
 

1ގެ   12ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   49ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2022  އޭޕްރިލް  20ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    49  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:51ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    48ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 އިންޑޯ ޖިމްގެ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި ވައިފައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އިންޓާނެޓް ކަނެކްޝަންއެއްލުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.  3.2

 މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢ ދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.3

  

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 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



 

2ގެ   12ޞަފްޙާ:   

 

 

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

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

 މެންބަރުން   ޙާޟިރުވި   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި( ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     49ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްދުއްފުށ  ސިޓ  ކުޅު

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 49ކުޅުދުއްފުށި 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    49ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ރަމަޟާން  19ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ަބއްދަލުވުމަށް    07، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު  09:51ދުވަސް. ގަޑި   ދަުބ،    2022  އޭޕްރިލް  20

އަދަދު   މެންަބރުންގެ  ޗުއްޓ ގައި(  .06ހާޒިރުވ   )އަހަރ   މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން  މެންަބރު  ؛ އެޖެންޑާ ކައުންސިލް 

އައިޓަމް   ދައުރުގެ  1އެޖެންޑާ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ޔައުމިއްޔާ   48،  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އައިޓަމް   އެޖެންޑާ    އިންޓާނެޓް   ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ވައިފައި  ކުރުމަށާއި  ކޮންޓްރޯލް  އެކްސެސް  ޖިމްގެ  އިންޑޯ  ،2ފާސްކުރުން. 

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢ ދު ނަމާދު ޮބޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމާއިމެދު  ،  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .މަޝްވަރާކުރުން  މެދު  އިކަނެކްޝަންއެއްލުމާ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

  ގެންނަން  ދަލެއްަބ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ

  ދިނުން އެދެން. ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 



 

3ގެ   12ޞަފްޙާ:   

 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .5

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   49ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   48  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

4ގެ   12ޞަފްޙާ:   

 

 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  48

ޭބނުންވާ   އަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންޔަޢުމިއްޔާގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން.  ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

   މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް  .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .6

 އަގުލިިބއްޔަތުން މެންަބރުންގެ    ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    48ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކަނެކްޝަންއެއްލުމާއި   އިންޓާނެޓް   ދޫކުރުމަށްޓަކައި   ވައިފައި   ކުރުމަށާއި   ކޮންޓްރޯލް   އެކްސެސް   ޖިމްގެ   އިންޑޯ  •

 . މަޝްވަރާކުރުން   މެދު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރުގަ ހުޅުވާފައިން ކޮމިއުނިޓ  ޖިމް އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ނާޖާއިޒް   ،އެގިވަޑައިގަންނާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން

ހުށަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝަކުވާ  ކުރަމުންދާކަމުގެ  ބޭނުން  މެންަބ  ޅެމުންއެގޮތުގަ  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ދެން  ނެތް އެބަދޭ.  ރޝިފް 

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުށައެޅިފަ މި ވަނ . އެހެންނަމަވެސް  ފަރާތްތަކުން ޖިމްއަށް ވަންނަކަމުގެ ޝަކުވާވެސް މިހާހިސާަބ

ރކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ވެވުނު އެއަްބސްވުމުގެ ދަށުންވެސް ޖިމް މޮނ ޓަ  ކުއަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޓޭޑިއަމް އާއި އެ

ކްސެސް ކޮންޓްރޯލް މެންަބރުންނަށް އެކަނި އެކްސެސްވެވޭނެފަދަ އެއިންތިޒާމެއް މިވަނ  މިހާ ހިސާަބށް ހަމަނުޖެހި. އެހެންކަމުން ޖިމްގެ  

މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ . އަދި   ތ ގޮތަކަށް ހެދުމަކ  މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތ  އާއި މިކަން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން ޖެހޭ

މިކަން މި ގޮތަށް ކުރާކަމަށްވާނަމަ   ، މ ގެ ތެރެއިން ފަހިވާން އޮންނާނެ އޭގެ އިތުރުން ވައިފައި ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް  

މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ   އެހެންކަމުންމެންަބރުންނަށް އިންޓަނެޓްވެސް ދެވިދާނެ ގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވިދާނެ.  

 އްވުން އެދެން.   ަބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ރައްޔިތުންނަށް ޓ  ސެންޓަރުގަ އެ ހުރ  ކޮމިއުނިޓ  ޖިމްއެއް. އެއ  ކޮމިއުނިޓ ގަ މި އުޅޭ  ނިއުއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގަ ހުރުމަށް ާބރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވާފަ ހުރި ތަނެއް. ދެން އެތަނަކ  މެންަބރޝިފް ހައްދައިގެން ޭބނުންކުރެވޭ

ންަބރޝިޕް އެތަނުގެ އިކްއިޕްމަންޓްތައް ބޭނުން ކުރުމަކ  އަސްލު އެ މެ ،މެންަބރޝިފް ނޯންނަ ފަރާތްތަށް އެތަނަށް ވަދެ ތަނަކަށްވާތ ،

ވަދެ  ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ވެވޭ ޭބއިންސާފެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި މެންަބރޝިޕް އޮތް ފަރާތްތަކަށް އެތަނަށް  

  އެކްސެސް ނިކުމެވޭނެގޮތް ވާންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތެއްކަމަށް ފެންނަނ  ތަޅުގަ

ލައިގެންކަމަށް   ކަނެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް  ވައިފައި  ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރުގަ  ދެން  ކުރަން.  ތާއ ދު  އަޅުގަނޑު  މިކަންކުރުމަށް  ފެންނާތ  

ޖެހޭނެ މިހާރު  ،ހުންނަން  ކުޅޭކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަ  ގެހަޤ ގަތުގަ  ގޮސް  އެތަނަށް  ގޮތެއްގަ  ންއާގަނޑިތަކުގަ   ރެއްގަ.  ެބޑްމިންޓަން މު 

ލުމަކ  ފަ ހުރ . އެހެންކަމުން އެތާ ވައިފައި  ށްކުޅުނުކަމުގަ ވިޔަސް އެހެން ކުޅިވަރުތައްވެސް އެތާ ކުޅެވޭ ގޮތަށް އެތަން ޑިޒައިން ކޮ
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މުހި  ކުރަންޖެހޭ ވުމަކ   ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  އަވަހަކަށް  ވ ހާވެސް  ކަންތައްތައް  މި  އެހެންކަމުން  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ންމު ކަމެއްކަމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ކަމެއްކަމަށް ދެކެން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތަ އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލްފުރުސަތުގެ  ހުޅުވާލި    ށްފުރަތަމަ  ހަމައެކަނި  ަބހުސްގަ     ޢާޠިފާ  މެންަބރު  ަބހުސްގަ  ވަނ   މި  ޢަލ  

އް ނެލަން މި އެޖެންޑާގަ މި ގޮތަށް ކުރެވިފަ އޮތް އިރު އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަށްއަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮަބއިވެރިވެވަޑައިގެންފަ. ދެން  

 250ލިޭބ ޕްކޭޖެއް އެއ  ރުފިޔާއަށް   745ލާކަމުގަވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަންތުލ  އެންމެ ކުޑަ ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގަ ލިެބން މި އިނ  

 ޖ ބ  މަންތުލ  އެލަވަންސް ލިޭބ ގޮތަށް.  

ށް ޗަމައް   އިތުރު ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލާނަން. އެހެންކަމުން ފުރުސަތު ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަތް

 ން އެދެން.  ވުގެންނެ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ވަނ . މޭޔަރ.    ޝުކުރިއްޔާ ދެކެވިފަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކުރިންވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ތަޅުގެ  ދޮރުގެ  ޖިމްގެ  ކޮމިއުނިޓ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކްސެސް    ށްމިހާރު ވައިފައި އެކްސަސްއާއި އެއްކޮކަމެއް އެއަކ .    އެހެންނަމަވެސް މި ހިސާަބށް ހައްލު ނުލިުބނު

އުއްމ ދު ކުރެވޭ. ދެން ކޮމިއުނިޓ  ޖިމްއެއްގަ ވިއްޔާމުން ވައިފައި ވެސް    ވަރަށް ޮބޑަށް  ކޮންޓްރޯލް ހެދިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

ތުން ޖިމް މި ބޭނުންކުރަނ  އެއްވެސް އިންސްޓުރަކްޓަރަކާވެސް ނުލައި. ދެން ހުންނަން އެަބޖެހޭ. އެއ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔި

ތަކ  ވ ޑިއޯ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކޮމިއުނިޓ  ލާޭބނުންކުރެވޭ އެއް އާ  ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެހ ތެރިއެއްގެ ގޮތުން އެންމެ ޮބޑަށް މި

ތަންކޮޅެއް ތަރުތ ުބކޮށް ޤަވާއިދާއި އެއް ގޮތަށް   ،ރަތު ކުރަމުންދާ ގޮތަށްމާއި އެއްކޮށް މިހާރު ކަސްޖިމްގެ މެންަބރުނަށް އެ ވ ޑިއޯ ލިުބ

ވ ޑިއޯ ަބލައިގެން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ދެން ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭެބފުޅުންނަށް ވ ޑިއޯގެ ޒަރިއްޔާއިން  

ފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ށްމެއް، ނޫނ  ޢުސޫލުން ޭބރުން މިސްޔޫސް ކޮޖ ބ . މ ގެ ނާޖާއިޒް ޭބނު  250ވައިފައި ޕެކޭޖްގައި މި އިންނަނ   

މި ޕެކޭޖްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގަ ވެގެންގޮސްދާނެ. ދެން ޖިމްއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ވަރަށް އިލްތިމާސް ކުރަންވާނެ  ށްއަވަހަށް މި ޕެކޭޖް ދަ

ންދާނ . މިކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  މި ޕެކޭޖް ހަމަ ވ ހާވެސް  ހިފުމަށް. އޭރުން މ ތި އެންމެ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެ 

  އަވަހަކަށް ޖިމްގެ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ވައިފައި ދިނުމަށްޓަކައި މި ޕެކޭޖް އަވަހަށް ނެގުމަށް.
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވެސް މިހާރު މިވަނ  ނިމިފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ފުރުސަތު  ދެދު.  ަބހުސްގެ  އޫޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު ދާ

ކުރެވުނ    ދެފާހަގަ  ަބއިވެރިވަޑައިގަތް  ވާހަކަފުޅު   ފުރުސަތުގަ  ތާއ ދުކޮށް  ލުމަށް  ޖިމްއަށް  ކަނެކްޝަން  އިންޓަނެޓް  މެންަބރުންވެސް 

 ހުޅުވާލަން ގަސްތެއް ނުކުރަން. ސަަބަބކ  މި އެޖެންޑާއަށް އިތުރު ގޮތަކަށް ދެއްވެވިކަން. އެހެންކަމުން އިތުރު ަބހުސްއަކަށް އަޅުގަނޑު

މަށް ލު  ހުށައެޅުމެއްވެސް ހުށައެޅިފަ ނެތުމާއި އެކު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވާ ގޮތަށް ކޮމިއުނިޓ  ޖިމްއަށް އިންޓަނެޓް ކަނެއްޝަންއެއް

 އަޅުގަނޑު އެދެން.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގަ ވާނަމަ އެ ގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6
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 ސެންޓަރަށް ވައިފައިކޮމިއުނިޓ     ކުރުމަށާއި   ކޮންޓްރޯލް  އެކްސެސް  ޖިމްގެ  އިންޑޯ  ވޯޓުން  ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ   ހުރިހާ        

 ފާސްވިކަމަށް   ކަމަށް  ފެންނަ  ޖ ބ  ޑޭޓާ(  250ރުފިޔާގެ އެންމެ ކުޑަ ޕެކޭޖް،    745އެއްލުމަށް ) ކަނެކްޝަން  އިންޓާނެޓް  ދޫކުރުމަށްޓަކައި

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   ޖަމާއަތުގައި   ބޮޑު   ނަމާދު   ޢ ދު   ފިޠުރު   މިއަހަރުގެ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ގިވަޑައިގަންނާނެ ފަދައިން ޢ ދު ނަމާދަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުވި ފަހުންވެސް އެންމެ ޢ ދެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނއެ

އަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގަ އަމަލު ކުރި ގޮތައް    ،އަންނަ އިރުގަލިބުނ . އެހެންވ މަ މި އަންނަނ  ދެވަނަ ޢ ދު  

ޭބނުންފުޅުވާ  ވަޑައިގަތުމަށް  އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެކުރެވިފަ މި އޮތ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  

 ހުޅުވާލަން.  ތު މަށް ފުރުސަމެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވު 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ކައުންސިލްއިން   ކަމަކަށްވާނ ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ސިޓ  ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރު އައި ޢ ދު ނަމާދުގަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ސްޓާފުން އަދި   ދ ފަ. ދެން މިކަމުގަ މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ޮބޑަށް ސަޕޯޓްށްކޮ  އަލަށް އިސްނަގައިގެން ޢ ދު ނަމާދުގެ ކަންކަން ތަރުތ ުބ

 ތެރިކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ލިިބގެންދިޔަ. އެހެންވެގެން ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް އެއިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނ .ަބއެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އެހ 

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއް ގޮތަށް މިފަހަރުވެސް އެއްވުމާއި ޮބޑު ޖަމާއަތެއްގަ އިންތިޒާމް   ،މި އަހަރުވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށައަޅަނ  އެގޮތަށް

ގަނޑު މިފަހަރުވެސް ހުށައަޅާނ  ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް. އަދި މ ގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަޖްރިާބއަށް ަބލާފަ ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން. އަޅު

 7މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ އެވޭލަަބލްކޮން މި އިނ     .ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސަތަރިއާއި އެއްޗެހި މަދުވެގެން ދިޔައަހަރު    މި ދިޔަ

ސަތަރި ހޯދައިގެން ނޫނ  އަންހެން އަދި  10ވޭ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑަށް ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގަ އަދި އިތުރު ސަތަރި ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރެ

ސަތަރި ހޯދުމަކ  ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.   10ފިރިހެން ަބއިގައި އެޅޭނެ ކަމަކަށް ގަޫބލެއް ނުކުރަން. އަދި އިތުރު  

ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ނެތުމާއި އެކ ގަ ރަނގަޅު ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް އަޓްސޯސް  ލަން ކައުންސިލްގަ  ށްހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

އިތުރަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް .  ގަޑ ރަށް ހަމަޖެއްސިގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް އެދެވޭކަމެއް  2ގެންވިޔަސް ލިޭބނެ އިންތިޒާމެއް އެ ދުވަހުގެ  ށްކޮ
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އް އެހެންވ މަ މިކަމަށް މާ ޮބޑު މައްސަލައެއް ދިމާވާނެ ހެނެ   ،ދެންހުރ   އްތެރެއިން ކުރެވޭނެ އާލާތްތަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ތަފާތުވުންތަކަށް   ލަން އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގެ ސިޓ  ކައުންސިލް އައިފަހުން ދ ނ  ހިޔާލުށްހިޔެއްނުވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮ

ތަފާތުތަކެއް އޮތްހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްވެސް ނުވޭ. އަޅުގަނޑު މިދަނ    ވޭ. އެކަހަލަ ހިޔާލުމިކަހަލަ ކަންކަމަށް ވަރަށް ޖާގަ ނުދެ

ދ ނ  ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. އޭގެ ތެރޭގަ ޢިހްޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް ދ ނ  އިލްމުވެރިންނާއި  

ކަހަލަ ަބއިވަރު ކަންތައްތައް އެަބ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ އަދި ވަރަށް ސަޕޯޓިވްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރަމްތަކާއި ޝޭހުންގެ ދަރުސްތަކާއި މި

ތަފާތުވުންތަކެއް ލިިބގެންދާނެކަމެއް.   ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކަމަކ ވެސް ަބއެއް މ ހުންގެ ހިޔާލުމި ކަންކަން މި ކުރިޔަށްގެންދަނ .  

މ  ތަފާތު ވެދާނެކަމެއް. ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގަ ކުރުންމ  ތަފާތުކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ ކަމެއް. މި ޮބޑު ޖަމާއަތުގެ ޢ ދު ނަމާދު ކުރުން

ދެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް މިކަން އޮތަސް ބޭނުންވާ ރައްޔިތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިކަން އޮތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ. އެހެންވ މަ 

   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ގަޫބލުކުރަން. ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު  މިކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެން އެއްާބރުލުން ދޭން

  

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

ލާނަން މިދިޔަ  ށްއަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮމިއަހަރު ފިޠުރު ޢ ދު ނަމާދު ޮބޑު ޖަމާއަތުގަ ކުރަން ވާހަކަ ދައްކާ އިރުގަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އަޅުގަނޑުމެން އައިފަހުން މި ޖެހުނ  ކުރަން. އެންމެ ނަމާދެއް އަދި ޮބޑު ޖަމާއަތުގަ    ،އަހަރު ޮބޑު ޖަމާއަތުގަ މޭޔަރ ދެންނެވިހެން 

ސްޓާފުންގެ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ގާތުން ބަލާލިން ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނުހަމަ ސަޕޯޓް  

ގާތުން މަސައްކަތް ކުރި. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ދިޔައިން މަސައްކަތް ކުރި ގަޑ ގަ ބަލާލަން. ދެން ށްކޮ ލާނަން ޑޭވިޑް ހަމަ ވަރަށް 

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ   ން ވެފަ ތިިބކަންލާނަން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ހަމަ ޖަމާއަތުގަ ނަމާދު ކުރަން ޭބނުށްއަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮ

އިނގޭ އަސްލު. އެ ދުވަސްވަރަކ  ފުދޭވަރަކަށް ވިއްސާރަ ވެފަ ނުވެހި، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ދުވަސްވަރެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ 

އަސްލު. ވާހަކައަކ    ދުވަހު އެތަނަށް މ ހުން އެއްވި ވަރުން އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރި މިއަށްވުރެ މިކަން އެަބ ޖެހެއޭ ރަނގަޅުކުރަން

ޖެހޭ ވ ހާ ސަތަރި މަދުވެގެން ވިނަގަނޑު މަތ ގަވެސް ނަމާދު ކުރިތަން އަޅުގަނޑަށް ފެނުން. ޑޭވިޑް އެ ދެންނެވިހެން މިކަމަށް އެަބ

 ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކައަކ  މިހާރު އެ މަދުވާ ތަކެތި ހޯދާފަ އެކަން އިންތިޒާމް ކޮއްދޭން.  ،އަވަހަކަށް

 ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން މިހާރު މިވަނ  ނިމިފައި.    ފުރުސަތުއާމިނަތު މަޖ ދާ. އާދެ ަބހުސްގެ    ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު 

 . ނަމަ އޮތްއިތުރު މެންަބރެއް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރަން  އަޅުގަނޑު ގަސްތު ކުރަން
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 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

. އަދި ަބހާއެއްމިއްޔަތުގަ  އުޤަަބހަކ   ދުވަސް. ދިވެހި    ަބހުގެޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން މި ހަފްތާ މި ފާހަގަ ކުރ  ދިވެހި  

ހަމަ   އިސްލާމްދ ނަކ ވެސް  އެއްޤަހަމައެގޮތަށް  ކުރިއެރުވޭ ަބހާއުމިއްޔަތުގެ  ގައުމު  ތިެބ  ގޮތުގަ  ދިވެހިގެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން   ނ . 

މ ހުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދ ން ދިރުވާ ކުރިއަރުވައިގެން. އެހެންވ މަ އިސްލާމްދ ނުގެ  

ފިޠުރު ޢ ދަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދ ނ  ރޫޙް އާލާކުރުމަށް    ރިފަދައިންކައުންސިލުން އިސްކަންދޭ ކަމެއް. އެހެން މެންަބރުންވެސް ފާހަގަކު

އެހެން މެންަބރުންވެސް  އަދި ޢ ދުގަ ކުރާ އެންމެ ޮބޑު އެއް ކަމަކ  ޢ ދު ނަމާދު ކުރުން. އެހެންވ މަ  ޢ ދު.  އޮންނަ އެންމެ ޮބޑުއެއް  

ހަމަ .   އިސްނަގައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ޢ ދު ނަމާދު ކުރ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި ހަވާލުވެފަ ކައުންސިލުން  ފާހަގަކުރިފަދައިން

އެގޮތަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދައުރުގަ ާބކ  އޮތް ޢ ދު ނަމާދުތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަކ  ކުރަން 

ކަމެއް.   އިންތިޒާޖެހޭ  ހުރިހާ  ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ  ނަމާދަށް  ޢ ދު  ކައުންސިލުން އެހެންވ މަ  ހަމަޖެއްސުމަކ   ފުރިހަމައަށް  މްތަކެއް 

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ފާހަގަވ  ކައުންސިލް ޢާޠިފާ ޢަލ . މެންަބރުންގެ ަބހުސްއަށް ފަހު އަޅުގަނޑަށް ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު  

ސަތަރި އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު ޮބޑު ޖަމާއަތަށް ހޯދަން ޖެހޭނެކަމާއި   10އެއ  އިތުރަށް އޫދުގެ ހުށައެޅުއްވުން. މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާ

އިދާރާއިން އެވެއިލަަބލް ސާމާނުގެ ތެރެއިން ނުހެދޭ ހާލަތެއްގަ ސައުންޑް އައު ޓް ސޯސް ކުރުމަށް ސައުންޑް ސެޓްއަޕް ކައުންސިލް 

 ނިންމުމަށް. ރަންގަޅަށްތޯ އަޅުގަނޑަށް މި ދެންނެވުނ . އެހެންވ މަ އިތުރު ހުށައެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފަ ނުވުމާއި އެކު މި

ނ  މިއަހަރުގެ ކައުންސިލް މެންަބރު އާމިނަތު މަޖ ދާގެ ތާއ ދު މިވަނ  ލިބިފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދެން އަހާހުށައެޅުމަށް  

ސަތަރި އިތުރަށް ހޯދުމާއި އެކު ސައުންޑް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   10ފިޠުރު ޢ ދު ނަމާދު ޮބޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމަށް ނިންމުމަށް އަދި  

ންޓް ގެން އެ އިވެށް އައުޓް ސޯސް ކޮމިހާރު ލިެބން ހުރި ސައުންޑުގެ އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ތެރެއިން ހަމަނުޖެއްސޭކަމަށް ވާނަމަ ސައުންޑް

 ކުރިއަށް ގެން ދިއުމަށް. މި ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

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

ސަތަރި އިތުރަށް ހޯދުމާއި އެކު ސައުންޑް   10ފިޠުރު ޢ ދު ނަމާދު ޮބޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމަށް އަދި  އަގުލިިބއްޔަތުން  ހުރިހާ މެންަބރުންގެ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިެބން ހުރި ސައުންޑުގެ އިކްއިޕްމަންޓްސްގެ ތެރެއިން ހަމަނުޖެއްސޭކަމަށް ވާނަމަ ސައުންޑް އައުޓް ސޯސް  

  ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ގެން އެ އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްށްކޮ

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ުބދަ   2022  އޭޕްރިލް  20ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  49ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  10:11ދުވަހުގެ 

 1443 ރަމަޟާން 19

 2022 އޭޕްރިލް 20

  هللاްބދުޢައާއިޝަތު ކައުންސިލް އޮފިސަރ އ. ލިޔެފައިވަނ : ޔައުމިއްޔާ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


