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1ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/33ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   84ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު  ބުދަ  ވީ  2023  ޖެނުއަރީ  04ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    84  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ރީތިގަސްގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    12:09

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 .  ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު ވަނަ 71 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ 3.1

 .ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  76ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    3.2

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފަސްކުރުން.   3.3

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

  ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ .4
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2ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    84ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

       . ޢާޠިފް މުޙައްމަދު

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 84ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ 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 ކުޅުދުއްފުށީ    84 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

،    2023  ޖެނުއަރީ   04،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޖުމާދުލްއޫލާ  13  މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން  ރީތިގަސްސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

. 04 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:12 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

މިވަގުތު  . ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލީ  އަހަރީ ޗުއްޓިގައި  ހުންނެވީ  މަޖީދާ   އާމިނަތު  މެންބަރ   ކައުންސިލްއަދި     އަޙުމަދު   ޢަލީ  މޭޔަރ

އުމްރާއެއްގަ ހައްޖު ޗުއްޓީގައި ބައިވެރިވަޑައި ގަންނަވާ    .ހުންނެވީ  މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދު  ކައުންސިލް  ބައްދަލުވުމުގަ  އޮންލަންކޮށް 

ބައްދަލުވު  އެހެންކަމުން   ގެންދިއުމުގެ އެހެންކަމުން  ކުރިއަށް  ގެންދަން.    ން  ކުރިއަށް  ބައްދަލުން  ހަމަވާތީ    ، 1އައިޓަމް    އެޖެންޑާފޯރަމް 

 ، 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  71  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 ، 3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ    .ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  76  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 .  ފަސްކުރުން ނަމެއް ކިޔާނެ  ބަނދަރަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވުމަށް އަލަށް  ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށީ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކަން ފާހަގަކޮއްލަ  މިހާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރުކު ހުރިނަމަ އެ އެޖެންޑާ

އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާ މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެޖެންޑާ  ދިނުން އެދެން. 

 ސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. ފާ
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3ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 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 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    84ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   71  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

  . ފާސްކުރުން 

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

 
 

4ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

  އީމެއިލްގެ  މެމްބަރުންނަށް  ހުރިހާ   ވާނީ   މިހާރު   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު   ވަނަ   71  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

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

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

 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 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  71  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   76  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

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

 
 

5ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

  އީމެއިލްގެ  މެމްބަރުންނަށް  ހުރިހާ   ވާނީ   މިހާރު   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު   ވަނަ   71  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

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

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

 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 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޭޔަރ  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  76  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފަސްކުރުން   ނަމެއް   ކިޔާނެ   ބަނދަރަށް   ހަމަޖެހިފައިވާ   ހުޅުވުމަށް   އަލަށް   ސިޓީގައި   ކުޅުދުއްފުށީ  •
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

6ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަނދަރު އެކުސްެޕންޝަން މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށީގަ   ނުވަތަ  ތެރެއިން  ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްއޫރުގެ  ބަނދަރު 

ދި ޖެނުއަރީ ްޕރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން އަލަށް ތަރައްގީ ކުރެވިފައިވާ ބަނދަރު ރަސްމީ ސިފައެއްގަ ހުޅުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އަ

ރެވެމުންދާއިރު ކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް ބަނދަރަށް ކިޔާނެ އެއްވެސް ނަމެއް ނިންމާފަ އޮތް ފެށިގެން ބައެއް އުޅަނދުތަކަށް މިހާރު ބޭނުނަކު  01

މިވި  މުއާމަލާތްތަކުގަ  އެކިއެކި   ބަނދަރަށް  ނަމަވެސް  އެހެން  މިއޮތީ  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ނެތުމުން  ފާހަގަކުރެވިފަ  ހާތަނަށް ލިޔެކިޔެމެއް 

އަދި މިފަދަ ތަންތަނަށް ނަން ކިޔާއިރު މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު މަދު ކަލޭގެފާނު ބަނދަރު މިނަމުން.  ބޭނުންކުރެވިފަ އެބަހުރި ބޮޑު މުޙައް

ބޭނުންކުރުން.   ދެކެންހަމަ ކުޅުދުއްފުށީގަ މަޝްއޫރު ޝަހުޝިއްޔަތު ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުޓަށް ހިދުމަތްކޮއްފަ ތިބި ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އަޅުގަނޑުމެން

މެއްގެ  ންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތެރިންގެ ނަން އަދި އެބޭފުޅުންގެ ހިދުމަތް ވާސިލްކޮއްދިނުމަކީ މުހިންމު ކައަޅުގަނޑުމެ

އައު ބަނދަރަށް  ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން ރަސްމީ ނަމެއްގެ ގޮތުގަ ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ބަނދަރު 

ންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނަވާ މުޙައްމަދު ދަޢޫދަށް  ކިޔުމަށް. މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައް ހުޅުވާލަން. އޮ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑު ސާފްކޮށް ލިބޭތޯ އަޅުގަނޑު ސާފްކޮއްލަން ބޭނުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ؟އާދެ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފްކޮށް އަޑު ލިބޭ އިނގޭ ތޯ. ތިކޮޅަށް ލިބޭ ތޯ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެހެންކަމުން ބަހުސްގަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ފުރުސަތައް އާދެ. ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައް ހުޅުވާލާފަ މިހާރު މިއޮތީ.  

 އެދިވަޑައިގަތުން އެދެން. 

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރައްޔިތުން  މޭޔަރ.    ޝުކުރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށީގެ  ނިމުން އަޅުގަނޑުމެން  އިންތިޒާރެއްގެ  އާއި  އިންތިޒާމްކުރަމުން  ވަންދެން  ޒަމާން  ގިނަ  ވަރަށް 

 ހިސާބަށް އަންނަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އާދެ މިހާރު އަލަށް ހެދުނު ބަނދަރު ހުޅުވޭނެކަމުގެ އުންމީދާއި އެކު އަދި ބަނދަރުގަ މިހާ

އް ނުލިބުންކަމުގައިވިޔަސް ހައްލު ހޯދޭނެ މަގުފެނިގެން ކައުންސިލާ ހަވާލުވެ އެމަސައްކަތް ކުރެވޭތަން ދިމާވެފަހުރި މައްސަލަތަކަށް މުޅި ޖުމަލް ހައްލެ

ނަށް، މި މިހާރު މިފެންނަނީ. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބަނދަރު ހުޅުވޭއިރު މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިތަ

އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަދި ރަށާ ގުޅޭކަހަލަ ނަމެއް ކިޔުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.  މިބަނދަރަށް ރީތި ނަމެއް  

ރަށް ވަރުގަދަ  މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި ނަމާއިއެކު އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ އެއް ނަމެއް އެއީ މާލިމީ ބަނދަރުވެސް. ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަ
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7ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

ހުންވެސް  މީއެއް، އަދި މާލިމީތަކެއް އުފެދިފަ މީގެ ކުރިން ހުރީ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކުޅުދުއްފުށީގަ ވަރަށް ބައިވަރު ބޯޓް ދަތުރުކުރާ މީމާލި

މާލިމީކިޔާ   ރަށުގަމަސައްކޮއްފަ ވަނީ އަދި މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދޭ. އެމީހުންނާއިވެސް ގުޅޭ ގޮތަށް އަދި ގިނަ މާލިމީތަކެއް އުޅޭތީ އަދި  

އަދި   ހުށައަޅަން.  އަޅުގަނޑު  މާލިމީނަންވެސް  ހަމަ  އެކު  އުޅުމާއި  ވާހަކަވެސް ލެޖެންޑެއް  ކުރާ  ތާޢީދު  ނަމަށް  ބޮޑުތަކުރުފާނު  އަޅުގަނޑުހަމަ 

 މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާ ދަންނަވާލަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ބޮޑުތަކުރުފާނެއް ނޫން ހިގޭ ތޯ  ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު.   މުހައްމަދު ދަޢޫދު ކައުންސިލް މެންބަރ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ނު ނަމައްވެސް ތާޢީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މާފް ކުރައްވާތި. ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު. އާދެ ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މުހައްމަދު ދަޢޫދު. އެހެންވީމަ އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ގޮތައް މާލިމި ބަނދަރު ހުށައެޅީ ތޯ.  ކައުންސިލް މެންބަރ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

  އާދެ. މާލިމީ ބަނދަރު އަޅުގަނޑު އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ހުށައަޅަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގޮ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ ނުވާތީ ދެނަމެއް މިހާރު ބަނދަރަށް ރަސްމީ ނަމެއްގެ  ތުގަ ބަހުސްގެ 

 ފުރަތަމަ ވޯޓަށް  އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުކިޔުމަށް ހުށައެޅިފަ މިވަނީ. އެއްނަމަކީ ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ބަނދަރު. އަނެއްނަމަކީ މާލިމީ ބަނދަރު.  

 މިއަހަނީ ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ބަނދަރު މިނަން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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8ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވަތީ، އައު ބަނދަރަށް ބޮޑު މުހައްމަދު ކަލޭގެފާނު ނަމުން ނަން ކިޔުމަށް  04

  . ނިންމެވިއެވެ

 

ކިޔުމަށް ފާސްވެފައިވާތީ ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކީ ހަމަ ބަނދަރަށް މެންބަރުންގެ އަގުލިބިއްޔަތުން ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭގެފާނު ނަން ބަނދަރަށް  ހުރިހާ  

ތުރަށް ވޯޓަށް  ދެން އި  ނަމެއް މާލިމީ ބަނދަރު. އެހެންކަމުން އެ ހުށައެޅުމަށް    ކިޔުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ

 ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަހާކަށް ނުޖެހޭނެ

   ނިމިފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  އައިޓަމްވެސް  08މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2023 ޖެނުއަރީ  04 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 03ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ޢާހިރާޖުމާދުލް  12 

 2023 ޖެނުއަރީ 04

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 


