
  

1ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/60ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

  10:09ގެ  ދުވަހުބުދަ    ވ    2022ޖޫން    08ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    55  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
   .ޖިމް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ޖިމް އުސޫލް ފާސްކުރުން އިންޑޯ 3.1
 CB4/U/2022-1ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިގުތިޞާދ  މަސައްކަތްކުރުމާއި، މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު ނަންބަރު    3.2

ކައުންސިލަށް ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި     ޅުއްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓަށް ހދ.އަތޮތަ   ސްޓްރ ޓް ފުޑް  ހަޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގެ ދަށުން 
 މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ވިލާ ގެ އިންފާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން  ސާ މްލަތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި މަގުހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ،ކުޅުދުއްފުށި    3.3
 . މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 ގުތަކަށް މަގުބައްތި ލުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން. ރަށުގައި އަނދިރިކޮން ހުރި މަ  3.4
ރަދު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގޮތެއް  ހަ ޓެކާރސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި ވާދަކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޓ މަށް ކުރާ    3.5

 ނިންމުން.
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 60 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2



  

2ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

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

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު .4

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރުކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު   .5

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ      ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1

 . އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ން ފެށުމުގެ ގޮތުން، ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު 55ކުޅުދުއްފުށި 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     55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  
ދުވަސް.   ދަބު،    2022  ންޖޫ  08،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޛުލްޤައިދާ  09  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

ކައުންސިލް މެންބަރު  .06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07 އަދަދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގ09:11ެގަޑި  
ޖިމް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ޖިމް   އިންޑޯ،  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ . އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިހުންނެވ     ލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދުއަލްފާޟި 

ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިގުތިޞާދ  މަސައްކަތްކުރުމާއި، މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު    ، 2  އެޖެންޑާ އައިޓަމް.  އުސޫލް ފާސްކުރުން
ކައުންސިލަށް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެްޕޓަށް ހދ.އަތޮޅު    ޤާއިމްކުރުމަށްގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް ފުޑް  ހަޓެއް    CB4/U/2022-1ނަންބަރު 

ވިލާ  ސާމްލަތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި މަގުހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ،ކުޅުދުއްފުށި    ، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ރަށުގައި އަނދިރިކޮން ހުރި މަގުތަކަށް    ، 4  އައިޓަމް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކުރުމުގެ ގޮތުން  ގެ އިންފާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު  

ޓެކާރސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޓ މް ،  5އައިޓަމް  މަގުބައްތި ލުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.  
 ބަދަލެއް އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  ،  6މް  އައިޓައް ނިންމުން.  ކުޅުދުއްފުށި ވާދަކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޓ މަށް ކުރާ ޙަރަދު އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގޮތެ

ވާނަމަ މެންބަރެއް  ބޭނުންވާ  ތަރުތ ބަށް    ގެންނަން  އެޖެންޑާގެ  އެދެން.  ކޮއްލަދެއްވުން  އިޝާރާތް  އެއްވެސް ގެންނަ  ދަލެއްބަމެންބަރުން  އުމަށް 
 . ށް އަހާލަންއެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަ  ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފަ ނުވާތ 

 ދެއްވިގޮތް   ވޯޓް   މެންބަރުން 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



  

3ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 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 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ޢަހްމަދު   ޢަލ އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު .3

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    55ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05 

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

   . ޖިމް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ޖިމް އުސޫލް ފާސްކުރުން   އިންޑޯ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބަދަލު  އިންޑޯ   ދެ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އުސޫލަށް  ވަގުތ ޖިމް  ބަދަލަކ   އެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ގެނެވިފައި.  ފާސް   މެމްބަރޝިްޕ  މިވަނ  

 ވަގުތ   ފާސް  ތަކަކަށް،ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރާތްކުރާ މ ހުން ވެސް އެދޭތ އާއި އެކު ހަފްތާއަކަށް މެމްބަރޝިްޕ ފާސް ދޭ ގޮތަށް. އަދި މިގޮތަށް

 އިންޑޯމައިގަނޑު އަނެއް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޤައުމ  ޓ މްތަކުގެ އެތްލ ޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް    ރުފިޔާ ނަގާ ގޮތަށް. ދެން  70ދެވޭނ  ހަފްތާއަކު  

ދެން އޭގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށ  އެތްލ ޓް މުބާރާތްތަކުގައި  އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް.   16ޖިމް ބޭނުންކުރާއިރު ، ބޭނުން ކުރެވޭނ  އުމުރުން  

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލަކ    ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފ އަކާއި ނުލައި ޖިމް ބޭނުން ކުރެވޭނެ.ކުޅުދުއްފުށި  

 މިއ ، އެހެންކަމުން، މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 



  

4ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ     ސިޓ    އްފުށ  ކުޅުދު 

ޖިމްގެ އުސޫލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ މި ދެބަޔަކ  ވަރަށް މުހިންމު ދެބައި ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނ . އެންމެ ފުރަތަމައިން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ބޭނުންވާ    ލިބިގެން އައ .ވެސް ޖިމް ބޭނުން ކުރަން  މެންނަށް ރިކުއެސްޓް  އަޅުގަނޑު  ޖިމް ބޭނުން ފަރާތްތަކުން  މިއޮތ  ވަގުތ  ގޮތުން  މިހާރު 

މިއޮ މިހާރު  ވެސް  ފ  ނެގޭނެ އުސޫލެއް  އަށް  މެންބަރޝިްޕ  ވަގުތ   ދޫކުރާއިރު  ޙުއްދަ    ، ގޮތަކާއި  ދޫކުރެވޭނެ  ހުއްދަ  ގޮތަކަށް  ތ   ކުރެވޭނެ 

މެންބަރޝިްޕ  ތަމްސ ލުކުރާ ކަނޑައެޅިފައި.ޙާއްސަ  ކުޅުދުއްފުށި  މުބާރާތްތަކުގައި  އަދި  އެތްލ ޓުންނާއި  ޓ މްގެ  ޤައުމ    ، ގޮތެއް  ދެ  ދޫކުރެވޭނެ   

ނ  އެކަމަށް ފަރާތްތަކަށް މުބާރާތައް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން. ދެން މިބައިގައި ތިންވަނަ ޕޮއިންޓުގައި މިއިންނަނ  މި މެންބަރޝިަޕށް ވެސް އެދެވޭ

ކުރެވިފައި  ޕޯމެއްގެ ޙާއްސަ  އެގޮތަށް  ތައްޔާރުވައިރުގައި  މުބާރާތައް  އެތްލ ޓް  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ފެންނަނ   އަޅުގަނޑަށް  މެދުވެރިކޮށެވެ.  ފޯމެއް  ވާ 

ކުރަން    ޒަރިއްޔާއިން   ޙާއެްޕލައި  އަދި  ހުރެދާނެ.ދެން  ތަކެއް  އުނދަގޫ  ކަމުގައިވާނަމަ  ދޭއިރު ޓ މެއް  އެކްސެސް  އެގޮތަށް  ޓ މަކަށް  އްސަކޮން 

ނުވަތަ އެއް ބޭފުޅަކަށް   ނުވަތަ މެނޭޖަރއަކަށް    ނޑުމެން ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ކަމެއް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކްސެސް ނުދ  ޓ މްގެ ކޯޗަށްއަޅުގަ

ތިންވަނަ ޙާއްސަ މެންބަރޝިްޕގެ ބައިގައި  އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަނ      އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކން ރާވާލަފާއި ބޭއްވުން.  އެކްސެސްދ ގެން

ޝުކުރިއްޔާ   ން.މާއްދާ ބަދަލު ކުރުމަށް.މި މެންބަރޝިަޕށް އެދެވޭނ  އެކަމަށް އެދި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ އ މެއިލް އެއް ނުވަތަ ސިޓ އެއްގެ ޒަރ އާއި

 މޭޔަރ.

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

 ބަދަލ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢ ދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުމ  މި ގެނެވުނު ދެ

ހުޅުވާލާފައި މި ހުންނަނ  ވަކި ވަގުތެއް ޖަހަންދެން    11:00ޖިމް ގެ ވަގުތުތައް  މިހާރު    ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމުގައި. އަދި މ ގެއިތުރުން  

ގަޑިއިރަށް ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ    2ފިކްސް ނުކޮށް. ކުރިން އެއްގަޑިއިރާ ބައި މިހާރު ދޮޅުގަޑިއިރަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި ވާއިރު އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކ   

 . ވަގުތު ބަދަލު ކޮށްދެއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅަން ޤަސްދުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު ޑެޕިއުޓ  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާޢ ދު ކުރަން. ދެން މެންބަރު ޢާޠިފާ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ހުށަ

އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން   ކުރިން އެންމެފުރަތަމަ ވެސް މި އުސޫލު މިގޮތަށް ފާހަގަކުރި އިރު ވެސް އެއްގަޑިއިރު  ކުޑަކަމަށް.ހުރި ހުށައެޅުން.  

 ދެ ގަޑި އިރަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރަނގަޅުކަމަށް. 

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 



  

5ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

ބަރ ރިޟްވާން. ވަގުތު މިހާރު މިއިނ  ދޮޅު ގަޑިއިރަށް. ދެން ދޮޅުގަޑިއިރު ދެ ގަޑިއިރަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކައުންސިލް  ސިލް މެންޝުކުރިއްޔާ ކައުން

ޅުން އަޅުގަނޑު އެވަނ  ހުށަހަޅާފައި. މިހާރު މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިމިފައި ވާއިރު ދެ ހުށަ  އަދި ރިޟްވާންމެންބަރ ޢާޠިފާ  

ސިޓ އަކުން   ފާސްދޫކުރާއިރު    އެތްލ ޓުންނަށް  ޓ މުތަކުގެ  އޭގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކ  މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ފައި މިވަނ .މެންނަށް ލިބި

މުގެ ކޯޗް ހެދުން. އަދި ޓ މުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެކްސެސް ނުދ  ޓ   ޖިމް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް   ނުވަތަ  ނުވަތަ އ މެލް އަކުން މެންބަރޝިޕަށް

ފައިސާ   މި ހުށައެޅުމަކ  ރަނގަޅު ހުށައެޅުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލު ކުރަން.  ނުވަތަ މެނޭޖަރ އަށް އެކްސެސްވެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން.

އެހެންކަމުން   ން ކުރެވޭނެ.ދައްކާއިގެން ޖިމް ބޭނުންކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޓ މްތަކަށް ވެސް  މިކަމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫ ނުވެ ޖިމް ބޭނު

 މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާލަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ދެ ގަޑިއިރަށް ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފައިވާ ދެވަނަ ހުށައެޅުމަށް މިހާރު އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދޮޅުގަޑިއިރު

 ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ވަނ  ތާޢ ދު ކުރައްވާފައި. އެހެންކަމުންބަދަލު ކުރުމަށް  

 ދޮޅުގަޑިއިރު ދެ ގަޑިއިރަށް ބަދަލު ކުރަން ފެންނަ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

ގަނޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް   2މިނެޓުން    30ރާއި  ގަނޑ    1  ގަނޑި މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ވެ، ޖިމްގެ ބޭނުން ކުރެވޭ    03
 ނިންމުނެވެ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޔާސަތުން ރި 

އުސޫ ޖިމްގެ  މުޅި  އިސްލާހާއިއެކު  މިދެ  އެހެންކަމުން  ފާސްވެފަ  މިވަނ   އިސްލާހްވެސް  ދެ  ހުށައެޅުނު  އެޖެންޑާއަށް  މި  މިހާރު  ލު  އެހެންވ މަ 

 ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންވަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  



  

6ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 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 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 هللاކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

ދެއްވާފައިވާތ   މެންބަރުން  05 ވޯޓް  އުސޫލާއި  ފެންނަކަމަށް  ކުރުމުގެ  ބޭނުން  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ތަކާއިއެކުއިސްލާހު   ގެނެވުނު  ޖިމް 

   ނިންމެވިއެވެ. 

 02ޖެންޑާ ނަންބަރު  އެ 

އުސޫލު   • ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހ ތެރިކަން  މާލ   މަސައްކަތްކުރުމާއި،  އިގުތިޞާދ   ރަށްރަށުގައި  ހދ.އަތޮޅު 
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓަށް     ގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް ފުޑް  ހަޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް   CB4/U/2022-1ނަންބަރު  

 ތެއް ނިންމުން.  ކައުންސިލަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި މެދު ގޮ  ހދ.އަތޮޅު  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އްޔާރު  މި އެޖެންޑާގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި އޮތ ، އެކޮނިމިކް ސެކްޝަން އިން އަޅުގަނޑު މެންނަށް ްޕރޮޕޯސަލް އެއް ތަ

މިވަނ .  ކުރުމަށްޓަކައި   ކޮށްދެއްވާފައި  އެްޕލައި  ގުރާންޓައް  މި އަދި   މިވަނ .  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  ކުރުމަށް  ފާސް  އުސޫލެއް  ކައުންސިލުން 



  

7ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

ރުފިޔާ   200،000ްޕރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނިފައި މިވަނ  ސްރ ޓް ފުޑް ހަޓެއް ކުޅުދުއްފުށ ގައި ތަރައްޤ  ކުރުމަށް. ސްރ ޓް ފުޑް ހަޓް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް  

ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް މިވަނ  އަންދާޒާ   3000މަހެއްގެ މައްޗަށް  އާންމުދަނ އެއްގެ ގޮތުގައި  އެއް ހަޓް ތަރައްޤ ކުރުމަށް. އަދި  ޙަރަދުވާނެ ކަމަށް.

 ން މި އެޖެންޑާގަ ފުރުތަމަ ފުރުސަތަށް މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  މުއެހެންކަ  ކުރެވިފައި.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙުމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އުސޫލު މިއޮތ  އިޤްތިޞާދ   މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ދަނ  އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި މި އިންނަ ސްރ ޓް ފުޑް ހަޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢާންމު ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި. އެގޮތުން މިހާރު  

ރުފިޔާ، އެހެންކަމަށް ބަލާއިރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރާއި ބައި   3000ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ލަފާކުރެވެނ  އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް  

ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  މި ގުރާންޓުގައި ނަގާ މި އެމައުންޓް ޖެނެރޭޓް ކުރުމަށް އެބަ ހޭދަވޭ.އެގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އިންވެސްޓް  

އްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގައެއް  ނުކުރެވޭ، މ ގެ އެއްގޮތަކ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަން. މިހާރު ސްރ ޓް ހަޓް ޙިދުމަތެ

 ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދު ޙިދުމަތް    އެއްގޮތަކ  އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް  ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަ ކުރެވެނ  މިހާރު މި އިންގޮތުން،  

  ކަންނޭންގެ.އަދި އިތުރަށް ކުޑަކޮށްފަ ދެހަޓް ނުވަތަ ތިން ހަޓް ހެދޭވަރު ވެއްޖެނަމަ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މި ކަވަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވެގެން ދާނެ 

   .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ    އަޅުގަނޑަށް އަދި ހަމަ ވަރަށް ފެނޭ އެކޮނޮމިކް ކޮމިޓ އަށް މ ތި ފޮނުވާލަން.މިކަލަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

 . ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަފުޅައް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާޢ ދު.މެންބަރު އަޙްމަދު އެ ދެއްކެވި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަބްދު އަޙްމަދު  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ތާއ ދު.   هللا އަޅުގަނޑުވެސް  ހަމަ  ވާހަކަފުޅައް  ގޮތުން  ދެއްކެވި  ފާހަގަކޮށްލުމުގެ  އެއްބަސްކަން  އެކަމަށް 

 ފުރުސަތަކަށް އެދުނ . ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ލިބިފައި މިވަނ . މިހާރު  ހެދިފައި އޮތް ްޕރޮޕޯސަލް އިތުރަށް   ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިނުމުނު އިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް   

. ހުށައެޅުއްވ  ކައުންސިލް ،  އިތުރަށް ދިރާކުރުމަށް އެކޮނޮމިކް ކޮމިޓ  އަށް ފޮނުވުމަށްގެނެއުމަށް    ދިރާސަށްކޮށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ

އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާފައި  ފައިވާތ  އާއި  ތާޢ ދު ކުރައްވާ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަދި މެންބަރު ރިޟްވާނު   މި ހުށައެޅުމަށްهللا. މެންބަރު ޢަލ  ޢަބްދު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  މި ހުށައެޅުން ފާސްކުރުމަށް    ނުވާތ 

 



  

8ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  މޭޔަރ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ޢަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  .4

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

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

 ކުރުމަށް  ދިރާސާ  އިތުރަށް  ޕްރޮޕޯސަލް  ހަދާފައިވާ   ސެކްޝަނުން  އިކޮނޮމިކް   ، ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  05

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓ އަށް އިކޮނޮމިކް

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުޅުދުއްފުށި ރަމްޝާވިލާ ގެ އިންފާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން  . ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި މަގުހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ  •
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 



  

9ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި   ހެދުމުގެ  ދެކުނު ފަރާތުން  ، ކުޅ ގެ މިއަދު މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ  އަޅުގަނޑުމެން 

، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން އެގޭގެ އިންފާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ހައްލުކޮށް، އިންފާރު ކުރިން ހުރިގޮތަށް  މަގު  ފުރަތަމަ ސާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން

އަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އާންމު   ރުޖޫޢަ ކުރުމަށްޓަކައި މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ . އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރެން 

މަތިން  އެގޮތުގެ  ކުރުމަށް.  ބައްޓަން  މަސްކަތްތައް  ގޮަަތަކަށް  ނުޖެހޭ  އުފުލަން  ތަކްލ ފު  އޭގެ  ގެއްލުން   އެހެންކަމުން    ރައްޔިތުން  ލިބުނު  އެ 

  ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވާން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުސަތު އަރުވަން. މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގައިމި ކުރެވުނ . މިއެޖެންޑާޙައްލުކުރުމަށް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙުމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި މަގުހެދުމުގެ ތެރޭގައި މިވަނ  ދެ ގެއެއްގެ ފާރަށް ގެއްލުންވެފައި.   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ތްތައް މަސައްކަ އެއް ގެއެއްގެ ފާރު މިހާރުވަނ   ަޕބްލިކް ވޯރކްސް ގެ މަސައްކަތުން މިހާރު މަރާމާތު ކުރެވިފައި. އެހެންނަމަވެސް، ަޕބްލިކް ވޯރކްގެ  

 މިގޭގެ މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެގެންދާތ ވެ ކައުންސިލުން  މި މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް  ހުރިގޮތުން  ތާވަލު  މިހާރު

މި މަސައްކަތް   ަްދަނ   އަވަސްވެގެންކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ . އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މި މަސައްކަތް  

އިތުރު  އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށް މިކަން ކައުންސިލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ކުރުމަށް އަަަޅުގަނޑު ހަމަ ތާޢ ދު ކުރަން.    ށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްކަމަށް. މިގޮތަ

ށް އަޅުގަނޑު ރުފިޔާއިން ދަށުން ކުރިއަށް ގެންަްދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮަަތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަ  35،000ބިޑް އަކަށް ނުގޮސް މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް  

 ދަންވަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ގެތަކަށް  އަޅުގަނޑު ވެސް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ   ޙައްލު  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އެ ހިސާބުގައި ހުންނަ  ގިނަދުވަސްވ  މައްސަލައަކަށް  ވަރަށް 

ކަމެއްކަން. ދިޔަ  ވަންދެން  ލިބިގެން  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ގެތަކަށް  ހުރި  ފަށިގައި  އައްސޭރި  ކައިރ   އާއި   ކުޅި  މައްސަލަ  ވަންނަ   ފެން 

ދެން    އެކަންތައްތައް ހެދުމުން.  މަގެއް  ރަށްޓެހި  ތިމާވެއްޓާއި  ލިބިގެންދިޔަ  މަސައްކަތުން  ކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ނިމުމަކަށް  މިގޮތަށް 

މި ވާހަކަ ކުރަމުންދާއިރު  ތާއ ދުކުރާ  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ކުރަންޖެހޭކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެން  ޙައްލުކުރުމަކ   ގެއްލުންތައް  ލިބޭ  ހެން 

 ދަންނަވާލަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

هللا އި މިވަނ .ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު އަބްދުމި ގޭގެ ފާރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ހައްލު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ

އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފަ އަންދާޒާ ކުރުމަށްފަހު    މަސައްކަތްކުރާ ކަލަހަ ގޮތަކަށް.  މި  އައުޓްސޯސްކޮށްގެން  އިތުރަށް    ރައްވައިފިފާހަގަކު

ކޮށް ސ ދާ ނިންމާކަމުގައި ވަނ ނަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނ .  ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ދެން ނިންމަން ވާނ . އެއ  އައުޓްސޯސް  

ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ދަށްކޮން ކޯޓޭޝަން ނަގައިގެން ކުރެވޭ   35،000 އެ މަސައްކަތް  އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފަ އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން
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އެހެންނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތް  އެހެންގޮތަކަށް ބައްޓަން ކޮށްގެން   ކަމުގައި ވަނ ނަމަ އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެ.

އެހެންވ މަ އެއ  ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ޕޮއިންޓެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ވާތ  އެކަން   ކުރެވިދާނެ.  ރުފިޔާއަށް ވުރެން ދަށުން  35،000ވެސް  

  ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު މިވަނ  ނިމިފައި. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ފާހަގަކޮށްލ .

 ފުރުސަތު ދެވަނަ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙުމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

ނ  އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުން މޭޔަރ އަށް ސާފު ނުވާހެން އަދި އެހާ ބޮޑަށް. އަޅުގަނޑު އަސްލު މި ހުށައަޅަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ރުފިޔާއަށް ވުރެން ދަށުން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ތަރުތ ބު ކުރުމަށް.ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  35،000

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

   ޝުކުރިއްޔާ.  ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ.  ވެސް  އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް   ރުފިޔާއިން ދަށުން 35،000ފާހަގަކޮށްލާނ   އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރަސްމ  ޖަލްސާގައި މެންބަރުންނަށް މުޙާތަބުކުރާއިރުގައި މެންބަރުންގެ ރަސްމ  ނަމުން މުޙާތަބުކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު  

 ، ހަނދުމަފުޅު ކޮށްދެން.ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ސުލޫކ  މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަކ   

މެންބަރުމި ކައުންސިލް  މިވަނ .  ހުށައެޅިފައި  ހުށައެޅުމެއް  އެންމެ  އިރު  ނިމުނު  ފުރުސަތު  ދެ  ބަހުސްގެ  އެޖެންޑާގައި  އަބްދު     هللا އަޙްމަދު 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން   35،000އެ ހުށައެޅުމަކ     .ރައްވާފައިމިވަނ  ތާއ ދުކު  މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން  ކައުންސިލް މެންބަރު  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމަށް

ށް ފުރުސަތު އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް މެންބަރުން ތާއ ދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވޯޓް ދިނުމަ

 ހުޅުވާލަން. 

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 هللاކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިމަގު ހެދުމުގެ ތެރެއިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށ  ލަމްސާވިލާ އިންފާރަށް ލިބިފައިވާ    ދެއްވާފައިވާތ ވެ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް     05

 .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 35،000ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

މަގުތަކަށް މަގުބައްތި ލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  ރަށުގައި އަނދިރިކޮން ހުރި   •

 ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ސިޓ އަކަށް    އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ފަދައިން ރަށުގެ މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުވެސް އެބަހުރި އަދިވެސް ފުދޭ ވަރަކަށް އަނދިރި ހިސާބުތަކެއް. އަމާން

ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކ . ރަށުގެ ސަރަހައްދުތައް ޙެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޮޕލޭން އެންޑް ވޯރކް ްޕލޭންގައި ވެސް  

ލުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ  ރަށުގައި އަނދިރިކޮން ހުރި މަގުތަކަށް      އަލި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މަގު ބައްތި 

   އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލި ފަަަދައިން ރަށުގެ އަނދިރިކޮން ހުރި މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ   .  މޭޔަރ   ޝުކުރިއްޔާ

ްޕލޭންގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވެސް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އޮތްކަމެއް.ްޕލޭންގައި      އެކުލަވާލައި  ވެސް   ފުރަތަމަ  އައިއިރު   ހިމެނިފައި  ހިސާބަށް  މިހާ 

އައުޓްސޯސް ކުރެވިގެން ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި   ގަނޑުމެން  މަގުބައްތ ގެ މަރާމާތުގެ ކަންތައްތަކާއި ބައްތި ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުން މިއައ އަޅު



  

12ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

ބަލާކަމުގައި ވާނ ނަމަ  ހަވާލުކުރެވިގެން.  ޖަހަން  ނެތްމަގުމަގުގާއި ބައްތި  ބައްތި  މިހާރު  މަގުންގޮސް އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑު   ދެން އެ  މިއ  ވަރަށް 

 ތަންތަނުގައި ހަރަދެއް ހިނގާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި މިއޮތ . އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވެނ  ވަކިން އަޅުގަނޑުމެން އަލައް ބައްތި ޖަހާ

އެންމެ   ކައުންސިލަށް   ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ބައްތި ޖެހުމަށް ވަކި ްޕރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކ  މާލ  ގޮތުން ވެސް އަދި މަސައްކަތުގެ ސްޕ ޑަށް

މެން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މަގުގައި މަގުބައްތި  ފައިދާ ހުރި ގޮތްކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު

މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިބެލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހުރިހާ ތަންތަނެއް   ޖަހަން ހުރި ތަންތަނާއި މިކަންކަމަށް ހޭދަވާނެ ޖުމްލަ ޙަރަދު. ދެން މިހާރު  

އުނދަގޫވާނެކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  އި ވިޔަސް އެއަށް ހަރަދުވާނެ ހަރަދަކާއި ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި މިހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލުމަކި  އެނގުނު ކަމުގަ

    ޤަބޫލު ކުރެވޭތ  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މި މައްސަލަ މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް. ޝުކުރުއްޔާ މޭޔަރ.

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ދުއްފުށި ކުޅު 

އަޅުގަނޑު  ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އަޅުގަނޑުގެ    ޑެޕިއުޓ ގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން..  މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

ދެ ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑަށް ރިކުއެސްޓް ވެސް އައި މިކަމާއި ގުޅިގެން، އެ ވަހާކަތައް މިހާރުވެސް   ދާއިރާގަވެސް މިހަކަލަ އަނދިރި މަގުތައް އެބަހުރި.

، އަދި ރަށުން ބޭރުން މި ރަށަށް  ޖެހުމުން ރައްޔިތުނައް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެގެންދޭ  ދެން މިގޮތަށް މަގު ބައްތި  އި ދެކެވެމުންދޭ ގަމުނިސިަޕލް ކޮމިޓ   

 ޝުކުރިއްޔާ.ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ރަށަކ  އަމާން ރައްކާތެރި ރަށެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވިގެންދާނެ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުމ  ރަށުތެރެ އަލި ކުރުމަކ   

ސަރަހައްދެއްގައި މިވަގުތު   15 ަބލާފައި މިވަނ .ސަރަހައްދެއް  15ވަރަށް އާޖެންޓްކޮން އަޅުގަނޑުމެން  ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްކަމަކު މިހާރު  

 ވުން އެކަށ ގެންަްވާތ . .މި ޕްރޮޖެކްޓް ޮބޑުކުރަން ކުރަން ހަދާތ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްލައިޓް ހަރުކުރަން ޭބނުންވެފައި ހުރ މަ

ދި ކޮމިޓ  މަރުލަހާގަ ވެސް ޕްރޮޖެޓްކުރަން އެދޭތ  ލައިޓަކާއި ޕްރޮޖެކްޓް ކޮށްގެން އަ  15އިތުރަށް މުޅި ހުރިހާ އެއްޗެހި ނުލައި މި  

 . ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

ވަޑައިގެން  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު   މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާފައި ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައް އެދި 

ހުޅުވާލަ  ވާނަމަ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުސަތު  ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރެއް ހުރި ކަމުގައި  އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަން  އިތުރު ން.މިވަނ . އެހެންކަމުން އަދި 

ފުރުސަތުގައި ފުރަތަމަ  ވާނަމަ  ނުވާކަމުގައި  ބޭނުންފުޅު  ބައިވެރިވާން  ބަހުސްގައި  ހުށައެޅުން، މެންބަރެއް  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ    

ކަމެއް   ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ކަލްކިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަދި އިތުރަށް  ދާނެ ޙަރަދު  ހުރި ސަރަހައްދުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް  ހުރިނަމަ އަނދިރިކޮން 

ކައު މިވަނ .  ހުށައަޅާފައި  ފޮނުވުމަށް  ކޮމިޓ އަށް  މިނިސިޕަލް  ތާޢ ދު  ދިރާސާކުރުމަށް   ހުށައެޅުމައް  މި  ޢަލ   ޢާޠިފާ  މެންބަރު  ންސިލް 

ކައުންސިލް  ކުރައްވާކަމަށް ވާނަމަ  ކަމުގައި  ފާސްވެއްޖެ  މިގޮތަށް  މިކުރަނ   ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑު  ރިޟްވާން ހިއްސާކުރެއްވިމެ.އެހެންކަމުން    ންބަރު 



  

13ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

އަލިއެޅުވިގެންދާނެ   ތެރެއިން  އޭގެ  ވެސް  ހުށައަޅުއްވާފައި ވާހަކަފުޅައް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   އެއ   ހުށައެޅިފައި،  މިއިނ   ހުށައެޅުމެއް  ކަމަށް.އެންމެ 

 ހުށައެޅުން.މި ހުށައެޅުމަށް ތާޢ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި 

 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:

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

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

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

 

  އިތުރަށް   ހަރަދުތަށް  ްޕރޮޖެކްގެ  މަގުބައްތިލުމުގެ  މަގުތަކަށް  ހުރި  އަނދިރިކޮށް  ރަށުގެ  ، ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 . ނިންމުނެވެ ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓ އަށް  މުނިސިަޕލް ދިރާސާކުރުމަށް

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރާ   • ކުޅުދުއްފުށި ވާދަކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޓ މަށް  ރަދު އިތުރު  ހަ ޓެކާރސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޓ މް 
 ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުން. 



  

14ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ސިޓ އިން މިވަނ  ދަތުރު ކޮށްފައި. އަދި އުތުރުގެ  ންޑް ފިނާލޭއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށި  ގެ ގްރޭއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޓެކާރސް

ޓ މާއެކު ކުޅުމަށްޓަކާއިޗެންޕިއަންގެ ގޮތުގައި ޗެންޕިއަންގެ ގޮތުގައި އޮތް ވާދޫ  ދުވަހުގައި އޮންނަ   10  މިމަހުގެ  . އަދި މިހާރުގެ ދެކުނުގެ  ވަނަ 

ދަ ޓ މު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންކަމުން، ތުރުކުރާނެ.މެޗަށް   . ބަޖެޓުމިއަދު  ފާސްކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާކުރެވިގެން  ފޫ ކުރިން  ޙަރަދުތައް  ޓ މުގެ  ން 

ކަމަށް ްޕރޮކިއުމަންޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނ  މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަށްޓަކައި ރުފިޔާ ދާނެ  25،000އިތުރަށް  ނުބެއްދޭތ   

މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސްގައި ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު    ޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނި މި މައްސަލަ.މިއަދު އެ

   އަރުވަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ޓެކާރސް މުބާރަތުގެ ގުރޭންޑް ފިނާލޭއަށް ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި ދަތުރުކޮށް ވާދަކުރުމަށް މިއަދު ފުރަން އޮތްއިރުގައި ކުރިން   .މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް، ރިޔާސަތުން ހުށައަޅުއްވާފައި   25،000ށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޙަރަދުތައް ނުފުއްދޭކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުން  ފާސްކޮ

 ފުރިހަމަ  ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢ ދު ކުރަން. ދެން ހަމަ މިފުރުސަތުގަ ޓެކާރސް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓ މް ކުޅުދުއްފުޓައް ވަރަށް އޮތް

 ކާމިޔާބ އަކަށް އެދެން.ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

، ްޕރޮކިއުމަންޓުން ފޮނުވާފައި އިން އެޖެންޑާގައި އިތުރަށް ބަހުސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ  

މިގޮތަށް މި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ މެންބަރުން ވޯޓް  ރުފިޔާ ފާސްކުރުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ     2،5000ކަމުގައިވާ  އަދަދު 

   ހުޅުވާލަން. ދިނުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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 



  

15ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު .3

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

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

 ކުރިން  ހަރަދުކުރުމަށް  ޓ މަށް  ވާދަކުރާތ   ކުޅުދުއްފުށި   ޓ މް  ފައިނަލްގައި  މުބާރާތުގެ   ޓެކާސް  ، ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ ން ރިޔާސަތު ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 25،000 ކުރުމަށް  ޙަރަދު އިތުރަށް  ނުފުއްދޭތ  ޙަރަދުތައް  ބަޖެޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ 5މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ނިންމުން ބައްދަލުވުން  

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.   ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1443ޛުއްޤައިދާ  09

 2022ޖޫން  08

  هللاބްދުޢައާއިޝަތު  އޮފިސަރ އ.ކައުންސިލް  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

 

 


