
 

 

 

1ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/167ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   72ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވ    2022  އޮކްޓޯބަރ   12ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    72  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ. ރ ތިގަސް ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ    10:45

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 .ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް ފާސްކުރުންއުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އާއްމު  3.1

ކައުންސިލުން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   ހަރަދު ގެންދިއުމުގެ  ހިނަވާގެއަށް  ކުޅުދުއްފުށ ގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަންދޯއް  3.2

 ނިންމުން

 .ކުރުންސްޓްރ ޓް ފުޑްހަޓް ްޕރޮކިއަރ ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް ފާސް  3.3

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ    .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5



 

 

 

2ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     72ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލ  ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  72ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    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     72  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

  ދަބު،    2022  އޮކްޓޯބަރ  12،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ރަބ ޢުލްއައްވަލް  16  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

ކައުންސިލް    .06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    10:45 ދުވަސް. ގަޑި 

ޢަލ  އާޠިފާ  ހުންނެވ     މެންބަރ  ޗުއްޓ ގައި.  މިވަގުތު  ބިން   ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަހަރ   ވިޔަފާރިއަށް  އާއްމު  އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން 

 ހަރަދު   ގެންދިއުމުގެ   ހިނަވާގެއަށް   ކުޅުދުއްފުށ ގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަންދޯއް ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    . މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް ފާސްކުރުންދޫކުރުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް  ސްޓްރ ޓް ފުޑްހަޓް ްޕރޮކިއަރ ކުރުމުގެ   ؛  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކައުންސިލުން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 .ފާސްކުރުން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ކުރުމަށް ފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތ  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 



 

 

 

3ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 50 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: 

 މަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހް .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

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

ދެއްވާފައިވާތ ،     05 ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ދައުރުގެ    މެންބަރުން  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޢާންމު    72ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޝ ޓް   މަޢުލޫމާތު   ދޫކުރުމުގެ   ބިން   ވިޔަފާރިއަށް   އާއްމު   ސަރަހައްދުން   ބަނދަރު   އުތުރު  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވިޔަފާރިތަކަށް   ކުޅުދުއްފުށ ގެ  އަދި  ކުރުމަށާއި  އިތުރު  ހަރަކާތްތައް  ވިޔަފާރ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  ފަދައިން  ހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  ހަމަ 

ދޫކުރުމަށް މިވަނ  ނިންމި މިހާރު އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝ ޓު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިތުރަށް ބިން  

މި ބިންތަކަކ  އެލް.އެސް.އޭގެ ހުއްދަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ލިބިފަ ހުރި ބިންތަކެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެހެންކަމުން   ފުރިހަމަ ކުރެވިފަ.

ްޕލޭން އެްޕރޫވް ނުކުރިކަމުގަވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްދެވޭ ގޮތަށް ހުއްދަލިބިފަ ވިޔަފާރި ބިންތަކެއް   އަދި އާ ލޭންޑްޔޫސް 

ރުމަށް އް ދޫކުހުރުމުން އަވަހަށް އެފުރުސަތު ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ  އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބިންތަ

ގެ ބަހުސްގެ  މި ނިންމި މިއަދުގެ މި ފާސްކުރެވޭ މައުލޫމާތު ޝ ޓް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހާރުވާނ  ހިއްސާކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާ

 ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 



 

 

 

4ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫ 

ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  މިހިސާބުގެ އިޤްޠިޞާދ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަބް. ކުޅު ދުއްފުށ  އާދެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން 

އަދި ކައިރ ގައޮތް ރަށްރަށަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިފަދަ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށާއި  

ޝައުގުވެރިކަން    ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްވާނެ ކަމެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި މ ގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުން

މުމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި މިހާރު ފާޅުކުރާނެކަމެއް ކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މި ނިން 

ޅާފަ އިން ގޮތަށް  މައުލޫމާތު ޝ ޓުގަ ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މާބޮޑު މައްސަލައެއް މ ގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެ. އެހެންވ މަ މިހާރު ހުށަހަ

 ދޭން މި މައުލޫމާތު ޝ ޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ވާގޮތަށް ބިން ކުއްޔަށްޓަކަށް އެންމެ ކުޑަ ކުލ ގެ ގޮތުގައި ހަތް ރުފިޔާ އަކަފޫ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަލ  އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ރުވަމުން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އާންމު ވިޔަފާރިއަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރުމަށް މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ހަދާ ބިންދޫކުރަން މިހާރު ތައްޔާ 

ދެންމެ މެންބަރ    އަކަފޫޓުގެ ފަސް ބިމެއް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިފަ މިއިންއިރު  1500އަންނައިރު އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ދެތިންކަމެއް އެބައޮތް.  

ންނަށްވެސް މުޙައްމަދު ދާއޫދުވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދާ މިސިޓ އަކ  ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރު

ގާއިމްވެފަ އޮތް ސިޓ އެއްކަމުގަ ހެދުމަކ    ްޕލޭންގަވެސް ހިމެނިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސް އަހަރުގެ ތަވިޔަފާރިކުރުމުގެފަހި މާހައުލެއް  ރައްޤ ގެ 

މައުލޫމާ މިއިން  ހެދިފަ  މިހާރު  އިތުރުން  މ ގެ  ފާހަގަކޮށްލަން.  އޮތްކަމެއްކަން  ބޭނުންވެފަ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން  ތު ޝ ޓުގަ  އެކަމަށް 

ށް. އެއާއެކ ގަ ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަ  7ކަނޑައެޅިފަ މިއިނ  އަކަފޫޓަކަށް އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް  

ރުމަށްޓަކައި ވަރަށް  މި އަގަކ  މިއަދަދަކ  ބިމުގެ ވެލިއު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތަނަށް އިތުރުކޮށް ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި މުޅި ރަށުގެ ވެލިއު އިތުރުކު 

ކަ. އަދި މި ފަސްބިމާއެކ ގަ މިރަށުގެ ހާއްސަކޮށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ އިގްތިޞާދު ފުޅާވެ  ކަމަށް ފެންނަވާހައެކަށ ގެންވާ މިވަގުތަށް ރަނގަޅު އަގެއް

 ތަރައްޤ ވެގެން ދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. މިހާރު މައުލޫމާތު ޝ ޓު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއ ދުކުރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 . ވާންއަށްޟް ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މިއަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ރި

 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 



 

 

 

5ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

މިއަދާޖެހެންދެން ކުޅުދުއްފުށި   އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާކުރަން.   ދާތ ރެޑ ވަމުން އަކަފޫޓުގެ ފަސް ބިން ދޫކުރުން މިއަދު   1500ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މި  

އަޅު  ވާހަކައަކ   މިއައި  ދައްކަމުން  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދާދެވިފަކާނެތް.  އުސޫލެއް  ހަމަހަމަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ގަނޑުމެން ބަނދަރުމަތިން 

މިއަ  އެގޮތުން  ވާހަކަ.  ކުރާނެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ހޯދާދިނުމަށް  ފުރުސަތުތަކެއް  ހަމަހަމަ  ވިޔަފާރިކުރަން  ބަނދަރުމަތިން  ދު  ވިޔަފާރިވެރިން 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމެއްކަން އަޅުގަމިމަސައްކަތްކުރުމަށް އިއުލާނެ ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމ   

ފަރުމާކުރެވިގެ  ގޮތަކަށް  ވަކި  ބިންތަކަކ   ދޫކުރެވޭ  މި  މިސަރަހައްދުން  ހާއްސަކޮށް  ބިންތަކަކ   ދޫކުރެވޭ  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ންދާނެ ހަމަ 

 އަކ  އަޅުގަނޑުމެން ތިން ފޫޓުގެ ޖާގައެއްލާފަ ވުމަކ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް. ހަމަ އެގޮތުން މިހާރު ގްރައުންޑް ފްލޯ  އިމާރާތްތަކަކަށް

ންގެ އަމާޒެއް އިއުލާން ކުރެވިގެންދިޔުމަކ  ރަށުގެ މަލަމަތި ޒ ނަތްތެރި ކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ބާރަކަށްވެސް އެބަވޭ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެ

މިއަދު  ހުރިހާ ބްރޭންޑްތަކަކ  ކުޅުދުއްފުށިގަ ހުންނަ ބްރޭންޑްތަކެއްކަމަށްވެ ރަށުގެ ބިމުގެ ވެލިއު މަތިކުރުން އަދި  ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ  

އަންނަތަން. ކުރިއަރަމުން  ރ ތިކޮށް  ވަރަށް  އެބަފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލް  އެކަމަކު  އަދަދަކަށް ނުވެދާނެ  ރަނގަޅު  އެންމެ  މިއަދު    މ  

ހަމަޖެހިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ނަށް ބިމުކުލިގޮތުގަ ހަތަރު ލައްކަ ތިރ ސް ހަތަރު ހާސް ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ ބިމުކުލ ގެ ގޮތުގަ  އަޅުގަނޑުމެން

 އްޔާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އުންމ ދުމިކުރަނ  ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ މިގޮތަށް ވިޔަފާރި ބިންތަކުން ލިބޭ ކުލި އިތުރު ވެގެންދާނެކަމަށް. ޝުކުރި

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބަހުސްގަ ތިފާހަގަކުރެއްވި ހަތަރު ލައްކަ ތިރ ސް   . މުޙައްމަދު  ވާންޟްމެންބަރ ރި ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ  

ވަރެއްތޯ މިތަނުގެ ބިމު ކު ކޮންތަނެއްގެ ބިމިކުއްޔައްލިބޭ ކޮން މުއްދަތަކަށް ލިބޭ  އިން ފިގަރ އެއްތޯ.  އްޔެއްތޯ ފިގަރ އަކ  ކޮންތާކުން ހޯދާފަ 

 އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.  

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ދުއްފުށ  ކުޅު  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ބިން ކުލ ގެ ގޮތުގަ މަހަކު ލިބޭ އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގަ ހަތަރު ލައްކަ ތިރ ސް ހަތަރު ހާސް ފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާއަކ   

 އާމްދަނ .

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ތޯ. ނޫން. ބިން ކުލ ގެ ގޮތުގަ ހަތަރު ބިލިއަން ކޮންމެސް ވަރެއް އުޅޭނެ. 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 



 

 

 

6ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ؟އެއ  މަހަކު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މަހަކު ކަމުގަވަނ ނަމަ ވެދާނެ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މި އަހާލ  ކޮން މުއްދަތެއްގެ ކޮންތަނަކަށްތޯ. 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

 ލަން. މަހަކުކަން ފާހަގަކޮށް އާދެ، 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

 އެހެންވ މާ ރަނގަޅުތޯ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ވިފަ ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އަޅުގަނޑު ޖެހޭނ  ވެރިފައި ކުރަން ތި މައުލޫމާތު. ދެން ބަހުސްގަ ދެކެވުނު ވާހަކައެއް ވިއްޔާ ޔައުމިއްޔާ ކުރެ 

 އެންމެ ރަނގަޅު ފިގަރ ނޫންކަމުގަ ވިޔަސް. އެ ޔައުމިއްޔާ ކުރެވޭނ  ދެކެވުނު ގޮތަކަށް. 

އެ ފުރުސަތަށް  ދެވަނަ  ބަހުސްގެ  މަތިން އާދެ،  އެހެންކަމުންބަނދަރު  އެރުވިފަ.  ފުރުސަތު  މިވަނ   މިހާރު  މެންބަރުންނަށް  ވަޑައިގެންނެވި  ދި 

)ދިހަ ހާސް   10500ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެއ  ބިމަކަށް    7އަކަފޫޓުގެ ފަސް ބިން، އަކަފޫޓަކަށް    1500އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަން ނިންމާފަމިވާ  

ގަ ހިމެނިފަމިވަނ . އަދި މިތަންތަނުގަ އިމާރާތްކުރެވިގެން ދާއިރު ހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި މައުލޫމާތު ޝ ޓުއަ   25ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  

އެްޕރޫވްކޮށްގެން ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު އޮތްކަމުގަވ ނަމަވެސް ކައުންސިލްއިން އެ ޑިޒައިންތައް  އިމާރާތުގެ ޑިޒައިންކުރާނެގޮތް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން  

އެހެންކަމުން އެންމެންގެ ވާހަކަފުޅުގަ ވެސް ހިމެނިފަވ ފަދައިން މިހާރު މައުލޫމާތު ޝ ޓު    ކުރިއަށް ދެވޭގޮތަށް މައުލޫމާތު ޝ ޓުގަ ހިމެނިފަ މިވަނ . 

އިސްލާހެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތ  އަޅުގަނޑު ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއ ދުކުރައްވާފައިވާތ  އަދި އޭގެ އިތުރަށް މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް އިތުރު  

 މިހާރު މިއަހަނ  މައުލޫމާތު ޝ ޓް މިހާރު ފޮނުވިފަވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 50 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: 

 މަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހް .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

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

ސަރަހައްދުން އާއްމު ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް މިހާރު އުތުރު ބަނދަރު   މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،    05

 .ފޮނުވިފައިވާގޮތައް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއި   ކައުންސިލުން   ހަރަދު   ގެންދިއުމުގެ   ހިނަވާގެއަށް   ސަންދޯއް   ފަރާތްތަކުގެ   ނިޔާވާ   ކުޅުދުއްފުށ ގައި  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު 

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 
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ކުޅުދުއްފުށ ގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަށުކަމާކެމ ގެ ކަންތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް މިދަނ  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

އެހެންނަމަވެސް ސަންދޯއް ގެންދިޔުމުގަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކެއް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. ހާއްސަކޮށް  ފޯރުކޮށްދެމުން.  

ހުސް ސައްދޯއް ސޯމިލަށް ޖަހައިގެން  .  ސަންދޯއް އުފުލުމުގަ ސައިކަލެއް މެދުވެރިކޮށް، ސައިކަލެއްގެ މަތ ގަ އުފުލާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ

ދޭތެރޭގަ.   ގެންދިޔުމާ  ނޫންކަމުގަ ހިނަވާގެއަށް  ރައްކާތެރިގޮތެއްވެސް  އަދި  ނޫން  ފެތޭގޮތެއް  އެންމެ  ގަވާއިދުތަކަށްވެސް  މަގުމަތ ގެ  ދެން  އެއ  

ތުގެ އާއިލާ މިހާރުވެސް ނުއުފުލާ ހަރަދެއް އުފުލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނ . އެހެންކަމުން އެދޭތެރޭގެ ހަރަދެއް ދޭން އެނިޔާވިފަރާ

އެހަރަދުކޮށްގެން އެދޭތެރޭގެ ޕިކަްޕ ހަރަދު ދޭގޮތަށް ނޫނ  އެ ސަންދޯއް އުފުލޭނެ އިންތިޒާމެއް އްސުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލް އިން  ނުޖެ

އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން   މިވަނ .ކައުންސިލް އިން ހަމަޖައްސާގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެޖެންޑަރ ކުރެވިފަ

 ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ވާން އަށް. ޟް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މިއަރުވަނ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ރި 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ޝުކުރުއަދާކޮށްލަން    ކަމަށްޓަކައި ހަމައަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ސައްދޯއް ހަދައިދެމުންދާތ  އެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރާ ހާލަތުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ޅުން  ބޭނުން. ދެން މިގޮތަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެ

އަންނައިރު   އެޅިގެން  ހިނަވާގެއެއް  އާ  ރައްކާކުރެ އަޅުގަނޑުމެން  ސަންދޯއް  ހަމަޖެހިގެންދާނެ  ވޭނެމިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުހަމަ   ކަންއިންތިޒާމްވެސް 

އެހެންވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ މިގޮތަށް ކުރާ ދަތުރުތައްވެސް މަދުވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނ . އެހެންކަމުން   ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.

 ޅި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ހުށަހެ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. .  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތަށް   މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ފުރުސަތުގަ  ދެވަނަ  އިން ބަހުސްގެ  ހުށަހެޅިފަ  ފުރުސަތުގަވެސް  ފުރަތަމަ  ބަހުސްގެ  ނުވާތ   އެދިވަޑައިގެންފަ 

އަދި ބަހުސްގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ކައުންސިލް މެންބަރ    އެހެން ގޮތަކަށް، ނުވަތަ އެކަން ނުކުރާ ގޮތަކަށް ބަހުސްގަ ފާހަގަކޮށްފަ ނުވާތ   ހުށަހެޅުމަށް
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ތާއ ދުކޮށްފަ މިގޮތަށް  މުހައްމަދު  އެއްކޮށް  ރިލްވާން  ސަންދޯއްއިވާތ އާ  ގޮތަށް  މިއިން  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  އަހާނ   ވޯޓަށް  ސޯމިލުން   އަޅުގަނޑު 

 ފެނިވަޑައިގަންނަ ބޭފުޅުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.    ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ހަރަދު  ގެންދިއުމުގެ  ހިނަވާގެއަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 50 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: 

 މަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހް .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

 ހަރަދު   ގެންދިއުމުގެ  ސޯމިލުން ހިނަވާގެއަށް  ކުޅުދުއްފުށ ގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަންދޯއް މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،    05

 .ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޝ ޓް   މަޢުލޫމާތު   ކުރުމުގެ   ޕްރޮކިއަރ   ފުޑްހަޓް   ސްޓްރ ޓް  •
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޅުވާލުމުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވާނ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގްރާންޓަކަށް ގްރާންޓް ހު

ގާއިމްކުރުމަށްވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް   ކުޅުދުއްފުށ  ސްޓްރ ޓް ފުޑްހަޓްތަކެއް  އެ ގްރާންޓަށް އެްޕލައިކޮށްފަ  ސްޓްރ ޓް ފުޑްހަޓްތައް   . ހިންގުމަށްޓަކައި 

ންތައްތަކެއް ގާއިމްކުރުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކ  އަނެއްކާވެސް އިތުރު ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކެއް އިތުރުވެ އަދި އެންމެ އަސާސ  ކަ

ފަހިކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް  އާންމުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އާންމު ސަރަހައްދުތަކުން  ހިމެނޭހެން   އެހެންކަމުން  ްޕރޮޕޯސަލްގަ  މި  އެގްރާންޓަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ބެލި ބެލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނު ފުޑްހަޓް ގާއިމްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފަ އިން ްޕރޮޕޯސަލްއެއް ކަމުން އޭގެފަހުން  

 ޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެއްސިއްޔާ އަގުހެޔޮކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެކަމަށް. އިންޯޕޓް ކޮށްގެން  ރެޑިމޭޑް ފުޑްހައެއްޗަކ  ފުޑްހަޓެއް ހެދުމަށް ދާ ހަރަދަށްވުރެ  

ޑިވެލޮްޕކުރެވިފަ.  ޝ ޓެއް  މައުލޫމާތު  މިހާރުމިވަނ   ހޯދުމަށް.   އެގޮތުގެމަތިން  އެއް  ބިޑަރ  ހޯދުމަށްޓަކައި.  އަޅުގަނޑުމެން  ފުޑްހަޓް  ރެޑ މޭޑް 

އަދި މި މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް ފެތޭ ހަތަރު ފުޑްހަޓެއް ގަތުމަށްޓަކައި  ނާވެސް ހިއްސާކުރެވިމައުލޫމާތު ޝ ޓް ހުރިހާ މެންބަރުން މިހާރު އެގޮތުގެމަތިން

 . އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް މެންބަރުންނަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލަން. އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަން އަޅުގަނޑުމެން މިވަނ  އެޖެންޑަރ ކުރެވިފަ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

، ވިޔަފާރިކުރާ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ގާޑ އާއަށް ތިދެއްވި ވިސްނުމަކ  މ ގެ ކުރިންވެސް ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން

ޅުދުއްފުށިން ވިޔަފާރިކުރަން ފަށައިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް. އެކަމަކު އަލުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ކު  ނޫނ 

އްފުށ ގެ ރައްޔިތުން އެހާ  ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް މި ހިދުމަތްތައް ދެމުން ދިޔަތަން. އެއ  އެކަމަކު ކުޅުދުހަމަ މަގުމަތިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނ   

ން ގެންނަން މޫނުމަތިން ފެންނަން ބޭނުންވި މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު މިކަހަލަ ޗާންސެއް ލިބޭ ވަގުތަކު އަޅުގަނޑުމެ

އެބަ ލިބޭހެން. ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ގާޑިޔާއެއް    އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ހަމަ ވަރަށް  ބޭނުންވާ ކޮލިޓ ގެ ގާޑިޔާ މިހާރު މި މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް ބަލައިގެން

ފަރާތްތަކަށް އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް މި މައުލޫމާތު ޝ ޓް ޖުމްލަކޮށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި  

 ހަމަ ޝުކުރުއަދާކޮށްލަން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

އެ   ބަހުސްގެ ފުރުސަތަކަށް  މެންބަރެއް  އެއްވެސް  ފުރުސަތުގަ  އޮތްގޮތާއި  ނުވާތ     ދިވަޑައިގެންފަދެވަނަ  ފޮނުވިފަ  މިހާރު  މައުލޫމާތު ޝ ޓް   އަދި 

ދަދާބެހޭގޮތުން އަދި އެއައަޅުގަނޑުމެން ގަންނަން ނިންމާ ސްޓްރ ޓް ފުޑްހަޓްގެ ސްެޕސިފިކޭޝަންއަށްވެސް އިތުރު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތ   



 

 

 

11ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

ްޕރޮކިއަރ   ފުޑްހަޓް  ސްޓްރ ޓް  ހަތަރު  ފޮނުވިފައިވާގޮތަށް  ޝ ޓް  މައުލޫމާތު  މިހާރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތ   ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  ކުރުމަށް ވެސް 

 އިއުލާންކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 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 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 މަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހް .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

ފެން  05 ދެއްވާފައިވާތ ،  މެންބަރުން  ވޯޓް  ފޮނުވިފައިވާގޮތައް    04ނަކަމަށް  މިހާރު  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް  ކުރުމުގެ  ްޕރޮކިއަރ  ފުޑްހަޓް  ސްޓްރ ޓް 

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

   ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .އަކަށް ބަހުސްކޮށް މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 

 



 

 

 

12ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2022 ސެްޕޓެންބަރު 14 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 72ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ރަބ ޢުލްއައްވަލް 16 

 2022 އޮކްޓޯަބރ 12

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަމްދޫޙާ އާދަމް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 


