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1ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/26 :ޖެމްސް ނަންބަރު 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   77ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ   ވީ   2022  ނޮވެމްބަރ   16ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    77  ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    09:17

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 .ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނ69ް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 3.1

 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 70ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

    ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކުޅުދުއްފުށީ    ރައްދުވާގޮތަށް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ 3.3

29/B12C/2021 ްހައިކޯޓަށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިން  ލިމިޓެޑް  ްޕރައިވެޓް  އާޕޮއިންޓް  ހުށައަޅާފައިވާތީ،    ޤަޟިއްޔާ،  އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް 

  .މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން HC-A/2022/392 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު

 .ކުޅުދުއްފުށީ ްޕރޯ ޑުރެގް ރޭސިން އިވެންޓަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތަށް ކުރުމަށް ބަޖެޓު ފާސްކުރުން 3.4

 .ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ވޭން ގަތުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 3.5

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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2ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 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

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    77ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލީ ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓީ ސިޓީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  77ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل  رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ   77  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ދަ ބު،    2022  ނޮވެމްބަރ  16،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޚިރާރަބީޢުލްއާ  22  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން

އެޖެންޑާ   .07 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:17 ދުވަސް. ގަޑި 

 ، 2  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  .ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 69   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   ، 1އައިޓަމް  

 ކައުންސިލްގެ  ، 2  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  ފާސްކުރުން.  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  70  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

 B12C/2021/29    ނަންބަރު  ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ރައްދުވާގޮތަށް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ  މައްޗަށް

-HC/392 އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ، އާޕޮއިންޓް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

3ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

A/2022 ްބޭނުންވާ   އިވެންޓަށް  ރޭސިން  ޑުރެގް   ްޕރޯ   ކުޅުދުއްފުށީ  ، 3  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ .މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުނ 

 .ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ގަތުމާއި  ވޭން  ބޭނުމަށް  ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ ، 4  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  .ފާސްކުރުން  ބަޖެޓު  ކުރުމަށް  ހަރަދުތަށް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތީ 

 ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 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

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    77ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

4ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   69  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އީމެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    69ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ކުރެވިފައި.އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ  

 ދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 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

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ފުށިކުޅުދުއް .5



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

5ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    69ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   70  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އީމެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    70ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ކުރެވިފައި.އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ  

 ދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 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



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

6ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    70ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކޯޓަށް    މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  • މެޖިސްޓްރޭޓް  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ  ކުޅުދުއްފުށީ    ހުށައަޅާފައިވާ ރައްދުވާގޮތަށް، 
ކޯޓުގެ  އިން  B12C/2021/29    ނަންބަރު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  އާޕޮއިންޓް  ޤަޟިއްޔާ، 

ހައިކޯޓަށް  ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައިކޯޓުގެ  ހުށައަޅާފައިވާތީ،   HC-A/2022/392  އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް 
  .ކަނޑައެޅުން   މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތްތައް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މި މައްސަލައިގެ އިތުރު ކުޑަ ޚުލާސާއެއް ބޭނުންވާނަމަ އެސް.ޖީގެ އަރިހުން ޚުލާސާއެއް ދިނުމަށް އެދެން.  

 އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ދު ސެކެރަޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަބް 

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގަ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތަށް ބިން ދޫކުރުމަށް  މި މައްސަލައަކީ އާފޮއިންޓް ކޮމްެޕނީގެ ފަރާތުން  

ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް  މައްސަލައެއް.  ހުށައެޅި  ގުޅޭގޮތުން  ތަކާއި  ހިޔާލު  އުފެދިފައިވާ  ދެއްކުމަށް  ކުލި  އެއްބަސްވުމުގެ  ހުކުމް، ވެވިފައިވާ  ކުރި  ން 

ވާބުދާރީ ވާނެ އާޕޮއިންޓް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑަށް ކަމުނުދާތީވެ ހައިކޯޓްގަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފަ. ހައިކޯޓުގަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ކޭސްގަ ޖަ 

 ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.   

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

، ކައުންސިލްގެ  އާދަމްهللا ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކައުންސިލުން އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާ ނަންތަކަކީ ކައުންސިލުގެ ސެކެރްޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އިސްމާޢީލް    ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާން، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް

 އިބްރާހިމް، ކައުންސިލްގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްޢުސްތާޒާ ޠާހިރާ އުމަރު. 

މިހާ ހިސާބުން ތީގެން އެއްވެސް މެންބަރަކު އިތުރު ނަމެއް ހުށައަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް    ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންއަށް  މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސް

 ޅުކަމަށް ވާނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެއްވުން އެދެން. ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު އަރުވަން.   ވާނަމަވެސް، މިހާރު މި އޮތްގޮތް ރަނގަ



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

7ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

-HC/392  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ  ، ހުށައަޅާފައިވާތީ  އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް  ހައިކޯޓަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެޖެންޑާގަ މި އޮތް މައްސަލަ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

A/2022 ިޝުކުރިއްޔާ.   ރިޔާސަތުން ތި ހުށައެޅުއްވި ނަންތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.ޖަވާބުދާރީވާން މައްސަލައިގައ    

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

ވާބުދާރީވުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ  މި މައްސަލައިގަ ޖަ   އްވާ ފަރާތްތަމިބަހުސްގަ އިތުރު މެންބަރެއް ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނުވާނަމަ، މިހާރު މި ހުށައެޅިފަ

 ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. ތާއީދުވެސް ލިބިފައިވާތީ މިގޮތަށް މި ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ފޮނުވުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 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

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

8ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

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

 އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް   ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިން  ލިމިޓެޑް  ްޕރައިވެޓް  އާޕޮއިންޓް ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  06

ގޮތުގައި،  ޖަވާބުދާރީވާނެ   މައްސަލައިގައި  HC-A/2022/392  ނަންބަރު  ހައިކޯޓުގެ   ، ހުށައަޅާފައިވާތީ   ސެކެރްޓަރީ  ކައުންސިލުގެ ފަރާތްތަކެއްގެ 

 ކައުންސިލްގެ   ، ރައްޒާން  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އޮފިސަރ  ފައިނޭންސް  ސީނިއަރ   ކައުންސިލްގެ  ، އާދަމް هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް

ގެ ނަން އުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްޢުސްތާޒާ   އޮފިސަރ   ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ  ، އިބްރާހިމް  އިސްމާޢީލް  އަލްފާޟިލް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމަށްކަނޑައެޅުމަށް 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .ފާސްކުރުން   ބަޖެޓު   ކުރުމަށް   ހަރަދުތަށް   ބޭނުންވާ   އިވެންޓަށް   ރޭސިން   ޑުރެގް   ޕްރޯ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އިވެންޓަކަށް. އެއީ  2022 އެބައިން މިފަދަ  މި ކުޅިވަރަށް   20000ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮށްފަ  ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން  ރުފިޔާގެ 

އަދި  ބަޖެޓެއްތޯ،  އެކަށީގެންވާ  ހަރަކާތަށް،  ހިމެނިގެންމިދާ  ކަލަންޑާގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  ކަމުން  އެހެން  އޮތީ.  މި  އަދަދު   ބަޖެޓްކޮށްފަ 

ޔަށް ގެންދާ އިރުރުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެކަންވެސް ބަހުސްގަ ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. މި އިވެންޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރި

 އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އިވެންޓެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މީގެތެރޭގަ ބައިވެރިވެގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މޭޔަރވެސް އިވެންޓް  ރޭސިން  ޑުރެގް  ޕްރޯ  ކުޅުދުއްފުށީ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓެއްވެސް ކުރިން، އެޑްވެންޗަރަސް ސްޯޕޓްސް ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް، އޭގެ ތެރޭގަ ރޭސިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް  ތި ދެންނެވިފަދައިން  

ރުފިޔާގެ 20000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފަ އެބައޮތް. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ރޭހެއް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގަ ގެންދިއުމަށް    20000

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.    ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  35000އްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. މި އިވެންޓަށް އަޅުގަނޑު  ޓެކީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެބަޖެޓަ

     ރުފިޔާ ނަގާގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  15000އެއީ ބީޗް ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް ކުރެވިފަ އިން ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މިހާރު މޮޓޯ ޑްރެގް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ށީގެ ރޭސާސްރޭސިންގަ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މާލޭގަ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ދެ އިވެންޓްގަވެސް ކުޅުދުއްފު



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

 
 

9ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ހޯދާފަ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، އަންޑަރ ބޯން ކެޓަގަރީގަ ހުރިހާ ރޭސްތަކެއްވެސް  

ސް އިވެންޓެއްގަ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައިޑަރުން. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ވަރަށް ފަހުން މަކުނުދޫގަ ބޭއްވި ހިކިފަ

ހަގަކޮށްލަން ރޭސާސް، ބޭރުގެ ބައެއް އެހެން ރޭސާސްއާއި ވާދަކޮށްވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ހޯދާފަ. ދެން އަޅުގަނޑު އެންމެ އުފަލާއިއަކު ފާ 

ރަށް ބޮޑަށް ތާށިވެފަ. ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގަ އެހާ ބޮޑަކަށް  ޖެހޭ އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލް އައިއިރު، މި ރޭސްޖެހުމުގެ ކަންކަން އޮތީ ވަ

ވާކަން، އަދި ޝަކުވާތަކެއް ވެސް ބަލައެއް ނުގަނޭ. އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން، ރައްޔިތުންނަށް މި އިވެންޓް އޮންނަ ދުވަސްދުވަހު އުނދަގޫތަކެއް

ޖަހާއިރުވެސް  ހުށައެޅޭކަން.  ދަންވަރު ތާސްޑޭ ނައިޓްގަ  އުޅޭނެ. ނުނިދޭ އަދި ބަނދަރުގަ  ގިނަ މީހުން  އުނދަގޫވާ ވަރަށް   އުނދަގޫވާކަން. އާދެ 

ނެރު ޒުވާނުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރިޔަށް  ދެކިގެން  ގޮތަށް  ކުޅިވަރެއްގެ  ްޕރޮފެޝަނަލް  ކުޅިވަރަކީ  މި  އެކަމަކުވެސް  އުޅޭނެ.  މަކީ މީހުންވެސް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުދޭވަރަކަށް އޭގެ ތެރޭގަ ފައިދާވާނެ ކަމެއް

ންޓަށް ވުރެ  ބޮޑުމަގުގަ އެއްވެސް ބެރިކޭޑެއްވެސް ނުޖަހަ މަގު ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔަކަން. ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގަ ދިހަ ޕަސެ

، ސައިލެންސަރު ޝަކުވާ ހުށައެޅޭވަރު. އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ފުދޭ ވަރަކަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް، ވާ ކުދިންނާސްީޕޑް ބާރުކޮށް ދުއްމިހާރު  ދަށްވެފަ ވަނީ  

ވާތީވެ މި މި ރޭސް އިވެންޓަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު ލިބިގެން ދިޔަ. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް އައުމުގެ ކުރީގެ އެއް ވައުދު ކަމށް  

ގެންދިއު ކުރިޔަށް  ނިންމާލަން. އިވެންޓް  ތާއީދުކުރަމުން  ހުށައެޅުމަށް  މޭޔަރގެ  ޑެޕިއުޓީ  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  ދޭން  އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ  މަށް 

        ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  ޝުކުރިއްޔާ މުޙައްމަދު ދާއޫދު. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޢަލީ   ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

މޭޔަރ. މޭޔަރގެ    ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުވެސް  ޑެޕިއުޓީ  މެންބަރު  ތާއީދުވެސް  ހުށައެޅުމަށް  ކައުންސިލް  ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ކުރާ 

މުން އަންނަ މުޙައްމަދު ދާއޫދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، މިރަށަކީ މިކަހަލަ އެކްސްޓްރީމް ސްޯޕޓްސްއިން ވަރަށް ގިނަގުނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދަ

ޅިވަރު ކުރި އެރުވުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއް، އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބާރު އަޅާވެސް ކަމެއް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ރަށެއް. އަދި މިކަހަލަ ކު

ބޭނުންވާ    ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ކުޅިވަރު ކުޅޭ އިރުގަ، ދެން ތިބި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވިސްނާލަން ޖެހެޔޭ. ހާއްސަކޮށް ހާއްސަ އެހީއަށް

ފަހަރު މި  ދޭތެރޭ ވިސްނަން ޖެހޭ. މިދިޔަ އަހަރު އިވެންޓް ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ދިމާވި. އެހެން ކަމުން މި  ފަރާތްތަކާއި

 ކުރިއްޔާ.ވަން. ޝުއިވެންޓް ބާއްވާއިރު އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަންކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއްކަމުގަ ދަންނަ 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

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

ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތް މެންބަރުންނަށް މިހާރު މިވަނީ ފުރުދަތު އަރުވާ ނިމިފަ. އެހެން ކަމުން ހުށައެ ޅުމެއްގެ  ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުގަވެސް 

ރުފިޔާގެ ތެރެއިން   35000ގޮތަށް ލިބިފައި މިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި، ބީޗް ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކުރި  

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   35000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއަށްލުމަށް. އަދި ޖުމްލަ    20000ރުފިޔާ މި ރޭސް ބޭއްވުމަށް ގެނެސް މިހާރު އިން    15000

ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން މަށް  ފާސްކުރުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް މެންބަރުން ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ވާހަކަ ދެއްކެވީ. އެހެންވީމަ މި ހުށައެޅު

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 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

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

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

 ރުފިޔާގެ   35000  ކުރުމަށް  އްހަރަދުތަ  ބޭނުންވާ  އިވެންޓަށް  ރޭސިން  ޑުރެގް  ްޕރޯ  ކުޅުދުއްފުށީތީ،  ދެއްވާފައިވާ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  ހުރިހާ

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމަށްކަނޑައެޅުމަށް  އްބަޖެޓެ



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
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 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ގަތުމާއި   ވޭން   ބޭނުމަށް   ރަސްމީ   ކައުންސިލްގެ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިއަހަރުގެ   އެޖެންޑާގަ މި ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރަން އޮތްކަމަށް ވީނަމަވެސް ބަޖެޓެއް ކޮންމެހެން ފާސްކުރާކަށް ނުއެއް ޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން

މިވަނީ   އެޖެންޑާކޮށްފަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ކަމުން  އެހެން  ޖަހާފަ.  އެއްޗެހި  ބަޖެޓަކާއި  ގަތުމަށް  ވޭނެއް  އެބައިން  ގަތުމަށް ބަޖެޓްގަ  ވޭނެއް 

ޅުގަނޑުމެން ހަތައުރު  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި. މިކަމަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަވާކަމަކީ އަ

މައްސަލަތަ އެކިއެކި  ގަނެފަ.  ދައުރުގަވެސް  ކުރީގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބައޮތް  ވޭނެއް  ކޯޓްގަ ފެށުނުއިރުވެސް  ކޭސްއެއްގޮތަށް  ފްރޯޑް  ހުރެ  ކާއި 

ބޮޑަށް    ހިންގަމުންދާ މައްސަލައެއް މި މައްސަލައަކީ. މި މައްސަލަ ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގެނީއެއް ނޫން. އެހެން ކަމުން ވަރަށް

ބުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށް މި ވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި  އިދާރީ ކަންކަމަށް ދަތިވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގަ ވެހިކަލްއެއް ނެތުމުގެ ސަބަ

ސަން. އެހެން ވަފުދުތަކަށް، އަދި އިދާރީ ބޭނުންތަކުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެބަޖެހޭ ސައިޓްތަކަށް ވިޒިޓްކޮށް އެހެން ކަހަލަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައް

ނީ ޓެކްސީއެއް ނަގައިގެން އަނެއްހެން މި ކުރަންޖެހޭ ހަރަދަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން  ކަމުން ކައުންސިލުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެހިކަލްއެއް ހަޔާކޮށްގެން ނޫ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ލުއިވެގެން ދާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވެހިކަލްއެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   އުންސިލް ކަ   ސިޓީ   ދާއިރާ  ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދަނީ ބާއްވަމުން. ހަމަ ރަށު ތެރޭގަ ވަރަށް ގިނަ  މޭޔަރ. ޝުކުރިއްޔާ

ކުރުމަށާއި މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ދަތިވާކަމެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ ވެހިކަލެއް ނެތުން.   ކަންކަން ކުރަން ހުރި އިރު ސާވޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ.        ގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ ވޭނެއް ގަތުމަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދު ކުރަން. އަޅު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  މުޙައްމަދު.  ރިޟްވާން ޝުކުރިއްޔާ 
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ލް މެންބަރު  ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ ނުވާތީ، ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ކައުންސި

 ވޭނެއް ގަތުމަށް  ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ވާހަކައިގަ ވޭނެއް ގަތުމަށް ތާއީދު ލިބިފައިވާތީ ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ 

 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

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

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

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް ގަތުމަށް ވޭން ބޭނުމަށް ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 06
 

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

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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