
1ގެ   12ޞަފްޙާ:    

c

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  
ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

ޖެމްސް ނަންބަރު:  

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   65 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

އަންގާރަ   ވ   2022  އޮގަސްޓް  23ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    65  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. 06:02 ގެދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު  ވަނަ  62 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ    3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ   63ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   3.2

 ށް ގޮތެއް ނިންމުން.  މެދު މަޝްވަރާކޮ ގައި ރޮސްޓަމްއެއް އެޅުމާއި ދަނޑު   ފުޓްސަލް ސްޓޭޑިއަމް 3.3

ށް ގޮތެއް ނިންމުން. މެދު މަޝްވަރާކޮ ބ ޗް ސްޯޕޓުސް އެރ ނާގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ޖާފާނު ރުއް އިންދުމަށް ރުއް ގަތުމާއި  3.4

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 

މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 هللاބްދުއަކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .4

07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

02 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ 

YM/2022/109



2ގެ   12ޞަފްޙާ:    

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

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     65ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 65ކުޅުދުއްފުށި 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     62  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ދުވަސް.   ދަ ބު،    2022  އޮގަސްޓް  23،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  މުޙައްރަމް  25  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

ކައުންސިލް މެންބަރ .  05 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު     02:06 ގަޑި

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ   ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ  .ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި  ފާޢާޠިމަޖ ދާ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ  

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  ވަނަ    62ދައުރުގެ  

މެދު  ގައި ރޮސްޓަމްއެއް އެޅުމާއި  ދަނޑު  ފުޓްސަލް   އަމްސްޓޭޑި ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    63

މެދު ބ ޗް ސްޯޕޓުސް އެރ ނާގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ޖާފާނު ރުއް އިންދުމަށް ރުއް ގަތުމާއި    4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ށް ގޮތެއް ނިންމުން.  މަޝްވަރާކޮ

 ށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަޝްވަރާކޮ

 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 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

07މްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖު

05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

 
 

 

3ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    65ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   62  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    61ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ރަކު ހުރިނަމަ އެކަން ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ ކުރެވިފައި.އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަ

 ދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

 
 

 

4ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 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  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  62  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   63  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އ މެއިލްގެ  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް  ޢާންމު  ވަނަ    61ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ރިނަމަ އެކަން ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ ކުރެވިފައި.އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހު 

  ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް

   މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

 
 

 

5ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 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  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    63މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ   04

  .އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އެޅުމާއި   ރޮސްޓަމްއެއް   ދަނޑުގައި   ފުޓްސަލް   ސްޓޭޑިއަމް  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގުޅިގެން   ދައްވުމާއި  ހާލަތު  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް  ވާނ ،  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން  ކުޅުމަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ޓާފް  އެތަމުގެ  އަދި 

ފަ މިވަނ  ވިއެކަށ ގެންނުވާ ހާލަތައް ގޮސްފައިވާތ  އެދަނޑުގެ ޓާފް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުމެއް ނިންމާފަ. އަދި އެއާއި އެކު މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެ 

ދަނ ފުޓްސަލް  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ހާއްސަކޮށް  ސަބަބަކ   އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ކުރުމުގެ  އެޖެންޑާ  މިކަން  ކުރުމަށް.  ތަރައްޤ   ޑަކ  ރޮސްޓުރަމެއް 

މިއްޔާތަކުން ރާވާ ހިންގަމުން ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ބިޒ އެއް ދަނޑު. އާއްމުކޮށް ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ރަށު ފެންވަރުގަ  އެކި ޖަ

ށް  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ފުޓްސަލް ކުޅުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ދަނޑުކަމުގައިވާތ  ކުޑަ ރޮސްޓަމެއް ހުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މުބާރަތްތަ ގެންދާ އަދި  

ބާރާތަކަށް ވަކިން ހަރަދުކޮއްފަ އަދި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހިންގާ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަގުތ  ރޮސްޓަމް ހެދުމާއި ނުވަތަ މެޗްތައް ލައިވް ކުރުމަށް ކޮންމެ މު

އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ  ހޭދަކޮއްފަ ލައިވް ކުރުމަށް ފްލެޓްފޯމް ހަދަންޖެހުމާއި މިކަންތައްތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެވުމަށްޓަކައި  

 އެޖެންޑަގަ ބަހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  ގޮތުން އެޖެންޑަ ކުރެވިފައިވިފައި މިވަނ . އެހެންކަމުން މި 



 

 
 

 

6ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ފަދައިން  މޭޔަރ މި ފާހަގަކުރެއްވި    ރެވެމުންދާ އިރުގަމަޝްވަރާކު   މެދު  އެޅުމާއި  އްރޮސްޓަމެ  ދަނޑުގައި  ފުޓްސަލް   ސްޓޭޑިއަމް • ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ރަށް ވުރެއް ކުރިން ޓާފް އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  ނިންމާފަ. ދެން ހަމަ ގޮސްޓަމެއް ގާއިމްވެ އައު ޓާފް އެޅިގެންދާއިރު ދަނޑުގެ އަލިކަން މިހާ

އަށް ހުށައެޅިފަ އޮތް ގޮތައް ރޮސްޓްރަމެއް އެޅުމަށާއި އަލި ވެގެން ދިއުމަކ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވ މަ އެޖެންޑާ

އަދި މި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް    250000  މިހާރު ލައިޓިން ސިސްޓަމް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ   

ވާ ބަޖެޓް ކޯޑްގެ ތެރެއިން ނެގުމަށްވެސް ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ބަޖެޓް ހަރަދު ކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮއްފައި 

 މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ަބޖެޓެއް ޓާފް އެޅުމަށް    1.5މ ގެ ކުރިންވާނ   ކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ޝު ކަނޑައެޅިފަ. މިފަހަރުދެން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ މިލިއަން ރުފިޔާގެ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ދެން ުބއްދި ގަޫބލުކުރެވޭގޮތުގަ   ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ރޮސްޓަމް އަދި ލައިޓިނި  250000ހުށައާޅުއްވާފައި މިވަނ   

ރުފިޔާ އާއި ދޭތި އެޑްކޮއްގެން މިދަނޑުގަ ހުރި މިަބޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް.  250000މިލިއަނާއި  1.5

 އިތުރު މަރާމާތެއް ކުރަން ހުރިކަމުގައުވިޔަސް ަބޖެޓް އި ރޮސްޓަމް އެޅުމަށް އަދި ދަނޑުގައިއަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށައަޅަން ޓާފް އެޅުމަށާ

 އެއްކޮއް އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވެން  އޮތް ކަމެއް ކުރަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުށައަޅައިފި ކަމެއް  ލާފަ  ކަމަކާއި  ވަކި  ވެގެންދާނެ.  އުނދަގޫކަމަކަށް  އެއ   ފާސްކުރުން  ަބޖެޓް  ކުރަން  ކަމެއް  އޮތް  ނަމަ ކުރެވެން 

އަޅުގަނޑަ ގޮތައް  ހުށައެޅުމެއް  ހުށައެޅުން  ތި  ލިިބއްޖެކަމަށްވާނަމަ  ތާއ ދުއެކަމަކަށް  ވާނެ. މެންަބރުންގެ  ފައްސޭހަ  އަހަން  ވޯޓަށް  ށް 

 ރިޟްވާން ގެ ހުށައެޅުން ހުށައެޅުން ހުށައެޅުމަކަށްވާނަމަ ސާފްކޮއްލަ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު ދިނ . 

 މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މަރާމާތެއް ހުރިނަމަ މަރާމާތުތައް  އާދެ. އަޅުގަނޑު ހުށައެޅި ޓާފް ަބދަލު ކުރުމާއި ރޮސްޓަމެއް އެޅުމާއި އަދި އެ ނޫންވެސް އިތުރު 

 ކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ނަމަ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ރިޟްވާން. ަބހުސްގެ ދެފުރުސަތު ނިމުނު އިރު ދެ ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފަ މިވަނ . އެއް ހުށައެޅުމަކ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ 

މެއް. ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ގަޫބލު ކުރާގޮތުގަ ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކ ވެސް މި ހުށައެޅުމާއި ގުޅުން ހުރި ހުށައެޅު
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ަބކ  މިއަށް އެންމެ ލަފްޒެއް މި އިތުރުވަނ  ލައިޓް، ރޮސްޓަމް އަދި އެހެނިހެން މަރާމާތުތައް. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ސަަބ

 ން ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން އިޒުނައޮތްކަމަށްވާނަމަ އެއް ހުށައެޅުމަކަށް ހެދިދާނެކަހަލަ ކަމެއް ހެން މި ހުށައެޅުމަކ . އެހެންކަމުއަދި  

އޮތްގޮތައް  އެ  ހުށައެޅުން  ދެ  އެ  ތޯ.  ާބއްވާނ   ގޮތައް  އޮތް  ހުށައެޅުން  މޭޔަރަށް.  ޑެޕިއުޓ   އަރުވަން  އެަބ  ފުރުސަތެއް  އަޅުގަނޑު 

 އޮވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ ދެ ހުށައެޅުމަށް ވަކިން ވޯޓަށް އަހާނ .  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ދެ ހުށައެޅުން އެއް ކޮއްލުމުގަ އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުށައެޅުންވެސް ވަކިން އަޅުގަނޑު ސާފްކޮއްލަން ޭބނުންވޭ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ގެ ހުށައެޅުން ވަކިން ވޯޓަށް އަހަން ޭބނުން ތޯ. ރިޟްވާންގެ  

 އަހަން ބޭނުންތޯ. މި ހުށައެޅުމުގައި ވާނެ ގޮތަކ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ އެހެނިހެން 

ކަމާއި ދެން ހުރި އެހެނިހެން މަރާމާރުތައް މި ަބޖެޓުން ހަރަދެއް ނުކުރާނެ. ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުން ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އެ ދެ

އް ހުރެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހަރަދު ކުރާނ . އެހެންވ މަ ސާފްކޮއްލި. ދެ ހުށައެޅުން ވަކިން އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު އެހެނިހެން މަރާމާތުތަކެ

އް ގޮތެއް ވޯޓަށް އަހާނ . އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި އަހަނ  ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑުގަ ރޮސްޓަމެއް އެޅުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮ

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ރޮސްޓަމް ގާއިމް ކުރުމަށް އަދި ލައިޓް އަޕްޑޭޓް   250،000ނިންމުގެ އެޖެންޑާއަށް ފުރަތަމަ ހުށައެޅިފައިވާ ހުށައެޅުން  

ރިކަމުގައިވާނަމަ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރަކު ހު

 250،000ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމެއް    ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.

ކަމަށްވާނަމަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ރޮސްޓަމް ގާއިމް ކުރުމަށާއި ލައިޓް އަޕްގުރޭޑް ކުރުމަށް އަދި އެހެނިހެން މަރާމާތެއް ދަނޑުގައި ހުރެއްޖެ

 . އެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް. މިހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙުމަދު

ޖެޓެއް ރުފިޔާގެ ަބ  250،000އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި އަހަރ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމަށް.  

ވޯޓް   މެންަބރުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާސްކުރުމަށް  ހުށައެޅުމަށް  މި  ކުރުމަށް.  އަޕްގުރޭޑް  ލައިޓް  އަދި  ރޮސްޓަމް  ކަނޑައަޅުއްވުމަށް 

 ދެއްވުން އެދެން.

 

 



 

 
 

 

8ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 02 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 02 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 :މެންބަރުން   ނުދެއްވާ   ވޯޓު   ވަކިގޮތަކަށް 

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

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

 މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، މި ހުށައެޅުން ފާހެއް ނުވި.   02 

ރޮސްޓަމް ގާއިމް ކުރުމަށާއި ލައިޓް އަްޕގުރޭޑް ކުރުމަށް   ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގަ

މި ހުށައެޅުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުން.  ރުފިޔާގެ    250،000ތައް ކުރުމަށް  އަދި އެހެނިހެން މަރާމާތު

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 
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 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 މަރާމާތްތައް   އެހެނިހެން  ހުރި  ދަނޑުގައި  އަދި  ރޮސްޓުރަމް   ، ލައިޓް  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް  ސްޓޭޑިއަމް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުނ04ް 

 .ނިންމެވިއެވެ   ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓުން  ރުފިޔާގެ  250،000  ހަރަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ   ކެިޕޓަލް  ކުންފުނ ގެ   އޮތޯރިޓ   ލޯކަލް  ކުރުމަށް

 04  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 

  މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ގަތުމާއި   ރުއް   އިންދުމަށް  ރުއް   ޖާފާނު   ފަރާތުގައި   ހުޅަނގު   އެރ ނާގެ   ސްޕޯޓުސް   ޗް ބ   •
 .ނިންމުން   ގޮތެއް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އޭގެ  އައިސް  ނިމުމަކަށް  މަސްއޫރުވެސް  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤ   ބ ޗް  ފަރާތު  ހުޅަނގު  މިހާރު  މިއޮތ   ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މައްސަލަ  މި 

ރަހައްދު. އިރުމަތިން މަގެއް ހެދިގެންގޮސް އަދި ދެން އޭގެ އިރުމައްޗަށް މި އޮންނަނ  އަޅުގަނޑުމެން ބ ޗް އެރ ނާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަ

ކުރިންހުރި   އެސަރަހައްދުގަ  އެހެންކަމުން އަދި  ކުރަންޖެހިފަ.  ރ ލޮކޭޓް  އެހެންތާކަށް  އަޅުގަނޑުމެންވާނ   އަރާތ   މަގަށް  ގަސްތައް 

ޓ ގެ އެސަހައްދުގެ ފެހިކަން އިތުރު ކުރުވާ އަދި މަގުގެ ރ ތިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކޮށ ގެ އެތެރޭގަ ރުއް އިންދުމަށް ތިމާވެށި ކޮމި 

 . ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާތ  އެކަން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތ . އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން
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   ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ދެއްކެވި  ކުޅުދުއްފުށި 

 ވާހަކަފުޅު 

މޭޔަރ. މައިޒާނެއް   ޝުކުރިއްޔާ  ފިނި  ސަރަހައްދުގައި  ބ ޗް  މިވަނ   މިހާރު  އެގޮތުން  ކޮއްލަމުން.  ބަދަލު  މިދަނ   އޭރިޔާ  ބ ޗް  އަޅުގަނަޑުމެން 

ތިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ބޭނުންކުރާ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފައްސޭހަވާނެ ގޮތަށް އަދި މިސަރަހައްދުގެ ރ   ތަރައްޤ ކުރެވިފަ. ދެން މިސަރަހައްދު 

ހުށައަޅާލަން ބޭނުންވަނ  ވ ހާވެސް   ގޮތުން މި ގޮތަށް ރުއްތަކެއް އިންދައިގެން މިމަގު އިތުރަށް ތަނަވަސްވެގެން ފެނިގެންދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު 

ބަޖެޓެއް މިކަން ކުރުމަށް ހުށައަޅަން.  ރުފިޔާގެ    35،000އަވަހަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ މަގަކަށް މިއޮތ  ބިޑް ނުކޮށް މިކަން ކުރުމުން. އެހެންވ މަ  

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.ަބހުސްގަ ހުށައެޅުމެއް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު.  

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ރުއް ގަތުމަށްޓަކައި. ދެން އަޅުގަނޑަށް   35،000ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވާފަ މިވަނ   

 ނިންމާލުމަކ  މުހިންމުކަމެއް އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަލުން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު މި ަބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދާނެ އެކްޓިވިޓ އެއް

 އަނެއްކާ އެޖެންޑާ ކުރަން ޖެހޭނ . އެހެންކަމުން ަބހުސްގަ މެންަބރުންގެ ވިސްނުން އެގޮތައް ަބހައްޓަވައި ލާރި ނަގާނެ އެކްޓިވިޓ އެއް

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު އަރުވާ ޑެފިއުޓ  މޭޔަރަށް.  . ވިސްނުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން

 ފުރުސަތު    ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   35،000ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު އެ ހުށައެޅުއްވި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަށް މިއަހަރު ނާސަރ އެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން   35،000މިކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން.  

 ރުމަށް އެ ހުށައެޅުމާއި އެކ ގަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ހަރަދުކު

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތު ނިމުނުއިރު ދެ ހުށައެޅުމެއް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަ މި އޮތ . ރިޟްވާން ގެ ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް    ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.ޝުކުރިއްޔާ  

ކްޓިވިޓ އަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަދި އެއްފުރުސަތު އަރުވަން ޑެފިއުޓ  މޭޔަރ ފަހުން ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފައިވާތ  ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދާނެ އެ

ހުރިކަމުގައިވާނަމަމެންބަރުން ހިޔާލެއް  އިތުރު  ކުރުމަށް    ގެ  ދ ފާނުވާތ     ތާއ ދު  ފުރުސަތު  އިތުރު  އަދި  އެކަމަށް  ބަހުސްގަ  ފުރުސަތެއް  އިތުރު 

 އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ދެއްކެވި  ކުޅުދުއްފުށި 

 ވާހަކަފުޅު 

ބަޖެޓާއި އެކ  އެއް  35،000އަޅުގަނޑު ހަމަ ޑެފިއުޓ  މޭޔަރ އެ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ އާއި އެކު އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާފައިވާ  

އެޅުމެއް މެއް ގޮތައް ކަންނޭގެ ދާންވ  ނާސަރ  ބޯޑުން ނަގާގޮތައް. ދެން ހަމަ މަގުސަދަކ  ހަމަ އެއް މަގުސަދެއް ކަންނޭގެ އެހެންވ މަ އެއް ހުށަހުށައެޅު

 .  ހަކަ ފާހަގަކޮއްލަންގޮތައް ހުށައަޅަން އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްވާހަކަ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކޖުރާވާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ށައެޅުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. އާދެ ޑެފިއުޓ  މޭޔަރުވެސް ވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ހު

ށް ހުށައަޅާފައިވާ  ތާޢ ދު ކުރައްވާފަ. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދުވެސް މިވަނ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ބަޖެޓް ކޯޑްގެ ބަޖެޓް ނެގުމަ

  ފަރާތުގައި  ހުޅަނގު  އެރ ނާގެ  ސްޯޕޓުސް  ބ ޗްއެކްޓިވިޓ އަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންކަމުން އެއް ހުށައެޅުމެއް ގޮތައް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ .  

އް މިކަމަށް ބަޖެޓެ  ރުފިޔާގެ  35،000  ޓަކައި ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުންގަތުމަށް  ރުއް  އިންދުމަށް  ރުއް  ޖާފާނު

އަދި ކޯޑުން  ކުރުމަށް  ގާއިމް  ނާސަރ   ކަނޑައާޅާ  ކޮއްފައިއިން  ބަޖެޓް  ކުރައްވާ    އަޅުގަނޑުމެން  ތާއ ދު  ހުށައެޅުމަށް  މި  ނެގުމަށް.  ފައިސާ  އެ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 ދެއްވިގޮތް   ވޯޓް   މެންބަރުން 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

 
 

 

12ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ނާސަރ    ގަތުމަށް  ރުއް  އިންދުމަށް  ރުއް  ޖާފާނު  ފަރާތުގައި  ހުޅަނގު  އެރ ނާގެ  ސްޯޕޓުސް  ބ ޗް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 ތުންރިޔާސަ  ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓުން  ރުފިޔާގެ   35،000  ހަރަދުކުރުމަށް   ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ   އެކްޓިވިޓ ގެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ކުރުމަށް  ގާއިމް

  . ނިންމެވިއެވެ

 

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.   2022  އޮގަސްޓް 23 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 65ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 މުޙައްރަމް 25 

 2022 އޮގަސްޓް  23

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

 

 


