
 

 
 

 

1ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/122ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   67ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

  އަންގާރަ   ވ   2022  ސެްޕޓެންބަރު  07ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    67  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   09: 31ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު  ވަނަ  64 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ    3.1

 ޓަނުގެ ޕިކަަޕކާއި ރަސްމ  ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކާރެއް ގަތުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   1.5ކައުންސިލަށް    3.2

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .5

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު ކުޅުދުއް .6

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .7



 

 
 

 

2ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     67ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 67ކުޅުދުއްފުށި 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     64  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

ދުވަސް.   ދަބު ،    2022  ސެްޕޓެންބަރ  07،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޞަފަރު  11  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

އެޖެންޑާ އައިޓަމް .  07 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު     09:31 ގަޑި

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 1 ކައުންސިލްގެ   ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  ވަނަ    62ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 .  ފާސްކުރުން ބަޖެޓް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު  ގަތުމާއި  ކާރެއް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންތަކުގައި ރަސްމ  ިޕކަަޕކާއި  ޓަނުގެ   1.5  ކައުންސިލަށް

 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 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 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 



 

 
 

 

3ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

 އާމިނަތު މަޖ ދާ ފާޟިލާ އަލްޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު ކު .6

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    67ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   64  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    64ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

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

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 
 

 

4ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  64  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  06

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މެދު   ގަތުމާއި   ކާރެއް  ބޭނުންކުރުމަށް   ބޭނުންތަކުގައި   ރަސްމ    ޕިކަޕަކާއި  ޓަނުގެ   1.5  ކައުންސިލަށް  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކިލޯގެ ިޕކަޕެއް   350ލައްކަ ރުފިޔާ އަދި    7މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮއްފަވާނެ ކާރެއް ގަރުމަށް  

 މަސައްކަތްތަކުގަ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިހާރު ކައުންސިލްގެ  185،000ގަތުމަށް  

މުހިންމު ސައިޒެއް އެންމެ  ބަލާއިރު  ިޕކަޕްގެ ސައިޒަށް  ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  އާއްމުކޮށް  މިހާރު  އަދި  ބަލާފަ  ނިސްބަތް  ބޭނުންޖެހޭ  ގޮތުގަ    ިޕކަްޕ 

  350އޮތ  ކާރު ގަންނަން ނިންމުށާއި  މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިޓަނުގެ ިޕކަޕެއް ގަތުން. އެހެންކަމުން    1.5އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ   

ޓަނުގެ ިޕކަޕަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ ިޕކަަޕށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. ސްޕެސިިޕކޭޝަންތަކަށް   1.5ކިލޯގެ ިޕކަަޕށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮއްފައިން ިޕކަްޕ  

އަށް    185،0000ރުފިޔާ. އެހެންކަމުން    550،000ދަދަކ   ބަލާއިރު މާކެޓް ވެލިއުއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިޕކަޕެއް ލިބިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަ

ލިބޭނެކަމަށް   365،000ތެރެއިން  ލައްކަ ރުފިޔާގެ    7ބޭނުންވާ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު ވޭނެއް ގަންނަން ޖަހާފައިން   ރުފިޔާ ނެގުމުން 

 ންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެ



 

 
 

 

5ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަ އޮތްއިރު ށް  ގަތުމަ  ކާރެއް  ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުންތަކުގައި  ރަސްމ  ޓަނުގެ ޕިކަަޕކާއި    1.5އާދެ ކައުންސިލަށް  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ބޭނުންކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  ރަސްމ   އަޅުގަނޑު މިހާރުވެސް  ކުރަމުންދާކަން  އިންތިހާއަށް  ދަތިތައް  އެކަމުގެ  ނެތުމުން  ކައުންސިލްގަ  ކާރެއް  ނެ 

ޒިޔާރަތްކުރާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  އިސްފަރާތްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  އިއްޒަތްތެރިންނާއި  ހާއްސަ  މިންގަނޑުތައް ފާހަގަކޮއްލަން.  ޖެހޭ  ބަހައްޓަން  އިރު   

މުދާ ގެންދިއުމާއި   ބެހެއްޓުމުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވޭ ކާރެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ހަމައެއާއި އެކު ިޕކަްޕގަ އެކިއެކި ތަންތަނަށް

އްޔަށް ިޕކަްޕ ހޯދައިގެން ކުރިއަށް މިގެންދަނ . އެހެންވ މަ އެ ހަރަދު  އިވެންޓްތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކުގަ މިހާރު އަބަދުހެން ކު

ޕިކަޕެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަނެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ ފައްސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވ މަ މޭޔަރ ކުއްޔަށް ހަރަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގަ  

ިޕކަެޕ އަދި  ގަތުމަށް  ކާރެއް  ގޮތަށް  މިހާރު  ހުށައެޅުއްވި  ގަތުމަށް  ބަޖެޓުން   350އް  ވޭނުގެ  ތެރެއަށް  ބަޖެޓުގެ  އިން  ގަތުމަށް  ިޕކަޕެއް  ކިލޯގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ރުފިޔާ އެއްކޮށް ހަމަކޮއްގެން ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން.  365،000

 ފުރުސަތު ދެވަނަ  

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

ހަމަ މޭޔަރުވެސް އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުވެސް ހުށައެޅުއްވި ގޮތައް ތާއ ދުކުރައްވާކަން ދަންނަވާލަން. މިދިޔަ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް 

ކޮންމެ މަހަކު އަދި އިވެންޓްތަކާއި ރުފިޔާ. މިގޮތައް    10،255ރުފިޔާއަށް ދަތުރެއްކޮއްފަ. އެއ  ގާތްގަނޑަކަށް ބުނާނަމަ    250މަހުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  

ކާރަކ ވެސް ހަމަ ޅިގެން އެބައިތުރުވޭ މިއަދަދުތައް. އިތުރުވާއިރު ިޕކަަޕކ  ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމު ވެފަވާ ވަސ ލަތެއް. ހާއްސަކޮށް  ގު

އިރުވެސް ވަޑައިގަންނަވާ  އިއްޒަތްތެރިން  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  އެބަ  ދަތިތަކާއި  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންތަކުގަ  އެކިކަހަލަ ރަސްމ   އަދި   ،

ގަތުގަ ބުނާނަމަ އިވެންޓްތަކުގައިވެސް ވަރަށް ވަރަށް އުދަނގޫ ވާކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވާކަމެއް. އެހެންވ މަ މިހާރުވެސް އަސަލު ހަޤ 

ޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދުކުރަން. ވ ހާވެސް ލަސްވެފަ މިއޮތ  ވެހިކަލެއް ހޯދަން. އެހެންކަމުން މި ވެހިކަލް ހޯދުމަށް މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި ގޮތައް އަ

 އަވަހަކަށް މިކަންވާނެ ގޮތެއް ފަހިވެގެންދިއުން އެއ  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާގޮތް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަ ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެން މެންބަރުންނަށް މިހާރު މިވަނ  ފުރުސަތު ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު.  

ޕިއުޓ  މޭޔަރުވެސް އަރުވާ ނިމިފަ. އެހެންކަމުން އިތުރު ހުށައެޅުމެއްވެސް ނެތުމާއި އެކު އެޖެންޑާ ހުށައަޅަމުން އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުއްވި ގޮތައް ޑެ

   ތާއިދު ކުރައްވާފައިވަތ  އެގޮތައް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގެންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 



 

 
 

 

6ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

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

 މިއަހަރު  ކާރުގަތުމަށާއި  ކުރެވިފައިވާ   ބަޖެޓް   މިއަހަރު   ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުންތަކުގައި  ރަސްމ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   06

 ބަޖެޓް  ގަތުމަށް  ވޭން،  ރުފިޔާ  365،000 ބޭނުންވާ  އިތުރަށް   ގަތުމަށް   ިޕކަޕެއް  ޓަނުގެ 1.5 ބަދަލުގައި  ޕިކަްޕގެ  ކިލޯގެ   350  ކުރެވިފައިވާ   ބަޖެޓް

 ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ހަރަދުކުރުމަށް ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  ކުރެވިފައިވާ 

 

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

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 

 



 

 
 

 

7ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.  2022 ސެްޕޓެންބަރު 07 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 67ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ޞަފަރު   11 

 2022  ސެްޕޓެންބަރު 07

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފ މެވެ.   67ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ސިޓ   މިގޮތުގެމަތިން ކުޅުދުއްފުށ   

 ތާރ ޙް  ސޮއި  ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ނަން  #

 ށ  ސިޓ  މޭޔަރ ފުކުޅުދުއް 01

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 

 
07/09/2022  

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   02

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު
 07/09/2022 

  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު 03

 07/09/2022 



 

 
 

 

8ގެ    8ޞަފްޙާ:     

 

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދް

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  04

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު

 
07/09/2022 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  05

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 07/09/2022 

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  06

 އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  
 07/09/2022 

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު 07

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ 
 07/09/2022 


