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1ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 
   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 ޖެމްސް ނަންބަރު:  

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   74ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   އަންގާރަ  ވީ  2022  އޮކްޓޯބަރ  26ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    74  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާ ކުރާ   ގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  09:25

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
ޓުރެއިނިން    ޓީޗަރސް  ޕޮސިބަލް  އެމް.އައި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ގުޅިގެން   ކައުންސިލާއި  ކޮމިޓީން  ެޕރަލިންިޕކް  މޯލްޑިވުސް  3.1

 .  ފާސްކުރުން ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމަށް އިންތިޒާމްތައް ްޕރޮގުރާމްގެ 

 . ފާސްކުރުން ބަޖެޓް ކުރުމަށް   މަސައްކަތް ހަރުކުރުމުގެ  ފެނަލް  ސޯލާ ގައި  މިސްކިތެއް 04 ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ 3.2

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް ހެދުމަށް ސީރީޒް ސްކެޗް  ތަރިކަ ސަޤާފީ ނެތި ގޮސްފައިވާ 3.3

 . ފާސްކުރުން ބަޖެޓް ހަރަދުތަކުގެ ހިނގާނެ މުބާރާތަށް ޗެންޕިއަންސިްޕ  ކުޅުދުއްފުށީ 3.4

   ފާސްކުރުން ބަޖެޓެ  ކުރުމަށް    ފާހަގަ  ކުލަގަދަކޮށް   ދުވަސް  ނަސްރުގެ އަހަރު  ވަނަ  2022  ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށީ 3.5

ސްީޕޗް    ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ   އަދިން  ޗިލްޑްރަ   ދަ  އޮފް  ރައިޓްސް  ދަ  އެޑްވޮކޭޓިންގ  3.6

 ފާސްކުރުން.   ބަޖެޓް ކޭމްޕްއަށް އެންޑް ހިއަރިންގ 

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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2ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .2

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .4

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .5

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

 މޭޔަރ  ސިޓީކުޅުދުއްފުށީ  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    74ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  74ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    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  ސިޓީ   74  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ދަ ބު ،    2022  ބަރއޮކްޓޫ  26،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  އާހިރާ ރަބީޢުލް  01  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން

ކައުންސިލް  . 06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު   07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:25 ދުވަސް. ގަޑި

 ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  ކޮމިޓީން   ެޕރަލިނިްޕކް  މޯލްޑިވުސް  ، 1  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  ތު ހުންނެވީ އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި.މިވަގު  ޢަލީ  ޢާޠިފާ  މެންބަރ

ްޕރޮގުރާމްގެ   ޓީޗަރސް  ޕޮސިބަލް  އެމް.އައި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  އެޖެންޑާ   . ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  ޓުރެއިނިން 

އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.   ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ފެނަލް ހަރުކުރުމުގެ  ސޯލާ   ގައި  މިސްކިތެއް  04  ސިޓީގެ   ކުޅުދުއްފުށީ،  2އައިޓަމް  

 މުބާރާތަށް   ޗެންޕިއަންސިްޕ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، 4. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  ހެދުމަށް  ސީރީޒް  ސްކެޗް  ތަރިކަ   ސަޤާފީ  ނެތި ގޮސްފައިވާ،  3
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3ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

  ކުލަގަދަކޮށް  ދުވަސް    ނަސްރުގެ އަހަރު  ވަނަ  2022 ޓީގައިސި ، ކުޅުދުއްފުށ5ީއެޖެންޑާ އައިޓަމް ފާސްކުރުން.   ބަޖެޓް ހަރަދުތަކުގެ  ހިނގާނެ 

 ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ޗިލްޑްރަން އަދި   އޮފް ދަ  ރައިޓްސް  ދަ  ، އެޑްވޮކޭޓިންގ6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ފާސްކުރުން.    ބަޖެޓެ  ކުރުމަށް   ފާހަގަ

 ފާސްކުރުން.    ބަޖެޓް ކޭމްޕްއަށް ހިއަރިންގސްީޕޗް އެންޑް  ހަމަޖެހިފައިވާ   ގެންދިއުމަށް ގުޅިގެން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތީ 

 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: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    74ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް    05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

4ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޕޮސިބަލް   އެމް . އައި   ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިންގުމަށް   ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން   ކޮމިޓީން   ޕެރަލިންޕިކް   މޯލްޑިވުސް  •

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   ހަމަޖެއްސުމަށް   އިންތިޒާމްތައް   ޓުރެއިނިން ޕްރޮގުރާމްގެ   ޓީޗަރސް 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޓުރެއިނިން އަކީ ފެރައޮލިންިޕކްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހާއްސަކޮން ހާއްސަ އެހީއަށް    ޓީޗަރސް  ޕޮސިބަލް  އެމް.އައި

ކުޅު  ތެރެއިން  ްޕރޮގްރާމުގެ  މި  ްޕރޮގްރާމެއް.  ޓުރެއިނިން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ޓީޗަރުނަށް  އުނގަންނައިދޭ  ކުދިންނަށް  ދުއްފުށީ  ބޭނުންވާ 

ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީން ލިބިގެންދާނެ އަދި މިްޕރޮގުރާމްއަކީ މި ތިންއަތޮޅުގެ ޓީޗަރުން ސާމިލްވާގޮތަށް ކުރިއަށް  މަސައްކަތް ކުރަށްވާ ސްކޫލުތަކުގައި

ވަތަ ޓްރޭނަރުން   ނު ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ްޕރޮގުރާމެއް. މީގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރަކީ މި ްޕރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފެސިލިޓޭޓަރުން 

ށް މި ްޕރޮގުރާމް ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން. އެގޮތުގެމަތިން އެޓްރޭނަރުން ތިބުމުގެ އިންތިޒާމާއި، ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަ

ރަށް ހިނގާނެ ހަރަދު އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން އެހެންކަމުން އެހާ   އަޅުގަނޑުމެނަށް ފަހިވެގެން ގޮސްފައިވަނީ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  

ރުފިޔާ ބަޖެޓަކުން ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް   20،000ދެއްވަން ފާސްކުރައްވަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަހުރި ބަޖެޓުން މިހާރު އަންދާޒާކުރާގޮތުގަ  

ރެލީގެ    ސެކްޝަނުން މިވަނީ ފާހަގަކޮއްފަ މިވަނީ ޔޮޓްތުގަ ފިނޭންސްގޮ  އަންދާޒެއް  ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަދި އެބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގިދާނެ  

 އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާއަށް ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އެކްޓިވިޓީން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ޕުލެޓްޕޮސިަބލް  އެމް.އައި  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ ޓީޗާޓްރެއިނިން  ކޮމިޓީން   ފެރައޮލިންޕިކް   ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް   ގެނަމުގަ 

ޑިވެލޮޕްއިންކަމަށްވާ   ކޮމިޓީގެ  ފެރައޮލިންޕިކް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ޕްރޮގުރާމަކީ  ޓްރޭނިން  މި  މިއޮތްއިރު  ޓޯސް  ކުރިއަށްގެންދަވާފަ  އެޗް 

ގެ ކުރިއަށް  ކަރިކިއުލަމަކަށް  އެކުލަވާލައިވާ  ދަށުން  ެބލުމުގެ  ޕްރޮގުރާމެއްކަން ފައުންޑޭސަންގެ  ރިކޮގްނިސް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ންދެވޭ 

ޓީޗަރުންނަށް މިގެންދަނީ މިޕްރޮގާމްގެ އިތުރުން ހަމަ އެއާއިއެކު   ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މިޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމް 

އެކީގަ   ެބހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އަދި ޕެރަސްޕޯޓްސްއާޕާރސަން ވިޓް ޑިސެބިލިޓީ ކުދިންނަށް މެއިން ސްރީމްކުދިންނާއި  އި 

ކުރިއަ އިވެންޓެއް  އިންކްލޫސިވް  ގެންދިއުންވެސް  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެތުލީޓުން  ކުޅިވަރުތަކަށް  ށް ޕެރައޮލިންޕިކް 

 މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމާއި އިންކުލޫސިވް ގެންދިއުމަށްވެސް މިދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި އޮތްކަންހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

5ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

މެންބަރުންގެ ޓީމަށް ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން   5މެންބަރުންގެ ޓީމެއް. އެ    5އިވެންޓް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދިނުމަށް މިވަޑައިގަންނަވަނީ  

ވިހިހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން މިކަން ނިމޭނެކަމަށް. ދެން މޭޔަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ޔޮޓް ރެލީ އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކޮށްފައި މިއޮތީ  

 ޝުކުރިއްޔާ ކޯޑްގެ ތެރެއިން މިކަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ.   22107ބޭއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިން ބަޖެޓް އެއީ 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ. ބަހު  ސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި 

އް މިހަރަކާތް  އެއްވެސް މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއި އެއްކޮން ވިހިހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެ

ގެންދިއު ނަގާނެ ކޯޑެއްގެ  ކުރިއަށް  އެބަޖެޓް  ކަނޑައެޅުމާއި އަދި  ކޯޑްއިން ނެގުމަށް.  މަށް  އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮށްފައިން  ރެލީއަށް  ކަމުގަ ޔޮޓް 

 މިގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް  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: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

6ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 އެމް.އައި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް   ގުޅިގެން   ކައުންސިލާއި  ކޮމިޓީން   ެޕރަލިނިްޕކް  މޯލްޑިވުސް   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

  ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ްޕރޮމޯޓް  ޓުއަރިޒަމް  ހެރިޓޭޖް  ރެލީގައި  ޔޮޓް  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  ްޕރޮގުރާމްގެ  ޓުރެއިނިން  ޓީޗަރސް  ޕޮސިބަލް

 ފާސްވިކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ   20،000  ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ   އެކްޓިވިޓީ  ޅައިފައިވާ ކަނޑައަ  ބޭއްވުމަށް   ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ހަރުކުރުމުގެ   ސޯލާ   ގައި   މިސްކިތެއް   04  ސިޓީގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  • ބަޖެޓް    ކުރުމަށް   މަސައްކަތް   ފެނަލް 

 ފާސްކުރުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މަސްވަރާ  އާއިއެކު  ފެނަކަ  ފެށިގެން  އަހަރުން  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިމަސައްކަތަކީ  ފަދައިން  ފުރާޅު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިއަހަރު  ކުރެވި 

ްޕރި ޖެކްޓަކަށްވާތީ ފިނޭންސުން ނަގަންޖެހޭ ސާރވޭކުރެވި އަދި ސިންގަލް ސޯސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ އެސް.އޯ.އީ އަކާއި ހަވާލު ކުރާ 

ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިފައިން   .ްޕރޮޕޯސަލްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިވަނީ ލިބިފަ  ލްޑްހުއްދަތައް ހޯދާ ފެނަކައިގެ ޑީޓެ

މިސްކިތެއްގަ ސޯލާ ހަރުކުރުމަށް. ދެންހަމަ އެއާއި އެކު މިއަހަރު   4މުޅި ްޕރޮޖެކްޓަށް ހަރަދުވާނެކަމަށް. އެއީ    މިލައަން ރުފިޔާއަށް  1.7ްޕރޮޕޯސަލްގަ  

އެ  އެކަމަށް  ފާހަގަވަނީ  ގޮތުގަ  ހަރަދެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  %އަޅުގަނޑުމެން  ދައްކަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އެއީ 15ޑްވާންސް   ،

ހަރުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާތްގަނޑަކަށް ދެލައްކަ ފާންސާހާއި ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ދޭތެރޭގެ އަދަދެއް. އެހެންކަމުން މި ތިންލައްކަ ރުފިޔާ މިއަ

މިކޯޑުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިްޕރޮޖެކްޓަކީ   1.1.1.1.6.1.1  .....ގަވެފަ މިއިނީނެގިދާނެ ކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަ

އަޅުގަނޑުމެންނަ  ގޮތެއްގަ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ސޯލާކުރެވިގެން  މިސްކިތްތައް  ހާއްސަކޮން  ްޕރޮޖެކްޓެއް،  މުހިންމު  ވަރަށް  ށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނ ޖެއްސުމަށް  މިސްކިތް  އެއާރކޮންޑިޝަންތައް  ހުރި  ހަރުކޮށްފަ  އޭސީ  މިހާރު  އެހެންކަމުން  މިވަނީވެފަ.  ހަރަދަކަށް  ކުރެވޭނެ  ޑުމެންނަށް 

މިއެޖެންޑާއަށް    ދާއިމީކޮން މިްޕރޮޖެކްޓާއި އެކު ޖެއްސިގެންދާނެ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންކަމުން  ތަކުގެވެސް އޭސީ

 ޅުވާލަން.  ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވުމަށްފަހު މިސްކިތްތަކުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް، މަރާމާތު ކުރުމާއި އަދި   ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ.

ރިއަށް އެނޫންވެސް  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތުގަ ކު



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

7ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވާ އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް ތަޅުގަންގަނޑުގަ ނެވިލޯން   1.5ގެންދޭ.  

އިތުރުންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން   ސް ކައުންސިލް އައުމަށްފަހުވެއެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ނިމުމަކާ ގާތަށް މިއޮތީ އައިސްފަ، އަދި އޭގެ 

ޖެއްސޭ މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީ ޖައްސައި ގޮތްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްވަނީ ބަދަލުތައް ގެނެވިފަ. ކުރީގަ އޮންނަނީ ހުކުރު ދުވަހަކުވެސް އޭސީ ނު

ހުއްޓައިލާފަ. ޖައް  ގޮތަށް  އޭސީ  ފުރިހަމައަށް  ރޯދަމަހަކު  ފާހަގަވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައެއްކަމަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ނަމަ ދިމާވާ  ސައިފި 

ބަޔެ އެބައަރާ.  މިސްކިތަކުން  ކޮންމެ  އަދަދެއް  ދެމެދުގެ  ތިރީސްހާހާއި  ހާހާއި  ފަންސަވީސް  ބިލަށް  ކަރަންޓް  ގާތްގަނޑަކަށް  އް މިސްކިތަކުން 

ންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ސޯލާ ހަރުކުރެވުމުން މޭޔާރ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެ  މައްޗަށް އެބަދޭ.  މިސްކިތްތަކުގަ އެއަށްވުރެންވެސް

ފެނަކައާއި ގުޅިގެން މި     އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  މިސްކިތްތަކުގައި އޭ.ސީ ޖައްސައިގެން ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް

ްޕރޮޕޯސަލްވެސް ލިބިފައިމިވަނީ. މީގަ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވާ އިރު މިހާރު ފެނަކައިން  އަޅުގަނޑުމެން  ްޕރޮޖެކްޓް ހިންގަން  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު. ބަހުސްގެ  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

އިރުގަ، ހަމައެއާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކަރަންޓް  ތަކެއް  މޭޔަރ. އަލުގަނޑުމެން ކައުންސިލްގަ އާންމުދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް  ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުރުމަގަ ވިސްނުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމުގަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން    ދު  ހަރަ

ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ްޕލޭންކުރެވެމުންދާ އެއްމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ސޯލާ ެޕނަލް ހަރު 

މިސްކިތުގެ ފުރާޅުގަ ސޯލާ ެޕނަލް ހަރުކޮށްގެން   4މިސްކިތެއްގަ ސޯލާ ެޕނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.    4މި ްޕރޮޖެކްޓް ފެށިފަ މިއިންނަނީ  

އެހެންކަމުން މީޓަރިން    ބޮޑު އެއްޗެއް ސޯލާއިން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ. ހަމައެކަނި ކަރަންޓަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަވާވާނީކީ، އެއަށްވުރެން  

މިލިއަނަށް ވުރެން   2ސިލުން އަހަރަކަށް ކަރަންޓަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ  މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެކަމަށް ވަންޔާ މިކައުންއުސޫލުގެ ތެރެއިން  

ޖެ ފާހަގަކޮށްލަން  ފާހަގަކޮށްލަން. ދެންހަމަ އެއާއި އަޅުގަނޑުން  ހޭނީ. ދެން ގިނަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ކެނޑިގެންދާނެކަމަށް 

ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ހަރަދުގެ ފިފްޓީ ޕަސެންޓް  އޮތްތަނުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ފެށުމެއް ގޮތަށް ކުރިއަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކުޑަކުރުމަށް ޓާރގެޓް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

8ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތައް އެދިވަޑައި ގެންނެވި މެންބަރުންނަށް މިހާރު މިވަނީ ފުރުސަތު ދެވިފަ. އެހެންކަމުން .  هللاއަބްދު  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު

ނެގުމަށް.މި ެޕވިލިއަންގެ ބަޖެޓުން    މިހާރު ފާހަގަ ކުރެވިފަ އިންގޮތަށް މިއަހަރަށް މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ކުރާ ހަރަދެއްގެ ގޮތުގަ ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ޯޕޓް

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް 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: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 

 ޯޕރޓް   ކުރުމަށް   މަސައްކަތް  ހަރުކުރުމުގެ   ފެނަލް   ސޯލާ  މިސްކިތެއްގައި   04  ސިޓީގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   05

  ފާސްވިކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  300،000  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ   އެކްޓިވިޓީ  ކުރުމުގެ   ތަރައްޤީ  މައިޒާން  ފިނި  އަދި  ެޕވީލިއަން

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

9ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ބަޖެޓް ފާސްކުރުން   ހެދުމަށް   ސީރީޒް   ސްކެޗް   ތަރިކަ   ސަޤާފީ   ނެތި ގޮސްފައިވާ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ތަންތަ ބައެއް  ފެންނަންނެތް  ބައެއް  ހުރި  ޒަމާންވެފަ  ކުޅުދުއްފުށީގަ  މިހާރު  މަޤްސަދަކީ  ކުރުމުގެ  އެޖެންޑާ  ތަންތަން މި  ފެންނަންނެތް  ން، 

މިރަށުގައި   އަލުގަނޑުމެންނަށް ތުންތުންމަތިން އިވޭ އަޑުތައް، އަދި ކުރީގަ ދޮށީ އުމުރު ފުރައިގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔާދޭ ވާހަކަތަކުން

ކުރާ މަސައްކަތެއްމީ. ހަމަ ވަރަށް ސިންަޕލް   ހުރިތަންތަން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފެންނާނޭހެން ޑޮކިއުމެންޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން

ޅުދުއްފުށީގެ ސްކެޗްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފަ އަޅުގަނޑުމެން އާރކައިވް ކުރާ ގޮތަށް ރޭވިފަ އިންނާނީ. މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކު

 ންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައި ގަންނަވާ މެތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރައުސުލްމާލަކަށްވާނީ އެބައެއްގެ ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ. އަދި ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ ބޮޑު  

ށެއް އަދި  އެ ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ފަހުގެ ޖީލުތަކަށް އޮތް މަސައްކަތެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަން. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ މުއްސަނދި ސަޤާފަތެއް އޮތް ރަ

ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ މި ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންކަމަށް. އޭގެ ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ މިހޫންގެ ވަކި ބަހެއް އޮތް އަސްލު ދިވެހި ބަހުން  

ނުކުޅޭ  ރަށްރަށުގަ  އެހެން  ކުޅިވަރުތައް  އާ  އެހެން  ގިނަ  ތަފާތު  ކުޅުދުއްފުށީގައި  އިތުރުން   އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ރަށެއް.  ކުޅޭ  ކުޅިވަރުތައްވެސް 

ހެދުމަށް މިކަމުގެ ތެރެއަށް މި ތަންތަން، އާދެ ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ވަރަށް    ސީރީޒް  ތަރިކަގެ ސްކެޗް   އޮތް ނެތިގެންގޮސްފައިވާ ސަޤާފަތާއިހުށަހެޅިފަ

 ތަންތަންވެސް ގިނަ ތަންތަން  ހުރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކުރިން ސުރެން ދޫދޫ މަތިންނާއި ފެނިފަ ހުރި

، ނިކަގަސް މަގު، މަގާން ކޮޅު، ހާޖީ މަގު، ބަލިވާ، ފޯޅާވަށް، ކަރީންބެ ރުށްގަނޑު، ބޮޑަވަކި، ހިމެނޭ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ބޯޒިޔާރަތް

އޮތްގޯނި، މަދިރި ކުންޑު،ގުދުމަތި ދަނޑު، ދާލު ކުޅި، ފުނަވާ، ކިނބި ވާ، ޒަންގި ދަނޑު، މިރިހި  އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ބޮޑުގާ، ދެކުޅި ބެއްދި،  

ކުއްޖަ މަހާނަ، ތިލަމަށި، ކުޑަ ތިލަމަށި، އަނދިރި ބޮޑަވަކި، ތޫނު ގާ، ކުޑަ ފާލަން ކޮޅު، މާފަލު ފެންގަނޑު، ވާ، ހިންނޭ، އައިމިނަ މަގު، ވާ  

ލޭ  ގަނބާ ގަސްގަނޑު، ރަށްމަތި ނެރު، ތިންމޯލު ނެރު، އަބުދުބެ ނެރު، ކޮނުނު ނެރު، ސައިބޯނި ވެލިގަނޑު، ދޫނި ފަސްގަނޑު، ބޮޑު ކުންޑު، ހެ 

. އަދި ރޭރު ފެންގަނޑު  އަދި  ބޮޑު ކުށްޅަވަށް ގަސް، ބޮޑު ހޮޅުއަށި، ކުޑަ ހޮޅުއަށި، ބޮޑު ވަޅު،ކައްޖަ މަގު، ރަދުން މަގު  ކުންޑު، ބޮޑު ރަނިކަގަސް، 

އަދި ކުދިންނަށް ކިޔާނުދެވި ހުންނާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާ ރު ތިބި މީގެ އިތުރުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން ލިސްޓް ނުކުރެވި ގެއްލިފައި 

މަށް  މީސްމީހުން ކައިރީ އަހާގެން އެލޮކޭޝަންތަކާއި އެތަންތައްތަށް އައިޑެންޑިފައިކޮށް އެތަންތަނުގެ ތާރިހަކާއި އެއްކޮން މި ސްކެޗް ހެދު  ދުވަސްވީ



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

10ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ޯޕޑިއަމް އެކިއެކި  ދުވަސްވަރުގަވެސް  ކެންޕެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  މިމަސައްކަތަކީ  އާދެ  ހުށަހަޅަން.  އާއި ތައަޅުގަނޑު  ކުގަ 

ކަތް އެކި ބައިބަޔަށް ކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯގަވެސް ލިޔެވިފަ ހުންނާނީ. އެހެންކަމުން މިމަސައް

 ޅިވަރުތައް ހިމަނާލުން ހަމަ ފެނޭ. މި ތަންތަން ފުރަތަމަ ސްކެޗް ހަދާއިރު އަދި އޭގެ އިތުރުން މީގެ ތެރޭން. އަދި ދެވަނަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ ކު

އެކު އެއާއި  ފާހަގަކޮށްލަން    ހަމަ  ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ  އަޅުގަނޑު  މިހާރުވެސް  ރަށެއް.  އޮތް  ބަސްމަގެއް  މުއްސަނދި  ވަރަށް  ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ 

ބަޖެޓްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުއިސައްތައަށް ވުރެން ގިނަ ކުޅުދުއްފުށީ އަމިއްލަ ބަސް އެބަހުރި. މިކަންކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ ށް މި 

   .މުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާމި ސީރީސް ތެރެއަށް ލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަ  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިއްޖެންޔާވެސް އެއެއްޗެތިވެސް  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުރިހާ   ކުރަނީ  މިޤަބޫލު  އަޅުގަނޑު  ޝީޓް  މަޢޫލޫމާތު  އޮތް  ތައްޔާރުކޮށްފަ  މިހާރު  ދާޢޫދު.  މުހައްމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮށްލަން ފާހަގަ   މެންބަރުންނަށްވެސް ލިބިފަކަމަށް ވާނީ. އަދި އެސް.ޖީ ގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތަކާއި އެކު ތައްޔާރު ކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއްކަން

ންތަންކަމަށް ބޭނުންވޭ. ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު ތި ފާހަގަ ކުރެއްވި ގިނަ ތަންތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޑްކިއުމެންޓް ކުރެވެންޖެހޭނެ ތަ

 ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާ ތެރިކުރުމަށް ޤަބޫލު ކުރަން. އަދި މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލްއިން  

ކުޅިވަރުތައް ބޮޑު އީދުގަ ޑްކިއުމެންޓްކޮށް   ކުޅުދުއްފުށީގެ ސަޤާފީ  އެވީޑިއޯތައް ތައްޔާރު  ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާ ހިސާބަށް ކުރެވިފަ  ކުރެވުނު. ހަމަ އެއާއި އެކު އިތުރު ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް އޭގެ އަސްލައް ރުޖޫޢަ ކުރުމަށްވެސް  

ޤަބޫލު މިކުރަނީ   މިވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްވެސް ކޮށްފައި ވާނެ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ކޯޑަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ. އަޅުގަނޑު

ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު    ރޭން މިއަހަރަށް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް.މިހާރު ފޮނުވިފައިން އިންފޯމޭޝަން ޝީޓްގައިވާ މަސައްކަތްތައް އޭގެ ތެ 

ކުރިއަށް ދާޢޫދު ފާހަގަ ކުރެއްވި އިތުރު ކަންކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ކުރެވިގެން މިއާއި ގުޅުވައިގެން އިތުރު ސީރީސް ތަކެއްގެ ގޮތުގަ  

 . ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން. ގެންދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި މަޖީދާ    އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް ކުރަމުން   ހެދުމަށް  ސީރީޒް  ސްކެޗް  ތަރިކަ  ސަޤާފީ  ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. ނެތި ގޮސްފައިވާ

ންތަނާއި، ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު ވަރަށް ފުރިހަމަ ދަންނަވާ ދެއްވާފި ކަންނޭގެ ކުޅުދުއްފުށީގަ ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވިފަ ހުރި ތަ މިދަނީ.  

ހުރި ބަހުރުވައާއި. ވަރަށް ތާއީދު ކުރެއްވޭ ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު ހުޅަހެޅުއްވި ބަޖެޓް. ދެން   ކަންތައްތަކާއި، ވާހަކަ ދެއްކުމުގަ

ރުސަތަށް ވަރަށް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށް ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ އެހެން ރަށްރަށާއި ތަފާތުކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ސަޤާފަތެއް އޮތް ރަށެއްކަމަށް. ދެއްވި ފު 

 ކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް ޝު 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

11ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 މުޙައްމަދު ދެއްކެވި   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރުވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިވިގެން ގޮސްފައިވޭ މިހާތަނަށް އައި އިރުގަވެސް ސަޤާފަތް ދި

ެޕރޭޑް   މަށިމާލި  ތެރެއިން  ކުޅިވަރު  އީދު  ގޮތަށް  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  މޭޔަރ  އަޅުގަނޑުމެންނަހަމައެގޮތުން  ކުޅިވަރުތަކެއް  ޑޮކިއުމެންޓް  މިކަހަލަ  ށް 

އިން ރޯނު ކުރެވިފަ. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަށުގަ ކުރާ ސަޤާފީ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް އެބަހުރި  ޑޮކިއުމެންޓް ކުރެވިފަ. އޭގެ ތެރެ

ހދ ގަ ޓޫރިޒަމް ނެތްކަމަށް މެން  އަޅުގަނޑުވެށުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑޮކިއުމެންޓް ކުރެވިފަ ހުރިކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ  

އިސްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އެކައްޗެއްމީ ތަރިކަ. ހަމަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ    ދަޢުވާ ކުރަމުން މިދާއިރު، ޓްވަރިޒަމްއަށް ތަނެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވޯރކްތަކެއް  އާރޓް  މިކަހަލަ  އިރު  ނިކުންނަށް  ކުރަން  ބުރޭންޑް  އަޅުގަނޑުމެން   ކުޅުދުއްފުށި  ވާނަމަ  ދެއްކިއްޖެކަމަށް 

އެހެންކަމުން ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަން ވަރަށް   އިސްތިހާރުވުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އެބަ ލިބިގެންދޭ.

ގަނޑުމެން ބުރޭންޑް ކުރަން ވަރަށް ވަރަށް ކުޑަ ޓޫލްއެއްކަމަށް  މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިލިބެނީ އަޅު

ޒަމް އަދި  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި މިމަސައްކަތް މިއަށްވުރެން ފުޅާކުރެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެން މިދެކެން ބޭނުންވާ ޓޫރި

ނުއެއް ދިރުވޭނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިބޭނުންވާ ސަޤާފަތެއްވެސް  

ޑު ތާއީދު ކުރަން.  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އިންކަމް ޖެނެރޭޓް ކުރަންނަމަވެސް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތްކަން ފާހަގަކޮށް މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރައްކާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއް މަސައްކަތެއް ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. މިވަގުތުވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ސަޤާފީ ކަންކަން  

މަސައް  މުހިއްމު  ވަރަށް  މިއީ  އެގޮތުން  އަދި  ހުރި ކަތެއްކަން،  ކުރަން  ތެރެއަށް  ކުރުމުގެ  ރައްކާތެރި  ތަރިކަ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ 

ޑޭވިވެސް ން  މަސައްކަތްތަކާއި ހިމާޔަތްކުރަން ހުރި ތަންތަނާއި، މިހެން ހުރި ތަންތަނަކީ އެކި މުތްދަތު ތެރޭގަ ނެތި ގޮސްފައިވާ ތަންތަން. އެގޮތު

ވަރަ ކުރެއްވި  ގިނަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގަފާހަގަ  އެބަހުރި، އެކަމުންވެސް އޭގެ އަސްލު ށް  ފެންނަންހުރި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް  އި މިހާރުވެސް 

 ބައެއް ކަހަލަ ގެއްލިފަ ހުރި ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އޭގެތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮޓޯ ނެގެން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން  ފޮޓޯތަކުން ފެންނަން ހުރި

ކަމެއް ކަންތައްތައްވެސް އެލިސްޓްގަ ފާހަގަ ކުރެވުން. އެގޮތުން މި ސްކެޗް ސީރީސްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން އިސް

ނެގުމުގެ  ކުރީގަ ހުރި ވަރަށް  ފޮޓޯއިންވެސް ފެންނަންނެތް ކަންތައްތައް މި ސްކެޗް ކުރުމަށޭ. އެގޮތުން ތާރީހަށް ބަލާއިރު ފޮޓޯ  ދޭންޖެހޭނީ ބޮޑަށް  

ން. އެހެންވީމަ  މުހިއްމު ތަންތަން މި ސްކެޗް ސިރީސްގެ ތެރޭން ކަވާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށްލަ

 ނޑު ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ  އެކަމަށް ފޯކަސްއެއް ގެނެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިމަސައްކަތް 

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

12ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރަނގަޅަށް ފާހަގަވެއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަޤާފަތާއި ތަރިކާގެ މުހިއްމުކަން އެހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކައިންވެސް ވަރަށް  

އިން ވަރަށް ބޮޑު ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ކުރިއަށް މުސްތަޤްބަލުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލް

ނެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަޤާފަތަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރި އާއި ނުވަތަ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްއަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ތަ

 އަވަހަށް ވިއްކާނެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނެއް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އޭގެ އިތުރުން ރައްކާތެރިވެސް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި ވަރަށް

ރޓް އެގްޒިބިޝަންއެއް ނުވަތަ އާރޓް ގެލެރީއެއް އިންނަން  ކުރަން ޖެހިފަ އޮތް މަސައްކަތައްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަވޭ. ހަމައެކަނި މާލެ އަކު ނޫން އާ

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޖެހެނީ. ކުޅުދުއްފުށީގަވެސް އެބަޖެހޭ އިންނަން. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ގިނަ އިންފްރާސްރަކްޗާތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގަ  

ވަރަށް ގިނަ ފޮޓޯތަކާއި އެއްޗެހި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޒޭ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން  ރޯއެކަލަ ކަންތައްތައް ޑިސްުޕލޭ ކުރެވޭނެ ގޮތް ނެތުމާއި އެކު  

ހަގަ ކުރެއްވި  ގެއްލިފަ. އަދި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މީގެ ތެރެއިން ތަންތަނަށް ބަޔެއް ބޭބޭފުޅުން އަތަގަ ހުންނާނެ ކަންނޭގެ ކައުންސިލް މެންބަރ ރޯޒޭ ފާ 

ޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އިޢުލާނެއް ނަމަވެސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ފަދައިން ފޮޓޯތަކާއި މިއެއްޗެހި އަ

ކަމެއް. އަދި   ކަމެއްކަމަށް ކަމުގަ ވާނެހެން. އަދި މިކަމަކީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްގެ ބަދަލުގައި މުޅި ރައްޔިތުން ޟާމިލްވާނެ ގޮތަކަށް ގެންދެވޭނެ 

. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއާއި އެކު ކުރިއަށް  ކަތް ކުރަންވެސް މިއޮތީ އިންހައުސް ކޮނެއް ނޫން މުޅިއަކުންނެއް. އައުޓް ސޯސް މަސައްކަތްކޮށްގެން މިމަސައް

އަޅުގަނޑު   .އޮތްތަނަށް ޔައުމިއްޔާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުތަކާއި އަދި މީހުންނާއި، ބަސްތަކާއި މޭޔަރގެ އިޒުނަ އޮތިއްޔާ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން

އިތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރުމުން  ކުރެވިފަ  ޔައުމިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ހިއްސާކޮށްލަން  ކުޅިވަރުތައް  ހަމަ  ބޭނުން  އެ މިދަނޑިވަޅު  ރަށް 

ނޑި،ނާރަން، ަޕޗަސް، ކަން، ކުޅިވަރުތަކުގެ ނަންތައް އިތުރަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހިރި، ސައްލި، ދިގު ދަ 

ހުތުރު،   އެލަން ގަލަން، އިލޮށިގެ، ބޮޑު ފޮތް، އަތްތަވާޅި، ރަނބޯ ރަނބޯ، މުންޔޯ، ކޮރޭގެ، ފިއްލަ ފިއްލަ، ރުމާ ވައްޓަ، ސައްލި، މަންޑި، ރީތި

ބިއްލޫރި، ބަތް ކައްކާ، ވަށްކޮށި، ޗޭކަ، ޖަރުމަނޯ، މުންޔޯ، ރުނޑޯ މަންޑި،ބިމުން މަތި، ތިން ދަނޑި  ގަނޑު ހެލި، ފީކޮއެ، ކަނޑޫ ފަލަށް ދިއުން،  

ހަމަ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުޅިވަރުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރުތަކެއް. މިހާރު ޖީލުތަ  ކަށް އަދި ކަށި، ބަތްދަނޑި އޮފު، ބޭރި، ތިން 

ށް ނުވާނެ. އަދި މި ކުޅިވަރު ލިސްޓްކޮށް، މި ކުޅިވަރުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެން ނަސީބު ލިބުނީ ހަމަ ވަރަށް މަދު ކުޅިވަރެކޭ ބުންޔަސް ދޮގަކަ

ގުވާތީ  އި، އަދި މިކަންކަމަކީވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނަށް ރައްކާތެރިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ލިސްޓް ދިކުޅޭ ގޮތާ

ހިއްސާކޮށްލާނަން. އަދި ރަށުގެ ބައެއް މުއްސަނދި އާއިލާތައް އެކަންކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑު މި ބަސްތަކާއި އެއްޗެހި ފަހުން  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

13ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު. ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަފުޅު ކުރެއްވުނީ މެ

ކުރައްވާފި. އެހެންކަމުން ފޮނުވިފައިވާ މައު އަހްމިއްޔަތުކަމާއި އަދި މިކަން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަ  ދޭ  ލޫމާތު ސީޓާއި މެންބަރުން މިކަމަށް 

ނުއެ ފާހަގައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ގޮތަށް  ހުޅަހެޅުމެއްގެ  ސީދާ  އެއަށް  އަދި  ހަމަ އެއްގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެން ނަމަވެސް  ކުރެވޭ.  އް 

 ސާފުކޮށްލަންވަން ބޭނުންވޭ ކައުންސިލް މެންބަރ އަހްމަދު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށައެޅިންތޯ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ބައްޓަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރެއްވީ.  މައުލޫމާތު ޝީޓް  އެމަގުންހުށައެޅުމެއް ނޫން އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. އެއީ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނެތި ގޮސްފައިވާ ތަންތަނަށް ބޮޑަށް  މިހާރު އޮތް މައުލޫމާތު ސީޓަށް މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ނުފެންނަ ނުވަތަ  އާދެ.  

އެއްގޮތަށް  ފޯކަސް ދީގެން. އެގޮތަށް މިހާރުވެސް ފަރުމާ ކުރެވިފަ އެވަނީ.އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ މިހާރު އޮތް މައުލޫމާތު ސީޓާއި  

އެކަމަށް    ކުރުމުގެ ކޯޑުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް އެބައޮތް ކުރިން ކުރެވިފަ ތަރިކަ ރައްކާތެރި

 ކުރެވިފަ. އެހެން ކަމުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  

 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 

 

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

14ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 

  އެކްޓިވިޓީގެ   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ތަރިކަ  ހެދުމަށް  ސީރީޒް   ސްކެޗް  ތަރިކަ  ސަޤާފީ   ނެތިގޮސްފައިވާ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 ނިންމެވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް ކުރުމަށް   ހަރަދު ތެރެއިން

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   ހަރަދުތަކުގެ   ހިނގާނެ   މުބާރާތަށް   ޗެންޕިއަންސިޕް   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

، އެއީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް. 2022އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ވޯރކް ްޕލޭންގަ ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޗެންޕިއަންސްިޕ  

އަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފަ. އަދި މި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ނުވަތަ ބިޑްކޮށްގެން ކުރި

އިތުރުން   އެމަގުން އެމަސައްކަތް ފައްޓާފައި އޭގެ  އަދި  ހިންގުމަށާއި  ޗެންޕިއަންސްިޕ  މި  މިއޮތީ  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މިޔަދު  އެކު  އެހާއި  އަދި 

ރެވުނު އެޖެންޑާއެއް. މިއަދާއި ހިސާބަށް މިއަހަރު ޗެންޕިއަންސިްޕގެ އިނާމު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދޭނެ އަދުދުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކު

އިވެ މުޅި  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  އެއްލައްކަ  މިއިނީ  ބަޖެޓްކޮށްފަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ހަރަކާތް  މި  ުޕލޭންގަ  ވޯރކް  ންޓަށް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރޭޓުތަކަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުއި މިހާރު މަސައްކަތްތައް ދާ  ށް ބަލާ އިރުގައި މިމަސައްކަތަކީ ނުވަތަ މި އިވެންޓަކީ މިވަރު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑެ 

ހޮވޭ ފަ ހަރަކާތެއް  ނޫން. ހަމަ އެއާއި އެކު ޗެންޕިއަންސިްޕގެ މަޤާމުތަކަށް ނުވަތަ ވަނަތަކަށް  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ވަރު  ރާތްތަކަށް ބަޖެޓަކުން 

 އަދަދުވެސް މި ބައްދަލުވުމަގަ ކަނޑައެޅިގެން ދާންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާގަ  އިނާމުތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާތީ އާއި އެއްކޮން އެ އިނާމުތަކުގެ 

 ބަހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

15ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަހަރަށް ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. ކުޅުދުއްފުށީ ޗެންޕިއަންސިްޕ އަކީ މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ވޯރކްޭޕންގަ ހިމެނިގެން މި

އަޅުގަ މިދަނީ.  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތްތައް  ފަހުގެ  އެންމެ  ޗެންޕިއަންސިްޕގެ  މިހާރު  ހަރަކާތެއް.  ރާވާފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ހަމަ ކުރިއަށް  ނޑު 

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކު  ގެ ޓެލެންޓް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގަ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށާއި އަދި ޒުވާނުން އަދި 

ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކުއާރކޮށް، އެޓެލެންޓް ޑިސްުޕލޭ ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއްކަން އަދި  

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުބާރާތްތަކެއް ކަންވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ މީގެ އިތުރުން ޮޕލިހާއި އެކީގަ އަޅުގަނޑަށް  މިދާ މުބާރާތްތަކަކީ  

އް ކުރިއަށްދާ ދުވަސްތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގަ ކުރައިމް ބޭއްވިފަ ހުރި ބައްދަލުވުން ތަކުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި އެބަހުރި، މުބާރާތްތަ

ފާހަގަކޮށްލަން   ރޭޓް ނުވަތަ ކުށްތަކަށް އަރާ ގަންނަ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން މަދުވެގެން ދާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ

އަޅު  ފުރުސަތު  މަސްޢޫލުވުމުގެ  އެކިކަންކަމުގަ  ޒުވާނުން  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން،  އެފުރުސަތު  ޖެހޭނެކަމަށް.  ތަނަވަސްކޮށްދޭން  ގަނޑުމެން 

ޑުތަނުން އެބަދަށްވާ  ތަނަވަސްކޮށްދެވުނީމަ ފޫހި ފިލުވާނެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުފަހި ކޮށްދެވުނީމަ ކުށް ކުށަށް އަރާގަންނަ ރޭޓް ވަރަށް ބޮ

ޓެއް ފާސްކުރުން ދެން މޭޔަރ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައުޓްސޯސް ކަމަށް. މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތީ ބަޖެ

ފައި ނިންމާފަ އޮތް އިރުގަ އަދި މުބާރާތް އަދި އޭގެ އިތުރުން ްޕރައިސް މަނީ ގޮތުގަ ފައިސާ ހުށަހަޅާ އަދި އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ރާވާލާ ކުރެވިފަ  

އަންސް ޓީމަކަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ، ރަނާސް އަްޕ ޓީމަކަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާ، ބެސްޓް ްޕލޭޒާސްގެ މަގާމަށް ދެހާސް މިއޮތީ. މިހާރު ޗެންިޕ

ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ އަދި ބެސްޓް ގޯލް ކީާޕރ، ބޭސްޓް ޑިެޕންޑަރ، ބެސްޓް މިޑި ީޕލްޑަރ،ބެސްޓް ސްރައިކާރ އަދި ބެސްޓް ްޕލޭޔަރ އަންޑާރ 

ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ. ދެން މި ފައިސާ، އައުޓްސޯސްކޮށްގެން   ޓްވެންޓީ ވަން. މީގެން

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރަށް  މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ްޕރައިސްމަނީ މި ހުރިހާކަމެއް އެއްކޮން ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަދި  

ދައްކާލުމަށް ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ބަޖެޓް  ފެނޭ.އެހެންކަމުން އެބަޖެޓް ޔޮޓް ރެލީގައި ޓޫރިޒަމް ްޕރޮމޯޓް ކުރުމަށާއި ސަޤާފަތް  

 ޝުކުރިއްޔާ.    އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން. 223017ބަޖެޓް ކޯޑް  ނީތެރެއިން ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ތުން ރިޔާސަ 

 ރަނގަޅު ޝުކުރިއްޔާ ޑެފިއުޓީ މޭޔަރ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔާރވެސް އެފާގަ ކުރެއްވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް، ހާއްސަކޮން ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ހާލަތު

ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ކުޅިވަރުން ކުރެވޭނެ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތައް ކުރުމާއި އަދި ޒުވާނުން ހެޔޮމަގަށް އެޅުވުމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަކުދިން 

  2008ވަނަ އަހަރުން ނުވަތަ    2010އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެގެން އެބައޮތް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އެއާއި އެއްކޮން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނުން

ހެއްމީ ރަށުގެ އެންމެ އިސް އިދާރާއިން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުންމީދު ކުރަމުން އައި ދުވަ



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

16ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

މީ އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާނެ ދުވަހަކަށް. ބާރަ އަހަރަށް ފަހުވެސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ގިނަ ދުވަހަށް ފަހުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފަހިކޮށްދެވޭކަ

 މެއް. މިހާ ހިސާބުން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލަން.  ވަރަށް އުފާ ކުރާކަ

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި މަޖީދާ    އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

 ދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގަ ޗެންޕިއަންސިްޕ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ޑެޕިއުޓީ އެހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ތާޢީ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަޖެޓަށް ނުވަތަ ބަޖެޓްގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަމިނަތު މަޖީދަ. އާދެ ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެސް ނިމުމާއި އެކީ  

ޕިއުޓީ މޭޔަރގެ  އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން މިސްޓޭކެއް ވާނަމަ ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. ޑެ

ގޮތުގަ،  ހުރި  ކުރެވިފަ  ނޯޓް  އަްޕ ޓީމަކަށް ދިހަހާސް   ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް  ރުފިޔާ، ރަނާސް  ހާސް  ޓީމަކަށް ފަންސާސް  ޗެންޕިއަންސް 

މި ބެސްޓް  ޑިެޕންޑަރ،  ބޭސްޓް  ކީާޕރ،  ގޯލް  ބެސްޓް  އަދި  ރުފިޔާ  ފަސްސަތޭކަ  ދެހާސް  މަގާމަށް  ްޕލޭޒާސްގެ  ބެސްޓް  ޑި ރުފިޔާ، 

ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ. މުޅި ޖުމްލަ ފައިސާ ވަން. މީގެން  ޔޫތް އަންޑާރ ޓްވެންޓީ  ގެ ީޕލްޑަރ،ބެސްޓްފޯވާރޑް އަދި ބެސްޓް 

ޔާގެ ބަޖެޓެއް އިނާމެއްގެ ގޮތުގަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އެމަސައްކަތް ބިޑުކޮށްގެން ކުރުމަށާއި އެކު ހަތަރު ލައްކަ ރުފި

އިން އެއްލައްކަ  ކޯޑްގެ ތެރޭން ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންއެއް އުފެއްދުމުގެ ކޯޑްގެ 223017ޔޮޓް ރެލީއަށް އަޅުގަނޑުމެންކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން  

    ރުފިޔާގެ ތެރެއަށް ގެނައުން. އެހެންކަމުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން 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 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

17ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

  ޖުމްލަ  އިނާމުގެ  އިނާމު  ފައިސާގެ  ކައުންސިލުންދޭ  މުބާރާތަށް  ޗެންޕިއަންސިްޕ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 ކުރުމަށް   އްހަރަދުތަ  އެހެނިހެން  މުބާރާތުގެ  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް  ކޮއްގެން  ބިޑް  މުބާރާތް  ކަނޑައެޅުމަށާއި  ރުދިޔާ  70،000  ގޮތުގަ  ފައިސާގެ

 ނެގުމަށް   ބަޖެޓުން  އެކްޓިވިޓީ  ރެލީގެ   ޔޮޓް  ރުފިޔާ  400،000  ބޭނުންވާ   އިތުރުން  ރުފިޔާގެ  100،000  ހުރި  ބެލެންސްގައި  އެކްޓިވިޓީ  މިހާރު

 .   ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

  ޗެންޕިއަންސިްޕ މުބާރާތަށް ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އިނާމު އިނާމުގެ ތަފްސީލް:ކުޅުދުއްފުށީ 

                 50,000.00     champion Team 1  

                 10,000.00     Runners -up  1  

                   2,500.00     Best Player  1  

                   1,500.00     Best Goal Keeper   1  

                   1,500.00     Best defender  1  

                   1,500.00     Best Midfielder  1  

                   1,500.00     Best Striker  1  

                   1,500.00    Best Player under 21  1  

70,000  Total 

 

 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

18ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބަޖެޓެ   ކުރުމަށް    ފާހަގަ   ކުލަގަދަކޮށް    ދުވަސް    ނަސްރުގެ   އަހަރު   ވަނަ   2022  ސިޓީގައި   ކުޅުދުއްފުށީ  •

   ފާސްކުރުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދުވަސް މިއަންނަނީ. މިދިޔަ އަހަރު ނަސްރުގެ  ކައުންސިލަށް އައުމަށްފަހު ދެވަނަ  ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އާދެ، އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ 

ކުޑަކޮން ތަފާތު. މިއަހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. މިއަހަރުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް  ގަދަކޮށް ނަސްރުގެ ދުވަސް  ޖަލާލުއްދީން   އަފީފުއްދީނާއި ގުޅިގެން ކުލަ 

މިއަހަރު ބޮޑު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގަ އެމް.އެންޑް.ޑީ.އެޕްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން މިހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.  

ސްޓް ކުރެވިގެންދާނެ. އަދި ދުވަހާއި ކުޅުދުއްފުށީގަ ފެރޭޑެއްވެސް އެބަ އިންތިޒާމް ކުރެވިގެންދޭ އަދި ރަސްމީ ޖައްސާ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގަ ހޯ 

މެނިގެން ދާގޮތަށް. ގުޅުންހުރި އަދަބީ މުބާރާތްތައް ސްކޫލްތަކު މެދުގަ ކުރެވި އެމުބާރާތްތަކުގެ ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ދިނުންވެސް ހި

ކަތެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ސްކޫލުތަކަށް މިގެނެވޭ  އަދި މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައް

ހޯލަށް ދާއިމީކޮށް އިންނަ ކެންވަސް ފްރޭމެއް ދަގަނޑުން ހެދިގެން ދިޔަ . އޭގެ ތަރައްޤީ. ހާއްސަކޮން މިދިޔަ އަހަރުވެސް އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 

ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަޔަކަށް އެކަންވަނީ ގޮސްފައި. ހަމަ އެއާއި   ރަކާތްތައް ހިންގުމަށްސަބަބުން ހުރިހާ ފަންކްޝަންތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ސްކޫލްގެ ހަ

ކާތުގެ ތެރޭން.  އެކު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގަވެސް އެކަން ކުރެވިގެން ދާނެ. ސްކޫލް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް އެކި އެކި ކަންތައްވެސް ކުރެވިގެންދާނެ މިހަރަ 

 މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްކުރުމެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

އެއްދުވަހަކަށް ވާނީ ނޮވެމްބަރ    ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. ، 3ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަންނާނެ އެންމެ ސަރަފު، އެންމެ ފަހުރުވެރި 

ގެ ޒިކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް އައުމަށް ފަހު ސަހީދު ހުސެއިން އާދަމް

އިތުރުން   އި އަދި އެހެން ސަހީދުންގެ ޒިކުރާ އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އާލާކުރުމާ

ގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަދި އިތުރު ކަންކަން މިކަމުގެ ތެރެގައި ހިމެނުމާއި އެކު އަދި މޭޔާރ ފާހަބޮޑު ޖަލްސާއާއި    ތަކާއި، މިއަހަރުވެސް އަދަބީ ހަރަކާތް

ކައުންސިލާއި އެކުގަ މިމަސަ ގޮތަށް  ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ކޮށްދެވޭ  އްކަތް މި ފުރުސަތުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ސްކޫލެއްގެ ގިނަ މަސައްކަތް 

ރޭޝަން އަދި ސަހީދު ހުސެއިން އާދަމްގެ  ކުރެވޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ފްރޭމް ހެދުމާއި، ކެންވަސް ހެދުމާއި، ޕެއިންޓް ކުރުމާއި، ޑެކަ



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

19ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

އެމީހު ކެއުމާއި  އެމީހުންގެ  ޓިކެޓާއި،  ގެނައުމުގެ  މެހެމާނުން  ހާއްސަ  ހެދުމާއި،  ވީޑިއޯ  ހާދިސާގެ  އެދިމާވި  މުނާސަބަތުގައި  ންގެ  އެދުވަހުގެ 

އަދަދެއްގެ ހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވުމާއި އެކު   އެކޮމޮޑޭޝަނާއި އަދި ޖައްސާގެ ކެއުމާއި މިކަންކަން ހިމަނާގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮވަރުގެ

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކަމަ  ޝުކުރިއްޔާ ކޯޑެއް  ބަޖެޓް  ނެގިދާނެ  ފައިސާ  ކުރުމަށް  ހަރަދު  މިކަމަށް  އާދެ  ދާޢޫދު.  މުހައްމަދު  މެންބަރ  ފިނޭންސުން ކައުންސިލް  ށް 

. މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ދެވަނަ 422999އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޯޕޓް ެޕވީއަންނަށް ބަޖެޓްކޮށްފަ އިން ބަޖެޓްގެ ތެރޭން.އެއީ  

 ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލަން.  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަ ކުލަގަދަކޮށް   ދުވަސް   ނަސްރުގެ  އަހަރު   ވަނަ 2022  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ  ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ. 

ދަންނަވާނީ މިއަހަރު މިދުވަސް މިފާހަގަ ކުރަނީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ގައޭ. ހަމަ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް މަސްވަރާކުރަމުން ދާއިރުގަ އަޅުގަނޑުވެސް  

ވީމަ. އެހެންވީމަ އަ މެންބަރ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް އަންނާނެ ޖަލްސާ މި ސްކޫލުގަ ބޭއްވިގެން ދާތި  ޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރަން ކައުންސިލް 

 މުހައްމަދު ދާޢޫދު ހުޅަހެޅި ބަޖެޓަށް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ކައުންސިލްއަށް   ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ.  ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިދިޔަ އަހަރުން  އެހެން މެންބަރުން އަދި މޭޔާރވެސް 

ކުރުމަށް ފަސް ހުވާކުރުމަށް ފަހު މިޔާ ހުރިހާ ނަސްރުގެ ދުވަހެއްވެސް ކުލަގަދަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުން. އަދި އެމަގުން ފާހަގަ

ބޭނުންވީ، މިފަދަ ދުއަހަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ހިމެނިފަވެސް ވާކަމެއް. އަޅުގަނޑު  ްޕލޭންގަވެސް  ތަރައެއްޤީގެ ްޕލޭންގަ ހިމެނި ވޯރކް  ވަހެއް ރުގެ 

 އެގުން ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިއެއްގެ ޒިކުރާ އާކުރެވެމުން ދާއިރުގަ، މިކަންކަމަކީ މިރަށުގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލަށްހާއްސަކޮން ކުޅުދުއްފުށީގަ  

ރެވެމުން ދާއިރު މުހިއްމު ކަންކަމޭ. އިން ޑީޓެއިލް އެގެންޖެހޭ ކަމެކޭ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންމެ ސްކޫލަކާއި އެކީގަ ފާހަގަ ކު

ތައް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި، މުބާރާތްތައް ކޮންމެ ސްކޫލެއްގަވެސް އެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ސާމިލުވެގެންހެން ކުރިއަށް މިދަނީ. އެކި އެކި މުބާރާތް

 ހުސެއިން ބޭއްވުން. މީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ސަހީދު

ހިތްވަރު   އެދެއްކެއްވި  އެބޭފުޅާ  އާލާކުރެވި  ޒިކުރާ  ކަމަށް.  އެކުދިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދަމްގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އަޅުގަނޑު ންނަނަށް  އެކު  އެއާއި 

ހަރަށްވުރެން ފާހަގަކޮށްލާނަން މިދިޔަ އަހަރު އަފީފުއްދީން ސްކޫލް މިއަހަރު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވެންމުން ދާއިރު އެއް އަ



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

20ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސްކޭލް ބޮޑުވަމުން އަންނަކަން. ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު  އަނެއް އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިކުރެވެމު

ފާހަގަ   ކަމެއްކަން  ކުރާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަކީ  ފާހަގަ  ދުވަސް  މި  ފުރިހަމަ  އަހަރެއް  ވުރެން  އަހަރަކަށް  މިއަށްވުރެން  ކުރަން.  ތަކުގަވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުރި  މިދުވަހުގެ  މަރުހާލާގަ  ބަހުސްގެ  އެހެންކަމުން  ނިމިފަ.  މިވަނީ  މިހާރު  ދެފުރުސަތުވެސް  ބަހުސްގެ  އާދެ  މޭޔަރ.  ޑެފިއުޓީ  ހާ ޝުކުރިއްޔާ 

ޅުން އެކަނި ލިބިފަ ވަނީ  ހަރަކާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑަ އެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެ

ޖެޓްގެ ތެރޭން އެހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އައިމިނަތު މަޖީދަ ތާޢީދު ކުރައްވާފައި މިވަނީ. އެހެންކަމުން ޯޕޓް ެޕވީލިއަންއަށް ކޮށްފައޮތް ބަ

 ޓް ދިނުމަށް އެދެން. ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ މެންބަރުން ވޯ

 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: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

21ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ކުރުމަށް   ފާހަގަ  ކުލަގަދަކޮށް  ދުވަސް   ނަސްރުގެ  އަހަރު   ވަނަ   2022  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

  ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ  200،000 ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ އެކްޓިވިޓީ ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ މައިޒާން ފިނި  އަދި ެޕވީލިއަން ޯޕރޓް

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގެންދިއުމަށް  ގުޅިގެން   ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  ޗިލްޑްރަން   އޮފް  ރައިޓްސް  ދަ   އެޑްވޮކޭޓިންގ •

 ފާސްކުރުން.    ބަޖެޓް   ކޭމްޕްއަށް   ހިއަރިންގސްޕީޗް އެންޑް    ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް    ޗިލްޑްރަން    އޮފް   ރައިޓްސް  ދަ   އެޑްވޮކޭޓިންގމި ފްރޮގްރާމަކީ  

ގެންދާނެ. އޭގެ ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތެއް. މިހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ވަކިން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެކި އެކި ކަންކަން ފަހިވެ 

މާއި އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ގަ ދަތިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުތެރޭގައި ސްީޕޗް ތެރަީޕ އާއި، އަޑު އިވުމު

މުޅިން ހިލޭ  އެގޮތްގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުދިން ޑައިގްނޯސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ކޭންުޕގެ ތެރޭން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އަދި ކޮންސަންސީ  

ރައްޔިތު ތެރޭގަ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  އެއާއެކި  އަދި  ކޮންސަލްޓެންސީތަކެއް.  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ހުޅުވާލެވިގެން  ންނަށް 

ދެވިފަ ތިބި އެބަތިބި އިނީސިއަލް އެސެސްމެންޓް މިފަދަ ކުދިންނަށް ހެދުމަށް މާލެ ނުވަތަ ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭތި ނު 

ފަރާތްތަކަށްވެސް އާން އެފަދަ  ގަބޫލު ކުރަނީ  ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަޖެހިގެންދާތީ މީލިބޭ ރަނުގެ    ތައްއިންތިޒާމް  މު ރައްޔިތުން. މި ކޭންްޕގެ 

ލްޓުން ކުރާނެ ފުރުސަތެއްކަމަށް. މި ކޭންޕުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމަކީ އެ ކޮންސަ

އަޅުގަނޑު އެކަނި  އިންތިޒާމް  އެކަމަޑޭޝަންގެ  ޑޮކްޓަރުންގެ  ބޭފުޅުންގެ،  ވަޑައިގަންނަވާ  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ހަމަޖެއްސުމާއި  މެންނަށް  ކަންކަން 

މުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  ކޮށްދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަކަށް މިއިނީ. ދެން ކޮންސަލްޓް ކުރާނެ ތަންތަން ހަމަޖައްސައި މިފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދިނު

ކޯޑް   ބަޖެޓް  އެއީ  އެބައިން  ބަޖެޓްކޮށްފަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދިއުމަށް  ހަރަކާތްތައް  މިފަދަ  އަދި  ކުޑަކުދިންނާއި،   223014ގެންދިއުމަށް.  އެއީ 

ހި  ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް  އަދި  ބޭނުންވާ މީހުން  އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހާއްސަ އެހީތެރިކަމަށް  އެކިއެކި ފްރޮގްރާމަށް  ންގޭ 

އަޅާފަ އިންނަ ބަޖެޓްކޮށްފައިން ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ. އޭގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފްރޮގްރާމް ހިންގޭނެ ބަޖެޓުގެ އަދަދެއް ވަކިން ކަނޑަ  

 ޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާގެ ބަހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

22ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔާރވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އާއިލާތަކަށް ތަސައްލީއެއް ލިބިގެންދާނެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން   ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ.

ސްގެން މިހާތަނަށް ދެވެމުން އައި ހިދުމަތުގެ  އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްިޕޓަލްގަ ސްީޕޗް ތެރަޕިސްޓެއް ގެނެ  2020އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  

ވަރަކަށް ކުދިން އެބަދޭ މި   100ވަރަކަށް    90ކުދިން ވަނީ ފަރުވާ ހޯދާފަ. މިހާރުވެސް އާންމު ގޮތެއްގަ     300ތެރެއިންވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  

ރެން ވު  100ހިދުމަތް ހޯދަމުން. އަދި ކައުންސިލްގަ އަޅުގަނޑުމެން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގަވެސް މިފަދަ ކުދިންގެ ތެރޭގަ  

ސްީޕޗް ތެރަޕިސްޓުން. މިފަދަ    2ގިނަ ކުދިން ދަފްތަރު ކުރެވިފައި ވާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މިވަގުތު ހޮސްިޕޓަލްގަ ތިބީ އެންމެ  

ށްވެސް ގިނަ ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ތެރަޕިސްޓުން މިކޮޅަށް އައިސް އެކުދިންނަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓާއި އެއްޗެހި ހެދިގެން ދިއުމުން ޭޕރެންޓުންނަ

ސައްކަތް ފުޅާ ލިބިގެންދޭ އެންސްާޕ އަށާއި އަދި އެތަންތަނަށް ހުށައެޅުމަށްޓަކައި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްިޕޓަލުން މިމަ

ޑިވެލޮޕްމެންޓް   ޗައިލްޑް  އަދި  ކުރުމަށްޓަކައި  ކުރެވިފަ.  ްޕރޮޯޕސް  ހެދުމަށްވަނީ  އަޅުގަނޑަށް ސެންޓަރެއް  ދާކަމަށް  ކުރިއަށް  އެމަސައްކަތްވެސް 

މިހާރުވަނީ އޭ  ގްރާންޓުން  ސެޓަޕެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ހައި އިންެޕކްޓް  ލިބެނީ. އަދި މީގެ އިތުރުން އޮޑިމެންޓްރީ  ގެ ބަޔެއް މައުލޫމާތު 

ރިން އެއިޑްގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެ ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ.  ހަމަޖެހިފަ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ރަށުގަ ހުރެގެން އެކުއްޖެއްގެ ހިޔަ

ދި ހަމަ އެއާއި އެހެންވުމާއި އެކު ކުޅުދުއްފުށީ ކުދިން ނޫނަސް އެހަރަދު ކުޑަކޮން ބެލޭނެ އންތިޒާމު ހަމަޖެހި ދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަ 

މިފަދަ ކުދިންނަށްޓަކައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް ވާނީ ކުރިވިފަ. އަދި މިއަންނަ އެކު އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިކައުންސިލުން  

މިހާރު ބޭފުޅުން އަދި  ފާހަގަކޮށްލަން.  އުފަލެއްކަމުގައި  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހަމަޖެއްސުމަކީ  އެކަމަޑޭޝަން  އަދި  ރޫމާއި،  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ގެ 

 ބަޖެޓުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯރކް ްޕލޭންގަ އިން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު. ބަހަސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.   ޝުކުރިއްޔާ

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

މިފަދަ ފްރޮގްރާމެއް ހިންގިގެންދާކަމީ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ    ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ.

 ދާން ޖެހޭ  އަކީ ނިސްބަތުން ވަރަށް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން، ހާއްސަކޮން މީގަ މިފާހަގަ ކުރާ ތެރަީޕ  ދޭން އަބަދު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މާލެ

މަދުވާނެ ކަންނޭގެ ތަނަވަސް ބެލެނިވެރިން އެހަލަ ކުދިން ގެންގުޅޭ އާއިލާތަކުގަ. އެހެންވީމަ މިފަދަ ފުރުސަތެއް ލެނެވެރިން ވަރަށް ގިނަ ރަށެއް.  ބެ



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

23ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

އުމަށް ފާސްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަކޮށްދެވޭ ކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު އުފާ ކުރާ ހާލު މި ހަރަކާތް އެބަޖެޓް ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދި

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ން ކުރިއަށް  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އައިމިނަތު މަޖީދަ. ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެސް މިވަނީ ނިމަފަ އެހެންކަމުން މިހަރަކާތް އެބަޖެޓް ތެރޭ 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ގެންދިއުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ 

 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: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 

 ގުޅިގެން   ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އަދި  ޗިލްޑްރަން  އޮފް  ރައިޓްސް  ދަ  އެޑްވޮކޭޓިންގ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 މީހުން   ބޭނުންވާ  އެހީއަށް   ޚާއްޞަ   މީހުންނަށާއި  ދުވަސްވީ   ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި  ކުޑަ   ކޭމްަޕށް   ހިއަރިންގ   އެންޑް  ސްީޕޗް  ހަމަޖެހިފައިވާ   ގެންދިއުމަށް

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް ހަރަދު  ތެރެއިން އެކްޓިވިޓީގެ ހިންގޭ  ްޕރޮގްރާމް ފަރާތްތަކައް ނާޒުކު  އަދި
 



 

 

  އާއިލީ ޒިންމާގައި  
  

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

 
 

24ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

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

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2022 އޮކްޓޫބަރ 26 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 68ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ރަބީޢުލްއާހިރާ 01 

 2022 އޮކްޓޫބަރ 26

 ޢަލީ. هللا ނަސްރުއޮފިސަރ  ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 


