
 

 

 

1ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/165ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   69ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

  އަންގާރަ   ވ   2022  ސެްޕޓެންބަރު  21ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    69  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   09: 24ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 66ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1 

 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  67ޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކު 3.2

 .ކަނޑައެޅުން  ބަޖެޓް  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  ްޕރޮގުރާމްގެ  ޓްރެއިނިން   ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް   ގުޅިގެން   ސްކައުޓާއި  މޯލްޑިވުސް 3.3

ބަޖެޓް    3.4 ހަރަދުކުރާނެ  ކޮންފަރެންސަށް  ޓ ޗަރުންގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  އެޑިއުކޭޝަނުން  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް 

 .ކަނޑައެޅުން

 .  ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ހަރަދުކުރުމަށް .3.5

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކުޅުދުއްފުށި  3.6 ކައުންސިލުން  އެޅުމަށް،  ސްޓޭޖެއް  ަޕބްލިކް  ސްޓޭޖް    ސިޓ ގައި  އެއްގޮތަށް  ކުރެހުމާއި  ކޮންސެްޕޓް 

  .ހޯދުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުންފަރާތެއް  ޑިޒައިންކޮށް ބ .އޯ.ކިޔު ހަދާދޭނެ

އަދި  މޭޔަރ  3.7 ޓްރެއިނިން  ކުރުމަށް    އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޑިޒާސްޓަރ ރެޒިލިއަންސް ލ ޑަރސް  ބައިވެރިވުމަށް ކޮރެއާއަށް  ފޯރަމުގައި 

  .ހަރަދުތައް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 

 

2ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     69ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލ  ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 69ކުޅުދުއްފުށި 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     69  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

ދުވަސް.   ދަބު ،    2022  ސެްޕޓެންބަރ  21،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޞަފަރު  18  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

މޭޔަރ މިވަގުތު   .04 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:24 ގަޑި

ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ހުންނެވ  އަހަރ     ހުންނެވ  ރަސްމ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރަށުން ބޭރުގައި.

. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން    66ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް    އްޓ ގައި.ޗު

އެޖެންޑާ . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   67ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ؛ 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  .ކަނޑައެޅުން  ބަޖެޓް  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  ްޕރޮގުރާމްގެ  ޓްރެއިނިން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ގުޅިގެން  ސްކައުޓާއި  މޯލްޑިވުސް ؛  3އައިޓަމް  

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓ ޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސަށް ހަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓް  ؛  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ؛  6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .   ކަނޑައެޅުންބަޖެޓް    ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ހަރަދުކުރުމަށް ؛  5އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ކަނޑައެޅުން

ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޭޖް ޑިޒައިންކޮށް ބ .އޯ.ކިޔު    ސިޓ ގައި ަޕބްލިކް ސްޓޭޖެއް އެޅުމަށް، ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ކުޅުދުއްފުށި

އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޑިޒާސްޓަރ ރެޒިލިއަންސް   މޭޔަރ ؛  7އެޖެންޑާ އައިޓަމް     .ފަރާތެއް ހޯދުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން  ހަދާދޭނެ

  .ހަރަދުތައް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮރެއާއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ލ ޑަރސް ޓްރެއިނިން އަދި



 

 

 

3ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ހުށައެޅުފައި ނުވާތ  ގެންނަން 

 ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް  

 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 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    69ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   66  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 

 



 

 

 

4ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

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

 އަހާލަން. 

 ގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި 

 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 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  67  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   67  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •



 

 

 

5ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ   ވެސްބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    67ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

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

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

 އަހާލަން. 

 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 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  67  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ޔައުމިއްޔާ

 

 



 

 

 

6ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އިންތިޒާމްތައް   ޕްރޮގުރާމްގެ   ޓްރެއިނިން   ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިންގުމަށް   ގުޅިގެން   ސްކައުޓާއި   މޯލްޑިވުސް  •

 .  ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް   ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ސްކައުޓުން މިހާރު މިވަނ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއިއެކު ޒުވާނުން އަދި ސްކޫލް ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

މަކަށްވުމާއި އެކ ގަ  ްޕރޮގުރާމަތަކެއް ހިންގުމަށް ހުށައަޅުއްވާފަ. އެހެންވ މާ މިކަންކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލެއިންގައިވެސް ހިމެނޭ ކަ

  ހިސާބުން މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ްޕރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން. މިހާ    މި

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ބޮޑ ސްގެ ޚަރަކާތްތައް   ޔުނ ފޯމް ޑެޕިއުޓ ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ     މޭޔަރ.ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ  

ދަރިވަރުން ނުކުންނައިރު ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެ ދަރިވަރުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮއްދ ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނަށް    މިއ  ދަރިވަރުންނަށް

އަހަރާއި   18މިއޮތ     ގައިގާ އަށަގަތުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ހަރަކާތެއް. މި ހަރަކާތް މިފަހަރު ސްކައުޓް އެސޯޝިއޭޝަނުން ހިންގާގޮތައް ހަމަޖެހިފައި

ޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދިންނަށް. އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަނ  މ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށާއި މިހާރުވެސް ސްކައު  25

ފްލެއިންގަ ހުރި  ހަރަކާތެއްކަން އަދި މި އުމުރުފުރާއަކ  މިހަރަކާތް ހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅު އުމުރުފުރާކަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ހާސަލްވާނެ ޔުނ ފޯމްއެކްޓިވިޓ ތަކެއްވެސް  ހުށައަޅަނ   އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށްވާތ    ްޕރޮގްރާމްތަކެއް   އިތުރުކުރުމަށް  ޚަރަކާތްތައް  ބޮޑ ސްތަކުގެ   

 ޝުކުރިއްޔާ.   މިކަމަށް ހަރަދު ކުރުމަށް. ރުފިޔާގެ 30،000ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ އެކްޓިވިޓ  އިފައިވާކަނޑައަޅަ  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

މޭޔަރ. ޑެޕިއުޓ   އަޅުގަނޑު    ޝުކުރިއްޔާ  އެހެންވ މަ  ކަންނޭގެ.  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އެދެއްކެވ   ބަޖެޓަށް   30،000ޢާޠިފާ  ރުފިޔާގެ 

 ތާއިދުކުރަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ޚަރަކާތްތައް  ބޮޑ ސްތަކުގެ  ޔުނ ފޯމްއަށް ހުށައެޅިފަ މިއޮތ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް. އެއ  މެންބަރ ޢާޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ،  މި އެޖެންޑާއެހެންވ މަ  

މަށް  މޯލްޑިވުސް ސްކައުޓާއި ގުޅިގެން ހިންގު  ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ   އެކްޓިވިޓ   އިފައިވާ ކަނޑައަޅަ  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް  ްޕރޮގްރާމްތަކެއް   އިތުރުކުރުމަށް 



 

 

 

7ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

އިންތިޒާމްތައް   ްޕރޮގުރާމްގެ  ޓުރެއިނިން  މެންބަރ   ރުފިޔާގެ  30،000    ހަމަޖެއްސުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ  ހުށައެޅުމަށް  މި  ކަނޑައެޅުން.  ބަޖެޓެއް 

 އާމިނަތު މަޖ ދާގެ ތާއ ދު ލިބިފައިވުމާއިއެކު މިހުށައެޅުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލަން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 

 އިންތިޒާމްތައް   ްޕރޮގުރާމްގެ  ޓްރެއިނިން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ގުޅިގެން  ސްކައުޓާއި  މޯލްޑިވުސް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

 ބަޖެޓުގެ   އެކްޓިވިޓ   އިފައިވާކަނޑައަޅަ  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް  ްޕރޮގްރާމްތަކެއް  އިތުރުކުރުމަށް  ޚަރަކާތްތައް  ބޮޑ ސްތަކުގެ  ޔުނ ފޯމް  ހަމަޖެއްސުމަށް

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 30،000  ހަރަދުކުރުމަށް ތެރެއިން

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކޮންފަރެންސަށް   ޓ ޗަރުންގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިންގުމަށް   އެޑިއުކޭޝަނުން   އޮފް   އިންސްޓިޓިއުޓް   ނޭޝަނަލް  •

 .  ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް   ހަރަދުކުރާނެ 

 



 

 

 

8ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މިއެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  މިހާ ހިސާބުން 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

. އިންޓާރނޭޝަނަލް ޓ ޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަކ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. ދެން ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ 

މަ  ނެއްހެން ބުނާނަމިވަރުގެ ބޮޑު އިވެންޓެއް ކުރިއަށްދާއިރުގަ ކުޅުދުއްފުށި ބޮޑަށް އިސްތިހާރު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ހިންގަން ޖެހޭ. މިއ  އަ

ޔޫތްޑޭގަ ޔޮޓް ރެލ އެއް މިކޮޅުގަ ކުރިއަށްދާކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮވެފަ، އެދުވަހުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެންވަނ  މ ގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެނާއި  މިއަންނަނ   އިވެންޓެއް  ބޮޑު  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް  ކުރެވިފަ.  ހަރަދުކުރަމުންދާއިރު  ކެންސަލް   

މިކަލަ އަންނަނ   ބުޑޭންކުރެވެމުން  އިސްތިހާރުމާއި  މިރަށް  ކުރިން   އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހުށައަޅަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވ މަ  ކޮއްގެން.  ކަންތައްތަކެއް 

   ރުމަށް.ޔާ މިކަމަށް ހަރަދުކުފިކެންސަލްކުރެވިފައިވާ ޔޮޓް ރެލ އަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުން އެއްލައްކަ ރު 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

ކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން މެންބަރ ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާވާހަ  . ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި  ޖެހޭ  ތައްޔާރުވާން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މިއިވެންޓަށް  އިވެންޓަކަށްވާތ   އިންޓާރނޭޝަނަލް  މިއިވެންޓަކ   ރަށް   ބޭނުންވަނ  

ގޮތަކ   ދައްކާ  ކިހިނެތްކަން،  ދައްކާނ   އެބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންކަމުން  އިމޭޖެއް.  ކުރާއި  ކުރިއޭޓް  އަޅުގަނޑުމެން   

ގެނައުމަށް. އެހެންކަމުން   ޓުވަރިޒަމާއި ހޯމް ސްޓޭ މިރަށަށް  ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަކ   މިތައްޔާރުވަނ  ފެސްޓިވް  މިއިންވެންޓު ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

 ލަން.  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޢާޠިފާ. މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސް ކުރެއްވި ދެމެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިރަށުގައި ޓުވަރިޒަމް ްޕރޮމޯޓް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ޓ ޗާރސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މިއ   ހަރަކާތަކ .  މި  ހަރަކާތެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ކަންކޮޅުތަކުން ކުރުމަށް  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ކޮންފަރެންސެއްކަމުން   

ހަމައަށް މިއިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަން މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބައިވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރައްމުންދާނެތ  ވ  އެންމެ ފުރި

މިއެޖެންޑާ އައިއިރުގަ  ހިސާބަށް  މިހާ  ފާހަގަކުރަން.  މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑު  ރިޟްވާން  މެންބަރ  އެއ   ހުށައެޅުމެއް.  އެންމެ  މިއޮތ   ލިބިފަ  އަށް 

ން ބަޖެޓު   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް  ސަގާފަތް   ކުރުމަށް   ްޕރޮމޯޓް  ޓުއަރިޒަމް  ހެރިޓޭޖް  ރެލ ގައި  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޔޮޓް 
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ދު  މިކޮންފަރެންސަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ހުށައެޅިފައޮތް ހުށައެޅުމެއް. މި ހުށައެޅުމަށް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ  ވަނ  ތާއ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް    100،000

  އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް މިހާ ހިސާބުން ވޯޓަކަށް އަހާލަން. ކުރައްވާފަ.

 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 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 

  ޓ ޗަރުންގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިންގުމަށް  އެޑިއުކޭޝަނުން  އޮފް   އިންސްޓިޓިއުޓް  ނޭޝަނަލް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް   ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ްޕރޮމޯޓް   ޓުއަރިޒަމް  ހެރިޓޭޖް  ރެލ ގައި  ޔޮޓް   ހަރަދުކުރުމަށް   ކޮންފަރެންސަށް

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 100،000  ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ އެކްޓިވިޓ 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް   ހަރަދުކުރުމަށް   ރަސްމިއްޔާތައް   ހުޅުވުމުގެ   ރަށްމަތިފަންނު  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

މިއ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވިފަހުން ސަތޭކަ ފަސެންޓް އަޅުގަނޑުމެން ހަރަދުކުރި ފުރަތަމަ ފުރޮޖެކްޓް   މޭޔަރ.ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ  

ތައްޔާރުވެފަ މިވަނ . އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފެށ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހިތްފައްސޭހަކޮއްލަން ނުވަތަ މިގޮތައް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމި މިހާރު ހުޅުވަން  

ން ހުޅުވުމުގެ  އްމު ރައްޔިތުން ނިކުމެލާނެ ތަނެއް ނެތ މަ އަޅުގަނޑުމެން މިތަން ތަރައްޤ ކޮށް ހުޅުވުމަކާއި ހިސާބަށް ގެންދެވިފަ މިވަނ . އެހެންކަމުއާ

 ށް.   ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާލަން ޔޮޓް ރެލ ގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރާގޮތަ 20،000ގޮތުން ކުޑަ އިވެންޓެއް ބާއްވާލަން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

 އަޅުގަނޑު ތައ ދު. 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

އަޅުގަނޑުމެން ކެންޭޕނުގަ ވ  ވަރަށް ބޮޑު ވައުދެއް އެއ  ހިތްފައްސޭހަ  އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  މމޭޔަރ.    ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

އްކާލާ ހެދޭނެ ތަންތައް ތަންތަން މިރަށުގަ ތަރައްޤ ކުރުމަކ . ހާއްސަކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވ  މ ހުންނާއި ކުޑަކުދިން ނުކުމެލާ ކުޅެލާ، އިށިއިދެ ވާހަކަދަ

އަޅު މަސައްކަތް.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުރެވުނު  އެގޮތުން  މިއ   ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ރިޟްވާންވެސް  މެންބަރ  އެގޮތުން  ގަނޑު ތަރައްޤ ކުމަކ . 

އެކު ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމައެއާއިއުންމ ދުކުރަނ  އަދި އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފަ އޮތ ވެސް އިތުރު ޕާކްތައް މިރަށުގަ ތަރައްޤ ކުރުމަށް.  

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ؟ޢާޠިފާ. މެންބަރ އާމިނަތު މަޖ ދާވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ ، ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ބޭނުންވޭތޯޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

 ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ބޭނުމެއް ނޫން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރަށްމަރިފަންނު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމަށް މެންބަރ މުހައްމަދު ރިޟްވާން ހުށައަޅުއް ވައިފައިވާ  އެހެންވ މާ މިހާ ހިސާބުން 

ކަމުގައިވާ    ޭބއްވުމަށް   ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް  ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ޕްރޮމޯޓް  ޓުއަރިޒަމް  ހެރިޓޭޖް  ރެލ ގައި  ޔޮޓްހުށައެޅުން 
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ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ހަރަދު ކުރުމަށް   ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ   20،000  ތެރެއިން  ަބޖެޓުގެ  އެކްޓިވިޓ   ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ށް ކަނެގުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް މެންަބރ މަޖ ދާ އަދި މެންަބރ ޢާޠިފާ ވެސް ތާއ ދު ކުރައްވައިފައިވޭ. މިހާ ހިސާުބން މި ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަ

 އަހާލަން. 

 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 

 ޓުއަރިޒަމް  ހެރިޓޭޖް  ރެލ ގައި  ޔޮޓް  ހަރަދުކުރުމަށް   ރަސްމިއްޔާތައް  ހުޅުވުމުގެ  ރަށްމަތިފަންނު  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   04

 ބަޖެޓެއް   ރުފިޔާގެ  20،000  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ   އެކްޓިވިޓ   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް   ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް  ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ްޕރޮމޯޓް

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް
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 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރެހުމާއި   ކޮންސެޕްޓް   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލުން   ، އެޅުމަށް   ސްޓޭޖެއް   ޕަބްލިކް   ސިޓ ގައި   ކުޅުދުއްފުށި  •

  ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ހޯދުމާއި   ފަރާތެއް   ހަދާދޭނެ   ކިޔު . އޯ . ބ    ޑިޒައިންކޮށް   ސްޓޭޖް   އެއްގޮތަށް 

 . ކަނޑައެޅުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މ ގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ަޕބްލިކް ސްޓޭޖެއް އެޅުމަށް ބަޔަކަށް ބ .އޯ.ކިއު ހެދުމަށް ހަވާލު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

ނު  ކުރިއަށް  އެމަސައްކަތް  އެހެންނަމަވެސް  ކުރިއަށް ކުރެވިފަ.  މަސައްކަތް  އެ  އެފަރާތަށް  އަންގާފަ  ކައުންސިލަށް  މިވަނ   ވެންޑާއިން  ގެންގޮސް 

ކޮށް ބަޖެޓް  ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން ޖެހިފަ މި އޮތ . އެހެންވ މަ މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   ގެބަހުސްއަށް  މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އެހެންވ މަ    ވާތ  އެޖެންޑާކުރެވިފަ މިއޮތ .  އި  ކަނޑައެޅުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

މެން ކުޅުދުއްފުޓަށް ވަރަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ސްޓޭޖެއް މި ސްޓޭޖަކ . އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އިވެންޓެއް އަޅުގަނޑުމޭޔަރ.  ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ  

ދަލުވުމެއް ބާއްވަންވިޔަސް ސްޓޭޖްގެ ދަތިކަނ އެބައާދޭ. ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ދަރުސްއެއް ނުވަތަ މިއުޒިކް ޝޯއެއް އަދި ރައްޔިތުންގެ ބައް 

ޔޫތް ޑޭގަވެސް ބާއްވަންވިޔަސް ަޕބްލިކް ސްޓޭޖެއް ނެތ މަ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ އަކަށް ވެގެން އައި އިރުގަ ނެތުމަކ  އަޅުގަނޑު ހިތާމަ ކުރާކަމެއް.  

މުހިންމު ކަމަކަށްވާތ  އެވަގުތުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތ  ސްޓޭޖެ ބޭނުންވި، ދެން  އް އެޅުނުކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތަށް ސްޓޭޖެއް 

ކައި ހަވާލު  އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތެއް މިއ . އޭރުވެސްވަނ  ދާއިމ  ސްޓޭޖެއްގެ މަސައްކަތް ފެށި ބ .އޯ.ކިއު ހަދަން ބަޔަ 

ވަނަ ފަހަރަށްވެސް މި މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ނަމަވެސް އޭރުވެސް ހަމަ ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް އެފުރުސަތު ވަނ  ގެއްލިފަ. އޭގެ ފަހުން ދެ ކުރެވިފަ.  

 ކައުންސިލުން    ރުފިޔާ  150،000  އެހެންކަމުން    ކުރިންވެސް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވ  ދާއިމ  ސްޓޭޖެއް އެޅުމަށްހަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ނުގޮސްފަވަނ .  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.  ކިޔު.އޯ.ބ  ޑިޒައިންކޮށް  ސްޓޭޖް އެއްގޮތަށް ކުރެހުމާއި ކޮންސެްޕޓް   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 އަދި އިތުރު ފުރުސަތެއް މި އެޖެންޑާގަ ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން. 
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 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

 މޭޔަރ. ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   ޑެޕިއުޓ  ޝުކުރިއްޔާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލ . މިއެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފަ މިއޮތ  މެންބަރު ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމެއް. އެއ   ޝުކުރިއްޔާ

 ހަދާދޭނެ  ކިޔު .އޯ.ބ   ޑިޒައިންކޮށް  ސްޓޭޖް  އެއްގޮތަށް  ކުރެހުމާއި   ކޮންސެޕްޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  ،އެޅުމަށް  ސްޓޭޖެއް  ޕަްބލިކް

 ަބޖެޓުގެ  ަބޖެޓްކޮއްފައިވާ  އެޅުމަށް  ސްޓޭޖެއް   ދާއިމ    ކަނޑައެޅުމަށް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  150،000  އަދި އެމަސައްކަތައް  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް

 ށް ވޯޓަކަށް އަހާލަން.މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލ  ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންކަމުން އެ ހުށައެޅުމައެ ހަރު ކުރުމަށް. އަދި އެ ހުށައެޅުމަށް    ތެރެއިން

 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 



 

 

 

14ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

  ކޮންސެޕްޓް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ކައުންސިލުން  ، އެޅުމަށް  ސްޓޭޖެއް  ަޕބްލިކް  ސިޓ ގައި   ކުޅުދުއްފުށި  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

 ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ  ބަޖެޓްކޮއްފައިވާ  އެޅުމަށް   ސްޓޭޖެއް  ދާއިމ   ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް  ހަދާދޭނެ   ކިޔު. އޯ.ބ   ޑިޒައިންކޮށް  ސްޓޭޖް   އެއްގޮތަށް  ކުރެހުމާއި

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ  150،000

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބައިވެރިވުމަށް   ފޯރަމުގައި   އަދި   ޓްރެއިނިން   ލ ޑަރސް  ރެޒިލިއަންސް   ޑިޒާސްޓަރ   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ   އަދި   މޭޔަރ  •

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މެދު   ކުރުމާއި   ހަރަދުތައް   ދަތުރުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ކުރުމަށް   ކޮރެއާއަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގެ ކެންޭޕނުގައި ބައިވެރިވެފަ އަދި މިއާއި   2030ވަނަ ދުވަހު ވާނ  އެމް.ސ .އާރ    19ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ޖޫންމަހުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  

ަބއިވެރިވުމަށް މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރަށް   ފޯރަމުގައި  ޓްރެއިނިން  ލ ޑަރސް  ރެޒިލިއަންސް  ޑިޒާސްޓަރގުޅިގެން ކޮރިއާގަ މިއޮންނަ  

ޭބރުގަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ވަނ  ދައުވަތު ލިިބފަ. އެހެންވ މަ މި ދަތުރުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް މިކުރައްވަނ  ޔޫ.އެން.ޑ .އާރގެ ފަރާތުން 

ގޮ ކުރައްވާ  އެކޮޅުން  ހަރަދު  ކުރާ  ދިއުމަށް  މާލެ  ކުޅުދުއްފުށިން  އެހެންނަމަވެސް  ކައުންސިލުން ހަރަދެއް.  ނުވާތ   ހަމަޖެހިފައި  ތަށް 

 . ހަމަޖެއްސުމަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ މިވަނ . އެހެންވ މަ މިހާ ހިސާުބން މިއެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 

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

މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުމ  ކޮރިއާއިން މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރަށް މިދެއްވި ދައުވަތަކ  މި ވަރަށް މުހިންމު   ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

  ކުރަނ . އެއ  ޑެޕިއުޓ ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެމް.ސ .އާރ ދައުވަތެއް. ތިބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ދަތުރެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

މަށް ގަ ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ހަމައެކަނި ސިޓ  އަކ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  އަދި އެ އެޖެންޑާގައި ހުރިކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލްކުރު 2030

އަދި ކާރިސ  މި ޓުރެއިނިންގައި ބައިވެރިވ މަ.  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ސާފްވެގެންދާނެ  

އެމް.ސ .އާރ   އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގަ  ކުޑަކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން   2030ހިރާސް ކުޑަކުރުމާއި ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން  ގަ 

ޝަން އިތުރުކުރުމާއި  ބައިވެރިވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބައިވަރު ފައިދާތަކެއް އެބަހުރި އަދި ހަމައެއާއި އެކު ސިޓ  ޓް ސިޓ  ކަނެކް 

ށް ކުޅުދުއްފުށިން މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަކުން މި ޓުރެއިނިން މަގުފަހިވެ ނެޓްވޯކް ބިލްޑްކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނ . އެހެންކަމުން މިކަމަ

 ތެރެއިން އެހަރަދުކުރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. މާލެއަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  އިދާރ  ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކުގެ 



 

 

 

15ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ   ކައުންސިލް  މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްޔާ  އިތުރު  ތާއ ދުކުރައްވާނެ  ހުށައެޅުމަށް  ހުށައެޅުއްވި  ޢާޠިފާ  މެންބަރ  މިއެޖެންޑާއަށް  ޢަލ .  ޢާޠިފާ 

  ރެޒިލިއަންސް  މެންބަރ ޢާޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފަ ވާ ހުށައެޅުމަކ  މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  ިިޒާސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާނ މެންބަރ މަޖ ދާ.  ބޭނުންވޭ.  

  ހަރަދުގެ   ހިންގުމުގެ  އިދާރ   ހަރަދުތައް ނިންމުމަށް  ރާއްޖޭގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ކޮރެއާއަށް  ބައިވެރިވުމަށް  ފޯރަމުގައި  އަދި  ޓްރެއިނިން  ލ ޑަރސް

ތައް ކުރުމަށް އަދި މި ހުށައެޅުމަށްވަނ  މެންބަރ މަޖ ދާ އަދި މެންބަރ ރިޟްވާންވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް  އެ ހަރަދު  ތެރެއިން

 މި ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާލަން. 

 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4
 

 ފޯރަމުގައި  އަދި  ޓްރެއިނިން  ލ ޑަރސް  ރެޒިލިއަންސް  ޑިޒާސްޓަރ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ    އަދި  މޭޔަރ  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   04

 ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް  ތެރެއިން   ހަރަދުގެ  ހިންގުމުގެ  އިދާރ   ހަރަދުތައް  ރާއްޖޭގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ކޮރެއާއަށް  ބައިވެރިވުމަށް

 . ނިންމެވިއެވެ
 

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



 

 

 

16ގެ   16ޞަފްޙާ:    

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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