟާން 05

 2022 އޭޕްރިލް 06

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ލިޔެފައިވަނީ: ޔައުމިއްޔާ  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


