
  

1ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/104ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   62 ޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ސިކުޅުދުއްފުށ   

ުބދަ   ވ    2022  އޮގަސްޓް   03ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    62  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

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

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 . ފާހަގަކުރުމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ދުނިޔޭގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް    3.1

  .ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނު ޕ .ޓ .އޭ ގްރަންޓް ކޮމިޓ އަށް މެންބަރުން އަންޔަން ކުރުން 50  3.2

އަށް ހައްލު ހޯދުމާއިމެދު  ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ދަނޑުގެ ޓާފް ހަލާކުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ޢާމުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާތ ، އެ މައްސަލަ  3.3

 .މަޝްވަރާކުރުން

   .ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުށިތައް ނެއްޓިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 3.4

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاބްދުއަކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .3

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



  

2ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5

 ޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކު .6

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     62ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 62ކުޅުދުއްފުށި 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     62 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

،   2022 އޮގަސްޓް  03،މ ލާދ  ސަނަތުން  1444 މުޙައްރަމް 05  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

. 06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު   07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:35 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

.  ދުނިޔޭގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ  .ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި

  .ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނު ޕ .ޓ .އޭ ގްރަންޓް ކޮމިޓ އަށް މެންބަރުން އަންޔަން ކުރުން 50 ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

އަށް  ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ދަނޑުގެ ޓާފް ހަލާކުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ޢާމުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާތ ، އެ މައްސަލަ ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ހޯދުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި މެދު  ؛   4އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ހައްލު  ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުށިތައް ނެއްޓިފައިވާ 

 . މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނެތްކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު ބައްދަލުވުމުގެ   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ދެއްވުން އެދެން.   ކުރުމަށް ވޯޓުއެޖެންޑާ ތަރުތ ބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މި އެޖެންޑާ ފާސް 

 

 

 



  

3ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .2

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

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

 ޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކު .5

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    59ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

    ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   ފާހަގަކުރުމަށް   ދުވަސް   ޒުވާނުންގެ   ދުނިޔޭގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވާމ  ޒުވާނުންގެ އަޤު މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޔޫ.އެނާއި އެކު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ބައިނަލް

މި ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ގައި ފާހަގަކުރުމަށް މިވަނ  ނިންމިފަ. އަދި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ   2022އޮގަސްޓް    13ދުވަސް އެއ   

ތްތެރިންގެ  ގޮތުގަ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ޒުވާނުންގެ ހިޅުއަށި ކިޔާ ްޕރޮގުރާމަކާއި ޒުވާނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވ  މ ހުން ހިމެނޭ ގޮތައް މަސައްކަ

އި އޭގެ އިތުރުން ގަސް އިންދުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތައް ރޭވިފަ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމައިރަޒެއް ހދ  



  

4ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ގަނޑުމެން ގަ އަޅުމިވަނ . ދެން ޔޫއެންނުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ބޮޑު ހަރަދެއް މި އިވެންޓަށް ކުރާގޮތައް ހަމަޖެހިފަ މިވަނ . އެހެންނަމަވެސް ކުޅުއްފުށި 

ހަރަދެއް   ބޭނުންވާ ބެއެއް ކަހަލަ އިންތިޒާމްތައް މިހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސިޓ  ކައުންސިލުންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   50،000ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފަ މިވަނ . އަދި އިދާރ  ގޮތުން ސެކެރަޓަރ  ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއި އެކު ގާތްގަނޑަކަށް  

އެހެންކަމުން ފާސްކޮއްފިނަމަ އެއްވެސް ދަތިކަމަކާއި ނުލައި  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފަ މިވަނ .  

   މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން. 

 

 ފުރުސަތު ފުރަތަމަ  

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

އިންޓަޖެނެރޭޝަނަލް ސޮލިޑަރިޓ ، ކުރިއޭޓިން އަ ވާލްޑް ފޯރ އޯލް މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރަކ   .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އެއް ޖ ލުން އަނެއް ޖ ލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަގާފަތް    މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރާވާފަ މި އޮތ    މިފަހަރު  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޔޫ.އެން.އިން .އޭޖަސް

ކުރު  މިއަކ ންވާސިލް  މައުރަޒެއް  ބާއްވާ  އެގޮތުން  ހަމަ.  ދައްކާލުމަށް  މައުރަޒުގައި  ޒަމާނުންސުރެ  .  ކުޅުދުއްފުށ ގަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހިފައިމިވަނ  

ގޮތާއި   ވާސިލްވެގެން އައި  އެ އެއްޗެހި. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްތެރިންނާއި ކުރަމުންދިޔަ ސަޤާފ  މަސައްކަތްތެރިކަން މި ޖ ލަށް 

ވަރަކަށް ބޭފުޅުން ހާޒިރުވެފައިވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކުރަނ  މިރަށުގެ    10ށް  އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮއްލިން ރޭގަ އެކަމާއި ގުޅިގެން. ބައްދަލުވުމަ 

އިގެން ކުރިއަށް  ޒާމާނުންސުރެ ކުރަމުންއައި ކަނބުރުވެރިކަން، ރޯނުވެށުން ފަދަ ކަންތައްތައް ރ ތި ގޮތަކަށް ޑިސްްޕލޭކޮއްލަން. މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލަ

ރުފިޔާ އަކ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ   50،000މޭޔަރ ތި ވިދާއެޅުވު  ގުވެރިކަން ފާހަގަކޮއްފަވޭ.  އުން ޝަރަށަކު  4ގެންދާ މައުރަޒެއްވ މަ އެހެން  

ސްކުރުމަށް  މައުރަޒު އަދި އެހެންކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ބަޖެޓެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން އެ އަދަދު ފާ

ކު ތާއ ދު  ތ މެއްގަ  އަޅުގަނޑު  މިކަހަލަ  ފާހަގަކުރާއިރު  ދުވަސް  ޒުވާނުންގެ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ރާ 

ޕަސެންޓް މި ހިއްސާކުރަނި ޒުވާނުން، މިރަށުގެވެސް ބޮޑު ބަޔަކ  ޒުވާނުން. ދެން   43ރާއްޖޭގެ  އެއ   މަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަން.  ފާހަގަކުރު

ލުން މެންގެ ސަޤާފަތް ނެތި ދިޔުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ޒަމާނުންސުރެ ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެއް ޖ އަޅުގަނޑު

އި ގުޅުވައިގެން އަދި ހަމަ މިކަމާ  އަނެއް ޖ ލަށް ފޯރުކޮއް ދިނުމަށް މިފަދަ ދުވަހެއްގަ މަސައްކަތް ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން.

ކަ މިފަދަ  ހާސިލްކުރުމަށްވެސް  އެކަންތައްތައް  ހިމެނިފައިވާތ   ކަންތައްތަކެއް  މިފަދަ  ްޕލެއިންގަވެސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.     ކުރިއަސް ގެންދިއުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން.

 

 

 



  

5ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.   ބޭނުންވަނ  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަކޮއްލަން  ދުވަސް  އަޅުގަނޑުވެސް  މިރަށަށް   ޒުވާނުންގެ  ނިންމުމަކ   ޔޫއެންއިން  ފާހަގަކުރުމަށް  މިރަށުގަ 

ރާނެ  އިސްތިހާރު ކުލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުންއައި ވާހަކައަކ  ޓްވަރިޒަމަށް ކުޅުދުއްފުށި

ގުޅިގެ ދުވަހާއި   ޒުވާނުންގެ  ދައްކާއިރު  މިވާހަކަ  އިތުރަށް  ވާހަކަ.  ކުޅުދުއްފުށ   ގެންދިއުމަކ   ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް  މިފަދަ  ޔޫއެންއިން  ން 

ރާ އެކި ކަހަލަ  އިސްތިހާރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ކުޅުދުއްފުށ ގައި ކު 

ފައިލްކުރުމަށް މަސަކަތް   ން. އެގޮތުގެ ބޮޑު އ ދުގައިވެސް މިވަނ  ވަރަށް ގިން ކުޅިވަރުތަކެއް ވ ޑިއޯ ކުރެވިމަސައްކަތްތައް ވ ޑިއޯކޮށް، ފައިލް ކުރަމު

ޅުގަނޑުމެންގެ ކުރަމުން. ހަމަ އެގޮތައް މިފަހަރު ޔޫތުޑޭއާއި ގުޅިގެން މި ބާއްވާ މައުރަޒަކ ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ އިވެންޓަކަށްވާނ  އަޅުގަނޑުމެން އަ

އަދި ޔޫއެން.އިން މިއަށް    ރި މަސައްކަތް ފެނިގެންދާއިރު މި ކަންތައްތައް ވ ޑިއޯ ކުރުން އެއ  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގެ.  ކާބަފައިން ކު 

  ހައްގުގަވެސް އެބަޖެހޭފަސެންޓް ޔޫއެން.އިން ކުރިޔަސް ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް އަދި ކުޅުދުއްފުށ  ރައްޔޮތުންގެ    100ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ނުވަތަ  

ކުރާއިރުގަ   ކަންތައްތަކެއް  ބަޖެޓްކަމަށް.    50،000ކުޅުދުއްފުށިން  އެކަށ ގެންވާ  އެމެންމެ  ގޮތުގަ  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެއ   ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މުހައްމަދު.   މެންބަރު ރިޟްވާން  ކައުންސިލް  ހުޅުވާލާކަށް ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުސަތެއް  އިތުރު  އެކު  ވުމާއި  ހަމަވެފަ  ފުރުސަތުވެސް  ދެ  ބަހުސްގެ 

ހުށައެޅުފައިވާ    އަޅުގަނޑު ގަސްތެއް ނުކުރަން. ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ އަލ  އަދި ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަދި މިހާރު 

މި ބަޖެޓް  ތާއ ދުވެސް ކުރައްވާފައިވާތ  އިތުރު ގޮތަކަށް ހުށައެޅުމެއްވެސް ހުށައެޅިފައެއް ނުވޭ. އެހެންކަމުން  މިފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް  ބަޖެޓަށް  

ވާހަކައިންވެސް އިނގި  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ  އަދި  ކަމެއް ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެންވެސް  ދިޔައ . ފާސްކުރުމަކ  މިއަދު  ގެން 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   50،000އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނ  ޒުވާނުންގެ ދުވަހަށް ހަރަދު ކުރުމަށް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



  

6ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .5
 

  ފާސްވިކަމަށް   ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ   50،000  ފާހަގަކުރުމަށް  ދުވަސްބައިނަލްއަޤުވާމ  ޒުވާނުންގެ    ، ދެއްވައިފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

   ނިންމެވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މެންބަރުން   ކޮމިޓ އަށް   ގްރަންޓް   އޭ . ޓ  . ޕ    ނިންމުނު   އެކުލަވާލުމަށް   ބައްދަލުވުމުން   އާއްމު   ވަނަ   50 •

 . ކުރުން   އަންޔަން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައި. އެގޮތުގެ މަތިން ތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ކޮމިޓ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ޕ .ޓ .އޭ ގްރަންޓް ްޕރޮޕޯސަލް

އަދި    3 މެންބަރުން  މި   2ކައުންސިލް  އެހެންކަމުން  ނިމިފައިވާނ .  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  އެކުލަވާލަން  ކޮމުޓ   ހިމެނޭގޮތައް  މުވަޒަފުން  އިދާރ  

ރުން އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ދަޢޫދު، ކައުންސިލް ކައުންސިލުން އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓ  ގެ މެންބައެޖެންޑާއަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ގޮތަކ   

ސ ނިއަރ  މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ  އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލ  އަޙުމަދު ހިމެނޭގޮތައް އިދާރ  ގޮތުން އެސް.ޖ  އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިން ދެ ނަމަކ   

. މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގަ ލް އެޤްޒެކިއުޓިވް އިސްމާއިލް އިބްރާހިމްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސި އަދި    ފައިނޭސް އޮފިޝަރ މުޙައްމަދު ރައްޒާން

 ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން. 



  

7ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލެއިންގަ ހިމެނިފައިވާ އެއް އެކްޓިވިޓ  މިއ . އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މިވ ހާތަނަށް   ނޑުމެން . އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލްގަ އަޅުގަނޑުމެން މިވ ހާ ދުވަހުވެސް ސްކޫލްތަކުން އެކިއެކި ކަންކަމުގަ ކައުންސިލްގެ އެހ  ތެރިކަމަށް މިދަނ  އެދެމުން.  

އް މަވެސް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުންވެސް ފާހަގަވެގެން ދިޔައ  ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނުކުރެވޭ ކަންތައްތައެންމެ ފުރަތަ

އެކްޓިވިޓ  ރާވާފަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އެހ ތެރިކަން  ޕ .ޓ .އޭއަށް  އެހެންކަމުން  ކުރަމުންކަން.  ދަނ   ޕ ޓ އޭއިން  މިއ . އެއްސްކޫލްގެ   

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް މުނަސަބާ ވަގުތެއް މިއ . އެއ  އައު އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަސްކޮޅަށްވާތ ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  މި އެކްޓ ވިޓ   

 މުހިންމުކަމެއް. އެހެންކަމުން މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓ  އެކްލަވާލާ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ސްކޫލްތަކަށް މި ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަކ  ވަރަށް

ދެ   އިދާރ   މެންބަރުނާއި  ތިން  އެ  ކައުންސިލްގެ  ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް  އެ  އަޅުގަނޑު   މެންބަރުން މޭޔަރ  ނެގިމައް  އެކުލަވާލުމަށް  ކޮމިޓ އަށް  މި 

 ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ފުރުސަތު ދެވަނަ  

   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

މިކޮމިޓ އަށް ކައުންސިލްގެ ތިން މެންބަރުންނާއި އިދާރ  ގޮތުން ދެ މެންބަރުން ހޮވިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑު އަދި އިތުރަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

އަބްދު އަހުމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ކޮމިޓ އަށް  މި  ދިނުމަށް. هللا އެދެން  މަސައްކަތްކޮށް  ބައިވެރިވެ  މަސައްކަތުގައި  މި  އެކު  ކޮމިޓ އާއި  މި 

 .  ޝުކުރިއްޔާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓ ގަ   ނ އާދެ އުނިކުރައްވާ މެންބަރެއް ވިދާޅުވެ ލައްވަން ވާނެ. މިވެނި މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގަކަން. ކުރިން ބައްދަލުވުމުގަ ފާސްކޮއްފަ އިންނާ 

 މުވަޒަފުން ހިމެނުމަށް. އެހެންކަމުން އެގޮތައް ހުށައެޅުން ހުށައެޅުން އެދެން.  2މެންބަރުންނާއި އިދާރ   3ކައުންސިލް 

   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.  هللا ކައުންސިލް މެންބްރު ޢާޠިފާ އަލ ގެ ބަދަލުގަ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު އަބްދު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެ ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާފައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓ  އެއްކޮށް އެހެންވ މަ  އާދެ އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ މިވަނ  އައިސްފައި ކޮމިޓ އަށް.  

އަހާނ .   ވޯޓަށް  އަހަނ   ފާސްކުރުމަށް  މި  ވޯޓަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ވާނަމަ.  ފާސްކޮއްފިކަމަށް  މެންބަރުން  ހުށައެޅުން  މެންބަރ އެ  ކައުންސިލް 



  

8ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން، ކައުންސިލުން ޕ .ޓ .އޭ ގްރަންޓް ކޮމިޓ އަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން   2މުޙައްމަދު ދަޢޫދު އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ލުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުން. މި ހުށައެޅުމަށް    އެ ކޮމިޓ އަށް هللا ޠިފާ ޢަލ ގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދުޢާއިކޮނޮމިކް ކޮމިޓ ން  

 ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

   މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .4

 :މެންބަރުން   ނުދެއްވާ   ވޯޓު   ވަކިގޮތަކަށް 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

ވޯޓް    04  ފެންނަކަމަށް  އިކޮނޮމިކް    ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަރުން  ތެރެއިން  ކަނޑައަޅާ މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓ އަށް  ޕ .ޓ .އޭ ގްރަންޓް  ކައުންސިލުން 

 .ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައިއެ ކޮމިޓ އަށް ލުމަށް ހުށައެޅުން  هللا ޠިފާ ޢަލ ގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދުކޮމިޓ ން ޢާ 

 

 

 



  

9ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

هللا .ޓ .އޭ ގްރަންޓް ކޮމިޓ އަށް ޑެޕިއުޓ  މޭމަރ ޢަލ  އަޙުމަދު، މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދު ޕ ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނ  އެ ހުށައެޅުމާއި އެކު  

ޤްޒެކިއުޓިވް އިސްމާއިލް އިބްރާހިމް އަދި  އަދި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދައޫދުގެ އިތުރުން އިދާރ  މުވަޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެ 

 އި އެކު މި ކޮމިޓ  އެކުލަވާލުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެނަބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ސ ނިއަރ ފައިނޭސް އޮފިޝަރ މުޙައްމަދު ރައްޒާނާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް މެންބަރުކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .4

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .5
 

هللا .އޭ ގްރަންޓް ކޮމިޓ އަށް ޑެޕިއުޓ  މޭމަރ ޢަލ  އަޙުމަދު، މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުމެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވައިފައިވާތ ، ޕ .ޓ  05

ރާހިމް އަދި  އަދި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދައޫދުގެ އިތުރުން އިދާރ  މުވަޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެޤްޒެކިއުޓިވް އިސްމާއިލް އިބް

  .އްޒާން އައްޔަންކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ސ ނިއަރ ފައިނޭސް އޮފިޝަރ މުޙައްމަދު ރަ

 

 



  

10ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އެ   ، ލިބެމުންދާތ    ފަރާތުން   ޢާމުންގެ   ޝަކުވާ   ހަލާކުވެފައިވާކަމުގެ   ޓާފް   ދަނޑުގެ   ޓާފް   ސްޓޭޑިއަމްގެ  •

 . މަޝްވަރާކުރުން   ހޯދުމާއިމެދު   ހައްލު   މައްސަލައަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އްހާ ދުވަހު މިއަދު މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮއްފަ މިވާ ސަބަބަކ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުނާއި މެދު އުމުރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ދިޔަ ހަފްތާއެ  

ލިބިފައިވާތ .   ޓާފް ދަނޑެއް މި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޯލްތަކެއް އަޅުގަނޑަށް މިކަމާއި ގުޅުވައިގެން ޝަކުވާ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ފުޓްސަލް ކުޅެވޭ އެންމެ 

ކަންބޮޑުވުމެއްއޮންނަ އުފުލާ  ޖަމިއްޔާތަކުން  ކުލަބް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ހާލަތުގަ.  ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  އޮންތ   މި  ހާލަތު  އެދަނޑުގެ  އިރުގަ   ނަ 

ކުރެވި އެހެން ނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބުނު އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލް  ހުރޭ  ދަނޑުގެ ހާލަތު ދައްކަމުން މުބާރާތްތައް   ފަ 

އަޅުގަނޑު   މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ދަތިވެފަ ވާކަމަށް. މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިއަދު އެ ދަނޑުގެ މައްދަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތ . ދެން

 މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ. މިހާރު އެ ދަނޑު އިން މިއިއްޔެ ކުޑަކޮށް ބަލާލިން ބައެއް ހިސާބުތައް އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅާލައިގެން 

އުމަށްޓަކައި. ގޮތުން ބައްބޭސްއާއި އެހެން ހުރިހާކަމެއް ނިމިފައޮތް ދަނޑަކަށްވާތ  ޓާފް ރިްޕލޭސްކުރުން އެކަނި މިއިނ  ކުޅެވޭ ހާލަތައް ދަނޑު ގެނަ

މިލިއަނާއި ދޭތެރޭގެ އަގުތަކެއް ގިނަ ފާރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނ    3މިލިއަން އަދި    1އްގަ  އެކިފަރާތްތަކުން އެކި ރޭޓްތަކެއް ބުނެފައިވަނ . އާއްމު ގޮތެ

އިތުރުން ބައެއް ހިޔާލުތައް   ޓަފް ޗޭންޖު ކުރާއިރު އިތުރުކަމެއް ކޮއްލެވޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮވެއްޖެ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި. އޭގެ  ލިބުން 

ފޫޓްވަރުގެ ރޮސްޓަމް އޭރިއާއެއް މައްޗައް ލައިވްކުރާ ބައެއް ލައިފަ ހެދުމަށް. މި ރިވުއެސްޓްވެސް   10ނަމަ ކުޑަ ކުޑަ  ކަމަށްވާނަމަ، އަދިތަންދޭ ކަމަށްވާ

ގަނޑު ދެކެން. މުބާރާތް ބާއްވާ ޖަމިއްޔާތަކުން ލިބިފަވަނ . އެހެންކަމުން މި ކަންކަމަށް ރިޔާޔަތް ކޮއްފަ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅު

ދިމާތަކުން  އަޅު ހުރި  ހޯދެން  ބަޖެޓް  ފާސްކޮއްފަ  މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް  ގަނޑުމެން ބަޖެޓެއް  ފަހި ކުރާނ . އެހެންކަމުން  ކުރެވޭނެގޮތް  އެކަން 

 އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.   ކުޅެވެޝުކުރިއްޔާ  މުބާރާތް  ގިނަ  އެންމެ  އިރުގަ  ބަލާ  މުބާރާތްތަކަށް  މިރަށުގަ  ގޮތައް  ފާހަގަކުރެއްވި  މި  ފުޓްސަލޭ  މޭޔަރ  ނ  

ކަންނޭގެ. ހަމައެއާއިއެކު ފުޓްސަލް ނޫނަސް ހޭޑްބޯލްވެސް ދަނޑު ރަނގަޅަށް އޮތް ދުވަސްކޮޅު ކުޅުންކަން މި   ނުވާނެގޯހަކަށްބުނިކަމުގައިވ ނަމަވެސް  

ގެން. އެހެންކަމުން ފުރުސަތުގަ ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. މިހާރު ހޭންޑްބޯލް ބ ޗް ހޭންޑްބޯލަށް ވެގެންގޮސް ހޭންޑްބޯލް ނުކުޅެވިގެންދަނ  ކުޅޭނެ ތަނެއް ނެތި

ކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ރު ހޭންޑްބޯލް އަދި ފުޓްސަލް ކުޅެވޭނެ ގޮތެއް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި ވެގެންދާނ  އެ ޓާފް ދަނޑު ރަނގަޅުވެގެންމި ދެ ކުޅިވަ 

ތް  ޅަށް އޮފާހަގަކޮއްލަން. މުބާރާތް ރާވާ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުނު  ދަނޑު ރަނގަ

ން  ދުވަސްވަރު ހަވ ރުން ފެށިގެން ގޮސް ރޭހަނޑު ބާރަ ޖަހަންދެން އެއްވެސް ޖާގައެއް ނުލިބި ފުލްކޮށް ޝެޑިއުލްކުރެވިގެން ޓާފް ދަނޑު ބޭނު



  

11ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ޑެއް ހަލާކުވެފަ ކުރެވިގެންދާކަން. ދިވެހި ރާއްޖޭގަ އެންމެ ބިޒ އެއް ޓާފް ދަނޑަށް ވާނެ އެ ފުޓްސަލް ދަނޑު. އެހެންވ މަ މިހާވަރަށް ބޭނުންކުރާ ދަނ

މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދ ގެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން.  އޮތުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.  

ވަގުތުކޮޅެއް. އެއ  ހަވ ރުގެ ވަގުތާއި   މިއާއި އެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް މި ލިބެނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަ 

މި އިންނަނ  އެއްމެ ދަނޑެއް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކޮއްގެން ހެދިފަ އިންނަ ދެ   އިރުގަ  ދަނޑު  ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ލިބޭ 

ހަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފެނޭ  ޓާފް    އެބައިދޭ. އެއ  މެޓްދަނޑާއި އެ ޓާފް ދަނޑު. އަޅުގަނޑަށް  ދަނޑުގަވެސް  ދެ  ރާވައިގެންވިޔަސް މި 

ކަހަލަ  އެޅުމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ފަހުން އެހެން ނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހުން ކަމުގައިވިޔަސް މި ދެ ދަނޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ވާނެ 

ގެން  ވިސްނުން  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ރާވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮއްލަން.  ގޮތަކަށް  ޖެހޭކަން  މިކަމަށް  ގުޅެން  އަޅުގަނޑު 

 ރުފިޔާ ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  މިލިއަން  1.5ހަރަދުކުރަން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު ދަޢޫދު     އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަމިއްލައަށް ދިދަޖަހާ،   ކުޅުއްފުށ ގެ ޒުވާނުން އަމިއްލައަށް ތަރައްޤ  ކުރި ބޯޅަ ދަނޑުތަކެކޭ ބުނިޔަސް ދޮގަކަށްނުވާނެ.ކުޅުދުއްފުށިގެ ބޯޅަ ދަނޑުތަކަކ   

ރާނު  ވަށާފާރު  ތަނުގެ  އެފަދަ  އަމިއްލައަށް  ތަރައްޤ ކުރުމަކ   ޓާފް ދަނޑެއް  މިފަދަ  އެބަހުރި.  ކޮއްފަ  ޒުވާނުން  މިރަށުގެ  ންފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ށް ފެނޭ.  ންގެ ބަޔަކަށް ތަންކޮޅެއް އުދަނގޫކަމަކަށް ވާނ . އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ބެލެނިވެރިކަން މިހާރު ނަގަން ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަޒުވާނު

ފަރުވާކުޑަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކުރާއިރު  ކަންތައްތައް  މިރަށުގެ  މިނިސްޓުރ ން  އެއ   ވާކަން  ޔޫތު  ކުރެވޭ.  ލަފައި  ކަހަލަ  އަޅުގަނޑަށް  ބައެއް 

  އަްޕޑޭޓް ހޯދުމާއި ކުޅިވަރަށް ކަނޑައެޅިފަ ހުރި ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލަސްތަކެއް އެކޮ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ވިޔަސް ކަންތައްތަކުގެ

ފުޓްސަލް ނުކުޅެވޭ ވަރަށް ދަނޑުގެ   އަންނަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން ފުޓްސަލަގެ ދެވަނައަށް ދިޔަ ރަށުގެ 

އަށްވެސް ދިއުމަކ  އަސްލު އެހާ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން. އެކަމަށް މިނިސްޓްރ ގެ އެއ އެއް ނުލިބޭ ކަމުގައިވަނ  ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަހާލަތު  

ސައްކަތް ކުރަން ހުށައެޅިކަމ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާ  އެބަޖެހޭ އެ މަސައްކަތް ކުރަން. އެހެންވ މަ މޭޔަރ ގެ އިސްނެންގުވާމާއި އެއްކު މި މަ

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  1.5ކުރާކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އަހުމަދު ހުށައެޅި 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅު ނުލެވުނ .  ދަންނަވާ  ނެތި  ހަދާން  ޗެކްކޮއްލިން  އަޅުގަނޑު  އިއްޔެ  ކުރެވޭނެ ގަނޑު  ބަދަލު  ޓާފް  މި  ބަޖެޓް  މިއަހަރުގެ  މިނިސްޓްރ ގެ  ޔޫތް 

އްކިން މިކަމުގަ. އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފަ އޮތްތޯ. މިކޮޅުގަ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޔޫތް އެގްޒެކްޓިވް ޝައުފާ އިބްރާހިމް/ ހިލްމ  އާއި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދެ

ބިނު މައުލޫމާތަކ  މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ މިދަނޑު މަރާމާތު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ހަމަޖެހިފަ ނެތްކަމަށް. އެއ ވެސް އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ލި

އެދިފައިވާކަން   ސަބަބެއް މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮއް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމ . ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ފުރުސަތަކަށް

 ޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނ . އެހެންކަމުން ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.  އަ
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 މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ދި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މޭޔަރ ފާހަގަކުރިކަންތަކާއި ހަމައޭގެ އިތުރުން އަހުމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަށް އަ

ގޮތުގަ  ފާހަގަކުރާ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  ކުރަން.  ތާއ ދު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ޑޭވިޑްވެސް 

މިއިންނަނ ވެސް  ކުޅުދު ްބރޭންޑްވެފަ  ކުޅުދުއްފުށި  އަދި  ޒުވާނުންތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ކުޅިވަރުތައް އްފުޓަކ   އެހެންވ މަ  ކުޅިވަރުން. 

ނޑު އިންތިޒާމްކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށ  އެ ދައްކާ ރ ތި މިސާލަކ  މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ހަމަ ރަނގަޅު މިސާލެއް. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ  އަޅުގަ

 ދާއިރާގަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއިރުވެސް ކުޅުދުއްފުށ ގެ ފޮޓޯތަކެއް އެހެން ކަންތައްތަކެއްވެސް މި ފެންނަނ  ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޓޫރިޒަމް

ށް ކުޅިވަރަކާއި ގުޅިގެންކަން. ދެން އެހެން ރަށް ރަށުންވެސް އެަބ ފާހަގަކުރޭ ކުޅުދުއްފުށ ގެ މުާބރާތްތަކާއި އިވެންޓްތައް ދާގޮތް ވަރަ

އެހެންވ މަ މިކަހަލަ މުާބރާތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާއިރު ޓާފް ދަނޑު ހަލާކުވެފައިވާތަން ފޮޓޯތަކުން ފެންނައިރު ފޮޓޯތައް ކަމަށް.  ފުރިހަމަ

އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް އިންތިހާުބވި ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް  ވަރަށް އުދަނގޫ މަންޒަރަކަށް ވެގެން ދަނ .  

ފާހަގަވޭ. މެންނަށް   ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޒުވާނުން ޭބނުންކުރަން އޮތް ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތު ހަމަ ވަރަށް ގޯސްކަމަށް އަޅުގަނޑުހިސާބުންވެސް

ދުރާލާ ރާވާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސްޓޭޑިއަމްގަހުރި މިކަހަލަ އެކި ކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ  އެހެންކަމުން ސިލްސިލާކޮށް  

އެންމެ  މި ޓާރފް  ވ ހާވެސް އަވަސްކޮށް  އިސްކަމެއްދ ގެން މި މަސައްކަތް  ކަންތައްތަކެއް ކުރަން. ހަމައެގޮތުން މިހާރު ހަމަ އެންމެ 

ތް ހެދުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ގަޫބލުކުރާކަމަކަށްވާތ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ކައުންސިލް މެންަބރ ރަނގަޅުގޮތުގަ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮ

ގަ އަޙްމަދު ހުށަހެޅި ަބޖެޓަށް ތާއ ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި އަޅުގަނޑުގެ އުންމ ދަކ  ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ އިތުރު ސަރަހައްދެއް

ނެ ޓާފް ދަނޑެއް އެޅިގެންދިޔުން. ދެން ހަމައެކަނި ޓާފް އެއްވެސް ނޫން. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފުޓްސެލް ކުޅެވޭ

ސްކޭޓް ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ާބސްކެޓުންވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި މިއަދު ކުޅުދުއްފުށ ގަ ނެތް ކުޅިވަރުތަކަށް ބަލާލާއިރު، ޓެނިސް ކުޅުމާއި  

ހަރަކާތްތަކަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . މިއަދު   މަ މިއަދު ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމުޕާކަކާއި މިކަހަލަ ކަންތަކަކ ވެސް ހަ

 ހުށަހެޅިފަ އިން އެޖެންޑާއަކ  ޓާފް އެޅުން. އެހެންވ މާ އެކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ތާޢ ދުކުރާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން. ަބހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތް ފުރުސަތު އަރުވާ ނިމުނ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތުގަ މުހިއްމުކަމެއްގެ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ފާހަގަވ   އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަފުޅުން  މިހާރު އަދި  ،  މިކަންކުރުމަކ   މެންަބރުންގެ 

 1.5މިމަސައްކަތަށް ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ  هللا އަދި ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު އަްބދު   އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގަކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފަ

ދެން   މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަވަނ . އަދި މެންަބރުންގެ ަބހުސްގެ ތެރޭގަ އެަބޖެޓަށް ތާއ ދުވެސް ކުރައްވާފައިވާތ 
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މިލިއަން ރުފޔާގެ   1.5ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް    މިަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށް.އަޅުގަނޑު  ވޯޓަށް އަހާނ 

 ވާ ޭބފުޅުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަهللا ަބޖެޓް މެންަބރ ޢަްބދު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން:ވޯޓް ދެއްވި    ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .5

 ަބޖެޓެއް   ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  1.5  ބަދަލުކުރުމަށް   ޓާފް  ދަނޑުގެ  ޓާފް  ސްޓޭޑިއަމްގެ  ،ދެއްވައިފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  05

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .   ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ހައްލުކުރުމާއި   މައްސަލަ   ނެއްޓިފައިވާ   މުށިތައް   މިސްކިތުގެ   ހުކުރު  •

 

 



  

14ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

 އެންމެ   ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުށިތަކުގެ ތެރެއިން މަދު މުށިތަކެއްއާދެ،  

ކުއްލިއަކަށް ހަމަ ނެއްޓިފަވަނ . ދެން މުށިތައް   ފޫޓް ޖާގައެއްގެ ޖަހާފަ ހުރި މުށި 8ފޫޓް  17ފުރަތަމަ ނެއްޓިފަވަނ . ގާތްގަނޑަކަށް 

ފާހަގަވި  ތެރެއިން  ދިޔުމުގެ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ވަކިފަރާތަކާ.  އަގުަބލާފަ  މިކޮޅުން  ހަވާލުކުރެވުން  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ރިޕްލޭސް 

ސަލާމަތް ހަލާ އެކަމުން  އެގޮތަށްގޮސް  ނެއްޓެމުން.  ދަނ   ަބރިވެސް  އިންނަ  ޖެހިގެން  ދެން  ނަގާއިރަށް  މުށިތައް  ނެއްޓިފަހުރި  ކުވެ 

ފަށާފަވާކަމަށް  ނެއްޓެން  މުށި  މިހާރު  ދިމާތަކުންވެސް  އިތުރު  މިސްކިތުގެ  އަދި  ފާހަގަވެފަމިވަނ .  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވާނެކަން 

އެއ  ދާއިމ  ހައްލަކަށް މުށިގަނޑު ރެޕްލޭސްކުރުން    ނެއްޓޭމުށި ނައްޓާފަ، އެ  . އެހެންކަމުން މިހާރަށް ހައްލެއްގެ ގޮތުގަ  ފާހަގަކުރެވިފަވަނ 

ނުވާނެތ ވެ އިތުރަށް ެބލި ެބލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނ  މުޅި މިސްކިތުގެ މުށިތައް ނައްޓަން ޖެހޭކަން. އަދި ނައްޓާފަ 

އިދާރ  އާކުރަންޖެހޭކަން އަދި  މެންަބރުންނާއެކ   އެގޮތުގެމަތިން  އަދި   .  މަޝްވަރާއާ  ކުރެވުނު  އެކ ގަ  މުވައްޒަފުންނާވެސް  ޓެކްނިކަލް 

މ ގެއިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ަބއެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ލަފާވެސް މިކަމުގަ ހޯދުން. މިހާރު މަސައްކަތް 

ކ  މިހާރު މިސްކިތުގަ ޖަހާފަހުރި ހުރިހާ މުށިތައް ނެއްޓުން. ދެން ކެމިކަލް ޖަހާފަ، ދޮޅު އިންޗ ގެ ތަޅުމެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތަ

އޭގެ މައްޗަށް އެޅުން. ދެން މަތ ގަ ހަމަ އޮފް އޮލަ ލާފަ، އޭގެ މަތިން މޮސްކް ވިނ ލް އެޅުމަށް ވިސްނާފަމިއޮތ . ޓައިލްގެ ަބދަލުގެ 

އިތުރަށް އަރާމުވާނެކަމަށް ފެންނާތ  އަދި މިހާރު މާލޭގަވެސް މިސްކިތްތަކުގަ ނަމާދުކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް  ވާނަމަ  މަށްވިނ ލް އެޅިއްޖެކަ

މަށް އެދަނ  ޓައިލްސް މަތ ގަވެސް ވިނ ލް އަޅަމުން. ދެން ވިނ ލް އަޅަންޏާ ޓައިލްސް ޖެހުމެއް ހަގ ގަތުގަ ނެތް. އެދެހަރަދުކުރުމެއް ނެތްކަ

ކުވިކަމުގަވިޔަސް ވިނ ލް ަބދަލުކުރަންޖެހޭނ . އެހެންނޫނ  ޓައިލްސް އަނެއްކަ ވިނ ލް ދަށުން ނެއްޓިއްޖެޔާ ފާހަގަވ . އެއ  ވިނ ލް ހަލާ

ތުގެ އަނެއްކަ ޖެހޭނ  ޓައިލްސް އާ ވިނ ލް އާ ަބދަލުކުރަން. އެހެންވ މާ އެގޮތަށް ރޭވިފަވަނ . ދެން ދޮޅުއިންޗި ތަޅުން ހިއްލޭއިރުގަ މިސްކި

މި އިނ  ހިމަނާފަ. އެލްމިނިއަމް ސަލައެއް. އެހެންކަމުން މައުލޫމާތު ޝ ޓުގަ ދޮރުތައް އެޑްޖަސްޓް ކުރާގޮތަށް  ދޮރުތަކަށް ދިމާވާނެ މައް

ކުރުކޮށްލުމަކ  ޮބޑުކަމެއްނޫންކަމުގަ. އަދި ގްލާސް އެޑްޖަސްޓްކުރަން އެދޮރުވ މަ އިއްޔެގަ ވާހަކަދެކެވުނު ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގަ  

އެއ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ރޭވިފަވާ ގޮތަކ . އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް   ޖެހިއްޖެކަމުގަވާނަމަ އެކަންވެސް މިރަށުން ކުރެވޭނެކަމުގަ.

ކަނި ހަމައެ މިލިއަންއާ ދޭތެރޭގެ ހަރަދެއް ދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަމިވަނ . 2މިލިއަން އާއި  1.5އަންދާޒ އެއްގެ ގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 

އެއ  ހަމައެކަނި ވިނިލް ގަތުމަށް. ދޮޅު އިންތި ތަޅުމަށް، ލައްކަ ރުފިޔާ.    6ދޭ  ގަތުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެަބ  ވިނ ލްގެ އަގެއްގެ ގޮތުގަ

ޅުމާއި އެހެން ވަކިވަކިންދާ އަދަދުތަކަށް ބެލިފައެއް ނެތް އަދި. އެހެންނަމަވެސް ދޮޅު އިންތި ތަޅުން އެޅުމާއި މުށި ނެއްޓުމާއި ވިނިން އެ

އަދި ޓެކްނިކަލް މުވަޒަފުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތު އަގާއި ދޮރުތައް ަބދަލުކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާއިރު ލަފާކުރާގޮތުގަ  



  

15ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ަބޖެޓަކ     2ލަފާދެނ    ހުށައަޅާ  އަޅުގަނޑު  މިކަމަށް  އެހެންކަމުން  އަރާނެކަމަށް.  ރުފިޔާ  ަބޖެޓެއް   2މިލިއަން  ރުފިޔާގެ   މިލިއަން 

 ފާސްކުރުމަށް. މިހާ ހިސާުބން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

   ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ބޮޑު އެއް މިސްކިތް   ހައިބަތު  ކައުންސިލުން ވަނ  ކޮއްފަ. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކުޅުދުއްފުށ ގައި ހުރި އެންމެ  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  މަރާމާތުގެ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ  ވެގެންދާނެ.    ފަހުން މަރާމަތަކަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްތަކަށް މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްށް  މިހާރު މިދަނ  މި ކައުންސިލަ

އޭގެ ފަހުން ޒަމާން ބަދަލުވާ ވަރަކަށް މިސްކިތްތައްވެސް އަދި އެހެން ކަންތައްތައްވެސް ބަދަލުވާން ޖެހޭކަން. ކުރ ގަ ޓައިސް ޖެހިކަމުގައިވިޔަސް  

 ހަމަޖެހިފަ މިވަނ  ނެވިލޯން ވައްތަރުގެ މެޓ ރިއަލެއް. އެ އަހަރު ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުގެ މައުލޫމާތު ގޯސްކަމުގައި ނުވާނަމަ މިހާރު އެޅުމަށް 6މިހާރު 

. އަދި ހިންހަމަޖެހުންވެސް ލިބިގެންދާނެކަމެއް. ދެން މޭޔަރުވެސް މެޓ ރިލް އެޅިގެންދިއުމަކ  މިސްކިތް އަދި ނަމާދު ކުރާ ތަންތައް އައު ވެގެންދާނެކަމެއް

ލަފައެއް ލިބިފައިވާކަމަށް. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ބޭނުންވޭ މިސްކިތުގެ   މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެކަމުގެ  02ފާހަގަކުރައްވާފަ މިވަނ   

ރެއިން ހައްލު  އިތުރު މަރާމާތުތަށް ކަމަށްވާ ވައިރުން އަދި ފެން ލ ކްވާ މައްސަލަތައްފަދަ ކަންތައްތައްވެސް މިސްކިތް ބަންދުކުރާ ބަންދުކުރުމުގެ ތެ

 ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ކުރުމުގެ ހިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން 

މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ދެއްކެވި  ކުޅުދުއްފުށި 

 ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  ކުޅުދުއްފުށ  ހުކުރު މިސްކިތް ކުޅުދުއްފުށ ގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް 

ނޑުވެސް ހަމަ ހައިބަތު ބޮޑު މިސްކިތް. އެހެންނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށ  ހުކުރު މިސްކިތް މިވަނ  ވަރަށް ބޮޑު މަރާމާތަކަށް ދާން ޖެހިފަ. ދެން އަޅުގަ

ފުރިހަމައަށް  ފާހަގަކޮއްލަން ކުޅުދުއްފުށ  ހުކުރު މިސްކިތް މިއ  އަބަދުވެސް ވަރަށް ރ ތި މިސްކިތެއް، އެހެންނަމަވެސް މިސްކިތުގެ ރ ތިކަން އެންމެ

ންނަކ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދ ނ  ކަންތަކަށް ފެނިގެން ނުދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭގޮތުގަ ކުޅުދުއްފުށ ގެ ރައްޔިތު

ކުގެ އަދަދު ވަރަށް  ސަމާލުކަންދޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށ  މިސްކިތްތަކުގެ ކަށުނަމާދާއި އެހެން ނަމާދުތަކުގަ ސަފުތަ

 ކުޅުދުއްފުށ ގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ މޫނުމަތި ގިނަކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ރިންމަ ހަ ނ   މިސްކިތެއްގެ ސިފަ ނުޖަހާކަން ގޮތަކަށް އެތަން އިންނައިރު އަދި މިވަރުގެ ބޮޑު މަރާމާތްކަށް ކުރެވިގެންދާ އިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެ

ކުފާރު ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ދިއުން.  ބަދަލުވެގެން  ހަމަ  ލައިވްކޮއްލަން ވެސް  ހުތުބާ  ދުވަހު  ހުކުރު  މިސާލަކަށް  މިސްކިތް  ހުކުރު  ޅުދުއްފުށ ގެ 

. އެހެންކަމުން ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް ނުއެއް ނެތް ކުޅުދުއްފުށ  މިސްކިތް ވަންތަކަމެއް އެންމެފަހުން ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުތުބާ ލައިވް ކުރިއިރުވެސް

އަދިއެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން   .މި ްޕރޮޖެކްޓާއި އެކު ބޭނުންވާކަމެއްކަން ފާހަގަކޮއްލަން ހަމަ  އެކަންތައްތައްވެސް ހައްލުވެގެން ދިއުމަކ 



  

16ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

މެ ރަނގަޅު ބޭނުންވަނ  އާއްމު ގޮތެއްގަ މިސްކިތްތަކުގަ މި އަޅަމުންދަނ  ކާެޕޓް،އެހެންނަމުވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަނޑުކަމާއި ހެދި ކާެޕޓް އެއ  އެން

ން ވާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަންޑާ ލޭޔަރ އަކާއި އެކ   ވެފަ މިއޮތ . އެހެންކަމުން ވިނިން ލެވޭ އިރު އަންޑާ ލޭއާރއެއް އަޅައެއްޗަކަށް ނު

ނެކަމެއް. ންދާތޯ ހިސާބު ޖަހާފަ މ ނ  ބަލާލަން ބޭނުން. އަންޑާލޭޔަރ އެއް ލުމަކ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގަ މިސްކިތައް އަރާ ފޭބުމަށް ފައްސޭހަވެގެ

 ޕަސެންޓް އަންނާނެ އަންޑާ ލޭޔަރއަށް. އެހެންވ މަ އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   20 އެއ  އަޅާ އަގުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މުޙައްމަދު.   ރިޟްވާން  މެންަބރު  ކައުންސިލް  އޭނ   ޝުކުރިއްޔާ  ަބލާފަ  އަގު  ވިނިލްއިން  ޖާގައެއްގައި އަސްލުގަ  އެވަރު  ހެިބޑެޑުން 

 އަޅައިދޭވަރު. ސ ދާ އޭގެ އަންޑާލޭޔަރ އެއްކޮށް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ސާފެއް ނޫން އަޅުގަނޑަކަށް. އޭތި ޖެހޭނ  އަޅުގަނޑު ޔަގ ން

ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާތ  ސްލުގަ މުޅި ަބޖެޓްގެ އެގްޒެކްޓް ފިގާއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް އަވަސްކޮއްލަން. އެހެންވެގެން އަ

ރުފިޔާއަށްވުރެން އެަބއުވެފަ، އަދި އިތުރު މަރާމާތްތަކަށް ދާތ . ކުއްލިއަކަށް އެމަޖެންސ  ހާލަތުގަ   35،000ިބޑެއް ކުރަމް މިޖެހެނ   

ޑު މަރާމާތަކަށް މުޅި ތަނުގެ ކުރާނަމަ އެކަހަލަކަމެއްވެސް ވެދާނެ ތަންކޮޅެއް ޮބޑުވެއްޖެނަމަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިދަނ  ވަރަށް ޮބ

ދުވަސް އެަބޖެހޭ އެންމެ ކުޑަމިނުން   7މުށި ނަގާފަ ވިނިލް އެޅުމާއިއެކު. އެހެންވ މަ ިބޑަކަށް މި ދާންޖެހެނ . ފުރަތަމަ ިބޑެއް ކޮއްފަ  

ސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު ިބޑް އޯޕަނިންނާއި ދޭތެރޭގަ އިންނަން. އެހެންވުމުގެ ސަަބުބން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ކައުން

އެ  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން  އިތުރުން   އޭގެ  އަދި  މިސްކިތުގަ.  އެަބހުރިކަން  މައްސަލަވެސް  ަބއެއް  އެ  ދަޢޫދު 

މުން އެތަނުގެ ފާހަގަކުރެއްވި ހަޤ ގަތުގަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެ  މިސްކިތަކ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނެތަން. އެހެންކަ

ނ  ރ ތިކަމާއި އެތަނުގެ ހައިަބތު މިކަންކަން ރަނގަޅުވެފަ ހުރުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެދޭކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ 

ގައިދާނެކަމަށް. ޑިވެލޮޕްކޮށް ކުރިއަށް ދާން ބަލާއިރު މި މަސައްކަތް ވަރަށް ޮބޑަށް ލަސްވެގެން ހިނއެކަންކަން މިހާރު މައުލޫމާތު ޝ ޓެއް  

މި މަސައްކަތް އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ދެންހުރި މައްސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 މަސައްކަތްތަށް ރޭވިދާނެ އިތުރަށް ޭބނުންވާކަމުގައި ވާނަމަ.   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މައްސަލަ މިސްކިތުގައި ދިމާވި ހިސާބުން ފެށިގެން ކައުންސިލުން މޭޔަރުވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  މި    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ރަށް އަވަހަށް މި މައްސަލައަށް އެޓެންޑުވެފަ ވަރަށް ބައިވަރު އިސްނެގުމާއި އެކު ކައުންސިލް ސްޓާރފުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ވަ

އްސަލަ އެންމެ މަސައްކަތްތަކެއް މިވ  ކުޑަ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭ ކޮއްގެންކަން މިހާހިސާބަށް ބަޖެޓެއް ހެދި އާދެވިފައި މިވަނ . ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެމަ

  އެގޮތަށް  މިވަނ . އަދި މައްސަލަ އެދަނ  ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯސްވެ އިތުރުވަމުން.ފުރަތަމަ ދިމާވި ހިސާބައްވުރެން މިހާރު މައްސަލަ ގޯސްވެފައި  

މިއޮތ . އެހެން އެޓެންޑްވެވިފަ  ދުވަސް ކޮޅެއްތެރޭ، ވަރަށް އަވަހަށް  ކުޑަ  ވަރަށް  އަސްލުގަ  އެޓެންޑްވާން  މައްސަލައަކަށް  މި ބޮޑުވަމުންދާ  ކަމުން 



  

17ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ވެސް ހަމަ އެދެނ  މަސައްކަތުގައި އިންވޯލްވި ކައުންސިލްގެ މުވަޒަފުން އަދި މޭޔަރ ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގަ ޝުކުރު އަދާކޮއްލަން. އަޅުގަނޑު 

ނުލިބިދާކޮންމެ ދުވަހަކ    ބޭނުންކުރަމުންދާ  މި މައްސަލައަށް ވ ހާ އަވަހަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް. އެއ  މިމައްސަލައަށް ހައްލެ  އެތައް މިސްކިތް 

ދ ގެން މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް    އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދާ ދުވަސްތަކެއް. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްބަޔަކަށް  

ހުށައެޅި ބަޖެޓް  މި ކުރަންޖެހޭ އިއުލާންތައް ކުރުމާއި ވ  އެންމެ އެވަހަކަށް އެމަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެއ  އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް. މިނ  

ކަން ކުރެއްވި ކަންތައްތަކާއި އެކު މިވަރުގެ ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން  މިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަ 

   ކުރެވިގެނެކަމަށް، ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ލަން އާދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮއްލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަމެއް ފާހަގަކޮއްهللا. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު އަބްދު

 އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން.  

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ގޮތް. އޮތްމައްސަލަ އަދި އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ރާވާފަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ވަރަށް ތަފްސ ލްކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި  ކުރިމަތިވެގެން މިއުޅޭ  

ފުޅުންވެސް ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން މިއ  ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްކަން އަދި ދުވަސް ނަގާނެ މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް. އެހެން ބޭ

އަވަހަށް ނިމި މިސްކިތުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވެ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން   ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނ  ހަމަ މި މަސައްކަތް 

 އަވަހަށް ފެށުން ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ   ކައުންސިލް  މަރާމާޝުކުރިއްޔާ  މި  ޢަލ .  އެކު  ޢާޠިފަ  ނެތުމާއި  ލިބިފައި  ހުށައެޅުމެއްވެސް  އިތުރު  ބަޖެޓަށް  ބަޖެޓަށް  ތުގެ  ހުށައެޅުނު 

އެކު   ލިބިފައިވުމާއި  ތާއ ދުވެސް  ވާހަކަފުޅުގަ  ބަޖެޓެއް    2މެންބަރުންގެ  ރުފިޔާގެ  ކުރުމަށް  މިސްކިތް  ހުކުރުމިލިއަން  މަރާމާތު  ކަނޑައެޅުމަށް   

އޭގެކުރިން އަޅަގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވާ އިތުރު ކަމެއް އެބައޮތް މި މަރާމާތައް ހަރަދުވާ ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެހާނ . އަދި  

ފަ މިފަދަ މިންވަރެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓުރ ން ފޯރުކޮއްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އަށްވެސް ސިޓ އަކުން ދަންނަވާ 

އަދި މިއަދު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ތަފްސ ލާއި   މުނ ކުރަން ޖެހިފައިވަކަން އަދި އޭގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ޝ ޓް އިއްޔެ ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިމ  މަރާމާތެއް

 ލިބިފަ  ށް ލިޔާނަން. ދެން މިނިސްޓަރާވެސް އަޅުގަނޑާއި ވާހަކަ ދެކެވުނު މިކަމުގަ އެހ ތެރިކަމެއް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަދަ ޖަވާބެއްއެކު މިނިސްޓްރ އަ

މިންވަރައެއް އޮތ .   ކޮންމެވެސް  މިނިސްޓްރ ންވެސް  އިސްލާމިކް  އުންމ ދުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  އިތުރުން  ހަރަދުގެ  މިކުރާ  ކައުންސިލުން 



  

18ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް. އެކަން އަޅަގަނޑުހަމަ މިކަން މެންބަރުންގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ހިއްސާކޮއްލަން. ދެން  

   ރުމަށް ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކު 2އަހަނ  މި މަރާމާތައް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .5
 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން    2މަރާމާތު ކުރުމަށް    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވައިފައިވާތ ، ހުކުރު މިސްކިތް 05 

 .ނިންމެވިއެވެ

 

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާުބން ަބއްދަލުން ނިމުނ .މި ނިމުނ .  ވެސްމިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މައްސަލަ މިހާ ހިސާުބން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   



  

19ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.  2022 އޮގަސްޓްނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 62ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 މުޙައްރަމް 05 

 2022 އޮގަސްޓް  03

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


