
 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
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1ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/7ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   75ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ   ވީ   2022  ނޮވެމްބަރ   02ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    75  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    14:17

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
  ބިމުގެ   ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ފަހަރު   އޮޑިދޯނި  266-ED/INDIV/2022/57(AGR):  އެގްރިމަންޓް ނަންބަރު 3.1

 . ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް   މެދު އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު  އެދިލައްވާފައިވާތީވެ އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު

ށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް  އަބޫބަކުރު ޙަސަން، ރެޑްކޯސްޓް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ކުޅުދުއްފު 3.2

ނަންބަރު   ކޯޓުގައި     B12C/2022/133ކޯޓުގެ  ޙައިޞިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  މިމައްސަލައިގައި،  ގުޅިގެން  ޤަޟިއްޔާއާއި 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން. 

އަވިން       ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް، ވިއްސާރައާއި ގަދަ    ަޕބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ތުއްތުކުދިންނާއި އުމުރުން  ށީކުޅުދުއްފު  3.3

އެ ޢިމާތާރުގެ ކުރިމަތިން ބިމުގެ ޖާގަ    ހޯދުމަށް ަޕބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓަށް ވަދެވޭނެ ގޮތަކަށް ޯޕޓިކޯއެއް ހެދުމަށް،   ސަލާމަތްވެ، ޚިދުމަތް

 މާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އިތުރު ކުރު

ހޮސްިޕޓަލްގައި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ    އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް  ޔޫރޮޕިއަން 3.4

ޢިމާރާތަކުރުމަށް ހޮސްިޕޓަލުގެ ހުޅަނގު   ރޫމްގެ  8ދިނުމަށް   ޔުނިޓުގެ އުތުރަށް    ން ަޕބްލިކްއައިސޮލޭޝަން ބްލޮކެއް  ތް ބިން  އޮހެލްތު 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހޮސްިޕޓަލަށް އިތުރުކުރުމާމެދު 

ރުއްގަހުގެ ސާރވޭތައްކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް    ސާރވިސް ސެކްޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި  މުނިސިަޕލް 3.5

   މާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ގްރޭޑްގެ ޑްރޯންއެއް ގަތު ސާރވޭްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް 

އިކުއިޕްމަންޓް 3.6 ލިބިފައިވާ  ވީޑިއޯގްރަފީ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  އަގު    ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ  ޖުމްލަ  ބިޑުގެ  ސައްޙަ 

 ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އިތުރުވާތީ،  އަގަށްވުރެކަނޑައަޅާފައިވާ   މިްޕރޮޖެކްޓަށް
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2ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ކުޅުދުއްފުށީ ބިޒު 3.7 ތަރައްޤީސިޓީ    ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ކުޅުދުއްފުށީ  ނަސް ސެންޓަރާއި  ކުރާ ކޮމިޓީ  އަށް މަސައްކަތް  އަންހެންނުން 

 އަށް ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިޔަލަ އެކުސްޯޕ ކުރި

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 60 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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  ތުރުއު ކުޅުދުއްފުށީ .5

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    75ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ސިޓީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  75ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل  رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم
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3ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ   75  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ދަ ބު،    2022  ބަރނޮވެމް  02،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޚިރާރަބީޢުލްއާ  08  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން

ކައުންސިލް    . 06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު   07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    14:17 ދުވަސް. ގަޑި

ޗުއްޓީގަ،  ޒިންމާގެ  އާއިލީ  ހުންނެވީ  މިވަގުތު  ޢަލީ  ޢާތިފާ  އައިޓަމް    މެންބަރ  -266(AGR):  ނަންބަރު  އެގްރީމެންޓް    ،1އެޖެންޑާ 

ED/INDIV/2022/57   ިމުއްދަތު   ވެއެދިލައްވާފައިވާތީ   އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު   ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި  މަރާމާތު   ފަހަރު  އޮޑިދޯނ  

 ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ރެޑްކޯސްޓް  ، އަބޫބަކުރު ޙަސަން،  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    . ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އިތުރުކުރުމާއި

 ، މިމައްސަލައިގައި  ގުޅިގެން  ޤަޟިއްޔާއާއި   B12C/2022/133  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށީ  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ

އައިޓަމް    .ކަނޑައެޅުން  ފަރާތެއް  ތަމްސީލުކުރާނެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ކޯޓުގައި  ޙައިޞިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ،3އެޖެންޑާ 

 ، ސަލާމަތްވެ   އަވިން  ގަދަ  ވިއްސާރައާއި  ، ފަރާތްތަކަށް  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ތުއްތުކުދިންނާއި  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ޔުނިޓުގެ  ހެލްތު  ަޕބްލިކް  ކުޅުދުއްފުށީ

  ކުރުމާއިމެދު   އިތުރު   ޖާގަ   ގެ ބިމު  ކުރިމަތިން  ޢިމާތާރުގެ   އެ   ، ހެދުމަށް  ޯޕޓިކޯއެއް  ގޮތަކަށް   ވަދެވޭނެ  ޔުނިޓަށް   ހެލްތު  ަޕބްލިކް   ހޯދުމަށް   ޚިދުމަތް

އައިޓަމް    . ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ޔޫރޮޕިއަނ4ްއެޖެންޑާ    ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ދަށުން   އެހީގެ  ހިލޭ   ބޭންކްގެ   އިންވެސްޓްމެންޓް   ، 

  ަޕބްލިކް   ހުޅަނގުން  ހޮސްިޕޓަލުގެ  ޢިމާރާތަކުރުމަށް  ބްލޮކެއް  އައިސޮލޭޝަން  ރޫމްގެ  8  ދިނުމަށް  ފަރުވާ  ބަލިތަކަށް  އަރާ  ގައިންގަޔަށް  ހޮސްިޕޓަލްގައި

 ސާރވިސް  ، މުނިސިަޕލ5ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް އިތުރުކުރުމާމެދު ހޮސްިޕޓަލަށް   ބިން އޮތް  އުތުރަށް ޔުނިޓުގެ  ހެލްތު

 މަސައްކަތައް  ހެދުމުގެ  ްޕލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް   ސާރވޭތައްކޮށް  ރުއްގަހުގެ  އަވަސްކުރުމަށާއި   މަސައްކަތްތައް  ސާރވޭ  ކުރަމުންގެންދާ  ސެކްޝަނުން

 ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ   އިކުއިޕްމަންޓް   ، ވީޑިއޯގްރަފ6ީއެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ގަތުމާއިމެދު  ޑްރޯންއެއް  ގްރޭޑްގެ  ސާރވޭ

 ބަޖެޓް  ، އިތުރުވާތީ  އަގަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިްޕރޮޖެކްޓަށް  އަގު  ޖުމްލަ  ބިޑުގެ  ސައްޙަ  ލިބިފައިވާ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް

 ކުޅުދުއްފުށީ   އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ   ސެންޓަރާއި  ، ބިޒުނަސ7ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  އިތުރުކުރުމާއި

 ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް  އެކުސްޯޕ  ހިޔަލަ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ކޮމިޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެންނުން  ސިޓީ

 . ކަނޑައެޅުން ބަޖެޓް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތީ 

 

 

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

4ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 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   75ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   ހުރިހާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއި   މަރާމާތު   ފަހަރު  އޮޑިދޯނި   266-ED/INDIV/2022/57(AGR):  ނަންބަރު   އެގްރިމަންޓް    •

  މެދު   އިތުރުކުރުމާއި  މުއްދަތު   އެދިލައްވާފައިވާތީވެ   އިތުރުކުރުމަށް   މުއްދަތު   ބިމުގެ   ދޫކޮއްފައިވާ   އޮޑިބަނުމަށް 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

5ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފައި މިވަނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެރގްރިމެންޓް  އޮޑިދޯނިފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ    މި އެޖެންޑާ  ހަރުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން 

  ލަސްވެފައިވާ  ހަމަވާތީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދިފައި ވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަކީ މިހާރު ސިއްހީ ހާލަތު މިދުވަސްވަރު ހުރިގޮތުން މަސައްކަތް

އާއި ހިސާބަށް   2023އެްޕރީލް    30ޔާންކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓީ ހިއްސާކޮށްފައި މިވަނީ އަދި އޭގެ އިތުރުން މިހާރު އޮޑި ނިންމުމަށް  މަށް ބަކަ

 މި އެޖެންޑާގެ މުންމުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް، މި ހަރުގޭގެ މުއްދަތު މި ނިމުނު އޮކްޓޫބަރު  މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފަ މިވަނީ، އެހެންކަ

   ބަހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަލީ އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ  އޮޑިދޯނިފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މު 57ކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އެގްރީމެންޓް ނަންބަރ ޝު

ނުދާނެ ގޮތަކަށް އަދި އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް މި އެގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު   ހަމަވެފައި އިތުރަށް ދުވަސްތަކެއް އެގްރީމެންޓަށް ނުލައި ކުރިއަށް 

އެއް ކުރެވިފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ މާއްދާތަކާއި  ވީގޮތަށް ކުރިން  ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ،   މުއްދަތު  މަތީން  ގޮތްވާގޮތުގެއެދިލައްވާފައި  އިތުރު 

 )އެއް ރުފިޔާ ވިހި ލާރި( ގެ ރޭޓުން މުއްދަތް އިތުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، ޝުކުރިއްޔާ.   1.20އެހެންވީމަ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް 

 

  ފުރުސަތު ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ޅުދުއްފުށީ ކު 

މި އެގްރިމެންޓް އޮތްގޮތުން މުއްދަތް އިތުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއިދު ކުރަން، އެހެންނަމަވެސް ސިޓީއަކުން ކައުންސިލަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، 

އެގް  ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި އިންނަނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް މި  އެދިލައްވާފައިވާ  އެފަރާތުން  ވީމާ އެ  މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށްކަމަށް ވާތީ  ރިމެންޓްގެ 

 މުއްދަތަށް އެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުއްދަތު އިތުރު   ކަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ އަށް މިހާރު ލިބިފަމިވާ އެއް ހުށަހެޅުމަކީ    1އެޖެންޑާ ނަންބަރ  هللا، އަހްމަދު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ  

ނަ އަހަރުގެ ވަ  2023އްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން، އަނެއް ހުށަހެޅުމަކަށް މިވަނީ ސިޓީގައި އެދިފައިވާ މުއްދަތަށް އެއީ  ޅު ކުރުންކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށަހަ



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

6ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން، ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި هللا ްޕރީލް އާއި ހިސާބަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު އަބްދުއެ  30

 ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލާނަން.  ހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ފުރުސަތު އިތުރު ހުށަ 

 ފުރުސަތު   ތިންވަނަ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ތާރީހާއި ހިސާބަށް މުއްދަތް އިތުރު ކުރުން ރަންގަޅުކަމަށް  އެ ފާހަގަ ކުރި ފަދައިން ސިޓީގައި އޮތް  هللا މެންބަރ އަޙްމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

 ގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ، هللاފެންނާތި އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެއްސިން އަދި އަޙްމަދު އަބްދު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނީ މި އެޖެންޑާގައި ލިބުނު ދެ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން އެއް ހުށަހެޅުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، އެހެންވީމާ މިހާރު އަ

ވެފައިވާ  ޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ތާއީދު ކޮށްފައިވުމާއި އެއްކޮށް ސިޓީގައި ވިދާهللا އެއީ ކައުންސިލް މެންބަރ އަހްމަދު އަބްދު

)އެއް ރިފިޔާ ވިލި ލާރީ( ގެ ރޭޓުން   1.20އާއި ހިސާބަށް މި ހަރުގޭގެ އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް    2023އޭްޕރީލް    30ގޮތަށް  

 ރުކުރުމަށް، މިގޮތަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. މުއްދަތު އިތު

 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 

 

 

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

7ގެ   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

އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު    266-ED/INDIV/2022/57(AGR)އެގްރިމަންޓް ނަންބަރު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،    މެންބަރުން    05

  2023އޭްޕރީލް    30ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ތާރީހު ކަމުގައިވާ  

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެއިރުތުކުރުމަށް   ތު ލާރީގެ ރޭޓުން މުއްދަ  1.20އަށް 

 02ޑާ ނަންބަރު  އެޖެން 

  ދަޢުވާކުރާ   މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ، ކުޅުދުއްފުށި . ހދ /    ރެޑްކޯސްޓް   ، ޙަސަން   އަބޫބަކުރު  •
  ގުޅިގެން   ޤަޟިއްޔާއާއި   B12C/2022/133  ނަންބަރު   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށީ 

  ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ކޯޓުގައި   ޙައިޞިއްޔަތުން   ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ   ، މިމައްސަލައިގައި 
 .ކަނޑައެޅުން   ފަރާތެއް   ތަމްސީލުކުރާނެ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ މައްސަލައަކަށް ގަނޑުމެންގެ  ޅުވިފައި މިވަނީ އަރެމި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކު

ކަށް ހަވާލު ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކީލެއް ލޯފާމަކުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރމް އަވާތީ، އެހެންކަމުން އިތުރު ލޯފާ

ހަވާލު ކޯޓޭޝަން ނެގި  މިކަމަށް  މިވަނީ    ތައް  ފަރާތަކަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތަކަށް   ކޮންސަލްޓިން  އެލް.ޓީ .ސީކުރެވޭނެ 

ލޯފާރމް، އެހެންކަމުން އެ ލޯފާމާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދުޔުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، އަދި މެންބަރުނަށް   ީޕ.އެލް.އެލް

 ސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   މިއެޖެންޑާގައި ބަހު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

8ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ސިޓީ   ފުށީ ކުޅުދުއް 

ރަންގަޅު ކޯޓޭޝަންއެއް   އެންމެޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، މޭޔަރ ވެސް ތި ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް މިހާރު ކޯޓޭޝަންތައް ލިބިފައިހުރި ފަތާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް  ޓީ  ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ސި  ޤާނޫނީ  ށްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތައް، އެ ފަރާތަ 

 ތާއީދު ކުރަން، ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކު ވޯޓަށް މި ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އެއްވެސް މެންބަރެއް ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ މި ހުށަހެޅުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ތާއީދު ވެސް ދިނުމާއި އެ

  ޕީ . އެލް.އެލް  ކޮންސަލްޓިން  އެލް.ޓީ.ސީކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން    ޓީ އާއި މެދު ސި އަހަނީ މި މައްސަލަ

 ގޮތަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ކަނޑައެޅުން، މި

 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 

 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
 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

9ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ، ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ރެޑްކޯސްޓް   ، ޙަސަން  އަބޫބަކުރު   ދެއްވާފައިވާތީ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    05

ކުޅުދުއްފުށީ   ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ، މިމައްސަލައިގައި  ގުޅިގެން  ޤަޟިއްޔާއާއި   B12C/2022/133  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުރާދަޢުވާ 

ކޮންސަލްޓިން.ޓީ.ސީ  ، ތަމްސީލުކުރާނީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ކޯޓުގައި  ޙައިޞިއްޔަތުން ފާސްވިކަމަށް   ީޕ.އެލް.އެލް   އެލް  ކަނޑައެޅުމަށް 

  .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ، ފަރާތްތަކަށް   ދުވަސްވީ   އުމުރުން   ތުއްތުކުދިންނާއި   ހޯދާ   ޚިދުމަތް   ޔުނިޓުގެ   ހެލްތު   ޕަބްލިކް   ކުޅުދުއްފުށީ  •

  ގޮތަކަށް   ވަދެވޭނެ   ޔުނިޓަށް   ހެލްތު   ޕަބްލިކް   ހޯދުމަށް   ޚިދުމަތް   ، ސަލާމަތްވެ   އަވިން       ގަދަ   ވިއްސާރައާއި

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   އިތުރު   ޖާގަ   ބިމުގެ   ކުރިމަތިން   ޢިމާތާރުގެ   އެ   ، ހެދުމަށް   ޕޯޓިކޯއެއް 

    . ނިންމުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އީ ކުޅުދުއްފުށީ މިއަދު މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތް ސަބަބަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްގެ ފަރާތުން މިކަމަށް އެދިފައި ވާތީ އެ

ޯޕޓިކޯފަދަ ހިޔާގަނޑެއް ނެތްތަނަކަށް ވުމުން ކާރުގަ ކުދިން ދަރިން ގޮވައިން ވަޑައިންނަވާ ަޕބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓަކީ މިހާރު ދޮރު ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް  

އްސާރަ ވެހުނަސް ވިއްސާރައަށް ފައިބާފަ ދެން އެތެރެއަށް ވަންނަން، އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ  ފަރާތްތަކުން މި ޖެހެނީ ކިތަންމެ ބޯކޮށް ވި

 15ފޫޓް    40އި މިވަނީ އެތަނުގައި ހިޔާގަނޑެއް ލެވިގެން ޯޕޓިކޯއެއް ހެދުމަށް ޖާގައެއް ދެއްވުމަށް، ގާތްގަނޑަކަށް  ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދިފަ

 ދާނެކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ބަހުސްގެ ފުރުސަތު އަރުވަން ފޫޓް ޖާގައެއްގެ ހިޔާގަނޑެއް ހެދި 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ޅުދުއްފުށީ ކު 

ކުރުމާއި ، ޯޕޓިކޯއެއް ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި މި އެޖެންޑާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި މިވަނީ ޯޕޓިކޯއަށް ޖާގަ އިތުރު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 ހޮސްިޕޓަލް   މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން، އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލާނީ ފަހުން އަދި މި މައްސަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް

ހޯދުމަށް، އަޅުގަނޑު ހަމަ   ހިންމުކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަމަށް އަސްލު ހައްލެއްއާއި އެކު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވަނީ ޯޕޓިކޯގެ މު

އިތުރު ކުރުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނޭ ކުރުމަށް އެ ތަނުން ބިމުގެ ޖާގަ  ކޮށްލަންބޭނުންވަނީ މި މައްސަލަ ހައްލު  ، އެހެން ފާހަގަ 

ދުމަތް މާރާތަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ފަރާތްތަކުން ހި ނަމަވެސް ޯޕޓިކޯ ހެދޭނެ އިންތިޒާމެއް އެތަނުގައި ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، އެއީ އެ އި



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

10ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ށް ވާތީ އެހެންވީމަ ޯޕޓިކޯ އެތާގައި އެޅޭނެ މިނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރަން އަޅުގަނޑު އެދެން، އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހޯދަމުންދާ އިމާރާތެއްކަމަ

ސްޕޭސްއެއްގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެ ާޕކިންޒޯން ގެ ާޕކިން ާޕކިން  އެއީ    ފޫޓު   5ފޫޓް    11ހުށަހަޅަނީ ހޮސްިޕޓަލްގެ އިމުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް  

 .ޕޯޓިކޯ ހެދޭނެ ގޮތަކަށް ބިން އިތުރު ކުރުމާއި ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ ސްޕޭސްގެ ތެރެއިން 

 ވަނަ ފުރުސަތު ދެ 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

މުހި ވަރަށް  ހަމަ  މިވަގުތަށްވެސް  ޯޕޓިކޯއެއް  ކުރެއްވިގޮތަށް  ފާހަގަ  އަހްމަދު  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  މޭޔަރ،  ންމު،  ޝުކުރިއްޔާ 

ންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިހާރުން މިހާރައްވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ، އެކަމަކު  ވިއްސާރައާއި އަވީގައި ކާރު އައިސް މަޑުކޮށްލާނެ ތަނެއް އަނެންހެން ނެތް، ކޮ

ހަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ާޕކިންގއަށް    މެން ތަނަކަށް ބިން އިތުރު ކުރުމެއް ނޫން ހައްލަކީ، ދެން އަޅުގަނޑު  ކަށްތަ އެހެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާ

ންމެ ރަނގަޅު އަދި އެހެން އޭރިއާތައްވެސް އެބަ ބޭނުންވާއިރު ޢޭގެ ތެރެއިން މިކަހަލަ ބިންތައް މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އެއީ ހަމަ އެ

 ހަގަ ކޮށްލަން، ޝުކުރިއްޔާ. ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ފާ ޅުއްވި ހުށަހެ هللا ގޮތް، ދެން އަޙްމަދު އަބްދު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މި އެޖެންޑާއަށް އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މިވަނީ ލިބިފައި،    މެންބަރ ރިޟްވާން މުހައްމަދު، އާދެ ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުގައި  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް

ން، ޕޯޓިކޯއެއް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ޕާކިންގ ސްޕޭސްއެއް އެތަނުގެ އިމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު އަބްދު 

ށް  ފޫޓު ބޭރަށް ކަނޑައަޅައި އެއީ ާޕކިންގ ސްޕޭސްއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭގެ ތެރެއިން ޯޕޓިކޯއެއް ހެދުން، އެހެންކަމުން މި ހުށަހެޅުމަ   11ފެށިގެން  

ކުރައްވާފައި ވާތީ މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވުން   ސް ތާއީދު ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުހައްމަދު ވެ

 އެދެން.   

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

11ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 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
 

އެއީ ާޕކިން އިންތި ޖާގަ    5ފޫޓް    11ހުޅަނގަށް  އިމުން ފެށިގެން  މާތާރުގެ  ހޮސްިޕޓަލް އި  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   05

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  ސްޕޭސްއެއް ގޮތުގަ ކަނޑައަޅާއި، އެ ާޕކިން ސްޕޭސްގެ ތެރެއިން ޯޕޓިކޯ ހެދުމަށް

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގައިންގަޔަށް   ހޮސްޕިޓަލްގައި   ރީޖަނަލް   ކުޅުދުއްފުށީ   ދަށުން   އެހީގެ   ހިލޭ   ބޭންކްގެ   އިންވެސްޓްމެންޓް   ޔޫރޮޕިއަން  •

  ހުޅަނގުން   ހޮސްޕިޓަލުގެ   ޢިމާރާތަކުރުމަށް   ބްލޮކެއް   އައިސޮލޭޝަން   ރޫމްގެ   8  ދިނުމަށް   ފަރުވާ   ބަލިތަކަށް   އަރާ 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   އިތުރުކުރުމާމެދު   ލަށް ހޮސްޕިޓަ   ބިން   އޮތް   އުތުރަށް   ޔުނިޓުގެ   ހެލްތު   ޕަބްލިކް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިފަދަ ކަންކަމަކީ ހޮސްިޕޓަލްގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު މުހިންމު ފުރުސަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮވިޑުގެ އާދެ އެނގިވަޑައިންނަވާނެ ފަދައިން 

ރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެގޮތުން މި ްޕރޮޖެކްޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު ްޕ  ، ވަބާގަވެސް ދިމާވި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް އެއީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ނެތްކަން

ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދާތީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ށްލޮކެއް ޔޫރޮޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓައަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ އައިސޮލޭޝަން ބު 

ހެކްޓަރ ގެ  18.28މީޓަރ   15.80މިހާރު މުނިސިަޕލް ސެކްޝަންއިން ސަރވޭ ކޮށްފައި ބިމުގެ ސައިޒް ފާހަގަ ކޮށްފައި އެބަވޭ، ގާތްގަނޑަކަށް 

 ، މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސްއަށް މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.   3107.17ޅި ބިމުގެ އަކަފޫޓަކީ މުސަރަހައްދެއް، ގާތްގަނޑަކަށް 

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

12ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު ޢަލީ އަޙްމަދު ދެއްކެވި    އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

މި އަންނަ ތަރައްޤީއަކީ ، އާދެ ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ގައިންގަޔަށް އަހަރަކީ  މިދިޔަ  ވޭތުވެދިޔަ  ހާއްސަކޮށް  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމުގައި  ބޭނުންތެރި  ކަހަލަ  ވަރަށް  ކޮވިޑް  އަރާ   

ކޮވި އުޅުނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން ބަލިމަޑުކަމެއްވެސް  ބައްޔެއް  އަރާ  ގައިންގަޔަށް  އެކަހަލަ  އޮތްތާގަވެސް  ކުރިޔަށް  އެހެންވީމަ  ތެރޭގައި،  ޑްގެ 

އެހެން ނެތް،  ގާއިމްވެފަކާ  އަދި  ނިޒާމެއް  ފަރުވާދެވޭނެ  އަސްލު  އެކަށީގެންވާގޮތުގަ  ޔޫރަޕިއަން އައިސްފިކަމުގައިވާނަމަ  މިހާރު  ނަމަވެސް   

ރޫމްގެ އައިސޮލޭޝަން ބްލޮކަކީ އެގޮތަށް އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ޭޕޝަންޓުންނަށް    8އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކިންގ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މި ލިބޭ  

ހެންވީމައި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މިގޮތަށް ބޭރުގެ  ވަރަށް އެކަޝީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފަރުވާ ދެވޭނެ ވަސީލަތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ، އެ

ންވީމަ މޭޔަރވެސް ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އިރުގައި އެކަމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަން، އެހެ

ފީޓްގެ ބިން މިކަމަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ   ސްކެޔަރ   3107.17ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތަށް ހޮސްިޕޓަލަށް އިންވެގެން އިން  

 ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ޅުދުއްފުށީ ކު 

ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ވަރުގަދަ  

ހިލޭ އެހީގެ   ންޝުރުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަ ކޮށްލަން، އެގޮތުން މިހާރު ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ލިބޭ ބަޖެޓުގެ އިތުރުން އޭގެ ބޭރުން އެކި ކޮޅުކޮޅުމަތީ

އެގޮތުން މިގޮތަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން   ކަތައް ޝުކުރުވެރިވަން، އެފަރާތުން ކުރާ މަސައް  ގޮތުން

 އޮތް ހުސް ފެނިގެން އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން، އެގޮތުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުޅަނގު އުތުރުގަ

   ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރަން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޖާގަ މި

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަ   ކުރިއެރުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ،   2ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް  އަހަރުގެ 

މްވެސް ރޫ  3ރޫމެއް، އެ    3އަޅުގަނޑުމެން ހޮސްިޕޓަލުގަ ވަރަށްގިނަ ވަސީލަތްތައް ނެތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ބޭނުންކޮށްލަންވެސް ހުރީ  

ކުރަންވެގެން   ތަރައްޤީ  އިތުރަށް  ހޮސްިޕޓަލް  ބޭނުންތަކަށް،   އަޅުގަނޑުމެން  އެކި  އެކި  ޖެހުނީ  މި  މިއަދަށްވެސް ބޭނުންކުރަން  މިއަދުން 

ށް ރަނގަޅުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ބޭނުންކޯށްލާން ހަމަ އެންމެ ތަނެއްވެސް ނެތިގެން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްިޕޓަލަށް ވަރަ

އް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން، މޮގޮތަށް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މި ލިބޭ ްޕރޮޖެކްޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ނޫން ބިމެ



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

13ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ލް  ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުގަ މި ބިންކޮޅަކީ  ބޭނުމްއެ ނުވޭ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ހަމަ މިކަހަލަ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުމަށް، އެހެންވީމަ ހޮސްިޕޓަ 

 ކޮށްލަން އަދި  އަނެންހެން ބުނަންޔާ ބިމުގެ ޖާގައަށް ބަލައިފިނަމަ މިކަހަލަ ކަމަކަށް ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބިންކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަ

 ރިއްޔާ.   ބިން އިތުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ފާހަގަ ކޮށްލަން، ޝުކު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ   މިވަނީ   ރިލްވާން،  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް  ފުރުސަތު  ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންނެވި ތިން މެންބަރުންނަށް  ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ  އާދެ 

 އެރުވިފަ، އެހެންކަމުން އަޅުގަޏޑު އަދި ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

އެހެން މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިދިޔަ ދެއަހަރު ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، 

ކޮށްލަން އެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށަށާއި މުޅި ރާއްޖެއަށް ޖެހިފަ އޮތްކަން ވަރަށްބޮޑަށް އެނގުން، އަދިނ ފާހަގަ  

ހާ ޭޕޝަންޓުން ދަތި  އިމާރާތްތަކާއި އެކަހަލަ ތަންތަނުގަ  ނަގަން ދިޔައީ ހުސްކޮށް ހުންނަ  އެންމެ ބޮޑަށް އެސިސްޓެންސް  އަޅުގަނޑުމެން  ލުގައި 

ރިއެރުމަށް  އާއި ކު އައިސޮލޭޓް ކުރުމުގަ، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްިޕޓަލް ހަމަ އެހެން މެންބަރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީ  

ހުރި  ތެރޭ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ޝުކުރުވެރިވަން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ވޭތުވެދިޔަ ތާގައި ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖެ

ިޕޓަލް ނިމްސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި ހޮސްިޕޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އޮތީ ނިކަމެތި ކޮށްލާފަ، އާދެ އެއްވެސްވަރަކަށް އަޅާނުލާ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސް

ގައި ރައީސް އިބްރާހިމް   2018ހަވާލުކޮށްގެން އޮތީ އެތަހުނެ ހިދުމަތްތައް އެއްކޮށް ބުރޫ އަރާވަރަށް ބިކަ ކޮށްލާފައި، އެހެން އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރީ  

އްފުށީ ހޮސްިޕޓަލް ކޯމާއެއްގައި އޮއްވަ އިތުރަށް އަނެންހެންބުނާނަމަ މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު އަދި މި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުން ކުޅުދު

ކުރެއްވިއްޔާ މަ މައްޗަށް އިރާދަ  އޭގެ  އެ އަންނަނީ  ޖަހާވަރު އެ އައީ ހޮސްިޕޓަލަށް، އަދި މިހާރު  ވިންދު  ކުރިޔަށް  ޑުމަޑުން ވޯޑަށް ނެރެލައިން 

އި ހޮސްިޕޓަލްގެ މުވައްޒަފުން ހޮސްިޕޓަލް ކަންކަމަށް އަދި ކުރިއެރުމަށް ކުރަމުންދާ  ތަރައްޤީތައް ހޯދަމުން، އާދެ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ

ކަންތައްތައް އެރޭންޖް ކުރުމުގައި ހަމަ ހޮސްިޕޓަލްގެ   ހަމަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން، އަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިތީ ކައުންސިލުން މި ދަނީ 

 ގަނޑުވެސް ހަމަ މި ބިން ހޮސްިޕޓަލަށް ދިނުމަށް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ދެވެން އޮތް އެއްބާރުލުމެއް ދެމުން، އަޅި އަޅު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ    ކަމަކީ  ކުރެވުން  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑަށް  ނިމި  ފުރުސަތު  ދެވަނަ  ބަހުސްގެ  އާދެ  ދާއޫދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް 

ތުރު ފުރުސަތެއް މެންބަރުންވެސް ހޮސްިޕޓަލްގެ ތަރައްޤީއަށް މި ބިން މި ޮޕްްރޮޖެކްޓަށް ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފި، އެހެން ކަމުން އި



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

14ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

މަށް   އަޅުގަނޑު ގަސްތެއް ނުކުރަން، މިހާރު ފާހަގަ ކުރެވިފައި މިވަނީ ސާރވޭ ކޮށްފައި މިވާ ގޮތަށް ހޮސްިޕޓަލްގެ އިމުގެ ރެރެއިން ހިމެނުހުޅުވާލާކަށް

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  

 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

ހޮސްިޕޓަލްގައި   އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ޔޫރޮޕިއަން ، ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީމެންބަރުން   05

ހެލްތު    ަޕބްލިކްއައިސޮލޭޝަން ބްލޮކެއް ޢިމާރާތަކުރުމަށް ހޮސްިޕޓަލުގެ ހުޅަނގުން  ރޫމްގެ 8ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް 

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ   ށް ދިނުމަށް ތް ބިން ހޮސްިޕޓަލަށް އިތުރުކޮ އޮޔުނިޓުގެ އުތުރަށް 

 

 

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

15ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ރުއްގަހުގެ    ސާރވިސް ސެކްޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި  މުނިސިޕަލް  •

ސާރވޭ  މަސައްކަތައް  ހެދުމުގެ  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ގަތު   ސާރވޭތައްކޮށް  ޑްރޯންއެއް  މާއިމެދު  ގްރޭޑްގެ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގެ ތެރޭގައި މުނިސިަޕލް ސަރވޭތައް އަހަރު   ވޭތުވެދިޔަ   މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިންއާދެ

މަދުކުރެވިފައި، މިވަނީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުތަނުން ހަލުވި ކުރެވި އަދި އެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެސް 

އިތުރު ކުރެވިފައި، އެހެންކަމުން އަޅުގަނދުމެން މި އަހަރު ބަޖެޓްކުރި    ޕަސެންޓް އަށް މިވަނީ  100އަދި މިކަމުގެ އެފިސިއެންސީ ގާތްގަނޑަކަށް  

އޭރުގަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް  ގަތުން،  ޑްރޯންއެއް  ކުރުމަށް  ސާރވޭ  ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  ހަރުފަތަކަށް  އިތުރު  ސަރވޭތައް  އެ    އަދި 

ގަ ޑްރޯން  އެ  ރުފިޔާ  ހާސް  ފަސްދޮޅަސް  އަދަދަކީ  މިހާރު  ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ  ދެން  އެންމެ   ތުމަށް،  ބަލާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެލިއުއަށް  މާކެޓް 

ން މި ޑްރޯން ކުޑަވެގެންވެސް ތިންލައްކަ ރުފިޔާއިން ނޫނީ ސަރވޭ ގްރޭޑްގެ ޑްރޯންއެއް ފަހުގެ ޑްރޯންއެއް ލިބޭކަށް ނެތް، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެ

އޮތްތާގަވެސް   ކުރިޔަށް  މުހިންމުކަން  ބޮޑުތަނުން މަސައްކަތް ފެންނާގަތުމުގެ  ވަރަށް  ހެދުމުގައި  ްޕލޭން  ޔޫސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޭންޑް  އަދި  ތީ 

 ޑްރޯންގަްުމަށް އަވަސްވެގެން ދާނެތީ މިއަހަރު ޑްރޯން ގަންނަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާތީ ބަޖެޓް އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނީ މި

 ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ފަސްފޮޅަސް ހާހުގެ އިތުރަށް އަދި ދެލައްކަ ސާޅީސްހާސް އަޅުގަނޑުމެން މުނިސިަޕލް  އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން، މިހާރު

ތަމަ ފުރުސަތް އުސޫލުތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑާއި ލައިޓްފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ބަހުސްގެ ފުރަ

 . ހުޅުވާލަން

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ގެ ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ޑްރޯނެއްގެ ބޭނުން މިހާރު މިވަނީ   އާދެ މޭޔަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދައިން  

ޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި، އަދި މީގެ އިތުރުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ރުއްގަހުގެ ސަރވޭތައް ކުރުމަށް ޑްރޯންއެއްބޭނުންވާކަމަށް އަ

އެކި އެކި ްޕރޮޖްޗޓްތަކަށް ވަރަށް އި، ރަށުގެ ގަސްގަހާއި ރުއްތައް މިހާރުން ފެށިގެން މިދަނީ ކޮންމެސްވަރަކަށް މަދުވަމުން  މިވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ

ލަފާކުރެވޭ    ބޮޑަށް ނަގަންވެސް ޖެހޭ، އެ ގަސްތަކުގެ އިންވެންޓްރީއެއް ބެލިފަކާ މިހާހިސާބަކަށް ނެތް، ސަރވޭ ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން އަޅުގަނޑަށް

ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދާނެ، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިހްތިސޯސްގައިގޮ  ހިމެނޭ ތުގައި އިންވެންޓްރީ އާއި އެއްޗިހި 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

16ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ނަށް ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންސަރަހައްދުތައްވެސް ސަރވޭ ކުރުމުގައި ވެސް މި ޑްރޯންގެ ބޭނުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިފިގެންދާނެ އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް  

، ހަމަ ވެއްޖެކަމުގައި ވަނީނަމަ އިތުރު ރައްރަށައް މި ޑްރޯންގެ އެސިސްޓެންސް ދެވޭނެ ފުރުސަތުވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެވެން އޮންނާނެހެން

ހާސް ސާޅީސް  ދެލައްކަ  ބަޖެޓުން  އިތުރަށް  ހާހުގެ  ފަސްދޮޅަސް  ބަޖެޓް  ފާސްކުރެވިފައިވާ  މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް  ނެގުމަށް    މޭޔަރ  ރުފިޔާ 

 އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝުކުރިއްޔާ   

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 :5535ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ޅުދުއްފުށީ ކު 

ބޭނުންވަނީ ސާރވޭ ޑްރޯންއެއްގެ މުހިންމުކަން އޭގެން މެިޕންގ އެއް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގެންދެވުނު އެއް ސަރވޭ އަކަށް ވެފައިވަނީ ލޭންޑް ޔޫސްްޕލޭން މަސައް ކަތުގެ މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެންމެ 

މެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނީ މިފަދަ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ހަމަ ނުވެ ހުރުމުން، އެހެންނަމަވެސް ތެރެއިން ކުރެވުނު ސަރވޭ، އެ ސަރވޭ އެން

އިތުރަށް   މިއަދު އަލުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދިފަ، ދެން އެ ބުރަ އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ޑްރޯން ހޯދިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އަދި

ކަތުގެ ސްީޕށް އަވަސްވެގެންދާނެ، އަދި ވަރަށް ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުންސިލަށް އެބަޖެހޭ މިހާރު ސަރުކާރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައް

މަސައްކަތްތަ މިކަހަލަ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތަކީވެސް  ކުރުމުގެ  މޮނީޓަރ  ކުރަން،  މޮނީޓާރ  ްޕރޮޖްކްޓްތަކެއްވެސް  ީޕ.އެސް.އައި.ީޕ  ކުގެ  ހުރިހާ 

މި ތެރެއިންވެސް   ވާނަމަ،  ލިބިއްޖެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑްރޯންއެއް  މިފަދަ  ކޮށްލެވޭނެ  ފުރިހަމަ  ބައިބައި  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގަ  ންސިލް އްފުށީ ކައުޑްރޯންއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަވަރޭޖެއްލިބޭ އެއްޗެއް އެހެންކަމުން މި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅުދު

، އެހެންކަމުން މި ްޕރޮޖެކްޓްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމާއި އަދިވެސް ކުރިން މެންބަރސް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެތިބެގެން  

މު ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަ ކުރަން، ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތަށް ރުއްގަހުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކި ލޮކޭޝަންތައް އައިޑެންޓިފައި ކުރުން އެއީ މުހިން

ތައް މޮނީޓާރ އަދި މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ މީ ރަށްގިރުމުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ސިޓީއެއް، އެގޮތުން ބޮޑަށް ގިރާ ސަރަހައްދު

މިކަހަލަ ޑްރޯނެއްގެ ބޭނުން ވަރަށްބޮޑަށް ކުރެވިގެންދާނެކަން ކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކި ޤަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން ފޮޓޯތައް ނެގި ގިރާވަރު ބެލުމަށްވެސް  

 ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެން ބޭނުންވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ރަށު ކައުންސިލަކުން ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

ސަ  ވަރަށްގިނަ  އެގޮތުން  ފާހަގަކޯށްލަން،  ފުރުސަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  އަންނަކަންވެސް  ހޯދަމުން  ކުރިއެރުންތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  ރވޭ  ބަދަލުވެ 

މިވަނީ އައިސްފަ، ދެން އަދި ވަރަށް ވައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް މުޅި އިކުއިޕްމެންޓް ތަރައްޤީތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލަށް  ތަކާއި އިތުރު އުމްރާނީ 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

17ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ންތައްތައް ން، އެ ކަރަށުތެރޭގައި ކުރެވެމުން އެބަދޭ، ކުރެވެމުން ދާއިރުގައި ހުރިހާ ކަމަކަށް ގުޅި ލާމެހިގެންވަނީ ހަމަ މުނިސިަޕލް ކަންތައްތަކެއް ކުރަ 

ވީހާތަނައް ހަމަ ހަލުވި ކުރެވި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގަވެސް ދަތިތަކެއް އައުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް، ހަމަ މި

ވިފައި، އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އޅުގަނޑުމެންނަށް މިވީ ތަނަށް ހަމަ މިފަދަ އިކުއިޕްމެންޓްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއްކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެ

ތައް ކުރިމަގު ހަމަ މި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އާލާތްތައް ހަމަވެ އަޅިގަނޑުމެން އަދި މިއަށްވުރެވެސް ބާރަށް ްޕރޮޖެކްޓްތައް،  ގިނަ ކަންތައް

ބޮޑަށް ތާއީދު   ގަނޑުވެސް ހަމަ މި ޑްރޯން ގަންނަން ވަރަށްފެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ވަސީލަތްތައް ވަރަށް މުހިންމމު، އހެންވީމަ އަޅު

 .ކުރަން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު މިވަނީ ނިމިފަ، އެހެންކަމުން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިލްވާން،  އާދެ ބަހުސްގެ  

ދެލައްކާ ސާޅީސްހާސް ރު  ފިޔާ ޯޕޓް  ޑްރޯން ގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގެ ގޮތުގަ ފާހަގަވެގެންވެއްޖެ އަދި ޑްރޯން ގަތުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ 

ވެސް ތާއީދު ކުރައްވައިފި، އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް އަހަނީ އެ ހުށަހެޅުން އެގޮތަށް   ެޕވެލިއަން ބަޖެޓު ކޯޑްގެ ތެރެއިން ގެނައުމަށް

 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ޑްރޯންއަށް ކަނޑައެޅުމަށް، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 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  ލްއަލްފާޟި 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



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

18ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

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

 ސާރވިސް ސެކްޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި  މުނިސިަޕލް  ، ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީމެންބަރުން    05

 މައިޒާން  ފިނި  އަދި  ެޕވީލިއަން  މަށް ޯޕރޓްގްރޭޑްގެ ޑްރޯންއެއް ގަތު  ރުއްގަހުގެ ސާރވޭތައްކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ސާރވޭ

ހޯދުމުގެ    ތަކެތި  ފަދަ  ލައިޓް  ބޯޑާއި  ބޭނުންވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އުސޫލުތައް  ރުފިޔާ މުނިސިަޕލް  240،000ކުރުމުގެ އެކްޓިވިޓީ ބަޖެޓުން    ތަރައްޤީ

  .ތުން ނިންމެވިއެވެފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް   300،000ބަޖެޓަށް ގެނައުމަށް އަދި ޖުމްލަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި 

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ލިބިފައިވާ   ގުޅިގެން   އިޢުލާނާ   ކުރެވުނު   ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް   ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ   އިކުއިޕްމަންޓް   ވީޑިއޯގްރަފީ  •
  އިތުރުކުރުމާއި   ބަޖެޓް   ، އިތުރުވާތީ   އަގަށްވުރެ   ކަނޑައަޅާފައިވާ   މިޕްރޮޖެކްޓަށް   އަގު   ޖުމްލަ   ބިޑުގެ   ސައްޙަ 
 .ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކަ ފަންސާސް އާދެ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުއިޕްމެންޓްސް ގަތުމަށް އޭރުގައި ފާސްކުރި ބަޖެޓަކީ ތިންލައް 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަހުރި ބިޑްތަކުން އެންމެ އެފޯޑްކުރެވޭ ބިޑަކަށްވެސް ލިބިފަ ވަނީ ފަސް ލައްކަ  ހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް،  

ގޮތެއްވިޔަސް ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ އެއް ލާރީގެ ބިޑެއް، އެހެންކަމުން މިހާރު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް މި ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ކޮންމެ

ކުރެވިފަ    ނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމައިފިކަމަށް ވާނަމަ، އެގޮތުގެ މަތިން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މި އެޖެންޑާއަޅުގަ

 ހުޅުވާލަން.  ގަނޑު ޅުމިވަނީ، މި އެޖެންޑާގެ ބައުސްއަށް އަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވީޑިއޯ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްއަކީ ވަރަށްގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ މުއައްސަސާއެއް އަދި މި ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގެއާދެ  

 އެބަހުރި ބޮޑެތި  ހެދުމާއި ފޮޓޯގްރަފީގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑު، އަދި މިހާރުވެސް ކުރިޔަށް މި އަހަރުތެރޭގައާއި މި އަންނަ އަހަރު ފެށޭ ހިސާބުގަ

އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ފޯރަމް، މަސްވެރިންގެ   3މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ރާވާފަ، އޭގެތެރޭގައި ކުރިއަށްވެސް ނޮވެމްބަރ  

ރަކާތްތަކެއް، އަދި މި ހަރަކާތްތައް ދުވަސް އަދި މީގެ އިތުރުން ވިޔަވަތިވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވީޑިއޯގްރަފީގެ މުހިންމުކަން ބޭނުންވާނެ ހަ

ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ހޭދަތައް ބިޑް ހުށަހަޅައިން ނުވަތަ އަގުނަގައިގެން  މި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކޮށްގެން، މީގެ 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

19ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ހުށަހެޅިފަ އެއްކޯށް  ކުރިން ފާސްކޮށްފަވާ ބަޖެޓާއި  ލަފާކުރެވޭގޮތުގަ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް  އިވާ ބިޑްތަކުގަ އަގުތަށް 

ލައްކަ އާއި ގާތްކުރާ އަގަކަށް މާކެޓުން ލިބެންހުރި ތަކެތި،   3ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު، އަޅު އަލުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ތަކެއްޗަކީ  

ރިވިއުކޮށް ރިބިޑްއަކަށް މި މަސައްކަތް ގެންދިޔުން، މާފްކުރައްވާތި އަޅުގަނޑު   އެހެންވުމުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މިހާރު މި ބިޑް އަދި އަލުން

   ހުށަހަޅަނީ މައުލޫމާތު ޝީޓް ރިވިއުކޮށް އަލުން ބިޑް ކުރުމަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

މެންބަރ މުހައްމަދު ދާއޫދުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް ، ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އި އެކު އަޅުގަނޑު ކުރެވޭއިރު ހާއްސަކޮށް އެ މަސައްކަތްތަކަކީ ޑޮކިއުމެންޓް ކުރެވިގެންދާނެޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން، ހަމަ އެއާ

މަސައްކަތްތަފާހަ ގިނަ  ތަފާތު  ކުރުމަށްވެސް  ރައްކާރެރި  ސަގާފަތް  ތާރީހާއި  އަހަރުވެސް  މިދިޔަ  އަހަރުވެސް  މި  ވީޑިއޯގްރަފީގެ  ކެއް ގަކޮށްލަން 

ހަރަދުކޮ  މާލިއްޔަތުން  ކައުންސިލްގެ  ހަމަ  ކޮށްގެން  އައުޓްސޯސް  މަސައްކަތަކީވެސް  ކޮންމެ  އޭގެތެރެއިން  ކުރެވިއްޖެ،  ށްގެން އަލުގަނޑުމެންނަށް 

މަސައް އެކަހަލަ  އިންހައުސްކޮށް  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  މަގެއްކަމަށް  ސަލާމަތްކުރެވޭނެ  އަދަދު  އެ  އެހެންވީމަ  ކަންތައްތައް،  ކަތްތައް ކުރެވިފައިހުރ 

ށް ބޭނުން ޖެހިފައި އޮތްކަމުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި އިކުއިޕްމެންޓް ގަނެވިގެންދިޔުމަކީ، ދެން މި އިކުއިޕްމެންޓް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 2ޓަށްވުރެ  ވިޔަސް ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާއޫދުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރެވުން ބަޖެ

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަލުން ރީ ބިޑްއަކަށް ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށް މިހާރު ބިޑްތައް ލިބިފައި މިވަނީ، އެހެންވީމަ އަޅުގަ 

އެޅި ހުށައެޅުމަށް ދިޔުމަށް މިއާއި ގުޅިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓު އަލުން އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު، އެހެންވީމަ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށަ

  އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން،ޝުކުރިއްޔާ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަލާއިރުގައި ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފަ އެ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، 

މުން ޔަތްކޮށްފައި މައުލޫމާތު ޝީޓެއް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޑިމާންޑް ކުރަމުން މިދަނީ، އެހެންކަބަޖެޓަށް ރިއާ

ނިގެން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހެދި އެސްޓިމޭޓްގެ ތެރެއިން މި ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް ފެ

އަލުގަނޑު މައުލޫމާތު ޝީޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމމަށްފަހު ކުރި ބިޑްގައި ބޮޑު އަދަދެއް އައީމާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭނ ކަމެއްކަމަށް  

މިހާރު އަސލު ބިޑްގައި އިންވަރަށް ބަލައިފިކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެސްޓިމޭޓްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ އެބަ ބޮޑުވޭ ދެލައްކަ    ދެކެން، އެގޮތުން  

ލާފައި ރީ ސަތާރަހާސް ރުފިޔާ އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ، އެހެންކަމުން މައުލޫމާތު ޝީޓް ބަލާ އަދި ތަކެއްޗަށް ބަ

 ކަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝުކުރިއްޔާ. ބިޑަ



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

20ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ސް ދެވި މި އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅުމަކަށް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށަހެޅި މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެ

މި އަގެއްގައި ހުށަހެޅުން،  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އެއީ  ބިޑް  އިން  ލިބިފައި  މިހާރު  ބަލާފައި  އިކުއިޕްމެންޓްތައް  ހުރި  ޝީޓުގައި  މައުލޫމާތު  ހާރު 

މަށް  ޑަކަށް ދިޔުހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑެއް ނޫންކަމަށް، އިތުރަށް މައުލޫމާތު ޝީޓް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަލުން ބި

ޢަބްދު  އަހްމަދު  އަދި  މޭޔަރވެސް  ޑެޕިއުޓީ  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެހެންކަމުން އެ  ހުށަހަޅާފަ،  އެގޮތަށް  هللا މިވަނީ  ތާއީދުކޮށފައިވާތީ  ވެސް 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން 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 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ބަރުމެން  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

 ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ސަްޕލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން   ޑިއޯގްރަފީ އިކުއިޕްމަންޓްވީ  ދެއްވާފައިވާތީ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    05

ކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ނުވާތީ، އަލުން މައުލޫމާތު ޝީޓް ރިވިއުކޮށް  ޖުމްލަ އަގަ ތަކުގެ  ސައްޙަ ބިޑު  ލިބިފައިވާމައުލޫމާތު ޝީޓަށް ބެލުމަށްފަހު  

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެކުރުމަށް ފާސްވިކަމުގައި  ބިޑް



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

21ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެންނުން   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   އަދި   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ސެންޓަރާއި  •
  ބަޖެޓް   ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް   އެކުސްޕޯ   ހިޔަލަ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް   ގުޅިގެން   ކޮމިޓީ   ކުރާ 

 . ކަނޑައެޅުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ން ހިޔަލަ އެކްޕޯއަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ޑަބްލިއުޑީސީ އާއި އެކީގަ ހިންގޭ މުހިންމު ހަރަކާތެއް، މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއި  އާދެ، 

އިންތި ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެކްޕޯއަށް  މި  އެހެންކަމުން  ހިމެނޭގޮތަށް  މައުރަޒެއް  ކާބޯތަކެތީގެ  ހިމެނޭގޮތަށް  މުތައް ޒާދެބާވަތެއް 

 ހަމަޖެއްސުމާއި ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް މި އޮތީ އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާގެ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން، 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯަޕރޭޝަން އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ ގުޅިގެން އާދެ ހިޔަލަ އެކްޯޕގެ ނަމުގަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

ކުރިއަށް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޯމްބޭސްޑް ވޯކާރސް ދުވަސް އަދި އަންހެން މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި 

ހަރަކާތެއް، މި ހަރަކާތަކީ  ފާހަގަ    ގެންދެވޭ  ހަރަކާތެއް، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ގެންދެވިފަވާ  ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ކުރިއަށް  މިދިޔަ އަހަރުވެސް ވަރަށް 

ގެންދެވިފަ މިވަނީ   މިހާ ކާމިޔާބުކޮށް ކުރިއަށް  ހަރަކާތް  ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެވެސް ފުރިހަމަ އިންުޕޓެއް ކުރެވެނީ މި  މިކަމުގަ މި 

ވުން މަސައްކަތުން ކަން، މިފަދަ ހަރަކާތެއް ހިޔަލަ އެކްޕޯގެ ނަމުގަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން މިއީ ހޯމްބޭސްޑް ވޯކާސްއަށާއި އަންހެން ލެވިގެން ކުރެ 

ދިގެންދާނެ ސް އުފެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މާކެޓް ލިންކެއްވެސް ކްރިއޭޓްކުރުމަށް އެޅޭ ފުރުސަތެއްކަމަށް އަދި މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި އެވެއާނެ

ސެންޓަރ އާއި ކަމެއްކަމަށް އެހެންވީމަ މިއީ ހިޔަލަ އެކްޕޯއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލްޮޕ ްޕލޭންއާވެސް އެލައިންވެފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ ބިޒްނަސް  

ން، އެހެންވީމަ ހިޔަލަ އެކްޯޕއަށް ގުޅިގެން އެރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގަވެސް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެ

ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް    10000ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، ޝުކުރިއްޔާ، 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

22ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

، ބިޒްނަސް ސެންޓަރާއި ކުޅުދުއްފދުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 10000ދެއްވައިފި އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް    އަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވަތރަށް ތަފްސީލުކަށް ވިދާޅުވެގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިޔަލަ އެކްޯޕ

ބޭފުޅުން މިކަމަށް   ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް ތާއީދު ކުރަން އަދި މިދިޔަ އަހަރުވެސް މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރުގަ ވަރަށް ގިނަ އަންހެން  

   ޝައުގުވެރިވެގެން މިކަން ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ، އެހެންވީމަ މި ހަމަ ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއްކަމުގަ ދަންނަވަން، ޝުކުރިއްޔާ، 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ،  ހޯމް  ޝުކުރިއްޔާ  ހާއްސަކޮށް  އަހަރުގައި  ދިޔަ  އެހެން ނިމިގެން  ސިޓީކައުންސިލްއާއި  ކުޅުދުއްފުށީ  އަމާޒުކޮށްގެން  ވޯކާސްއަށް  ބޭސްޑް 

ސް ތަކަކީ ވަރަށް ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވަނީ ބައިވަރު އެކްޓިވިޓީސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ، އެގޮތުން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ގެންދެވުނު އެކްޓިވިޓީ

ކާތްތަކެއްކަން ކާމިޔާބު އެކްޓިވިޓީސް ތަކެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، ހާއްސަކޮށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ތަރުހީދު ލިބުން ހަރަ 

މާކެޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު   ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޕޯސްޓް އޮފީސް އާއި އެއްކޮށް އެބޭފުޅުންގެ އެބޭފުޅުންގެ ްޕރޮޑަކްޓްސްތައް 

ސިޓީން ދިހަ ފަރާތެއް  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާކަން އަޅުގަ ކުޅުދުއްފުށީ  އީ ޓުކުރީގައި  ޑު ހަމަ އުފަލާއި އެކީ ފާހަގަ  ނހުޅުވާލަދީފައިވޭ، އެގޮތުން 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު، އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ، މީގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންގެނީ މިފަދަ ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމަށް  ކޮށްލަން

ހަމަ ޔަގީން، ފުރުސަރު ފުޅާކޮށް މި މައުލޫމާތުތައް އިތުރު ފަރާތަތަކަށް ފޯރުކޮށްދިން ވަރަކަށް މި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ގިނަބަޔަކު ހިފާނެކަން  

 ދިހަހާސް ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝުކުރިއްޔާ.    10،000އެހެންކަމުން މިކަމަށް ޑެޕިއުޓީވެސް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަދި މިކަމުގެ    10،000ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ  އާދެ މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިމުނުއިރު  

ސް މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގަ ހާއްސަކޮށް ހޯމް ބޭސްޑް ވޯކާރސް ނުވަތަ ގޭގައި މުހިންމުކަންވެ

ޤީއަކީ  ވާ ތަރައްއަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ކަންކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާހިސާބައް ހޯދިފައި މި

ކުޅުދުއްފުށީގެ   ނަމުގަ  އީޓުކުރީގެ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ކާމިޔާބެއް، އެގޮތުގެ މަތީން އަހްމަދުވެސް  މިހާރުވެސް ފަރާތެއް    10ހިއްހަމަޖެހޭ ވަރެއެގެ 

ހިވެގެންދިޔަ އަދި އެބޭފުޅުންގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިންވެސް ހޯމްބޭސްޑް ވޯކާސްއަށް ފުރުސަތު ފަ

ވެސް އަންހެން ހުނަރު އަދި ްޕރޮޑަކްޓްސް ދެއްކުމަށްވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި އެކްޕޯއާއި ގުޅިގެން

 އެބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތައް އިތުރު ހިއްވަރެއްވެސް ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެ އެބޭފުޅުންގެ ްޕރޮޑަކްޓްސް މާކެޓްކުރުމުގައާއި އަދި 

ޓަރާއި ލިބިގެން ވާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް މިފަދަ އިވެންޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޯގަނަސް ކުރެވިމަކީ، އަދި ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ބިޒްނަސް ސެން

އަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކު މި މަސައްކަތް ގެންދާތީ ޝުކުރުވެސް ދަންނަވަން، އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި އެޖެންޑާގަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޑަބްލިއުޑީސީ



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

23ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

ވާ ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މި އެކްޯޕ ހިންގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ  10،000ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު 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

ދެއްވާފައިވާތީ،   05 ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ގެންދިއުމަށް  މެންބަރުން  ކުރިއަށް  އެކުސްޯޕ  ހަމަޖެއްސުމަށް    ހިޔަލަ  އިންތިޒާންތައް  އެކިއެކި  ބޭނުންވާ 

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  10،000

 

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

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 



 

 

   ލީ ޒިންމާގައި އާއި 
  

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

 
 

24ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2022 ނޮވެމްބަރ   02 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 75ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444  ރަބީޢުލްއާޚިރާ 08 

 2022 ނޮވެމްބަރ 02

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ހަމްޒާ   ލިޔެފައިވަނީ: ޔައުމިއްޔާ  

 


