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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/58ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   52ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   

  10:12ގެ  ދުވަހު ބުދަ  ވ   2022 މެއި 18ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   52 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    51ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  3.1

 ތިމާވެށ ގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 3.2

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 މްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖު

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .4

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6
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   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     52ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  52ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل  رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم
ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ    52ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

ދުވަސް.  ދަބު،    2022  މެއި  18،މ ލާދ  ސަނަތުން      1443  ޝައްވާލް   17 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  .06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  10:12ގަޑި  

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ .އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިހުންނެވ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

، ތިމާވެށ ގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއި 2ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  51

 މުން.ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން

ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ   ގެންނަން  ދަލެއްބަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  

  ދިނުން އެދެން. އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 
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 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .4

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މަޖ ދާ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ   52ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން. އެހެންކަމުން އަހަރު ފުރުމަށް   1ވަނަ ދައުރަށް    4އާދެ މިއަދަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ   

 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ތި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކް ބާދ  ރައްދު ކުރަން.   1

 01ންޑާ ނަންބަރު  އެޖެ 

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   51  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެންނަން ބަދަލެއް  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް    51

ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ނެތް ނަމަ،   ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންބޭނުންވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން.   ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުން 

 06 މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު:  ިވޙާޟިރު 

 06 ޯވޓްަގއި ބައިެވރިިވ މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެްނބަރުްނެގ ޢަދަދު: 

 00 މެްނބަރުންެގ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ 
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 00 ަވކިޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެއްާވ މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުްނާވ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .4

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   51ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     06 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ފާ  • ދުވަސް  ގޮތެއް  ތިމާވެށ ގެ  މަޝްވަރާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  ހަރަކާތްތަކާއި  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ހަގަކުރުމަށް 

 ނިންމުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ތިމާވެށިގެ ދުވަސް. އެހެން އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވަނަ ދުވަހަކ    5، ޖޫން 5އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަންނަ މަހުގެ  

ތިމާވެށ ގެ ދުވަހާއި ހަރަކާތްތަކާއި އަދި ގެންދާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވުނ . މިދިޔަ އަހަރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނެ  

ވަރާ  ޝް މަ  ގުޅިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކަކާއި ބެހޭ ގޮތުން

   އަޅުގަނޑު ތި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސް ކުރުމަށް. ކުރުމަށްޓަކައި 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ތިމާވެށ ގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމެގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދުވަހު ބައްދަލުވުމެށް ބާއްވާފައި ވާނ .  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ  

ރޫޢުއެއް ބަންޑާރަ މަގުގަ ފެހި ސިޓ އެއްގެ ގޮތުގަ ތަރައްޤ ކުރަން ފެށ  ރަންނިކަ އިންދައިގެން ޝްއަހަރު ތިމާވެށ ގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މަ
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 ޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކޮށްފަ މި އޮތ  ޖަލާލުއްދ ން ގަސް އިންދާ ސަރަހައްދެއް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެ ްޕރޮޖެކްޓް އެފަހަރުވަނ  ފެއިލްވެފަ. މިފަހަރު އަ

 ތިމާވެށި ކުލަބާއި ގުޅިގެން އެ މަސްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން. އެގޮތުން ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލް ތިމާވެށި  ސްކޫލްގެ

ނަމަ  އެކުކުލަބާއި   ދ ގެން  ތަކެތި  ކައުންސިލުން  ކުރަން  އެއްގަ ސޮއި  ްޕރޮއެމް.އޯ.ޔޫ  މަވެސް  ބަންޑާރަ  ގެންދެވޭތޯ  ކުރިއަށް  ވަކި  ގު ޖެކްޓް  ގަ 

ންދުމުގެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑަ އަޅާގެން. އަނެއް ކަމަކަށް މި އިނ  މިހާރު ތަރައްޤ  ކުރަމުން މިދާ ދެ ބަނދަރު ދޭތެރޭގަ މިއިންނަ ބ ޗްގަ ގަސް އި

މަސްވަރާ ކުރެވިފަ   ބުރެވި ޖެހުން. އެވެސް ތިމާވެށިގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން  ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން. ދެން މި އިނ  ފެންސް ކައިރ  މި ހަދާ މަގުގަ 

ން މި ދިޔައ  އެއްބަސް ވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމެއް. ހަތަރު ވަނަ ކަމަކަށް މި އިނ  ރަށު ތެރޭގަ ޖަންގަލި ވެފަ ހުރި ބަޔެއް ސަރަހައްދުތައް،ފަހު 

ޔެއް ސަރަހައްދުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އެ ގަސްތަކާއި އެކ ގަ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެތާ  އެ ސަރަހައްދުތައް ސާފުވެސް ކުރަމުން. އެގޮތުން ބަ

ކައުންސިލުން  އިނ   މި  ކަމަކަށް  ވަނަ  ފަސް  ދިއުން.  ބަދަލުވެގެން  ކަންތައްތައް  ގޮތަކަށް  ސާފުކޮށްލެވޭނެ  އެތަންތައް  ގޮތަކަށް  ވާނެ ތިބެވޭނެ   

އް ހެދުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންކަމުން ނާސަރ އެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހަކަށް އެދުވަސްވާނެ ކަނޑައަޅާލަން. ކުރިންވެސް ވާހަކަ ދެކެވިފަ ނާސަރ އެ

ތިމާވެށ ގެ ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވެނ     ޖޫން، ދެން އެއާއި އެކ ގަ އެ ހަފުތާ   5އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ތިމާވެށ ގެ ދުވަސް ވެގެން މިދަނ   

ޖޫންގަ. އެވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން   8ކަންތައްތަކެއް ހިންގާނެ ހަފްތާއެއް ގޮތުގަ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ދުވަސް މި އަންނަނ   ގިނަ  

 ބޭނުންވާ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިނެވި ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން އެކަނި. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން. އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފު 

އެހެން ގަސްތުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުޅުވާލަން  ބަހުސްއަށް  ފުރުސަތެއް  އިތުރު  ގުޅިގެން  ހުށައެޅުންތަކާއި  ރިޟްވާންގެ  އަދި  ކަމުން އެހެންކަމުން 

 މަށް ހުޅުވާލަން.ފުރުސަތު ބޭނުންވާ މެންބަރުން ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައި ގަތު

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ.   ގުޅޭ  ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  އެދުވަހާއި  ކަންތައްތަކަކ   ވިދާޅުވެލެއްވި  ރިޟްވާން  މެންބަރ  އަޅުގަނޑު ކައުންސިލް  އަދި  ކަންތައްތަކެއް. 

މުހިންމު ކަންތައްތައް ނާސަރ  އެޅުމުގެ ކަންތައްތަކަކ . ދެ ހިމެނޭ  ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ުޕލޭންގަ  މިއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެދުވަސް ފާހަގަކޮށްލަން  ން 

ޔާތައް މިކަމުގަ ބައިވެރި ވުމަކ  މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން ދާއިރުގަ ކުރ  އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މުޢައްސަސާ ތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއް

ތައް އެކި އެކި ދެކެން. އަދި އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން މ ގަ ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ދިނުން. ދެން މިއެކި ކަންތައް

އިތަކަށް ދެން މިވަގުތު ހުރި ބައަޅުގަނޑު ދެކެން.   އްރުންވެސް މިއ  ކުރެވިދާނެ ކަމެބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން އެކި އެކި މުޢައްސަސާތަކަށް ހަވާލު ކު 

ބައިވެރިވާނެ   ތައްޔާރުވެގެން މިކަމަށް ހުޅުވާލާގެން ގެންދިޔައ މަ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކ 

 .  ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުންތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޔަޤ ން ކުރެވެނ . 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށ  

 އެމް.އޯ.ޔޫ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  ބަންޑާރަ މަގުގަ ރަންނިކަ އިންދުމުގެ ފްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މ ގެ ކުރިންވެސް ވާނެ 

ލްތަކަށް އެކި ކަހަލަ އެއްގަ ސޮއިކުރެވިފަ އެޗް.ޑ .ސ  އާއި އެކ ގަ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ކައުންސި

ރި. އެކަހަލަ އެއްބާރުލުން ދޭކަހަލަ ގޮތަށް. ދެން އޭގެ ދަށުން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ޙާއްސަކޮން ހުޅުމާލޭގަ ރަންނިކަ ގަސް އިންދާފަ އެބަހު 

ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެންޓެއް ވ މަ ގަސްކޮޅެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެއްޖެންޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ. ދެން ހުރިހާ މުޢައްސަސާތައް ބައިވެރި 

ށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިއިވެންޓާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ބުނަން އަޅުގަނޑު ދުރާލާ ތައްޔާރު ވުމަކ  މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަ

 އެދެން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލް   އިންދުމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ރަންނިކަ  އެއްކޮން  އާއި  އެޗް.ޑ .ސ   ވާނަމަ  ކޮށިނޫންކަމުގައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރ ރިޟްވާން. 

އެހ ތެރި  ކަންކަމުގަ  ބަޔެއްކަހަލަ  އެއްކޮން  އާއި  އެޗް.ޑ .ސ   އެއްގަ  އެމް.އޯ.ޔޫ  އެހެންނަމަވެސް  ނުވޭ.  ސޮއިކޮށްފަ  އެއްގަ  ވުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ 

. ހާއްސަކޮން އިދާރ  ކަންކަން ތަރުތ ބު ކުރުމުގަ، މުނިސިަޕލް ކަންކަމުގެ ހިޔާލު، އެކަހަލަ ކަންކަމުގަ ހުރިކަމަށް. ދެން ވަރަށް  ސޮއިކުރެވިފަވަނ 

.ޑ .ސ  މިކަހަލަ ކަންކަމުގަ. އެއ  އެޗް  ރަނގަޅު ވާހަކަ ފުޅެއް ރިޟްވާން އެ ފާހަގަ ކުރެއްވ . އަޅުގަމެންނަށް އެދެވިދާނެ އެޗް.ޑ .ސ ގަ އެހ ތެރިކަމަށް 

މުން އެބޭފުޅުންގެ  އަކ  މިހާރުވެސް ނާސަރ އެއް ހަދާގެން ނާސަރ އެއްގަ ގަސްތައް ތައްޔާރުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގަ އިންދަމުންދާ ފަރާތެއް. އެހެންކަ

ށައެޅުމެއް ގޮތަށް ހުށައަޅާފަ މި ށް ހުފަންނ  ލަފާ އަދި ގަސްކަހަލަ އެއްޗެހި ފުރޮވައިޑް ކޮށްދޭން ހުރިތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ. މި އެޖެންޑާއަ

އްސާ ކުރުމަކ  ހުރ  ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުންތަކެއް. ގިނަ މެންބަރުން މި ހުށައެޅުންތަކާއި ދޭތެރޭގަ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ހި

 ހުޅުވާލާނަން މި އެޖެންޑާގަ ހުށައެޅިފަ ހުރި ހުށައެޅުންތަކާއި  މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވާތ  އަދި އެއް ފުރުސަތު މެންބަރުންނަށް 

 މަށް އެދެން. ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް. އެހެންކަމުން ބަހުސްގަ ބައިވެވަޑައި ގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ މެންބަރުން ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައި ގަތު

   ފަހު ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޢަހްމަދު    އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ގަ އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ތިމާވެށި ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރް ހުށައަޅުއްވާފަ ހުރި ކަންތައްތަކަކ  ވަރަށް ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކަމު

ރާވާލެވިފަ މި އޮތ  ތިމާވެށިގެ    ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރުށް މިއަހަރު ވަރަށް  ދެކެން ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި. ދެން މިދިޔަ އަހަރާއި ހިލާފަ

ކަންތައްތައް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި. ހަމަ އެކަނި ގަސް އިންދުމުގެ އިތުރަށް ރަށު ތެރޭގަ ޖަންގަލިވެފައިވާ ތަންތަން ގަސްތައް ކޮށާ ސާފުކުރުން  

ތިބ  ރަށުގެ މަގުތަކާއި ާޕކްތަކާއި، މައިޒާންތަކުގަ ވަކި  ހިމެނިފަ އެބަހުރި. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތްތާގަ އަޅުގަނޑުމެން އުންމ ދުކޮށްގެ މި

އި ކުރިއަށް ތަރުތ ބަކުން ވަކިގޮތަކަށް ގަސްތައް އިންދުމަށް. އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގަ ނާސަރ އެއް ހަދަން ފެށިގެންގޮސް އެނާސަރ ގެ ތެރޭން އެބަ
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ޑުމެން ބޭނުންވާ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ތަންތަން ތަރައްޤ  ވެގެން އަންނާނެކަމަށް. ދިޔައ މަ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލް ކުރެވެނ  ކުރިއަށް އޮތްތާނގަ އަޅުގަނ

 އެހެންވ މަ މި ހުރިހާ ހުށައެޅުމަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ޢަހްމަދު ޢަބްދު   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށި 

ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް ބަހެއް މިކަމުގަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ކަމެއް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޟްވާން 

އުންސިލް މެންބަރ ފާހަގަކޮށްފަ ނެތ  ރިޟްވާން ވަރަށް ފުރިހަމަ ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފައި ވާތ . އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއާއި އެއްކޮން ތާއ ދުކުރަން ކަ

މ ގެން ލިބޭނެ ޢާތިފާވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފި މިހާ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ރާވާފައިވާއިރުގަ ގިނަ ބަޔެއްގެ އިންވޯލްމަންޓް  

ހަމަ ކުރަން   ދެން  މުޢައްސަސާތަކަކާއި  ހަމަ ހުރިހާ  އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ތަރުތ ބު ކުރަން. އޭގެ ތެރެގާ  ގޮތަކަށް  ހުރި  ކަހަލަ  ކަނޑައަޅާފަ 

ބައްޓަން ކުރެއްވިއްޖެންޔާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެގެން ދާނެ ތަންތަނާއި ބެހޭގޮތުން ކައިރި ހިސާބު ތަކުގެ އާންމުން ބައިވެރިވުން ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  

 ކަމަށް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

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

ކުރަން   ތާއ ދު  އަޅުގަނޑުވެސް  ހުށައަޅުއްވާފައިވާތ   ހުށައެޅުމެއް  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  މުޤައްރިރް  ކޮމިޓ ގެ  ތިމާވެށި  މޭޔަރ.  އެހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަވާލަން   އަޅުގަނޑުވެސް  މުޢައްސަސާތައް ހުށައެޅުމެއް.  އަކ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި  ދުވަހުވެސް  ދުވަސް  ނޫން  ދުވަސް  ތިމާވެށި  ބޭނުންވަނ  

އެހެން އިވެންޓްތަކަށް ވުރުން  ފުރިހަމަ މ ގެ ކުރިން ވަރަށް ގިނަ އިވެންޓްތައް ހިންގާފަ އޮތް ރަށަކަށް ވާތިވ މަ މި އިވެންޓް އެބަޖެހޭ  ބޭނުންކޮށްގެން  

ތަކާއިވެސް ވާހަކަ  އިވެންޓަކަށް ހަދަން. އެހެ ކުލަބު ޖަމިއްޔާ  ތަންކޮޅެއް ކުރިއާލާ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކެސް  ންވ މަ ރިޟްވާން އެވިދާޅުވިހެން 

ފުރުސަތަ ބޭނުމޭ ފާހަގަ ކުރަން. ދެއްވި  ޔޫތް ޑޭގަ އެފާހަގަކުރި ދުވަސްތަކަށްވުރެން ކުލަ ގަދަކޮން އަޅުގަނޑުވެސް  ވަރަށް  ދައްކައިގެން މ ތި  ށް 

 ރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުވެސް ތާއިދު ކުރަން އެހުރިހާ ހުށައެޅުމަކަށް.ބޮޑަށް ޝުކު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުންގެ  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޢިމިނަތު މަޖ ދަ. މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ މިވަނ  ތިން ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެފަ. އަދި ހުރިހާ މެންބަ

ވަނ    ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން ހިޔާލުވެސް މިކަމަށް މި  ހުށައެޅުންތަކަށް އެއްވެސް   މުޙައްމަދު  ލިބިފަ. އެހެންކަމުން  ހުރި  ހުށައަޅުއްވާފަ 

ހިލާފަށް   އެއާއި  ހުރިހާ މެންބަރެއް  ކަމަށް  ކުރައްވާ  ތާއ ދު  ހުށައެޅުމަށްވެސް  އެ ފަސް  ދެއްވާފަ ނެތް.  ހުށައެޅުމެއްވެސް  ހިޔާލެއްވެސް ނުވަތަ 

ރިޟްވާން    ކުރައްވާފައިވާތ  އަޅުގަނޑު ވަކިވަކިން މި ހުށައެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އަހާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން މެންބަރުން ފާހަގަ ޖުމްލަކޮށް 

އް  ލިބި ހުށައެޅުމެހުށައަޅުއްވި ފަސް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެއްކޮން ވޯޓަށް އަހަން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނ . އެއ  ވަކި ހުށައެޅުންވުންތަކަށް ވަކި ކޮމެންޓް

ލުފުޅެއް އުނި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ހުށައެޅުމެއް އިތުރު ކުރަން އެދިފަ ނުވާތ . ދެން އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެންބަރ ޢަތިފާ އަލ ގެ ހިޔާ 

. އެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި އަދި މުޢައްސަސާތަކާއި އެކުގަ އެދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވުމަށް

ރިޟްވާން މެންބަރ  ކައުންސިލް  އަހަނ   މި  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  ކަމަށްވާ.  ވަކިން  ހުށައެޅުން  ފަސް  ހުށައަޅުއްވާ   މުޙައްމަދު 



 

8ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

ންގި ްޕރޮޖެކްޓް ކޮންޓިނިއު ކުރަން. ޖަލާލުއްދ ން ތިމާވެށި ކުލަބާއި ގުޅިގެން ބަންޑާރަ މަގުގަ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ފިނފެހި ސިޓ  ނަމުގަ ހި 

ކުރާ ފިނިމައިޒާން އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގަ ސޮއިކޮށްގެން އެމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުން.  ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކަށް ހުޅަނގު ފަރާތުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ތަރައްޤ   

ޅި ކައިރި ހަދާ މަގުގަ، މަގު ކައިރ ގަ ގަސް އިންދުން. ރަނގަޅު ސަރަހައްދުގަ ވަކި ތަރުތ ބެއްގެ މަތިން ގަސް އިންދުން. ތިންވަނަ ހުށައެޅުމަކަށް ކު

ންގާލަ ދިނުން  އެދެން. ކުޅި ކައިރިން ހަދަމުންދާ މަގުގެ އަރިމަތ ގަ ބުރވި ގަސް ތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހުށައެޅުން ނުބައިކޮން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެންޔާ އަ

ގަސްތަކުގެ    އިންދުން. ރަނގަޅު ތޯ. ހަތަރު ވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ރަށުތެރޭގާ ހުރި ގަސްބޯ ސަރަހައްދުތަކުގަ ގަސްތައް ރ އްޗަށް މަގަށް ސާފުކޮށް އަދި

ތަން ހެދުމަށް. ފަސްވަނަ ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ކައުންސިލުގަ ނާސަރ  ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުށައެޅިފައިން ދަށް ސާފުކޮށް ވަދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަށް އެތަން

މި   ހުށައެޅުންތަކާއި އެއްގޮތަށް  ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅިގެން މި  މި އަހަރުގެ  ހަރަކާތްތައް ހުށައެޅުމެއް. މި އެ ފަސް ހުށައެޅުމަކ . އެހެންކަމުން 

  ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ގެންދިއުމަށް ފެނިވަޑައި

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުިވ މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު: 

 06 ޯވޓްަގއި ބައިެވރިިވ މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެްނބަރުްނެގ ޢަދަދު: 

 00 މެްނބަރުންެގ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ 

 00 ަވކިޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެއްާވ މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުްނާވ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .4

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

ރިޟްވާން    ، ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން  06 މެންބަރ  ކައުންސިލް  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސް  މުޙައްމަދު ތިމާވެށ ގެ 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި އެއްގޮތަށް މި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ފަސް ހުށައެޅުމާއި
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަހަނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާތިފާ އަލ    ތާއ ދުވެސް هللا ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު އަބުދުދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް 

އެހެން   މި ގެންދަނ  މުޢައްސަސާތަކާއި އަދި ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން. . ކުރިން މި ހަރަކާތްތައް އާންމު ގޮތެއްގައި  ފައިވާ ހުށައެޅުމަށްކުރައްވާ 

އްވާފައިވާ ހުށައެޅުންކަމުގައިވާ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ޠިފާ ހުށައަޅުނަމަވެސް ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާ

ށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ގެންދިއުމަށް ރޭވުން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރަކާތްތަ

 ން އެދެން. ވޯޓް ދެއްވު 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

  މެންބަރ  ކައުންސިލް  އަދި  ހުށައެޅުން  05  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ރިޟްވާން   މެންބަރު  ކައުންސިލް  ، ދެއްވަވާފައިވާތ   ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން  06

 ހުރި   ޝައުގުވެރިކަން  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ޢާއްމު  އިތުރުން  ކުލަބްޖަމިއްޔާތަކުގެ   މުއަސަސާތަކާއި  ، ހުށައެޅުންކަމުގައިވާ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ޢާޠިފާ

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް ހަރަކާތްތަށް ބައިވެރިކޮށްގެން  ފަރާތްތަށް
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 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ 02މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  ހިސާބުން އެހެންކަމުން 

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ    2022  މެއި  18ނިމުނ     ވަނަ ބައްދަލުވުން  52ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  
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