
 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

1ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/32ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   83ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވީ  2022  ޑިސެމްބަރ  28ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    83  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    09:00

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 

  ކުރިޔަށް ްޕރޮސެސް ުޕރޮކިއުމަންޓް ފާސްކުރުމަށް ބަޖެޓް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ރިވިއުކޮށް ޕްލޭން ޔޫސް ލޭންޑް  ކުޅުދުއްފުށީގެ 3.1

 .  ނިންމުން ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ގެންދިއުމާއިމެދު

 

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 03 ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .4

 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

2ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އަހަރީ ޗުއްޓީގައި(  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙުމަދު .1

 އަހަރީ ޗުއްޓީގައި( ) هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ  .2

 )އުމްރާގައި(  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ .3

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށީ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ  ވަނަ   83ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ސިޓީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  83ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا بِسم

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ   83  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ސިޓީ  ޅުދުއްފުށީކު

 ދަ ބު،    2022  ޑިސެމްބަރ   28،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޖުމާދުލް އާޚިރާ  05  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 

ޑެޕިއުޓީ  .  04 އަދަދު  މެންބަރުންގެ  ހާޒިރުވީ  ، ބައްދަލުވުމަށ07ް، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:00 ދުވަސް. ގަޑި

 އަލްފާޟިލާ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި(، މެންބަރުهللا )އަބްދު  އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް  )އަހަރީ ޗުއްޓީގައި(، މެންބަރު  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙުމަދު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ރިވިއުކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް   ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޢަލީ )އުމްރާގައި(    ޢާޠިފާ

 ްޕރޮކިއުމަންޓް ްޕރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތީ 

 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

3ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .4

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   83ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   ހުރިހާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ބަޖެޓް  ކު  • ބޭނުންވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ރިވިއުކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ފާސްކުރުމަށް  ޅުދުއްފުށީގައި 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ްޕލޭނެއް އެކުލކަވާލާފަ އަދި މިނިސްޓްރީއަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ލޭންޑްޔޫސް  ، އަޅުގަނޑުމެން އޮފީހުން އިންޓާރނަލީ މިހާރު ވާނީ 

ްޕލޭން މިހާރު އެވަނީ އަނެއްކަ ކައުންސިލަށް ލިބިފަ،   ފޮނުވާފަ، ފޮނުވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަކާއި އެއްކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

4ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

ޔޫސް ްޕލޭން މުޅިން ފައިނަލްކޮށް ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި، އެހެންކަމުން ލޭންޑް

ސިލުން  ށް ކައުންއަދި މި މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ފަންނީ ގާބިލް ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މިކަން ކުރުމަ

މެދުވެރިކޮށް އެޗް.ޑީ.ސީ  މަގެއް  ކުރެވޭނެ  މިހާރު  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންކަމުން  މިވަނީ ނިންމާފައި،  ގޮތްކަންވެސް  ފެނިފަ    ބޭނުންވާ 

 އަށްސަތޭކަ( ސް  ހަލައްކަ ސާޅީސް ހަހާ)  6,44,500ވާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން، އެގޮތުން އެޗް.ޑީ.ސީގެ ޕްރޮޕޯސަލްގަ ހިމެނޭ އަގަކީ  

ރީ ސަރވޭ ތައް ދިވެހި ރުފިޔާ، އެއީ މުޅިއެކު ދުވިތައްތަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ ލޭޑްޔޫސް ްޕލޭންއެއް ހެދުމަށް ޓް 

ހުރި ބިންތައްވެސް ްޕލޭން ކުރުމާއި ލޭންޑް ޕްމެންޓް ްޕލޭންއާއި އިތުރަށް ހިއްކެންހެދުމާއި ޮޕޕިއުލޭޝަން ވިހި އަހަރަށް ހެދުމާއި ފައިވް އިޔާސް ޑިވެލޮ

ކަ ރުފިޔާއަށް  އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓާއި ހައިޓް ްޕލޭންއާއި ޑްރޯން އިމޭޖަރީއާއި މެްޕ ސަރވޭތަކާއި އެއްކޮށް ޖުމްލަ  ހަލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް އަށްސަތޭ

 މިވަނީ މިގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުން  ހެދޭނެކަމަށް ްޕރޮޕޯސްކޮށްފައި މިވަނީ އެހެންކަމުން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި

 ނިންމުމަށްޓަކައި، މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއަށް ފުރަތަމަ ސިޓީ ކައުންސލިލް އިމްތިހާބުވުމަށްފަހު ގާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ތިން   ، މޭޔަރޑެޕިއުޓީ  ޝުކުރިއްޔާ  

ހަމަ އެލްޖީއޭއށް   ގަނޑުމެން ވާނީ ޅުހުށަހަޅަންޖެހޭ، އެމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން އެކުލަވާލާ އެގޮތަށް 

ކަތާއި އެކު  ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި މުނިސަިޕލް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސައް

އި އެްޕރޫވް ވުމަށް ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް ނަގައިގެން ދިޔައީ، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު   ނިންމާ ހުށަހަޅާފައި، އެހެންނަމަވެސް ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން އޭރުގަ

ްޕލޭނިން  ސިގްނަލް  ފެހި  ވާނެކަމުގެ  އެްޕރޫސް  ވިޔަސް  ބައިބަޔަށް  ްޕލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  ރިވިއުކޮށް  އިތުރަށް  އޮތީ  މި  ގ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް، 

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައްކަން ވެސް އަޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައި، އަދި މި މަސައްކަތަކީ  

އަލުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން، މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހޭދައެއް ކޮށްގެން މީތީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިކަން ކުރުން އެއީ  

ސް ކުރާގޮތް އެހެންވުމާއި އެކު މިހާރު އެޗް.ޑީ.ސީން ހުށަހަޅާފައިމިވާ އަގަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން، ބޭނުންވާގޮތް އަދި ތާއީދުވެ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ޔޫސް ްޕލޭން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޑޭވިޑް ފާހަގަކޮށްލިގޮތަށް ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން މައިގަނޑު އެއް މަސައްކަތް އެއީ ލޭންޑް

ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ  ހެދާ ތިންމަސްދުވަސް ތެރޭގައި ފޮނުވުން، އެގޮތުން ހަމަ ވަރަށް މަދު ރައްރަށަކުން ލޭންޑް ޔޫސް ްޕނޭން ފޮނުވާފައި މިވަނީ، އެ

 ހިންގާނެ ވާނެ ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިގަ ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން ފޮނުވި ބަޔަކަށް، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާބޮޑު ރަށެއްގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

5ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

މަސައްކަތްކުރިން މިކަމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާ   އަދި ހަދާ ފޮނުވާފަ އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިއަޑާހަމައަށް އައި އިރު އެްޕރޫވް ނުވެ އޮތަތީވެ އަޅުގަނޑުމެން

ކަމުގެ ދިވެހި  ހުރި އެއް ފަރާތްކަމުގައިވާ ހަމަ އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި އެކު މަޝްވަރާކުރެވި އަދި އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

ްޕލޭންއަށް އެންމެ ފަރިތަ އެއް ފަރާތްކަމުގައިވާ   އެޗް ޑީ ސީ އާއި އެކު މި މަސައްކަތް ކުރެވެން މަގުފަހިވި ކަމީ ރާއްޖޭގަ މިވަގުތު ލޭންޔޫސް 

އަހަރުގެ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ްޕލޭންއާއި ލޭންޑް   20އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް، އަދި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާ ބޮޑު ރަށެއްގެ  

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، ޔޫސް ްޕލޭން ހަދަން ހުށަހަޅާފައި މިވާ އަގަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ޅުގަނޑުވެސް އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއީދު ކުރަން އަވަހަށް ްޕރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަ

 ކުރިއްޔާ.   ހަމަ ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ްޕރޮޯޕސަލް އާއި އެއްގޮތަށް  މިހާރު އެޗް.ޑީ.ސީން  ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަށް އެއްވެސް މެންބަރެއް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  

އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތަށް ފާސްކޮށް ޕްރޮކިއުމެންޓް ްޕރޮސެސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް    އަށްސަތޭކަ(ހަލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް  )  6,44,500

 މަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.   ކުރިއަށް ގެންދިޔު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

6ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .4
 

 6,44,500ކުޅުދުއްފުށީ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ރިވިއުކޯށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަކީ    ، ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  މެންބަރުން   04

އި ރިޔާސަތުން )ހަލައްކަ ސާޅީސް ހަހާސް އަށްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ްޕރޮކިއުމެންޓް ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްވިކަމުގަ

 ނިންމެވިއެވެ. 

 
 

   އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2022 ޑިސެމްބަރ  28 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 83ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

   1444  ޖުމާދުލްއާޚިރާ 05

 2022 ޑިސެމްބަރ 28

 ސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ހަމްޒާ  އެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 

 


