
 

 
 

 

1ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/36ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   88ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވ   2023  ފެބްރުވަރ   01ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    88  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   13:09

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 77ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1 

 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  79ޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކު 3.2

 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  81ޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކު 3.3

 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  84ޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކު 3.4

 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  87ޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކު 3.5

  ބިޑަށް  ހިންގުމަށް"  މުބާރާތް  ޤުރުޢާން   ކުޅުދުއްފުށި"   ކުރާ  އިންތިޒާމް  ކައުންސިލްއިން  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   އަހުރުގެ  ވަނަ  2023  3.6

 .ނިންމުން  އްގޮތެ  މަޝްވަރާކޮށް ހުޅުވާލުމާމެދު

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 



 

 
 

 

2ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ކު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 ޢާޠިފާ ޢަލ  ލްފާޟިލާ އަ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

  ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ   88ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 . ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 88ކުޅުދުއްފުށި 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     88  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

ދުވަސް.   ދަ ބު،    2023  ފެބުރުވަރ   01،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ރަޖަބް  10  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

 ކައުންސިލް މެންބަރ     .06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:13 ގަޑި

  77ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި.މިވަގުތު    މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން

ވަނަ    79ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 ޢާންމު   ވަނަ   81  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ؛  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ   84  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ؛  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ

 ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ   87  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ؛  5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ

"  މުބާރާތް   ޤުރުޢާން  ކުޅުދުއްފުށި"  ކުރާ  އިންތިޒާމް  ކައުންސިލްއިން  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ    އަހުރުގެ  ވަނަ  2023   ؛  6އެޖެންޑާ އައިޓަމް     .ފާސްކުރުން 

 . ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ހުޅުވާލުމާމެދު ބިޑަށް ހިންގުމަށް



 

 
 

 

3ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ހުށައެޅުފައި ނުވާތ  ގެންނަން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 05 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    88ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަ  05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   77  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •



 

 
 

 

4ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    77ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު  ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތައް އިތުރު    ޔައުމިއްޔާ   މިހާރު  އެހެންކަމުން  ކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ   ބަދަލެއް ގެންނަން 

ޓަށް  މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯ  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް    އެއްވެސް އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް    އަންގަވާދެއްވުން ހުރިނަމަ އެކަން  

 ހާލަން. އަ

 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 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاއަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  77  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   79  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •



 

 
 

 

5ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    79ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ބޭނުން ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތައް އިތުރު    ޔައުމިއްޔާ   މިހާރު  އެހެންކަމުން  ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ ކުރެވިފައި. ފުޅުވާ މެންބަރަކު  ބަދަލެއް ގެންނަން 

ޓަށް  މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯ  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް    އެއްވެސް އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް    އަންގަވާދެއްވުން ހުރިނަމަ އެކަން  

 އަހާލަން. 

 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 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  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  79  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   81  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •



 

 
 

 

6ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    81ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު  ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތައް އިތުރު    ޔައުމިއްޔާ   މިހާރު  އެހެންކަމުން  ހިއްސާ ކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން   ބަދަލެއް ގެންނަން 

ޓަށް  މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯ  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް    އެއްވެސް އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް    އަންގަވާދެއްވުން ހުރިނަމަ އެކަން  

 އަހާލަން. 

 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 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاއަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  81  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   84  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •



 

 
 

 

7ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    66ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު  ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތައް އިތުރު    ޔައުމިއްޔާ   މިހާރު  އެހެންކަމުން  ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ ކުރެވިފައި. ބަދަލެއް ގެންނަން 

ޓަށް  ށް ފާސްކުރުމަށް ވޯމިހާރު އޮތްގޮތަ  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް    އެއްވެސް އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް    އަންގަވާދެއްވުން ހުރިނަމަ އެކަން  

 އަހާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  84  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   87  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •



 

 
 

 

8ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    87ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ބޭނުން ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތައް އިތުރު    ޔައުމިއްޔާ   މިހާރު  އެހެންކަމުން  ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ ކުރެވިފައި. ފުޅުވާ މެންބަރަކު  ބަދަލެއް ގެންނަން 

ޓަށް  މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯ  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް    އެއްވެސް އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް    އަންގަވާދެއްވުން ހުރިނަމަ އެކަން  

 އަހާލަން. 

 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 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

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

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  87  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ބަރުންމެން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 

 



 

 
 

 

9ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

"  މުބާރާތް   ޤުރުޢާން   ކުޅުދުއްފުށި "   ކުރާ   އިންތިޒާމް   ކައުންސިލްއިން   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    އަހުރުގެ   ވަނަ   2023 •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ހުޅުވާލުމާމެދު   ބިޑަށް   ހިންގުމަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފަދައިން އެހެންކަމުން   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މުބާރާތަކ .  ޤުރުއާން  ކުޅުދުއްފުށ   މުބާރާތް  ޤުރުއާން  ބޭއްވޭ  ކައުންސިލް  އަހަރުކުވެސް  ކޮންމެ 

ދާނެ ގޮތަކާއިމެދު މިއަހަރުވެސް ބަޖެޓް ކުރެވި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމާފައިވާ މުބާރާތެއް މި މުބާރާތަކ . އެހެންކަމުން މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެން 

ވަނަ ފަރާތެއް ލައްވާ މުބާރާތް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް    03މިއޮތ . އެހެންކަމުން އައުޓްސޯސްކޮއްގެން ނުވަތަ  ކުރުމަށް  މަޝްވަރާ 

   ހިސާބުން މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.މިހާ މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ . 

 ފުރުސަތު ފުރަތަމަ  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މިއޮތ  މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން   1444  މުބާރާތް  ޤުރުޢާން  ކުޅުދުއްފުށި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ވަރު  ތް ކޮއް ކިޔެވުމަށް ހިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނެނ  ދަރިވަރުން ކ ރ ތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ތަރުތ ބު

ނުގެ މަތ  މަހުރަޖަތަށް ދަސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދިނުމުގެ އިތުރުން ޤުރުއާ

މަޝް  މިހާރު  މިގެންދަނ .  ކުރިއަށް  އުފައްދައިގެން  އެއް  ކޮމިޓ އަކާއި ސުވާލުކޮމިޓ   ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމް  މުބާރާތް  މި  ގޮތުން  ވަރާކުރެވިފައިވާ 

މަހުގެ   ދ ފަވާނެ މުގައްރަރާއި   09ން    06ހަމަޖެހިފަ މިއޮތ  އޭްޕރިލް  އިސްކަމެއް  ވަރަށް ބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އަކަށް. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގަ 

ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަ ގިނަ  އިތުރުން ސްކޫލުތަކުން މިދިޔަފަހަރަށްވުރެ  ގެންދިޔުމަށް. އަދި އޭގެ  ކުރިއަށް  ށް ފުރުސަތު އެއްގޮތަށް މި މުބާރާތް 

ކޮ އައުޓްސޯސް  މުބާރާތް  މިއޮތ   ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ދެވިގެންދާނެ.  ފުރުސަތު  މި  ކުލާސްތަކަށްވެސް  ޤުރުއާން  އަދި  ގެން ށް ދެވިގެންދާނެ. 

އްގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައްވެސް އައުޓްސޯސްކޮމަޝްވަރާކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  މި  ހިންގުމަށް 

ކޮ  އައުޓްސޯސް  އެހެންކަމުން  ކަމެއްކަމަށް.  ފައްސޭހަވެގެންދާނެ  ހަމަ  ގެންދިޔުމަކ   ކުރިއަށް  ކޮއްގެ  އައުޓްސޯސް  މުބާރާތްވެސް  ށްގެން  ޤުރުއާން 

 މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  



 

 
 

 

10ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކަމަށް ބަޖެޓްކުރެވިގެން     އަޅުގަނޑުމެން   އާދެ ޢާޠިފާވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ޤުރުއާން މުބާރާތަކ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

އަށް ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައޮތް މުބާރާތެއް. ދެން މިއަހަރުގެ މުބާރާތަކ  ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މައްސަތަށް މަދު ގޮތަކަށް ކުރި

މައްސަލަތަކެއް މިއަހަރު   އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުބާރާތެއް. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މަދު

މިވާ އެޖެންޑާކުރެވިފައި  މިއަދު  އިތުރުން  އޭގެ  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ލިބިގެންދާނެކަން  އިސްލާހް  މުބާރާތް    އެކަންތައްތަކަށް 

ކްްޕލޭންގަވެސް ވަރަށް ބައިވަރު ްޕރޮޖެކްޓްތަކެއް ބިޑްކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއ  މިއަހަރު ވޯ

ންދެވިއްޖެކަމަށްވާނަމަ ހިންގުމަށާއި ވަރަށް ބައިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފަ އެބައޮތް. އެހެންވ މަ މިފަދަ ބޮޑު ހަރަކާތެއް އައުޓްސޯސްކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެ

މަސައްކަތްތަ  އެހެން  އިދާރ  މުވަޒަފުންނަށްވެސް  ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭތ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަގުތު  ފޯކަސްކުރާނެ  ކަށް 

     ފާހަގަކޮއްލަން.މިމަސައްކަތަކ  އައުޓްސޯސް ކޮށްގެންކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ފެންނާތ  މިގޮތަށް ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

މެންބަރ ޢާޠިފާ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވ     ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ރުއާން މުބާރާތްތަކަކަށް ނުވަތަ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކަކަށް އެހާބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދ ގެނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ  ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  މ ގެ ކުރިން ޤު

ކުޅުދުއްފުށ ގެ   ހާސިލްވޭ.  މަގުސަދެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އޭގެން  ގެންދިޔުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު ސިލްސިލާކޮށް  ނޫން.  ރަށެއް  ފިޒުންގެ ހާއޮތް 

ވަރަށް މަދު ހާފިޒުންގެ ނިސްބަތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ރަށްރަށުން ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު އެބަފެނޭ ހާފިޒުން އަދި  ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުވެސް  

 މަރުކަޒުން މިކަހަލަ  އިމާމުންގެ މަތ  ތައުލ މް ހާސިލް ކުރާތަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އަދި ޤުރުއާނާ ބެހޭ

 ކަނޑަނާޅާތ ވެ  ކަންކަމަށް މިވަރުގެ ބޮޑް ސިޓ އަކަށް ފޯކަސް ނުކުރާތ ވެ މިގޮތަށް މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮއްދޭން ބަޖެޓަކާއި އެއްޗެހި

ވަރަކަށް ދަރިވަރުން އަޅުގަނޑަށް   90ގަނޑަކަށް  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގާތްދިޔައަހަރުއެކަމާއި ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އެއާއިއެކު މި

އަހަރާ    20އަހަރާއި    18އަހަރުން މަތި ،    12ގޯސް ނޫންކަމަށްވާނަމަ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިން. އޭގެ ތެރޭގަ އުމުރުފުރާ  މައުލޫމާތު  

ނޑުމެންގެ މިދިޔައަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގަ މާލެއިން ހަމައަށް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރިކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި އަޅުގަ

ތި ދުވަހު  އަދި ގިނަ  ހަރަދެއް ހިގާ  ކޮއްދެއްވި. އަދި އެބޭފުޅު ބޭއްތިއްބުމަށް  ފަނޑިޔާރުކަން  ފަނޑިޔާރުން މިކޮޅުގަ  އްބަވަން ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ކަންތައް ތަރުތ ބްކުރުމަށް އައުޓްސޯސް ކުރުމަކ  މުބާރާތަކ  ބޮޑު ހަރަދެއްދާ މުބާރާތަކަށްވ މަ  ޖެހޭކަންވެސް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. މިފަދަ ބޮޑު  

 މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު. އާދެ މިހާރު ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުވެސް މިވަނ  ނިމިފަ އެހެންކަމުން ބަހުސްގަ ކައު

ހެންކަމުން ދެން މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުށައަޅުއްވާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދުކުރައްވާފަ މިވަނ  އައުޓްސޯސްކޮއްގެން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް. އެ
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އަހާނ    މެންބަރުން    މުބާރާތް   ޤުރުޢާން   ކުޅުދުއްފުށިއަޅުގަނޑު ވޯޓަށް  ފެންނަ  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބިޑްކުރުމަށް   ދެއްވުން ވޯޓު އިންތިޒާމްކޮށް 

 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 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

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

 ޤުރުޢާން  ކުޅުދުއްފުށި"   ކުރާ   އިންތިޒާމް  ކައުންސިލުން  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   އަހުރުގެ  ވަނަ  2023  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ބަރުންމެން  05

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް ހުޅުވާލާއިގެން ބިޑަށް ހިންގުމަށް " މުބާރާތް

 

   އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .މައްސަލަ  06 މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2023  ފެބުރުވަރ   01 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 88ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ރަޖަބް 10 

 2023 ފެބުރުވަރ   01

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުސަރ އޮފިކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 


