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1ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 
   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 YM/2023/27 :ޖެމްސް ނަންބަރު 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   78ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ކުޅުދުއްފުށީ 

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ   ވީ   2022  ނޮވެމްބަރ   23ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    78  ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ރީތިގަސްގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    38:09

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ  ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގެ   3.1

 މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި މިއިދާރާ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުން.

ދި ދަޢުވާ ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ އަ  3.2

 މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި މިއިދާރާ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުން.

 .ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މަޝްވާރާކޮށް މެދުއިސައިކަލް ގަތުމާ 05ކައުންސިލް އިދާރާ ބޭނުމަށް  3.3

 ސައިކަލް ގަތުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  05އޮފީސް ބޭނުމަށް  3.4

އާލަތްތައް ގަތުމާއި، މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލެްޕޓޮްޕތައް އަްޕގްރޭޑް ކުރުމާމެދު މަޝްވާރާކޮށް  ބަޖެޓް   މަށް ބައެއް އައި.ޓީއޮފީސް ބޭނު 3.5

 ފާސްކުރުން.  

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްލެޓް ެޕނަލް ގަތުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  3.6

މެދު  އިބަޖެޓް އިތުރުކުރުމާ އިމެދު މަޝްވާރާކޮށްތީގެ ސްެޕސިފިކޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމާއި އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމާކެ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަލައިވް 3.7

   . ގޮތެއް ނިންމުން

 .ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މަޝްވާރާކޮށްމެދު އިކުރުމާ  ޤީއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ޖެހުމާއި މީޓިންގ ރޫމް ތަރައް ކައުންސިލް 3.8

   .ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މަޝްވާރާކޮށް މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު ލައިޓް އިތުރުކުރުމާއި، ލައިޓް ބަދަލު ކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާއިމެދު 3.9

 .ނިންމުން

 . ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މަޝްވާރާކޮށް އި މެދުބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާ 3.10
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2ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 . ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ާޕރކް މަރާމާތުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާމެދު މަޝްވާރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 3.11

  އި ކައުންސިލުން އިންދާ ޖާފާނު ރުއްތަކުގެ ބުޑު ރޭނުމަށްއުތުރު ބަނދަރު އަދި ވެލިގަނޑުގައި ކޮށިފާހަގަ ކުރަން ކަންމުޑި ރޭނުމާ  3.12

 . ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މަޝްވާރާކޮށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާމެދު

 . ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މަޝްވާރާކޮށްމޯލްޑިވްސް ާޕރސެންސް ވިތް ޑިސެބިލިޓީސްއާއި ގުޅިގެން މެޑިކަލްކޭމްޕެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން  3.13

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި 

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

        ޢާޠިފް މުޙައްމަދު ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންަބރު .5

   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމުގެ  

ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    78ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލީ ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓީ ސިޓީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 78ކުޅުދުއްފުށި 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   43ޞަފްޙާ:    

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ    71 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 

  2022  ނޮވެންބަރު  23،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޙިރާރަބީއުލްއާ  29  މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން  ރީތިގަސްސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:38 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު،  

ޢާޠިފާ އަލީ ހުންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާލޭގައި.  ކައުންސިލް މެންބަރ  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު ހުންނެވީ ސަލާމުގައި އަދި  .  05

ގެންދަން.   ކުރިއަށް  ބައްދަލުން  ހަމަވާތީ  ފޯރަމް  ބައްދަލުވުމުގެ  އައިޓަމް  އެހެންކަމުން    ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށީ   ، 1އެޖެންޑާ 

  މިއިދާރާ   ކޯޓުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ލިބޭ   ދަޢުވާ   އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  ، ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ 

  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ، ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހައިކޯޓުގެ  ، ދިވެހިރާއްޖޭގ2ެއެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ކަނޑައެޅުން  ފަރާތްތަށް  ތަމްސީލުކުރާނެ

އެޖެންޑާ    .ކަނޑައެޅުން  ފަރާތްތަށް  ތަމްސީލުކުރާނެ  މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  އިމައްސަލަތަކުގަ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ

އޮފީސް    ، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  މަޝްވާރާކޮށް   ގަތުމާއިމެދު   ސައިކަލް  05  ބޭނުމަށް  އިދާރާ   ކައުންސިލް   ، 3އައިޓަމް  

އާލަތްތައް    ، އޮފީސް ބޭނުމަށް ބައެއް އައި.ޓ5ީއެޖެންޑާ އައިޓަމް    ސައިކަލް ގަތުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  05ބޭނުމަށް  

  ކައުންސިލް   ، 6  ގަތުމާއި، މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލްެޕޓޮްޕތައް އަްޕގްރޭޑް ކުރުމާމެދު މަޝްވާރާކޮށް  ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް

، ލައިވް 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް    . ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  މަޝްވަރާކޮށް  ގަތުމާއިމެދު  ެޕނަލް  ފްލެޓް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ރޫމްތަކުގައި  މީޓިންގ  އިދާރާގެ

ތުރުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ރަނގަޅުކުރުމާއި އިތުރު ތަކެތި ހޯދުމާއިމެދު މަޝްވާރާކޮށް ބަޖެޓް އި

އައިޓަމް   އެޖެންޑާ  ކުރުމާއިމެދު  8ނިންމުން.  ތަރައްޤީ  ރޫމް  މީޓިންގ  ޖެހުމާއި  ފަރުނީޗަރު  ބައެއް  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް   ،

، މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު ލައިޓް އިތުރުކުރުމާއި، ލައިޓް ބަދަލު ކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް  9އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .މަޝްވާރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 

، ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާއި މެދު  10ހިންގުމާއިމެދު މަޝްވާރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

، ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ާޕރކް މަރާމާތުކުރުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާމެދު  11ސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މަޝްވާރާކޮށް ބަޖެޓް ފާ

އައިޓަމް   އެޖެންޑާ  ނިންމުން.  ގޮތެއް  ރޭނުމާއި  12މަޝްވާރާކޮށް  ކަންމުޑި  ކުރަން  ކޮށިފާހަގަ  ވެލިގަނޑުގައި  އަދި  ބަނދަރު  އުތުރު   ،

، 13ތަކުގެ ބުޑު ރޭނުމަށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމާމެދު މަޝްވާރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކައުންސިލުން އިންދާ ޖާފާނު ރުއް

 މޯލްޑިވްސް ާޕރސެންސް ވިތް ޑިސެބިލިޓީސްއާއި ގުޅިގެން މެޑިކަލްކޭމްޕެއް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކަން ފާހަގަކޮއްލަ  މިހާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރުކު ހުރިނަމަ އެ އެޖެންޑާ

ޖެންޑާ  އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާ މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެދިނުން އެދެން. 

 ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

4ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު   .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންަބރު .4

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    78ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ، ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 . ކަނޑައެޅުން   ފަރާތްތަށް   ތަމްސީލުކުރާނެ   މިއިދާރާ   ކޯޓުގައި   މައްސަލަތަކުގައި   ލިބޭ   ދަޢުވާ   އަދި   ދަޢުވާކުރާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ންސިލްގެ މިއެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންވާނީ އެންމެ ފަރާތެއް މި އިދާރާ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި. އެއީ ސިޓީ ކައު

ރީވުމަށް ކޯޓަށް ލީގަލް އޮފިސަރ އެކަނި. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުގަ އެހެން ފަރާތްތަށްވެސް ބައެއް ހާއްލަތްތަކުގަ ޖަވާދާ



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

5ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ތަމްސީލް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަށް އިތުރުކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ހާޒިރުވާން ޖެހުމާއި އޭގެ އިތުރުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކޭސްތައް ހުރުމާއި އެކު  

ކަމުގަ   ފަރާތްތަށް  ކުރާނެ  ތަމްސީލު  އިދާރާ  މި  ކޯޓުގަ  މެޖިސްޓްރޭޓް  އެގޮތުން   ޖެނެރަކް   ސެކްރެޓަރީޅުގަނޑުމެންގެ  އަ   އެއްފަރާތަކަށް މިވަނީ. 

 އަލްފާޟިލް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  ކައުންސިލްގެކުޅުދުއްފުށި، ދެވެނަ ފަރާތަކަށް  . ހދ/    ހަދިޔާ   ، އާދަމް هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް

އަދި .ހދ/    ވާރިސް  ، އިބްރާހިމް  އިސްމާއީލް ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށި  ފަރާތަކަށް   ، ޢުމަރު  ޠާހިރާ   އަލްއުޞްތާޛާ   އޮފިސަރ  ލީގަލް  ތިންވަނަ 

. މިތިން ފަރާތަށް ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ގަރާރު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނީ. ކުޅުދުއްފުށި.ހދ /    ގޯބިލިމާގެ

 ވާލަން.  އެހެންކަމުން އެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް ހުޅު

 ފުރުސަތު      ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މިއެޖެންޑާގަ ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުގައި ކައުންސިލް ބައިވެރިވުމަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އޮފިސަރ   އެގްޒެކްޓިވް އިސްމާއިލް އާދަމް هللاޢަބްދު  ލް ޖެނެރަ  ސެކްރެޓަރީ ގެ އިތުރުން  ޢުމަރު   ޠާހިރާލީގަލް  ކައުންސިލް  އާއި އެސިސްޓެންޓަ   

 ޝުކުރިއްޔާ.   ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިބްރާހިމް ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރައްވާކަން  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެދި ފުރުސަތަށް  ފުރުސަތުގަ  ހުށައެދެވަނަ  މިހާރު  އެހެންކަމުން  ނެތް  މެންބަރަކު  ގޮތަށް  ވަޑައިގަތް    ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށީޅިފަވާ 

ނެ ތަމްސީލުކުރާ  މިއިދާރާ   ކޯޓުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ   ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ 

 ކުޅުދުއްފުށި   ، ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ހަދިޔާ  ، އާދަމް هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  ނެރަލް ޖެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީފަރާތްތަށް ކަމުގަ  

 ކުޅުދުއްފުށި  އަދި   ކުޅުދުއްފުށި .ހދ/    ވާރިސް   ، އިބްރާހިމް  އިސްމާއީލް  އަލްފާޟިލް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް   އެސިސްޓެންޓް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ

ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް   ކަނޑައެޅުމަށް  ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ގޯބިލިމާގެ  ، ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ   އޮފިސަރ   ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ

 ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

6ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 04 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: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންަބރު .4
 

 ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

 އަލްފާޟިލް ލް ނެރަޖެ ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ ސިޓީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި   މައްސަލަތަކުގައި ލިބޭ   ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް

  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި   A245721  ނަންބަރު   ކާޑު   އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ހަދިޔާ  ، އާދަމް هللاޢަބްދު

 ކާޑު އަންގައިދޭ  ތެއްކަންރައްޔި  ދިވެހި  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/    ވާރިސް  ، އިބްރާހިމް  އިސްމާއީލް  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް

 ކުޅުދުއްފުށި . ހދ/    ގޯބިލިމާގެ  ، ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ   އޮފިސަރ  ލީގަލް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި   އަދި   A054771   ނަންބަރު

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  A233449  ނަންބަރު ކާޑު  އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ދަޢުވާކުރާ   މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ   ، ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ   ހައިކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  •

 . ކަނޑައެޅުން   ފަރާތްތަށް   ތަމްސީލުކުރާނެ   މިއިދާރާ   ކޯޓުގައި   މައްސަލަތަކުގައި   ލިބޭ   ދަޢުވާ   އަދި 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޖިސްޓުރޭޓް  ހަމަ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓެކޭ އެއްގޮތަށް ހައިކޯޓްގަ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގަ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި، މެ

މުވަޒަފުންކަމުގައިވާ   ތިން  ކަނޑައެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ސެކްރެޓަރީކޯޓަށް  /   ހަދިޔާ   ، އާދަމް هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް   ޖެނެރަކް   އަޅުގަނޑުމެންގެ 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

7ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ފަރާތަކަށް  . ހދ ދެވެނަ  /   ވާރިސް  ، އިބްރާހިމް  އިސްމާއީލް  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  ކައުންސިލްގެކުޅުދުއްފުށި، 

ކަމުގައި   ކުޅުދުއްފުށި .ހދ/    ގޯބިލިމާގެ   ، ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ   އޮފިސަރ  ލީގަލް  ކުޅުދުއްފުށި އަދި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލްގެ . ހދ

   ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މެންބަރުންނަށްބަހުސް ގަ މި އެޖެންޑާ އެހެންކަމުން  ހުށައަޅަން.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

 ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހައިކޯޓުގެ  ވެހިރާއްޖޭގެދި   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދުގެ ބަހުސްގަ މިވަނީ. މޭޔަރ ތި ދެންނެވި ނަންތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު    ތަމްސީލުކުރާނެ  މިއިދާރާ   ކޯޓުގައި   މައްސަލަތަކުގައި 

 . ޝުކުރިއްޔާކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހައިކޯޓުގެ   ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތް މެންބަރެއް ނެތުމާއި އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ސިޓީ  ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތްތަށް ކަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ  މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ

 އެސިސްޓެންޓް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި   ، ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/    ހަދިޔާ  ، އާދަމް هللاޢަބްދު  އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ

 އޮފިސަރ  ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި   އަދި   ކުޅުދުއްފުށި .ހދ/   ވާރިސް ، އިބްރާހިމް  އިސްމާއީލް  އަލްފާޟިލް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް

 . އެދެން ދެއްވުން   ވޯޓް މެންބަރުން ކުރައްވާ  ތާއީދު ކަނޑައެޅުމަށް  ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/   ގޯބިލިމާގެ  ، ޢުމަރު ޠާހިރާ   އަލްއުޞްތާޛާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

8ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

  މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 هللاޢަބްދު   އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަކް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ތަމްސީލުކުރުމަށް  މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ

 އެސިސްޓެންޓް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި    A245721  ނަންބަރު  ކާޑު   އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި   ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ހަދިޔާ  ، އާދަމް

   ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި   ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ވާރިސް  ، އިބްރާހިމް  އިސްމާއީލް  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް

A054771  ިދިވެހި   ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/    ގޯބިލިމާގެ  ، ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  އޮފިސަރ   ލީގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  އަދ 

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް A233449  ނަންބަރު  ކާޑު އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް   ގަތުމާއިމެދު   ސައިކަލް   05  ބޭނުމަށް   އިދާރާ   ކައުންސިލް  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަށް ގެންދިއުމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލެއިންގަ ހިމެނޭ އެކިއެކި އެކްޓިވިޓީތައް ކުރި

ގެ މުހިންމު ްޕރޮޖެކްޓްތަކާއި ނުވަތަ ްޕރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންނަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރު 

ދުއްފުއްޓަށް މިދަނީ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނުވަތަ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގެ ވަފުދުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޅު

ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮތުމާއި އެކު އެމަސައްކަތްތަށް  ޒިޔާރަތްކުރަމުން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ްޕލެއިންގަ  

ހަގީގަތުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މުވަޒަފުންގެ ސައިކަލް ނުވަތަ ގޮންޖެހުމެއް  ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑު

ޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮއްދޭން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން. މެންބަރުންގެ ސައިކަލު އަބަދުވެސް އަސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު 

މެހިމާންދާރީ   ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން މިދަނީ. އެހެންކަމުން އަލުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ  ހެދުމަށްޓަކައި ގިނަ  ރަނގަޅު ރަށަކަށް 

 ނުވަތަ ސްޓާރފުންގެ އަމިއްލަ ސައިކަލު ލިބެން ނެތްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ އިރުރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ސައިކަލު

ވަރަކަށް    05ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން ކާރެއް ކުއްޔަށް ހިފަން. އެއާއި އެކު ބޮޑު ހަރަދެއް އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭއިރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާގޮތުގަ  
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9ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަލާމަތް ސައިކަލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑުބައެއް  ތެރެއިން  ހަރަދުގެ  އިދާރީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެވިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ 

ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމުގެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކަށް ވެގެންދާނެ.  ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި    އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށްކުރެވިގެންދާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ    ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  ބަހުސްގަ  އެޖެންޑާގަ  މިވުމާއި އެކު ސައިކަލު ގަތުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ.  އެހެންކަމަށް 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާނެ އަދި އެބަޖެޓް ނެގިދާނެކަމަށް   360،000ގަތުމަށް ސައިކަލުގަތުމަށް    ސައިކަލް  05ކުރިން ފާހަގަކޮއްލާނަން މި  

ފެންނަ ކޯޑެއް މުވަޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރާ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއަހަރު ބަޖެޓްކޮއްފައިވާ ދެން އިތުރަށް ހަރަދެއް ނުހިގާނެކަމަށް  

ރުފިޔާ ނެގެން އެބައިންކަމަށް އަދި އިތުރަށް   360،000ށް ފެނޭ. އެއީ ޖީއެލް ކޯޑް  ހަރަދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މި ހަރަދު ކުރެވިދާނެކަމަ

 މިކޯޑުން ހަރަދެއް ނުކުރެވި. މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

   ވާހަކަފުޅު 

ކުޅުދުއްފުށީގައި  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކާއި ވަރަށް ގިނަ   އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ

ދުން އަބަދުމެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރަމުން މިދަނީ. އެއާއި އެކު  ްޕރޮޖެޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން މިދަނީ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ވަރަށް ބައިވަރު ވަފު 

ގެން އުޅޭއިރު  މޭޔަރުވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ އެބަ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ބޭނުންވެ

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ. އެހެންކަމުން އަންނަ ވަފުދުތަކަށް މެހެމާންދާރީ އަދާ  ްޕރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  

ފާހަގަކޮއްލަން. ދެން    ރުފިޔާގެ  360،000ކުރުމަށް މިކަހަލަ އުޅަނދުތައް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ 

އެކްޓިވިޓީގެ ކޯޑުން ހަރަދުކުރުމަށް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ މި "  424001"  ކޯޑް އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގުން  ދާރީއި  ބަޖެޓެއް

 ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ބަހައިލައިގެން   މުޅި އަހަރަށް  ގުޅިގެން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި  އެކިއެކި ތަންތަނާއި 

ގުޅިގެން  ްޕރޮގުރާމަކާއި  ކޮންމެ  ހިންގޭ  އެގޮތަށް  ހިންގިއްޖެ.  ްޕރޮގުރާމްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ގިނަ   ކައުންސިލުން  ވަރަށް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް 

ވާނަމަ ރަނގަޅު ފަރާތްތަކެއް އެބަ ޒިޔާރަތް ކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ޕްރޮގުރާމްތަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން 

ށް އެކިއެކި ްޕރޮގުރާމްތަކައި އްލަން ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަމެހެމާންދާރީއެއް އަދާކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. ހަމަ މިއާއި އެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

ށް ވަޑައިގަންނަވާކަން ގުޅިގެން  ވަޑައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މެހެމޭންދާރީ ރަނގަޅުކަމަށް، އެއާއެކު ވަރަށް އުފަލާއިއެކު އެްޕރޮގުރާމް ހިންގާފަ އެފަރާތްތަ
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10ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ލިބެ މިދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދީގެން އެކޮމެންޓްތައް  ސައިކަލުވެސް  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނޫން.  ނެތިއެއް  ސަބަބުތަކެއް  އެއީ  މުން. 

  ކޮންމެންޓްތައް މިއަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު މެހެމާންދާރީއެއް އަދާކުރެވުނީތީވީމަ އެ  

އެފަރާތްތަކަ  ހުރުމަކީވެސް  ހާލަތުގަ  ދެވޭ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ސައިކަލުވެސް  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑީގަ  އުޅޭ  މިރަށުގަ  ށް  އެފަރާތްތަށް 

ކާތްތަކެއް ލަންލުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. ހަމައެގޮތުން މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ހަރަ އަޅުގަނޑުމެން އަޅާލަން ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނގަޅަށް އަޅާ

. އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގަ ހިގަމުން އެބަދޭ. މިވަގުތުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ސައިކަލު ްޕރޮގުރާމެއް ހިންގަން އައި ފަރާތްތަކަށް ދީގެން މިއުޅެނީ

ހަރަކާތެއް ނެތިވާ ދުވަހެއް ނުދެއޭ. އެހެންކަމަށްވާނަ މިގޮތަށް އަހަރުތެރޭގައި  ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ  މުވަޒަފުންގެ މަ މެންބަރުން ނޫނީ  ހަމަ 

ސައިކަލަކީ މިހާރުވެސް މަދުއަދަދެއް އަޅުގަނޑުމެން    05ސައިކަލުތައް އަބަދުވެސް މިތިބެނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހިފަ. އެހެންވީމަ މި  

އަޅު ނިންމުމެއްކަން  މުހިންމު  ވަރަށް  މިއީ  އެހެންކަމުން  ބަލާފަ.  ްޕރޮގުރާމްތަކާއި  ކުރުމަށް  މިހިންގާ  މިކަން  އެހެންވީމަ  ފާހަގަކޮއްލަން.  ގަނޑު 

 ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުށައަޅުއްވާފައި  هللا. އަޙުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ   ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ އިތުރު އެހެން އަދަދެއްވެސް އެޖެންޑާގެ ބަޖެޓަށް 

 ތަމްރީންކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންރުފިޔާ     360،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިކަމަށް ފާސްކޮށް، އެ    360،000ނުވާތީ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި  

އިތުރުކުރުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ    އަށް"  424001"  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގުން  އިދާރީ"  ޚަރަދު ނެގުމަށްފަހު  ކުރާ

 . މެންވަބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

11ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4
 

 ، ފާސްކޮށް   ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 360،000 ގަތުމަށް ސައިކަލް 05 ބޭނުމަށް  އިދާރާ ކައުންސިލް  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 04

  އެކްޓިވިޓީގެ   ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގުން   އިދާރީ"  ނެގުމަށްފަހު  ޚަރަދު  ކުރާ  ތަމްރީންކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ރުފިޔާ   360،000  ބޭނުންވާ  މިކަމަށް

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް އިތުރުކުރުމަށް  އަށް" 424001"  ކޯޑް އެލް.ޖީ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަދިވެސް މިއުޅެނީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓުރަކްޗަރގަ ހިމެނެންޖެހޭ މުވަޒަފުންގެ ތިންބައިކުޅެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

. މިހާރުވެސް ްޕލެއިންކުރެވެމުން އެބަދޭ، މިހާރުވެސް ފިނޭންސްގެ ހުއްދައަށް ވިދާއެޅުވިޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ ކަންނޭގެއެއްބައިވެސް ނުނެގިކަމަށް  

އެހެންނަމަވެސް މުވަޒަފުން ނެގުމަށްވެސް. އަދި ހަމައެއާއެކު އެއީވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރަކްޗަރ އެއްކޮށް ނެގުނީކީނޫން.    16އެދެވިފައިވާނީ  

މަސައްކަތް    މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވަޒަފުން އަދި އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވާ އެ މުވަޒަފުން

ތައްވެސް  ީޕ.ސީތައްވެސް. އެތަކެތި ކުރާނެ ވަސީލަތް ހޯދަން. އޭގެ އިތުރުން އަދިވެސް މިހާރު އެބަހުރި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތަށް ގޮސްފަހުރި ބައެއް

ލެްޕޓޮްޕ   15  މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ މުވަޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކޮއްދިނުމަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ވެފައޮތް ކަމެއް. އެހެންވުމާއި އެކު

 ން.  ހުޅުވާލަ ގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުމިހާ ހިސާބުން ބަހުސް ގަތުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ލެްޕޓޮޕް ގަތުމަށް މަޝްވަރާކުރެވޭއިރު މޭޔަރ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ދަންނަވާފި މި   ބޭނުންވަނީ   ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ   އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ބޭނު   15 ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑުހަމަ  މުހިންމުކަން  ލެްޕޓޮޕްގެ  ބަދަލުގަ  ދިއުމުގެ  އިތުރަށް  އެސަބަބުތަކަށް  ސަބަބު.  ބޭނުންވާ  ން.  ލެްޕޓޮްޕ 

.   ފާސްކުރުން ބަޖެޓް މަޝްވަރާކޮށް ގަތުމާއިމެދު ލެޕްޓޮޕް 15 ބޭނުމަށް އޮފީސް •



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

12ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

އޮންލައިންކޮށް   ށް މިޝްރާބް ޖަހާފަ ވާއިރުގަ، ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން ސްމާޓް ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ދިމާލަ

ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ލެްޕޓޮްޕ  ޑެސްޓޮްޕ ކޮންފިއުޓަރުގެ ބަދަލުގަ  މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންދާއިރުގަ  

ކްއެސްޓްއައީމަ އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން. މީޓިންތައް އޯގަނައިޒް ކުރާއިރުގަ ީޕ.ސީތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީޓިންތައް ބޭއްވުމަށް ރެ 

ކޮންމެ މުވަޒަފަކަށް ީޕ.ސީގެ ބަދަލުގަ ލެްޕޓްޮޕ   ނެއެހުންނަ ދަތިތައް ފިލައިގެންދާދެން އެކަނަތައްތައް ކުރަމުންދާ ދިއުމުގަ މިހާރު ލެްޕޓޮްޕ ނެތުމުން  

ސްމާޓް ސިޓީ    ލިބިގެން ދިޔައީމަ. އެހެންވީމަ މިކަންކަން ކުރުމުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފައްސޭހަވެގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ދެންހަމަ

ންތަކުގަ ބޭނުންހުރި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސާޗްކޮއްލާ، ކުރިން ޔައުމިއްޔާ ކުރވިފަ  ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަމުންދާއިރުގަ އެކިއެކި ބައްދަލުވު

މެދުކަނޑައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މީޓިން ތެރެއިން، މީޓިން  ކަންތައްތައް  ގިނަ  ހުންނ ވަރަށް  މިހެން  ބަލާލާ  ނުލައި   ހުރި ބައްދަލުވުންތައް 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވެގެންދާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި ހަމަ މިއާއި އެކު  ގެންދިއުގަ ހުރި ފައްސޭހަކަން ލެްޕޓޮްޕ  ކުރިއަށް  

ސްލުގަ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގެންދާނީ ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގަ ތެރެއިން މިހާރު އެޗް.ޑީ.ސީއާއި އެކު ކުރެވެމުން މިދާ މަސައްކަތްތަކުގަވެސް އަ

ގެންގުޅޭ  ވެގެން ދިއުމުން. އެހެންވީމަ އެކަން ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން.    މި އަޅުގަނޑުމެން  އާލާތްތަކަކަށް  އާލާތްތައްވެސް އެއާއި އެންމެ އެކަށޭނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ . هللاޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

ތާއީދު ކޮއްފައިވުމާއިއެކު ލެްޕޓޮްޕގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ގޮތަކީ ލެްޕޓޮްޕ ގަތުމަށް  هللا އަދި މ ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

 ހިންގުން  އިދާރީނެގުމަށްފަހު    423007ރުފިޔާ އިދާރީ ހިނގުމުގެ    450،000  ޭބނުންވާ  މިކަމަށްފާސްކޮށް،  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް    450،000

. އެހެންކަމުން މިހުށައެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން މިގޮތަށް  އިތުރުކުރުމަށް  އަށް"  423002"  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)

 އެދެން. ވޯޓް ދެއްވުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

13ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4
 

  450،000  ބޭނުންވާ  މިކަމަށް  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  450،000  ގަތުމަށް  ލެްޕޓޮްޕ  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 އިތުރުކުރުމަށް   އަށް"  423002"  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގުން  އިދާރީ  ނެގުމަށްފަހު  423007  ހިނގުމުގެ  އިދާރީ  ރުފިޔާ

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އަޕްގްރޭޑް   ލެޕްޓޮޕްތައް  ބޭނުންކުރަމުންދާ   މިހާރު   ، ގަތުމާއި   އާލަތްތައް   ޓީ . އައި  ބައެއް   ބޭނުމަށް   އޮފީސް  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް    މަޝްވާރާކޮށް   ކުރުމާމެދު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދަ ޓެކްނިކަލް  މިއެޖެންޑާ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ސަޓާރފުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ލެްޕޓޮޕްތަކަކީ ހާއްސަކޮށް ވަރުގަ 

، އިތުރަށް ސްީޕޑް ރުމަށްއެމަސައްކަތްތައް ކު   ހުޅުވާމަސައްކަތް ކުރައްވާ ސްޓާރފުންގެ ލްެޕޓޮްޕ އަްޕގުރޭޑް ކުރަން އެބަޖެހޭ ކޮރަލް ސޮފްޓްވެއަރތައް  

އިތުރަށް އެތަކެތި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އަދި ކުރީގަ ހުރި ބައެއް ބައު ޑެސްޓޮްޕތަކާއި ލެޕްތޮްޕތައްވެސް އަްޕގުރޭޑް ކުރަންޖެހޭ.  

ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ގޮތުގަ  އާލާތްތަކެއްގެ  އިތުރު  އައިޓީ،  އިތުރުން  އޭގެ  ކުރިއަށް އަދި  އޮންލައިންކޮށް  މީޓިންތަކެއް  ގިނަ   

ރޫމަށް ބޭނުންވާ ސެޓަފް ހެދުމަށް އަދި މީޓިން ގެންދަންޖެހޭއިރު ދެ މީޓިން ރޫމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާގަވެސް އެބަހުރި އެހެންކަމުން މީޓިން  

 ބަހުސްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   މިއެޖެންޑާގަ  މިހާ ހިސާބުންތަކެއް ހޯދުމަށް އެއީ އިތުރު އާލާތްތަކަކީ. ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގިނަ އާލާތް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

14ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ބަދަލުވެގެންދާ    ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮއްލަން   ހަމަ  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   ދުވަހުން ދުވަހަށް  ބާރު ސްީޕޑްގަ  ވަރަށް  ޓެކްނިލޮޖީއަކީ މިހާރު 

ނިއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް. އެހެންވީމަ ބަދަލުވަމުންދާ އިރުގަ މިބަދަލާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލުވަމުންދާން. އެހެންނޫ

މިކައުންސިލްގަވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ބޭނުންވަނީ   ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުސާލާފަ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރައިގެން ހިގައިދާނެ. މިހާރު  ފަހަތަށް ޖައް

އެއްޗެހިތައް ކަހަލަ  މިހާރު ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހިޔާރު ކުރެވޭ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ ސޮފްޓްވެއަރ ކަހަލަ، ތިރީޑީ  

މޮރީ ފިކްސިން ބޭނުންވާ ކަހަލަ އެއްޗެހި. ދެން އަދި އެއެއްޗައްސަކީ ހަގީގަތަށް ބުނާނަމަ ވަރަށް ބޮޑު މެކައުންސިލްގަ އެބަ ބޭނުން ކުރޭ.  މިހާރު  

 ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ ދައްކަނީ  ވީޑިއޯ ގަރަފީ އަދި ފޮޓޯގުރަފީ ފަދަ ބޮޑު މެމޮރީ ސްޕޭސްއެއް ސޮފްޓްވެއަރތައް ރަންކުރަން ބޭނުންވާ 

އަދި ކުރަން ބޭނުން ކުރަން  ވާހަކަ. އެހެންވީމަ މިކަންކަން  ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްގެ  އަނެއްކަ ސިސްޓަމުން  ބައެއް ސާމާނުގަނެފަ ދެން  ވާ 

ދާނީ އެގެންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ  ކަންތައްތައް ނުވެގެން ދިޔައީމަ އަސްލު ދިމައެއް ނުވާނެ މިކަންކަން. ހުރިހާކަމެއް ދިމާވެގެން މިސައްކަތް ކުރެވިގެން

ހާރު ހުރި ސިސްޓަމްތަކަށް އަްޕޑޭޓް ކުރެވިގެން ދިޔައީމަކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން.  އެއްޗެއް ގަނެވިގެން އެއެއްޗެހި ބޭނުން ކުރެވިގެން އަދި މި

ން ކަހަލައެއްޗެއް މިހާރު މިހުރި ލެްޕޓޮްޕތައް އަދި ޑެސްޓޮްޕތަކަށް ބަލާލާއިރުގަ ްޕރިމިއާ ްޕރޯކަހަލައެއްޗެއް ރަންކުރެވޭ ކަހަލަ އަދި ތިރީޑީ އެނިމޭޝަ

އައިޓީ އާލާތްތައް އެއް މިތަނުގަ ހުއްޓެކޭ ބުނެވޭކަށް. އެހެންކަމުން މި އެއްޗެއްސަށް މިބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މި  ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ ޕީސީ

ޓެއް ރުފިޔާގެ ބަޖެ  200،000  އެބަޖެހޭ އަްޕގުރޭޑް ކުރެވިގެންދާން. އެހެންވީމަ އެކަން އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮއް މިހާރު ހުށައަޅާފައިން ތަކެތި ގަތުމަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ. ރުފިޔާ ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.    200،000ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށް އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރަދުގެ ތެރެއިން މި  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

  މަޝްވާރާކޮށް   ކުރުމާމެދު  އަްޕގްރޭޑް  ލެްޕޓޮްޕތައް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  ، ގަތުމާއި  އާލަތްތައް  ޓީ.އައި  ބައެއް  ބޭނުމަށް   އޮފީސްޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 އެ ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  هللا މަށް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދުފާސްކުރު ބަޖެޓް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

. މިއެޖެންޑާގައި ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ހުށައަޅުއްވާފައި މިވަނީ އިދާރީ  މަޖީދާ  އާމިނަތުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ތެރެއިން   އެއްގޮތަށް    200،000ހިންގުމުގެ  އެހުށައެޅުމާއި  ކޯޑްތައް  ޖީއެލް  ނަގާނެ  ބަޖެޓް  އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރުމަށް.  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

ކައުންސިލް   ށްކުރުމަ  އަްޕގްރޭޑް  ލެްޕޓޮްޕތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  ، ގަތުމާއި އާލަތްތައް  ޓީ.އައި  ބައެއް  ބޭނުމަށް   އޮފީސްތަފްސީލުކޮއްލާނަން.  

ގޮތަށްهللا މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު  އިދާރީ  ރުފިޔާ  200000  ބޭނުންވާ  މިކަމަށް  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  200،000  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ 

ރުފިޔާ   100،000އިން  "   223014  "ރުފިޔާ އަދި ޖީއެލް ކޯޑް   100،000އިން  "   223012  "  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ޚަރަދު  ހިންގުމުގެ



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

15ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ރުފިޔާގެ   200،000ފަހު ޖުމްލަ  އިތުރުކުރުމަށް  އަށް"  423002"  ކޯޑް  އެލް .ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގުން  އިދާރީ "ނެގުމަށްފަހު  

 ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  މިއާލާތައް ގަތުމަށް ފާސަކުރުމަށް. މިގޮތަށްބަޖެޓެއް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4
 

 ލެޕްޓޮްޕތައް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  ، ގަތުމާއި  އާލަތްތައް  ޓީ.އައި  ބައެއް  ބޭނުމަށް  އޮފީސް   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 އެލް .ޖީ އެކްޓިވިޓީގެ  ޚަރަދު ހިންގުމުގެ  އިދާރީ ރުފިޔާ   200000 ބޭނުންވާ  މިކަމަށް ، ފާސްކޮށް ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 200،000 ކުރުމަށް   އަްޕގްރޭޑް

  ހިންގުން   އިދާރީ"  ނެގުމަށްފަހު  ރުފިޔާ  100،000  އިން"    223014"  ކޯޑް  ޖީއެލް  އަދި  ރުފިޔާ  100،000  އިން"    223012"    ކޯޑް

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް އިތުރުކުރުމަށް  އަށް" 423002"  ކޯޑް އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ ގެ("  4.1.0.1.1.1)

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މަޝްވަރާކޮށް   ގަތުމާއިމެދު   ޕެނަލް   ފްލެޓް   ކުރުމަށް   ބޭނުން   ރޫމްތަކުގައި   މީޓިންގ  އިދާރާގެ   ކައުންސިލް  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

16ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނީ އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ތެރޭގަ މުވަޒަފުންނާއި އެއްވަރަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކޮއްގެން ނޫ

ހަލުވި ފާހަގަކުރައްވައިފި  ބޭނުންވާ  އަހުމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް  އިޖެންޑާގަ  ކުރީގެ  ދަތިކަމެއް.  ހޯދުމަކީ  ސްީޕޑް  އަޅުގަނޑުމެން   ޓެކްނޮލޮޖީ 

އެހެންކަމުން  ފަހަތުގަކަމަށް.  މާ  ޖެހޭނީ  ތިބެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދީފިނަމަ  ފުރުސަތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދިއުމަށް  ކުރިއަރާ  އަދުގެ ބައިތިއްބައިފައި   

އި އެކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަށް ބާރު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ރެކްރޫޓް ކުރެވިގެން ލިބެމުން މިދާ ކޮލިޓީ މުވަޒަފުންނާ

ފުރަތަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް. މިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ  ހޯދުމަކީ  މުހިންމު ވަސީލަތް  ފުރުސަތު    ސްީޕޑްގަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިފަދަ 

ތިން ެޕނަލްއެއް ދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލާނަން  އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އަދި  ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދަށް ފުރުސަތު  

 ހޯލަށް އެކަތި މީގެ ދަށުން ގަތުމަށް ޕްލެއިން ކުރެވިފަ މިވަނީ އެއީ ކައުންސިލް އިދާރައިގެ މައި މީޓިން ރޫމަށް އެކަތި، އެން.އޯ.ސީގެ ތިރީގަ އިންނަ 

ކޮންފަރެންސް އަދި އެއާއި އެކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީ ކުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ  މަށް މަސައްކަތްކުރާ އެން.އޯ.ސީގަ އަލަށް ތަރައްޤީ 

   ހޯލަށް އަނެއް ެޕނަލް. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މި އަރުވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދަށް.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރާއިރު މިއަދުގެ ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކު  ގަތުމާއިމެދު  ެޕނަލް   ފްލެޓް   ކުރުމަށް   ބޭނުން   ރޫމްތަކުގައި   މީޓިންގ   އިދާރާގެ  ކައުންސިލްޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ވާނީ ފާހަގަކޮއްލާފަ. އަދި  هللا ދިޔަ ދެ މަޝްވަރާގަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޙުމަދު އަބްދު

ހަމައެކަނި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަން މިޖެހެނީ މިފަދަ ރިވެނޮޝިރީ ބަދަލުތައް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަން މިޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެން  

ބޭރުގަ ތިބޭ ބޭފުޅުންނާއިވެސް ބައްދަލު މީޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މިފަދަ ފެނަލް ރާއްޖޭގަ އުޅޭ ބޭފުޅުންނަކާއި އެއްނޫން  

ބޭނުމަށް   މައިގަނޑު  ސެޓަޕެއްގެ  މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ސެޓްކޮއްލަން ބޭނުންވޭ.  މީޓިންތައް  ފައްސޭހައިން  ފެނަލްއަކީ  ފްލެޓް  މި  ބަލާއިރު 

ޑަކްޓިވިޓީ ލެވެލް  ފައްސޭހަވާނެ ވަސީލަތެއް. އަދި މީހުން މިފަދަ ެޕނަލްތަކަށް ގަޔާވުމާއި ސައުގުވެރިވުމާއި މި ެޕނަލްތަކުގެ އެހީގަ މީޓިންތަކުގެ ްޕރޮ

އޭގެ  އިތުރުކުރެވޭނެ.  ބައިވެރިވުން  ހިއްސާ   މައްޗަށްގޮސް  އެމައުލޫމާތު  ފޯކަސްކޮށް  ކުރާއިރު  ޑިސްކަސް  ފެނަލްތަކުން  މިފަދަ  އަދި  އިތުރަށް 

ެޕނަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކިޔާލަދޭން ފައްސޭހަވެގެންދާނެ. މިކަމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް  ކުރެވިގެންދާނެ. އަދި ސްޓެ ުޕސްތައް ވަގުތުން ވަގުތައް އެ 

 މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާ.  އިތުރުކުރުމަށް އަށް" 423002"  އެކްޓިވިޓީ ޖީއެލް ކޯޑްގެ 4.1.0.1.1.1ގެ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނީ އިދާރީ ހިންގުމު

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ   

 

 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

17ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

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

މެންބަރ ރު  ރެވެމުންދާއިމަޝްވަރާކު   ގަތުމާއިމެދު   ެޕނަލް  ފްލެޓް  ކުރުމަށް   ބޭނުން   ރޫމްތަކުގައި މީޓިންގ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް•ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

  އެ ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު  މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ވިދާއެޅުއްވާ ދެއްވައިފި މިކަމުގެ މިހިންމުކަން. އެހެންވީމަ  

  ރިއްޔާ މޭޔަރ.ޝުކު  ކުރަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ބަޖެޓުގެ އަދަދެއް   ކުރިން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމުގަ ސީދާ  ކޮއްލެއްވުމަށް.  އާދެ އަޅުގަނޑު   535،000ކިޔާލަ ނުދެވި އިނުމުން އެކަން އިސްލާހް 

 ހަރަދުކުރުމަށް ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ކޯޑުން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިހާ ހިސާބުން ވޯޓަށް ދެން އަޅުގަނޑު އަހާނީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދު    މުހައްމަދު ދަޢޫދު.  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

، ރުފިޔާ   94,000އިން    " 223017"މިކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޖީއެލް ކޯޑް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   535،000 ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުން  

އިން   "  226014 " އަދި ޖީއެލް ކޯޑް   ރުފިޔާ  20,000އިން   "226013 " ޖީއެލް ކޯޑް  ، ރުފިޔާ  371,000އިން    " 423999" ޖީއެލް ކޯޑް 

 . އިތުރުކުރުމަށް އަށް" 423002" ކޯޑް  އެލް .ޖީ އެކްޓިވިޓީގެ ގެ (" 4.1.0.1.1.1)  ހިންގުންހަމަ އިދާރީ   535,000ޖުމްލަ   ރުފިޔާ 50,000

 އެދެން. މިގޮތަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

18ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

 535،000   ރޫމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްލެޓް ެޕނަލް ގަތުމަށް  ދެއްވާފައިވާތީ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގމެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    04 

  ޖީއެލް  ، ރުފިޔާ  94,000  އިން "  223017"  ކޯޑް  ޖީއެލް  ހިންގުމުގެ   އިދާރީ  ރުފިޔާ   535،000ބޭނުންވާ    މިކަމަށް   ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، 

 އިން"    226014"    ކޯޑް  ޖީއެލް  އަދި    ރުފިޔާ  20,000  އިން"  226013"    ކޯޑް  ޖީއެލް  ، ރުފިޔާ  371,000  އިން"  423999"  ކޯޑް

 އިތުރުކުރުމަށް   އަށް"  423002"  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގުން  އިދާރީ  ނެގުމަށްފަހު  535,000  ޖުމްލަ  ރުފިޔާ  50,000

 .ތުން ނިންމެވިއެވެފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަ 

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހޯދުމާއިމެދު   ތަކެތި   އިތުރު   ރަނގަޅުކުރުމާއި   ސްޕެސިފިކޭޝަން   ތަކެތީގެ   ބޭނުންވާ   ކުރުމަށް   ލައިވް  •

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   އިތުރުކުރުމާއިމެދު   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޓް ހޯދުމަށް އާދެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު ކުރިން ވާނީ ލައިވް ކުރުމަށް އިކްއިޕްމަން

ޑްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސްެޕސިފިކޭޝަން އަކާއި އެއްކޮށް އިއުލާން ކުރުމުން ލިބުނު ބިއިއުލާނެތް ކުރެވިފަ. އަދި އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ  

 ނުގެންދިއުމަށް އެ ތަކެތި ގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މާބޮޑު ބިޑެއް ކަމަށް ނިންމާ އެބިޑު އެ ބިޑު ކެންސަލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ބިޑު ކުރިއަށް

ލޮްޕކޮއްފަ ޒަމާނީ އާލާތް ހޯދުމަށް ކަމުގެ ފަންނީ ޑިވެ އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާފަ. އަދި އިތުރަށް ސްޕެސިިޕކޭޝަން  

ތައްޔާރު  ހަމައަކަށް  ކުރުމާއި  އިއުލާން  މިވަނީ  މިހާރު  ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްފަހު  އިންފޯޝީޓް  އިތުރަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ކުރެވިފަ. ބޭފުޅުންނާއި 

އިކްއިޕްމަންޓްތަކަކީ ހަމައެކަނި ލައިވްކޮއްލުމެއްވެސް ނޫން. އެއާއި ގުޅިގެން މީޑިއާގެ ނިންމާފަ ހުރި  ގަތުމަށް  އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި  

ގޮތަށް   ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ކަންތައްތަކަކާއި  އިންފޯ ޝީޓެއް. ގިނަ  ތައްޔާރުކޮއްފައިވާ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ސާމާނުތަކެއް  އައިޓީ  ގިން 

   ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާގަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

19ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ބަޔާންކޮއްދެއްވައިފި ކުރީގަ އަޅުގަނޑުމެން ޑިވޮލޮްޕކުރި މައުލޫމާތުޝީޓްގަ ސްެޕސިފިކޭޝަންގަ މޭޔަރ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

މައުލޫމާތު ޝީޓަށް ހުރިތަކެއްޗަށް ހުށައެޅިފަ ހުރި ބިޑްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެ ހުށައެޅުންވާނީ ކެންސަލްކޮއްފަ އެއީ އޭރުގައިން  

ޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާކުރެވުނީ މާބޮޑު ބިޑްތަކެއް ކަމަށް. އެހެންވެގެން އެ ބިޑްތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ން ބިޑުތަކަކީ އައަޅުގަނޑުމެނަށް ހުށައެޅު

ތައް މީގަ އަލުން އަޅުގަނޑުމެން ސްެޕކުސް ރަނގަޅުކޮށް ގިނަ ދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތައް، ވީޑިއޯ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތައް އަދި ގިނަ އާލާތް

ސިލަކީ  ނޭގޮތަށް އަލުން އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ މައުލޫމާތު ޝީޓެއް އެކުލަވާލާފަ. އާދެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކައުންހިމެ

 މީޓިންތަކަށާއި ގިނަ ްޕރޮޖެކްޓްތަކެއް، ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކެއް، ގިނަ މީޓިންތަކެއް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮއްދޭން ޖެހޭ ބައެއްކަން. އަދި

މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޯރުކޮއްދެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް އަދި ްޕރޮޖެކްޓުތަށް ބަލަން ނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެ  

ގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި އަލުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ރަނގަޅު ވަސީލަތަކަށް އޮތީ މި ވީޑިއޯ ގުރަފީ އަދި ލައިވް ފަދަ ވަސީލަތްތަކަކުންކަން އަޅު

ްޕޓޮޕާއި މީގެ ތައްޔާރު ކުރި މައުލޫމާތު ޝީޓުގަ މިހާރުވާނީ އިތުރު ކެމެރާއާއި ކެންކޯޑާއި އަދި ލެންސް އިތުރުކޮށް ޑްރޯންނާއި ވޯކީޓޯކީއާއި އަދި ލެ

ން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑު ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ ހުށައަޅާނީ އިތުރުން ސްމާޓް ފޯނުވެސް އިތުރުކޮއްފަ. އެހެންވުމާއި އެކު ލައިވް ކުރަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ރުމަށް.  ފާސްކު ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ  970،000

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ލެއް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މީޑިއާ ޓީމަށް މިހާރު ދިމާވެފަވާ ދަތިތަކަށް ހައް އާދެ  

ގަކޮއްލަން. ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިހާރު މި ނިންމޭ ނިންމުން ވެގެންދާނީ މިކަމަށް ލިބިގެންދާ ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ

ން ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަރައްގީގެ ްޕލެއިންގަ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރަށް ްޕލެއިންކުރި

ން މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް ކުރެވުނު ހުރި ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގައި މީޑިއާ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ. ދެން މީޑިއާއަށް އަޅުގަނޑުމެ

ޑަ އެއްޗެކޭ ހަރަދުތަކަށް ބަލާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމަން އުޅޭ ބަޖެޓަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ބަލާކަމަށްވާނަމަ ވަރަށް ކު

މީޑިއާއަކީ މަށް ބަލާއިރު މިއީ ވަރަށް ކުޑަ އެއްޗެއް. ދެން  އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނީ. އައުޓް ސޯސްކޮއްގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ގެންދަން ވިސްނައިފިކަ

އަޅުގަނޑުމެން   ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާނަމަ ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް. އެގޮތުން

ނެއް ގޮތުގަ ްޕރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް. އެ މަސައްކަތްތަށް  އެބައިން ކަނޑައަޅާފަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ޓުވަރިސްޓް ޑެސްޓިނޭޝަ

އެހެންކަމުން މީޑިއާއަށް މިބުނާ ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަން ކުރެވޭނީ މިޑިއާއިން. އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމުވާނީ މީޑިއާ.  

އަޅުގަނޑުމެންނަ ކުރުމަށް  މިކަން  ކަލްޗަރަލް ގެނައުމަކީ  މިހުންނަ  ރަށުގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން  މިކަމާއި  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ށް 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

20ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

އެ ކުރަން.  އެބަހުރި  މަސައްކަތްތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހަދާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ޑޮކްއުމަންޓަރީ  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން،  ހެންވީމަ އެކްޓިވިޓީސްތަށް 

މީގެ އިތުރުން ޑަ ހަރަދެއްގަ ކުރެވޭނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަނެގެންކަން ފާހަގަކޮއްލަން.  މިކަންކަން އަޅުގގަނޑުމެންނަށް ކު

އެ އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަށްވެސް  އެއްޗެހި.  ޓުރޭނިންތަކާއި  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މި  ބޭނުންވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެން ދެން 

 ބަޖެޓުކޮއްފައިވާކަން މިފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   އެކްޓިވިޓީތަކުން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިއެންޑާގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެން މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާ    މިހާ ހިސާބުން  އާދެ هللا. އަޙުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ހުށައަޅުއްވާފަވަނީ   ދައޫދު  މުހައްމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ބޭނުން  ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  އެހެންކަމުން    ރުފިޔާގެ  970،000ނިމުނީ. 

ކަނޑައެޅުމަށް.    ބަޖެޓެއް ހޯދުމަށް  އެސްޓިމޭޝަން   މިއާލާތްތަށް  ގަތުމަށް  ހުރިހާތަކެތި  ހުރި  ލިސްޓުކުރެވިފަ  ޓީމުން  ކޮމުސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޗެއް ހާ އެއްއެއްވެސް ހަދާފަ މިވަނީ. ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް އެހާވަރުގެ އަދަދެއް މިހުރީ ބާޒާރުގަ ގަންނަން ތަކެތި ހުރިއިރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ހުރި

އެފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް މުހިންމު ނުގުތާއެއް. ހާއްމަކޮށް ބޮޑު ގޮތެއްގަ ޓުރާންސްޭޕރެންޓްކޮށް هللا ގަތުމަށް. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

އްދިނުމުގަ މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކެއް ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރާއިރުގަ އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮ

ތަށް ހަމަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް މިތަނުގައި ގާއިމުވެފަ ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މައުލޫމާތު

މިހާ  ނެ މީޑިއާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިކްއިޕްމަންޓެއް ހަމަވުމުން.  ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އިތުރަށް ލިބިގެންދާ ފުރިހަމަ ކަމަކަށްވާ

 އިވާ ހުށައެޅުން ހިސާބުން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނީ އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މިވަނީ ހުށައެޅިފަ ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދު ހުށައަޅުއްވާފަ

    . އެހެންކަމުން ކުރުމަށްހަރަދު   އިން"  423002"  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  ންހިންގު  އިދާރީ "އަޅައި   ކަނޑަބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  970،000  މިތަކެތި ގަތުމަށް

 މިގޮތަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

21ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

 ހޯދުމާއިމަށް  ތަކެތި  އިތުރު  ރަނގަޅުކުރުމާއި  ފިކޭޝަންސްޕެސި  ތަކެތީގެ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ލައިވް   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   04

  ކުރުމަށް ހަރަދު  އިން "  423002"  ކޯޑް   އެލް .ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ("  4.1.0.1.1.1)  ހިންގިން   އިދާރީ "  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް   ރުފިޔާގެ  970،000

    .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

އާއްމު   78މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް. އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ހަތަރިވަނަ ދައުރުގެ    05އަޅުގަނޑު ބުރޭކެއް ދޭނަން ބައްދަލުވުން  މިހާ ހިސާބުން  

 ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  ވަގުތު ކޮޅަކަށްފަހު  ބައްދަލުވުން  

 08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއިމެދު   ތަރައްޤީ   ރޫމް   މީޓިންގ  ޖެހުމާއި   ފަރުނީޗަރު   ބައެއް   ބޭނުންވާ   އިދާރާއަށް   ކައުންސިލް  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވިފަ. އަދި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އޮފީސް އެކްެޕންޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން މިހާރު މިވަނީ އޮފީހުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރެ

ފޭސް   އެކްސްެޕންޝަން  ކުރެވިފަ.    2އޮފީސް  ްޕލެއިން  ކުރިއަށް  ފޭސް  ވާނެ  ޑިވެލޮްޕކުރުމާ  2އެހެންނަމަވެސް  ޝީޓް  އިންފޯމޭޝަން  އި ގެ 

ލަސްވަމުންދާތީ ކޮންމެހެން މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ގަތުމާއި ވަގުތީ   2ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކެއް ހުރުމާއިއެއްކޮށް ފޭސް 

ރު ކުރެވުނު ޖާގައަށް ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ މީޓިން ރޫމެއް ހެދުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ. އެއީ ކޮންޓެކްޝަންއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިތު

. އެހެންކަމުން ކަބަޑުގަތުމާއި ކުރިން މި ހެދުނު ސްޓޯރޭޖް އޭރިއާގެ ކަބަޑުތައް ޖެހުމާއި ރެކްޖެހުމާއި އެއްކޮށް މީޓިން ރޫމްގެ ފާޓިޝަން ހެދޭގޮތަށް

 200,000ގަ    420001، ޖީއެލްކޯޑް  ރުފިޔާ  400،000މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓަކީ  މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން.  

 މި   223999، 221003 ،221001ޖީއެލް ކޯޑް    ޚަރަދު  ދަތުރަށްކުރާ ރުފިޔާ ހުރުމާއި އެކު ހުށައެޅޭ ގޮތަކީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ތަޖުރިބާ  

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް. ސަބަބަކީ    400،000ގެނެސް ޖުމްލަ  އަށް    420001ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު ޖީއެލް ކޯޑް    200،000  ތިން ކޯޑުން 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

22ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ސްތަކުގަވެސް މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު ފްލެއިންކޮންފަ އޮތް ތަޖުރިބާ ދަތުރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަށް ހުރިގޮތުން ދެން މިއޮތް ދުވަ

ފުރުސަތުގައި   މަކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޔަގީން ކުރެވޭތީ އެހަރަދުގެ ތެރެއިން މި ހަރަދުކުރުމަށް މި ހުށައަޅަނީ. ބަހުސްގެ ފުރަތަނު

   ގަތުމަށް މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތައް އެދިވަޑައި

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުރިން އެޖެންޑާތަކުގަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތަކީ އޮފީހުގެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އިންސާނީ  އިތުރުކުރުން.  ވަސީލަތްތަށް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަށް  މި  ކައުންސިލްގެ  ބުނާނަމަ  އަނެންހެން  މަސައްކަތް.  އެކުސްެޕންޝަންގެ 

 ވީނަމަވެސް އެ އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރެވެން މިއަންނަނީ އެ މުވަޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ދައްކައިގެން. ވަސީލަތްކަމުގައި

ނެ މޭޒެއް އެހެންވީމަ އޮފީސް އެކްސްެޕންޝަނެއް އެބަ މުހިންމުވޭ. ދެން މުވަޒަފުންނަގާ ކަމުގައިވާނަމަ އެނަގާ މުވަޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ 

ޅިގެން މިއެޖެންޑާގައިވާ  ދައްކަން ޖެހޭ. އެހެންވީމަ މިކަމާއި ގުޅިގެން މިދާ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް މިއަންނަނީ. އެގޮތުން އޮފީސް އެކްސެްޕންޝަނާއި ގު

މެ އެކަށޭނަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރނީޗަރުތަކެއް އެބަބޭނުންވޭ. އެހެންވީމަ އެކަންކުރުމަށް މިހާރު މި ހުށައަޅާފަ އޮތް ބަޖެޓަކީ އެން

ޑު ތާއީދު ކުރަން. ދެންހަމަ މިއާއި އެއްކޮށް  އެގޮތުން ހުށައަޅާފަ އޮތް ގޮތަށް އެބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނބަޖެޓެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން.  

ގޮހެއް ނޫނޭ، މިރުފިޔާ ނެގުމަށް ނިންމާފަ މިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިތަޖުރިބާ އަޅުގަނޑުމެން ނު

ތުރެއްކަން. އެހެންވީމަ ތަޖުރިބާ ދަތުރާއި އެއްކޮން އެހެންކަމެއްވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކައުންސިލަށް ޖޮއިންކުރި ހުސާބުންވެސް ތަޖުރިބާ ދަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  މީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެނީ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ   ކައުންސިލް  އަބްދުޝުކުރިއްޔާ  ފުރުސަތުގައި  هللا. އަހުމަދު  އެދިވަޑައި ދެވަނަ  ފުރުސަތައް  މެންބަރަކު  ދެން އެއްވެސް  ނުވާތީ  ގެންފާ 

ގެ ތާއީދުވެސް ލިބިފައިވުމާއެއްކޮށް  މިހުށައެޅުމަށް هللاއަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ މިހާރު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު އަބްދު

   ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

23ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

  ށް ކުރުމަ  ތަރައްޤީ  ރޫމް  މީޓިންގ  ޖެހުމާއި  ފަރުނީޗަރު  ބައެއް  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04 

، 221001  ކޯޑް   ޖީއެލް   ޚަރަދު  ދަތުރަށްކުރާ   ތަޖުރިބާ   މެންބަރުންގެ   ކައުންސިލް  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް   މިކަމަށް  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  400،000

ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން   ތުރުކުރުމަށްއި އަށް 420001 ކޯޑް ޖީއެލް ނެގުމަށްފަހު ރުފިޔާ 200،000 ކޯޑުން  ތިން މި  223999، 221003

 .ނިންމެވިއެވެ

 09އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހިންގުމާއިމެދު   ޕްރޮޖެކްޓެއް   ކުރުމަށް   ބަދަލު   ލައިޓް   ، އިތުރުކުރުމާއި   ލައިޓް   ހަޟާރަތު   މަސްޖިދުލް  •

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ލުކުރުމާއި މި މަސައްކަތަކީ ހަގީގަތުގަ މިހާރުވެސް ލަސްވެފައޮތް މަސައްކަތެއް ގޮތުގަ އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތުގެ ފްލޯރިން ބަދަ

ރި ލައިޓުތަކަކީ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުގަނޑުމެން އެކުރި މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިލައިގަނެފި. އަދި އެގޮތުން މިސްކިތުގަ މިހާރު ހު

ބައެއް ލައިޓްތަކުން އެތެރެއަށް ފަންވިލުތެރެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މިސްކިތް ލައިޓް ކުރެވޭ ލައިޓްތަކެއް ނޫން. އަދި މިސްކިތުގެ ބޭރުގަ ހުރި  

ހަގަކުރެވިފަ މިވަނީ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ހުކުރު  ފެންވަނުމާއި ގުޅިގެން މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް ފެނުގެ އަސަރު ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާ

ކީ ކޮންމެހެން މިސްކިތަކީ ރަށުގެ އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ބިނާއަށް ވުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު ބުނިން އެ މިސްކިތުގެ މުންނާރު ދިއްލިފަ ހުރުމަ 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

24ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ރު ގުރައުންޑް ފުލޯގަ ހުރި ފަންކާތަކުގެ އަދަދު މަދުކަންވެސް ފާހަގަކޮށް އޭ. ހަމަ އެއާއިއެކު މިހާމުހިންމު ކަމެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ދެމުންވެސް މިސްކިތަށް އަރާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ފަންކާތަކުން ފިނި ނުވާކަމާއި ފަންކާ އިންތުރުކުރުމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ލައިޓްތަކުގައި ފަންކާއަށް ބަދަލުކޮށް    04ފަންކާ ހުރިތަންތަން    02ވާ މައުލޫމާތު ޝީޓްގަވާނީ މިހާރު  އެބަދެއޭ. އެހެންކަމުން މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައި 

މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށް ލައިޓްތަކުގެ ވޯލްޓޭޖް މަތިކުރުމަށް ޝީޓަށް ލައިފާ. އެހެންކަމުން    02ލައިޓް ހުރިތަންތަން    04

   ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

 ) ހުކުރު މިސްކިތް (  ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށީގެއަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

   މަކީވެސް ދިއްލުނާކަން. އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ އެބިނާ ބި މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ އެންމެ އިސްލާމީވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ 

ވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކިތުގެ ތަށިމުށިތައް ނެއްޓެމުން ދިޔަ މައްސަލަ. ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ މި ކޮންމެހެން  

 ޖެހޭ ވަރަށް  އަދި ހަމައެއާއި އެކީގަ މިސްކިތަށް ގެންނަންއެގޮތުން މިސްކިތުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުރެވިފަ.  

 އެގޮތުން ބައިވަރު ބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި. މިސްކިތެއްގެ ސިފަވަންތަކަން ޖެއްސުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ މަސައްކަތަކެއް ކުރަމުން. ހަމަ

ގަކޮއްލަން. މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މިނޫނަސް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ

މައްސަލަ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ހަމަ ލައިޓުތައް ނުދިއްލި ލައިޓްތަކުން މިސްކިތްތެރެއަށް ފެން ފޭބުމުގެ

ސް އިތުރުކުރެވިގެން ދިއުމަކީ މިސްކިތަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ފަންކާތައްވެމިލައިޓްތައް ބަދަލު ކުރުމާއި އެކީގަ  

ބުން މިސްކިތުގެ  ފުރިހަމަކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. މިގޮތަށް ފަންކާތައް ބަދަލުކުރެވޭ އިރު ތަބުތަކުގަ މިހުންނަ ފަންކާތަކުގެ ސަބަ

ގަ ސީލިންގަށް މި ފަންކާތައް ލެބިއްޖެނަމަ މިސްކިތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަންކޮޅެއް ރީތިކަން އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުތުރުވެގެންދޭ. އޭގެ ބަދަލު 

ވަންތަ ކިތްރަނގަޅަށް ސައުންޑުވެސް ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދޭ. އަދިހަމަ އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީމ މިސްކިތައް އަރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ މިސް

ސަތު ލިބިގެން ދިއުން. އަދި ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގަ އިން އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިވެ ރަނގަޅަށް މިސްކިތެއްގަ ނަމާދުކޮއްލުމުގެ ފުރު 

 ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މިކަމަށް ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުހައްމަދު.   ރިޟްވާން  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ދެވަނަ   ބަހުސްގެ ޝުކުރިއްޔާ  ބަހުސްގެ  ހުޅުވާލަން.  ފުރުސަތު  އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތަކަށް  ދެވަނަ 

ފާހަގަކޮއްލަން   އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަފުރުސަތުގަ ފުރުސަތު  މައުލޫމާތު ޝީޓުން  ކުރެވިފައިވާ  ތައްޔާރު  ށް  މިހާރު 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

25ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ނެގުމަށް  ރުފިޔާ  300،000އަދި ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފަ މިވަނީ.   300،000 ޖުމްލަ މިމަސައްކަތައް އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގަ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަޟާރަތު    300،000އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ގޮތަކީ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓުރީން އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިފަ އެބައިން  

އެހެންކަމުން   ގުޅިގެން.  އެދުމާއި  އެހީތެރިކަމަކަށް  ްޕރޮޖެކްޓަށް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  ހުމިސްކިތް  ހަރަދުކުރުމަށް  މިކަމަށް  ދެން މިފައިސާ  ށަޅަން. 

  އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މިއަރުވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދަށް.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު     ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ.  މައްސަލަތައް   ޝުކުރިއްޔާ  ހުރި  މިސްކިތުގައި  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  މިސްކިތްތަށް  އިންތިހާބުވުމަށްފަހު  ކައުންސިލަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ދުލް ނޫރު  ހައްލުކުރުރުމަށް މިދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. ހަމައެކަނި މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތެއް ނޫން. މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސް ، މަސްޖި

މައްސަލަތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލް އައި ފަހުން މިވަނީ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެވިފަ. ގާތްތަނޑަކަށް ދުލް ހަސަނާތުގެ  އަދި މަސްޖި

ހަމަ   މިލިއަނަށް ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މިސްކިތްތަށް މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަރަދު ކުރެވިފަވާނެކަން އަޅުގަނޑު   2.5ކައުންސިލް ބަޖެޓުން މިކަމަށް  

ކު  މަރާމާތުކުރުމާއި މިސްކިތްތަށް ރީތި  މިސްކިތްތަށް  މިނިސްޓުރީތަކުން  އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ  ރުމަށް މިދޭ  ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެންނަމެވެސް 

  3000،000ތެރެއަށް    މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތު  1.5ބަޖެޓް ކުޑަކަން. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތުގެ  

އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާއަށް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓުރީން ފޯރުކޮއްދީފަ. އެމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވާނީ ފުރިހަމަކޮއްފަ.  

އަދަދެއް ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ބަލާފަ  ހަރަދަށް  ކުރާ  މިސްކިތްތަކަށް  މާލޭގެ  އަނެއްހެން  މިއަދަދަކީ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮ  ކަންބަލާފަ  އްލަން. 

ފާސްކުރުމަށް   ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން އަދި މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިސްކިތްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މި ބަޖެޓް 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޟާރަތު މިސްކިތުގެ   3000،000ކުރީގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި    މުޙައްމަދު ދަޢޫދު. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

އިސާއެއް ނުއެއް ލިބޭ. އޭގެ  މަރާމާތައް މިނިސްޓުރީން ދެއްވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ޔާގީންކަން ދެއްވާފައިވާ އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް އަދި އެ ފަ

ރުފިޔާ ދީފައިވޭ. އަދި އެ ފައިސާ ލިބިފަ މިހާރު ހުރީ. އެފައިސާއިން  300،000ކުރިން ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓުރީން އެފަހަރުވެސް 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް   3000،000ފައިވާ  އަޅާމިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުވެސް ނިމިފައިވުމާއި އެކު އަދި ހުށަމިހާރު މިސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ.  

ހުށައެޅުމަށް. އެ  އަހާނީ  ވޯޓަށް  ދެން  ކުރައްވާފައިވުމާއިއެކު  ތާއީދު  ދަޢޫދު  މުހައްމަދު  މެންބަރ    ލައިޓް   ހަޟާރަތު  މަސްޖިދުލް  ކައުންސިލް 

  އިސްލާމިކް  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ   300،000  ހިންގުމަށް   ްޕރޮޖެކްޓެއް  އިތުރުކުރުމަށް   ފަންކާ   އަދި   ކުރުމަށް  ބަދަލު   ލައިޓް   އިތުރުކުރުމާއި

 ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ހަރަދުކުރުމަށް   މިްޕރޮޖެކްޓަށް ރުފިޔާ 300،000 ފައިވާ ދީ  މިނިސްޓްރީން



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

26ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

  އިތުރުކުރުމަށް  ފަންކާ  އަދި  ކުރުމަށް   ބަދަލު  ލައިޓް  އިތުރުކުރުމާއި  ލައިޓް  ހަޟާރަތު  މަސްޖިދުލް   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 ކްޓަށް މިްޕރޮޖެ  ރުފިޔާ  300،000  ފައިވާ   ދީ  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  300،000  ހިންގުމަށް  ްޕރޮޖެކްޓެއް

  .ނިންމުނެވެ ހަރަދުކުރުމަށް 

 10އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް   މެދު   ހިންގުމާއި   ޕްރޮޖެކްޓެއް   މަރާމާތުކުރުމަށް   ކޯޓް   ބެޑްމިންޓަން  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ މިއޮންނަނީ ހަމައެކަނި  ނއާދެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެ  ފަދައިން   02ގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

އަދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގަ ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުންވެސް ކުޅުއްވާ ކުޅިވަރެއް ބެޑްމިންޓަކީ. ހާއްސަކޮށް ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް. 

ސް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އެކިއެކި ބެޑުމިންޓަން މުބާރާތްތަށް އަދި ޭޕރެންޓުނަށްވެސް އެކިއެކި މުބާރާތްތަށް އެބަ ހިންގާ. އަދި ސްކޫލްތަކުންވެ



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

27ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ގިނައިން ކުރާ އަމަލަކަށް   ކަބަލުން  ރަށު ކަސްރަތުކުރުމަށް އަންހެން  ފާހަގަކޮއްލަން  ވެފަ. މިފުރުސަތުގަ އަޅުގަނޑު  ގަ މިވަނީ ބެޑުމިންޓަން ކޯޓް 

ގާއިމް ކުރެވިފައިވަ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަށްވެސް މަދުކަން. އެހެންވުމާއިއެކު ވަކިން ހާއްސަވެގެ ން އަންހެން އަންހެންބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން 

ގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ބޭނުމެއް ހިފޭ ތަކަށް ބެޑުމިންޓަން ކޯޓް ވެ ބޭފުޅުންނަށް ގާއިމްވެފައި ހުރިތަނަކަށް ނުވިނަމަވެސް އެބޭކަބަލުނަށް  

ންނަށް ފެނިގެންދާތީ  ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގަ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެ

ރަށް ބެޑުމިންޓަން ކޯޓްގެ މެޓް ހަލާކުވެފައިވާތީ ކޮންމެހެން ކޯޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަމިހާރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގެ މެޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ ވަނީ.  

ކުރެވިފަ މިވަނީ. މިހާ ހިސާބުން   ގޮތުގަ ފާހަގަވާތީ އެޖެންޑަ  ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަންކުރަން މުހިންމު ކަމެއްގެ   ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ 

މިްޕރޮޖެ ކްޓަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާ ކުރެވިފައިން އަގަކީ މިމައުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަހުސްގަ ބައިވަރުވާން ބޭނުން ފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް. އަދި 

ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތަށް ކުރުމަށްޓަކައި. ދެން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް މެޓް ބަދަލުކުރުމާއި ދެން    485،000  މަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް  ބެލު

ފާހަގަވާ ކޯޑަކީ ނެގިދާނެކަމަށް  ބަޖެޓް ކޮއްފައިހެދު  މާސްޓަރްޕލޭން  ސިޓީގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  މިހަރަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ޖީއެލްކޯޑް  މަށް    422109ވާ 

އެއީ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި އެއްކޮށް  މިކޯޑުން ހަރަދުކުރާކަށް ޖެހޭނެކަމަކަށް ނުފެނޭ،    އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެއީ މިއަހަރު ނެގުމަށް.  ކޯޑުން  

 ކަތްތަކެއް ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް އަދި މިއަހަރު ހަރދު ހިގާނެކަމަށް ލަފައެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން ކޮންމެހެން މިވަގުތައް މުހިންމު އެލް.ޔޫ.ީޕގެ މަސައް

 އެށައެޅިފަ މިވަނީ. ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ވެފަ އޮތްކަމަކަށް މިބަޖެޓް އެލޮކޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެގޮތަށް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ދަޢޫދު    މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

މޭޔަރ.   ކުޅުދުއްފުށީގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ކުޅުމަށް  ބެޑުމިންޓަން  އަހަރުވެސް  ތިން  ކުރީ  ކޮވިޑްގެ  އަދި  އަހަރު  ތިން  ދިޔަ  ވޭތުވެ  ރައްޔިތުންގެ އާދެ 

ނީ. އެހެންނަމަވެސް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ ބެޑްމިންޓަންގެ ތަފާތު މުބާރާތްތަށް ތަފާތު ކަމިއްޔާތަކުން އިންތިޒާމް ކުރަމުން އަންނަ 

އަށް ގާތްކުރާވަރުގެ   300ނުވަތަ    280  ހޭ ގިނަ ވަގިތު ކުޅޭއިރު އެތަން ހަލާކުވެސް ވާނެ. ކުޅުދުއްފުށީގައެތަނުގަ އޮތް އާބާދީއަށް، އެތަނުގައެ

ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިން   80އަދަދެއްގެ ދެޖެންސުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި ގަވާއިދުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް  

އްހެން ބަލާއިރު ބެޑްމިންޓަން މިހާރުގެ ކޯޓަކީ މިރަށަށް އަސްލު  އަނެހަމަ ރެގިއުލާކޮށް ބެޑްމިންޓަން ކުޅެންދާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން.  

އާދެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ބެޑްމިންޓަން އިތުރުކޯޓްތަކެއް އަދި ބެޑުމިންޓަން އިތުރަށް  ކޭޓާ ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ކުޑަ ކޯޓެއް.  

ކުރުން  ގާއިމް  ސިޓީގަ  ކުޅުދުއްފުށީ  ވަސީލަތްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވޭނެ  ކުރުމަށް  މަރާމާތަށް  މި  ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަދި   .

ސީ  ހަމަ  އެއީވެސް  މަލުހަލާގަކަން.  ހަވާލުކުރުމުގެ  ބަދަލުކުރުމަށް  ޓާފް  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް  މިހާރުވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދާ  މަޝްވަރާކުރާއިރު 

ގެ ގެންދާ އިވެންޓެއް. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް މީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ކުރިއަށް 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

28ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

މިދިޔަ މަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި هللا އަޅުގަނޑު އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު އަބްދު   ްޕރޮޖެކްޓްތައް ކުޅުދުއްފުށީގަ ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަ.

ގަ ކޮންސާން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކޮޅަށް ރޭސްކޮއްފަ. އޭގަ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާފަ ވާނީ ބައްދަލުކޮށްވާނީ މި މައްސަލަތަކު 

ންޖެހޭ ވަސީލަތް ސިންތަޓިކްޓުރެކްގެ ވާހަކަ. ސިންތަޓިކްޓުރެކް ލަސްވުމުން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތްލީޓުން މިހާރު ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ދަތިތަކާއި ލިބެ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ސްޯޕޓުސް ކޮންްޕލެސްގެ ވާހަކަ ދެކެވި ސްޕޯސްކޮންްޕލެ އިތުރުން  ސްވެސް ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ ވާހަކަ އަދި އޭގެ 

ރިކަމާއިއެކު ނުގެންދެވި ލަސްތަކެއް އަންނާތީ އެކަންބޮޑުވުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ފާހަގަކޮއްފަ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޝުކުރުވެ 

ކުޅުދުއްފުށީގަ ކުރިއަށް ރޭވިފަ   ވަރަށް ބޮޑު ހުރި މަސައްކަތްތަށް މިނިސްޓަރ އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ފާހަގަކޮއްލަން  ކުއާޓާރގަ ފެށޭނެކަމުގެ 

ވޭ ބެޑްމިންޓަން ޔަގީންކަމެއް ދެއްވާފައިވާތީ، އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން. އަދި މިހާރު މި ވާހަކަ ދެކެ 

ރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮއްލަން އަދި އަދި އެބަޖެޓުން ހަރަދުކުރުމަށް  ކޯޓްގެ މަރާމާތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ބަޖެޓުން ނެޓް ބަދަލުކު

   ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

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

އި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާއިރުގަ މޭޔަރ ވަރސް ހިންގުމާ  ްޕރޮޖެކްޓެއް  މަރާމާތުކުރުމަށް  ކޯޓް  ބެޑްމިންޓަންޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ނޑުވެސް ހަމަތަފްސީލްކޮށް ވިދާއެޅުއްވާ ދެއްވައިފި މި ކުޅިވަރުގެ މުހިންމު ކަމާއި މި ކުޅިވަރު އަންހެން ބޭފުޅުންވެސް ކުޅޭލެއް ގިނަކަން. އަޅުގަ 

ކުރެއްވި ފަދައިން، ވަރަށް ހިންހަމަޖެހޭ އަދަދަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުން އެތަނަށް ކުޅެންދާކަން ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެންވީމަ މުހައްމަދު ދަޢޫދު އެ ފާހަގަ

ންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް މިބަޖެޓަށް، މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ފާހަގަކޮއްލަ ދެއްވައިފި މުޅި ސްޓޭޑިއަމްގަ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އެހެ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  މިހާރު މި ހަމަޖެހިފައިން ބަޖެޓަށް ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން    ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ މަހު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރެވުނު. މި ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރ. ޑޭވިޑްވެސް އެ 

 މި ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮއް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވިން. ދެން އެ ކޯޓުގެ މަރާމާތަށް މިނިސްޓުރީގެ  

ކަންތައްތަކަށް   ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުމުނު. އަދި މިނިސްޓަރ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީ ދެންނެވި އެކޯޓުގެ މަރާމާތުގެ

މިނިސްޓުރީގަ ހުރިކަމަށް ދެންނެވި އެގޮތުން މަށްވުރެއް އިތުރު ކޯޓެއް އެޅުމުގެ ވިސްނުން  ބަޖެޓް ކުރެވިފަ ނެތްކަމަށް. އަދި ބަޖެޓް ކުރުމުގެ ވިސްނު

ދަންނަވާފަ   03  އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރޭގަ ތަނެއް އިންޑޯތަނެއް ހައްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށް  ބެޑްމިންޓަން އިންނަވަރުގެ  ކޯޓް އިންނަވަރުގެ 

 އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ހިންހަމަޖެހޭ ޖަވާބެއްކަމަށް  ވަނީ. އެހެންވީމަ ބެޑްމިންޓަށް ކޯޓެއް ބޭނުންވެފަ ކުޅުއްފުށީގަ މިތިބީ ވަރަށް ގިނަ 

 އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ މި ކޯޓް މަރަމާތު ކުރުމަށް މިނިސްޓުރީ ތެރެއިންވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެކަން



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

29ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

މިހާރު މަގެއް ފެންނަކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން މިއޮތީ. އެހެންވީމަ މިކަން ކުޅުދުއްފުށީ   ހަމަ ސާފްކޮއްލަން ބޭނުންވީ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރުގޮތަކުން 

ދަންނަވާލަން. ޝު ކުރާވާހަކަ  ތާއީދު  އަޅުގަނޑުވެސް  ކުރުމަށް  ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮއް މިކަން  ތެރެއިން  ކުރިއްޔާ ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ 

 މޭޔަރ.

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު  

ވަމުން މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި  ޝުކުރިއްޔާ

ރު ވަރަށް ގިނަ އަންނަ ތަނެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ޒުވާނުންނަށް މިކަހަލަތަނެއް ތަރައްގީ ކުރިއި

އެގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިވަރު ހަރަދުތަކެއް އެތަނަށް  ކޮއްފައިވާކަން.  ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ތަރުތީބު

ރީ. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން  ކޮއްގެން މިއަދުވެސް ބައިވަރު ހަރަދުތަކެއް އެތަނަށް ކުރެވިގެން ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނެވިފަ އެ ހު 

ށުގެ އާބާދީގެ  ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުން ފެނިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަގަށް ނުވަތަ މިރަށުގެ ޒުވާނުން ނުވަތަ މިރަ

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ބައިވަރު ޒުވާނުން އަދި ދުވަސްވީ  ގިނަ ބައެއް ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާކަމުގެ ލާމަސީލު ހެއްކެއް. ހަމައެގޮތަ

ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ބޭނުންކުރަން ކިއު ހަދާފަ ތިބޭ މަންޒަރު. އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީން މީހުންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ  

 ވާން ޖެހޭނީ މިހެން ހުންނަ ތަންތަން މަރާމާތު ކޮއްގެންވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކަށް

   ގޮތަކަށް އެތަން ބަދަލުކުރުމަކީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން މި ްޕރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދަޢޫދު ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

ކައުންސިލުން ގިނަ ހަރަދުތަކެއް ކުރާއިރު    ދުޅަ ހެޔޮރައްޔިތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީގަ ކަސްރަތު ކުރެވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ޓީ ކައުންސިލުން ކުޅިވަރަށް މި ހަރަދު ކުރަނީ، ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކަށް މިކުރާ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ކުޅުދުއްފުށީގަ ކުޅުދުއްފުށީ ސި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭކާރު ހަރަދެއް ނޫން. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ތަފާތު ހިސާބު ބަލާގޮތުގަ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާވެސް އެންމެ ދުރު އާބާދީއެއް އޮތް އެއް ރަށް.  

ލަން. މީގެ އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލަފާކުރެވެނީ މި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިކަމާއި އެކު އެކަން ފާހަގަކޮއް

ކަތް ކުރާތީ މިރަށުގަ ހަރަކާތްތެރިވާތީ އޭ. އެހެންވީމަ އެ ވަސީލަތް އެކި ގޮތްގޮތުން ކައުންސިލް އައި ފަހުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއްދޭން މަސައް

، އަދި މޭޔާރ އަދި އިދާރީ ސްޓާރފުންގެ އިސްނެގުމާއިއެކު މި މަސައްކަތްތަށް ކުރަންދާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ންގެކައުންސިލް މެންބަރު

ވަނީ ކުޅިވަރުތަކަށް  ކުޅުދުއްފުށީގެ  ތާރީހެއްގަ  ފަހުގެ  ކައުންސިލާއިއެކު  މި  ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަދި  ފާހަގަކުރަން.  ބޮޑުތި  އެކަން   

ކޮއްލަން ބީތަކެއްވެސް ލިބިފަ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މިކަންތައް، މި ވަސީލަތްތަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެއް ސަބަބުކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކާމިޔާ



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

30ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ށްވެސް އެއީވެސް އެކަންކަމަކީ. އަދި ކައުންސިލުން މިއަދު އިތުރު މައުލޫމާތު ސެޝަން އެއްވެސް އެބަދޭ ޖިމްގެ ކެނޮީޕ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓަ

އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން މަލާމާތުގެ ރާގަކަށްވިޔަސް ކައުންސިލުން   ކައުންސިލް ހަރަދުގަ ކުރިއަށް ގެންދާ ްޕރޮޖެކްޓެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން.

ބޭނުންވަނީ އަޅު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން  ގަނޑުމެން ކުށް މަދު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ކުޅިވަރަށް ކުރާ ހަރަދު ފާހަގަކުރިކަމުގަ ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު 

ޖެހިފަ، ތިބެންވެއްޖެ ރަށެއްގެ ގޮތުގަ ބައްޓަން ކުރުމުގެ އެންމެ މިހިންމުއެއް ވަސީލަތަކަށްވާނީ ކުޅިވަރުކަން. އާދެ ކުޅިވަރުތައް ނުކުޅި ތަންތަނަށް ބިތް

ވަރަކަށްވެސް ވެގެންދާނެ. އަދި ހަމ މި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އިތުރަށް  ކަމަށްވަނީ ކަމުގައިވާނަމަ އިތުރު ނުރަނގަޅު ކަންކަން ކުރުމަށް ލިބޭ ހިތް

ގާއިމް ކުރުމަށް  ށް  ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މެޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެތަނުގައި އިންޑޯ ކުޅިވަރުތައްވެސް ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތަ 

ހަމަ   ކުރަން. އަޅުގަނޑު އަދި  ވަނީ މިނިސްޓުރީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ވާހަކާގަ ފާހަގަނުކުރެވިފަވާތީ، މިހާރު 

އަދި މިސްޓްރީގެ  ބިލްޔާޑް ބޯޑެއް އިންދޯ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ހަދިޔާކުރައްވާފައިވަތީ އެކަން ފާހަގަކޮއް، އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓާރ  

 ރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޓީމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޔާސަތުން ރި 

މެންބަރ   ކައުންސިލް  ތަނެއް   މުޙައްމަދުޝުކުރިއްޔާ  އޮތް  ދަށުގަ  މިނިސްޓުރީގެ  ޔޫތް  ޒޯން ސްޓޭޑިއަމަކީ  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  އާދެ  ދަޢޫދު. 

އެ ކަމުގައިވިޔަސް   އަދި  ހުރުމުން.  އެތަނުގަ  ވަސީލަތްތަކެއް  ބޭނުންކުރާ  ރައްޔިތުން  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ  ވަނީ  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ކައުންސިލްގެ 

ކެއް  މަސައްކަތްތަ   ވަސީލަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގަ ބޭނުން ހިފޭ ވަސީލަތްތަކެއްކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް

ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ހަމައެކަނި  އޮތް  ކުޅުދުއްފުށީގަ  މަތިން  އެގޮތުގެ  އެއީ.  ސަބަބަކީވެސް  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓާފް    ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް 

ޢޫދު ފާހަގަކުރެއްވި  އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ. އަދި އެއާއި އެކު ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަ

ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިހާރު އެވަނީ އިއުލާންކޮށް އައުޓުޑޯ ޖިމްގެ އިކްއިޕްމަންޓްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިޔާ ކުރެވި ކެނޮީޕ  

ރޭގަ އެއޮންނަ ހުސްޖައިގާގަ މީގެ ކުރިންވާނީ ކަސްރަތު  ބިޑަށް ހުޅުވާލެވިފަ. އަދިހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް އެތަނުގެ ލައިޓް ޖެހުމާއި އަދި ސްޓޭޑިއަމް ތެ

ތުރު ހިތްފައްސޭހަ ކުރުމަށް ބެންޗްތަކެއްވެސް ބެހެއްޓިފަ. އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އިތުރަށް ކެނޮީޕ ްޕރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން އެސަރަހައްދު އަލި ކުރެވި އި

އްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިއުނީޓީ ސެންޓަރުގެ ތެރޭގަ މިއޮތް ބެޑުމިންޓަން ކޯޓް އެ  ހިމެނިގެންދާނެ. އަދި ހަމައެއާއިކޮއްލާނެ ބެންޗުތަކެއްވެސް  

ޓްތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިއަދު މި މަޝްވަރާ ކުރެވި އަދި ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޑޯ ޖިމްގެ އިކްއިޕްމަން

އެދަނީ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތްތަކަކީ ހަގީގަތުގަވެސް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުން ކުރެވިގެން   އިންސްޓޯލް ކުރެވި މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ބޭ

ހަމަ ފާހަ  ވަސީލަތްތަކެއްކަން އަޅުގަނޑު  އޭގެ ސަބަބުން އެތަކެއް ފައްސޭހަތަކެއް މިއަދު ލިބިގެންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަދި  ގަކޮއްލަން. ބަލައިގަތް 

އެންޑާގަ ކުރެވިފަވާ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްގެ މެޓް ބަދަލު ކުރުމާއި އެހެނިހެން މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް   އެހެންކަމުން މިއަދުގެ

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް މިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް. އެހެންކަމުން   485،000  ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓް ކުޅުދުއްފުށީގެ މާސްޓާރ ްޕލޭން ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

 ންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ގަ ފެނިވަޑައިމިގޮތަށް މެންބަރުންގެ ވާހަފުޅުންވެސް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާތީ މިގޮތަށް 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

31ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

 ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  485،000  ހިންގުމަށް  ްޕރޮޖެކްޓެއް  މަރާމާތުކުރުމަށް  ކޯޓް   ބެޑްމިންޓަން  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ނެގުމަށް  އެކްޓިވިޓީއިން  މި"  ހެދުން   މާސްޓަރްޕލޭން  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުށީ"    ފައިސާ  ކަމަށްބޭނުންވާ  މި  ފާސްކޮށް

   . ނިންމެވިއެވެ

 11އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވާރާކޮށް   ހިންގުމާމެދު   ޕްރޮޖެކްޓެއް  މަރާމާތުކުރުމަށް   ޕާރކް  އާދަމް   ހުސައިން   ޝަހީދު  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހަދާ ނިންމާފަ.  އާދެ   އެސެސްމެންޓެއް  އެތަނުގެ  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސްތެރޭގަ  އަމިއްލަ    ާޕރކް  އާދަމް  ހުސައިން  ޝަހީދު އޮކްޓޯބަރު  އެއީ 

އެއީ ސިޓީ    ނުދާތީ ފަރާތަކުން ކުޅުދުއްފުށީގަ ތަރައްގީ ކޮއްފަވާ ާޕރކެއް. އަދި ތަރައްގީ ކުރުމަށްފަހު މިއަދު އެތަން އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓެމުން

ން އެއީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް މިވަނީ ވެފަ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް އަދި ކުޑަކުދިން ބޭނު ކައުންސިލްގެ  



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

32ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

އްޓެވި ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓިގެން ނުދާކަން ކުރާ ފާރކެއް އެާޕރކަކީ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތަރައްގީ ކޮއްފަވާ ތަނަކަށް ވިޔަސް އެތަން ދެމެހެ 

ކުރިމަތިވެފަ. ގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް ވަނީ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދުމުގައި މިވަނީ ދަތިތަކަކާ  ވަރަށް ބޮޑަށް    ފާހަކަކުރަން. އެހެންކަމުން އެތަނުގެ 

އިކްއިޕްމަންޓް ސޮންދާ ފިލާ އުދޯލި، ދެންވެސް ހުރި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާ  އަދި ހަމަ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާ    .، ބައެއް ތަކެތި ފީވެ ބިދިފަހަލާކުވެ

ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހިތައް މިހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަލާކުވެފަ. އަދި އެތަނުގެ އެތެރޭގަ ހުރި ލައިޓްތައްވެސް ހުރީ ހަލާކުވެފަ، އަދި ފާރުވެސް  

  އަދި ނަންބޯޑް މިހުރީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެ އަކުރުތައްވެސް ނެއްޓި ކޯޗެއްކަން ނޭނގޭ ވަރުވެފަ. އެހެންކަމުން މިއީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގަ ބޮޑަށް ބާވެފަ.  

 މެދު އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަމާއަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތަރައްގީ ކޮއްފަ އޮތް ާޕރކަކަށް ވިޔަސް  ހުރި ާޕރކަކަށްވާތީ  

 ޝަހީދު  މިވަނީ  ވިސްނާ ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތް ހަދަން ޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންވުމާއި އެކު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ކޮއްފަ

ގެނައުމަށްޓަކައި. މިހާ މަރާމާތު   ާޕރކް  އާދަމް  ހުސައިން ހާލަތަށް  ކުރެވޭނަ  އެޖެންޑާގެ    ކޮށް ބޭނުން  ފުރުސަތު  ބަހިސާބުން މި  ހުސްގެ ފުރަތަމަ 

މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނެ   ފިނިމާޒާންތަށް   ާޕކްތަކާއިއަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު  އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަގަކޮއްލާނަން  ހުޅުވާލަން.  

އެދުމެއް. ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެހެންވީމަ އޭގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ 

 ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދަޢޫދު ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ާޕކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތަކަކީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނެކޭ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ހިއްފައްސޭހަ ކޮއްލަން އެންމެ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ންދާ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ރަށްމަތިފަންނު ތަރައްގީ ކުރުމުން އެތަނުގެ ބޭނުން ހިފަމުމުހިންމު އެއް ވަސީލަތް.  

ވަރަށް    މިންވަރު   އެދި ތިބިއެކަހަލަ ފިނިމައިޒާންތަކަކަށް އެދި  ނިސްބަތައް ބަލާއިރު އެތަންވެސް މިއޮތީ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ކުޑަވެފަ. ރައްޔިތުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުރުވެރި، ޝަރަފްވެރި ބޭފުޅެއްގެ ރަނގަޅަށް އަމްޒުކޮއްދޭއެބަ ހަމަ ރަށްމަތިފަންނަށް ދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު. އެހެންކަމުން  

ދި އެހެން ނަމުގަ ހެދިފަ އިން ާޕކެއް އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓިއްޖެ ކަމުގަ ވަނީނަމަ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ވާހަކަތަކާއި އަ

ން ހަމަ ާޕކްތަކުން ނުވަތަ އެކަހަލަ ރައްޔިތުން އެއްވާ ތަންނަނުގައި ހުރި ކަހަލަ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނަސް އަޅުގަނޑުމެ 

ގެއްލުމަކަށްޓަކައި ލިބިދާނެ  އެތަނުން  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ  ހަމަ ތަކެތި  އަޅުގަނޑު  ކަން  މުހިންމުކަމެއް  ކުރުމަކީ  މަރާމާތު  ތަންތަން  އެފަދަ  ވެސް 

ހުސެއިން އާދަމްގެ ބިނާއެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން. ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން  

އްލަން. ދެން އަދި  ބިނާއެއް ޑިޒައިން ކުރުމަށްވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލާފަ. އަދި އެކަމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮ

ފާހަގަކުރެއް  ކުރުމަށް މޭޔަރުވެސް  ހައްލު  ގިނަ މައްސަލަތައް  ހުރި  ާޕކްގަ  މި  ބަޖެޓުން  ކުރުމުގެ  ތަރައްގީ  ފިނިމައިޒާން  ާޕކްތަކާއި  ފަދައިން  ވި 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  އަޅުގަނޑުވެސް އެބަޖެޓުން ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

33ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

ާޕކެއް. އެއީ ޝަހީދު ހުސައިން   02ހިއްފައްސޭހަ ކޮއްލަން ހެދިފައި މިވަނީ    އާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ނިކުމެ   2022

ާޕކް. އަޅުގަނޑު ތަންތަނަށް އެދިއެދި  އާދަމް ނަމަށް ނިސްބަތްވާ ޕާކާއި ތަރި  ބޭނުންވަފަ. މޭޔަރ  މެން ރައްޔިތުން މިތިބެނީ އަބަދުވެސް މިފަދަ 

ންތައްތަކެއް  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އޮކްޓޯބަރު މަހު އެތަނަށް އެސެސްމެނޓެއް ހަދަން ދިޔަގަނޑީގަ ފާހަގަކުރެވުނު ވަރަށް ގިނަ ކަ

މަސައްކަތް ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަހު މަސައްކަތް ފެށިން މި     ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ޓާގެޓް ކުރީ  އެބަހުރި ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ. މިއަދަކު 

ވަރަށް ބައިވަރު ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތް ތަކެއް ކައުން ހެދުމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ގޮތް  އަވަހަށް ނިމޭނެ  ވީހާވެސް  ސިލުން މި މަސައްކަތް 

އަންނަން ވާއިރަށްވެސް   03ޓާގެޓަކަށް ވެގެންސިޔައީ ނޮވެންބަރު  ޅުގަނޑުމެން  ކުރަމުންދާތީ ފަހަރަކު މަސައްކަތެއް ކަންނޭގެ ކުރެވެމުންދާނީ. އަ

ބައިވަ  ވަރަށް  ބުނާހެން  މި  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް  ކުރުމަށް.  ފަރުމާ  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ދެވޭނެ  ހިސާބަށް  ކޮންްޕލީޝަނަކާއި  ރު  މިމަސައްކަތް 

ކޮންޓުރޭކްޓަރަކާއި   އަންނަން ވާއިރަށް އެމަސައްކަތް އިއުލާންކޮށް    03ޑުމެންނަށް ނޮވެންބަރު  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދިޔައީތީވެ އަޅުގަނ

ޑީގަވެސް ހަވާލު ކުރެވޭ ވަރު ނުވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފާހަގަވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ވިސްނުން މޭޔަރުގެ ސިކުނ

ގަނޑަށް ހީވަނީ. ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން މިތަން އިންސްފެކްޓް ކުރެވި މިހާރު އެތަނަށް ގެންނަން ހުރި ކުދިކުދި  ހަމަ ހަރުލާފަ ހުރިކަމެއްކަން އަޅު

ކު މިކަން  އަޅުގަނޑުވެސް  އެހެންވީމަ  ގޮތަކީ.  ކުރާ  ގަބޫލު  އަޅުގަނޑުމެން  ދިއުމަކީ  ކުރެވިގެން  ތަރައްގީ  އެތަން  އެކީގަ  ރިއަށް ޗޭންޖަސްތަކާއި 

 . ޝުކުރިއްޔާ  ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ގެންދިއުމަށް ތާއީދު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ރަށްމަތި ފަންނު  ކަކީ  ާޕ  އާދަމް  ހުސައިން  ޝަހީދު. އަޅުގަނޑުވެސް އަނެއްހެން ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ގައިވާނަމަ އައަކީ  އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޑަކުދިން އެއްވެ ހިތްފައްސޭހަ ކޮއްލަން ދާ އެއް ާޕކްކަން. އެގޮތުން މިހާރު ޕާކްގެ ހާލަތަށް ބަލައިފި ކަމު 

. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ ކުޑަކުދިން ގޮސް އެއްވެ ބޭނުންކުރަން އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގަ ނޫންކަން މިހާރު އެއޮތީކީ

ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހި  ންމު ކަމެކޭ. މިކަހަލަ ޕާކްތައް ހެދިގެންދާއިރުގަ ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރާ ތަންތަން ރައްކާތެރި 

 ޕާކެއްގެ ގޮތުގަ ކީ ތަންކޮޅެއް ޑިއުރަބަލް މެޓީރިއަލް އަކަށްވުމަކީ އެތަންއެހެންވީމަ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އެ ާޕކްތަށް ހެދުމުގެ އެބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލްއަ

ތެރެއިންވެސް ގިނަ މުއްދަތަކަށް އޮންނަން މަގިފަހުވާނެ ސަބަބެއްކަން. އެހެންކަމުން މިފަހަރުދެން އަޅުގަނޑުމެން މަރާމާތުކުރަން ނިންމާ ބަޖެޓްގެ  

 މުއްދަތަކަށް އެތަން އޮންނަކަހަލަ މެޓީރިލްއަކުން މަރާމާތު ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އެ މަރާމާތު ކުރެވެމުންދާއިރުގަ ތަންކޮޅެއް ދިގު

ގަ ވަގުތުން އޭތި ކޮންމެ އަހަރަކު ނުވަތަ ކޮންމެ މަހަކު މިގޮތަށް މަރާމާތު ކުރުމަކީ އެއީ އެހާ ފައްސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ހަމަ ހަލާކުވެއްޖެ ހާލަތެއް
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

34ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

  މިސާލަކަށް ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ބަޖެޓް މިކަހަލަ ކަންކަން ދިއުމަކީވެސް ފައްސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން.   ކުރެވިގެން މަރާމާތު   ކުރެވިގެން، ވަގުތުން ނޮޓިފައި

ލްއަކުން އެއްޗެހި ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން މެނޭޖް ކުރެވިގެންދާއިރު މިއަކީ ފައްސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން ރަނގަޅު ޑިއުރަބަލް މެޓީރިއަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޔާސަތުން ރި 

މެންބަރ   ތާއީދު ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުވެސް ނިމުމާއި އެއްކޮށް  هللا. އަޙުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް  މިކަމަށް  ވާހަކަފުޅުން  މެންބަރުންގެ 

  މަރާމާތުކުރުމަށް ާޕރކް  އާދަމް ހުސައިން  އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނީ ޝަހީދުކުރައްވާފައިވާތީ އަދި މިކަމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ 

ކުރުމަށް"  ތަރައްގީކުރުން  ފިނިމާޒާންތަށް   ާޕކްތަކާއި"ހިންގުމަށް އަދި އެ ހަރަދު    ްޕރޮޖެކްޓެއް ތާއީދު ކުރައްވާ  މިގޮތަށް    . މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. މެންބަރުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

 ާޕކްތަކާއި "  ހިންގުމަށް  ްޕރޮޖެކްޓެއް   މަރާމާތުކުރުމަށް   ާޕރކް  އާދަމް  ހުސައިން  ޝަހީދު  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ސްވިކަމަށްފާ ހަރަދުކުރުމަށް  އެކްޓިވިޓީއިން  މި" ތަރައްގީކުރުން   ފިނިމާޒާންތަށް
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35ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 12އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޖާފާނު   އިންދާ   ކައުންސިލުން   ރޭނުމާއި   ކަންމުޑި   ކުރަން   ކޮށިފާހަގަ   ވެލިގަނޑުގައި   އަދި   ބަނދަރު   އުތުރު  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް   ހިންގުމާމެދު   ޕްރޮޖެކްޓެއް   ރޭނުމަށް   ބުޑު   ރުއްތަކުގެ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

. އެހެންނަމަވެސް އަހަރު ވެދާނެ 20ނުވަތަ   15އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އުތުރު ބަނދަރު ހިއްކާފަ ސަރަހައްދެއް އޮންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް 

ވެފައެއް ނެތް. އެހެންކަމުން އެތަނުގަ އެކްސިޑެންޓް ހިގުމުގެ ޗާންސްވެސް ވަރަށް ބޮ އެތަނުގެ މަގުތަކެއް ފާހަގަ  ޑު. އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް 

ހަމަޖެހިފަ ނެތްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ރައްޔިތުން އެސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމަށް ތަރުތީބުން ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ އިންތިޒާމެއް  

ބޮޑަށް ސާރވޭ ކު އެސަރަހައްދު ވަރަށް  އިކްއިޕްމަންޓް ގަތުމާއި އެކު  ރެވި  އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ސާރވޭ 

  އެހެންނަމަވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވީ މަގުތަށް ފާހަގަކުރެވި އެކި ފާހަގަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިގެންދިޔަ.  

ނޑު ހަމަ މި އެތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހި ފާހަގަތައް ނައްޓާފަ އުކާލާފަ ހުރިކަން. އަނެއްކާވެސް އެތަނުގެ މަގުތަށް މިވަނީ ގެއްލިފަ އަދި އަޅުގަ 

ންސިލާއި ހަވާލުވި އިރުގަ އެސަރަހައްދުގަ އޮތީ ވަލެއް. ހަގީގަތުގަ ވަރަށް ވިނަ ބޯވެ، ފަސް ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައު

ތެއް. އެހެންނަމަވެސް ބޯވެ އެސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ މަލަމަތި ހުތުރުކުރާތަނަކަށް އޮތީ ވެފަ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަދާނެތްނެތް ހަގީގަތުގަ އެތަން އޮތް ގޮ

ވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ކަކާއި އެކީ ހާއްސަކޮށް ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުހައްމަދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެސަރަހައްދު  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަ 

އަދިވެސް  އެތަން  އެކީގަ  މަގުތަކާއި  ޖެހުނު  ކުރަން  ސާވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  އޭގެ  އަދި  ކޮއްފަ.  ސާފް  ދަށުންވަނީ   ސީ.އެސް.އާރުގެ 

ޑި ރޭނުމަށްޓަކައި ނބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަރުތީބް ކުރެވިގެން ނުދޭ، އެހެންކަމުން އެސަރަހައްދުގެ މައިގަނޑު ކޮށިތައް ފާހަގަކޮށް ކަންމުއަޅުގަނޑުމެން  

ހަމައެއާއި އަދި  މިވަނީ.  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްކަމަކަށް  ކަމުގައިވިޔަސް  ނުވި  ފައިނަލް  ްޕލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  އެކު 

ފާހަގަކުރެވިފަ އަދި އެމަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ކުރެވިފަ. އެ ދެ ބަނދަރު ގުޅުވޭ ބޮޑު މަގެއް އެބައިން  މަގުގެ ވެލިގަނޑުގެ މަތީގަ 

ތްވެސް އެ މަގަކީ ރަސްމީކޮށް އިންނާނެ މަގަކަށްވާތީ ކަންވެސް ރޭނޭގޮތަށް މި ްޕރޮޖެކްޓް ކަންތައްވެސް ފާހަގަކުރެވި ކަންމުނޑި ރޭނުމުގެ މަސައްކަ

މަސްދުވަސް ވަރު ކުރިން   06ހިންގުމަށް ރާވާފައިވަނީ. އަދިހަމަ އެއާއިއެކު މި ްޕރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ރޭވިފަ މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ  

ޒުއްދީން މަގުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގަ ފަނަރަ ފޫޓް ފަނަރަ ފޫޓުން އެކޮށީގަ އެއްކޮށް ޖާފާނު ރުއް އިންދުމަށް. އަދި  ކަނޑައެޅި ޖާފާނު ރުއްތަކެއް އިއް

ޓުމަށް ފަހި އެމަސައްކަތް ކުރެވި ރުއްވެސް ްޕރޮކިއަރ ކުރެވި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފަ. ދެން ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް މި ރުއްތައް ބެލެހެއް 

ގެ ގޮޅި ރާނާގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ މައުލޫމާތު ޝީޓެއްވެސް މިހާރު ތައްޔާރުކޮއްފަ. މި ދެ  3.5ފޫޓް    03އި ރުކުގެ ވަށައިގެން  ކުރުމަށްޓަކަ

ށް ލަފާ  މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން މި މަސައްކަތްތަށް ގާތްގަނޑަކަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

36ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 މަގުތަކުގައިރުފިޔާ. މިހަރަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކޯޑެއްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަކުރެވިފައި މިވަނީ    300،000ކުރާ ހަރަދެއްގެ ގޮތުގަ ދާނީ  

ތެރެއިން    600،000މަށް  ބެލެހެއްޓު  މަރާމާތުކޮށް   ހަރުކުރުމާއި  މަގުބައްތި ވިޔަސް    300،000ރުފިޔާގެ  ނެގިކަމުގައި  މިއަހަރަށް  ރުފިޔާ  ބާކީ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   300،000އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްޗެއް ނުވެ މިމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ގޮތަކީ  

   ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ފުރަތަމަ ބަހުސްގެ އިން ނެގުމަށް. މިއެޖެންޑާގެ  422999މި މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޖީއެލް ކޯޑް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ.   އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަ  އޮތްކަމެއްގެ  ކަންބޮޑުވުން  ރައްޔިތުންތަކެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މި މިހާރުވެސް  މިއެންޑާގަ 

ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ފާހަގަކުރުމުގެ  މަގުތަށް  އެތަނުގަވާ  ނަމަ  ދަންނަވަނީ  ތެދުތެދަށް  މިހާރުވެސް މިވަނީ.    ހަމަޖެހިފަ  މަޝްވަރާކުރަމުންދަނީ. 

ވަރަ ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ވީމަ  ނޭގޭތީ  މިޝްރާބް  ދާންވީ  ވީމަ،  ނުފެންނާތި  މަގުތައް  އެތަނުގެ  ރޭގަނޑު  ޝަކުވާތަކެއް ހާއްސަކޮށް  ގިން  ށް 

އީ ތެޔޮ ޝެޑެއް. ލިބެމުންދޭ. ހާއްސަކޮށް ވަރަށް ގިނަ ފާރާތްތަކެއް އަދި ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭތަނެއް ބަނދަރު މަތީގަ އެބަހުރޭ. އެ

ސީދާ ސީދަލަށް ފެންނަން މިއޮންނަ މަގަކީ މިތަނަށް އެބަޖެހޭ ދަތުރުކުރަން ރޭގަނޑު ގަޑީގަވެސް. ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ އިރުގަ އެދިމާއަށް ދެވެން  

ވުމަކީ އަސްލުގަ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައްސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެކަމެއް.  އިއްޒުއްދީން މަގު. އެހެންކަމުން އެނޫން މަގުތަކުންވެސް ދެވޭނެގޮތް  

އް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިގެންދިއުމަކީ އެތަން ބޭނުންކުރަން ހުރިހާ އެހެންވީމަ އަސްލުގަ މިއެޑެންޑާގަ ވާގޮތަށް ކަންމުޑިތައް ރޭނި، އެތަނުގެ މަގުތަ

އަޅު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ހަމަ މިއާއި އެއްކޮށް  ކަމެއް ކަން އަޅުގަނޑު  ބޮޑުތަނުން ފައްސޭހަވެގެން ދާނެ  ވަރަށް  ގަނޑުމެން ފަރާތްތަކަކަށްވެސް 

އެ އެކްޓިވިޓީއެއް  ކަނޑައަޅާފައިން  ްޕލޭންގަވެސް  މަސައްކަތް ތަރައްގީގެ  ޖެހުމުގެ  މަގުބައްތި  އެތަނުގަވެސް  މަސައްކަތް.  ޖެހުމުގެ  މަގުބައްތި  އީ 

އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ މަގުބައްތި ޖަހަން ްޕލޭންކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ބަލާއިރުގަވެސް މަގުތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވަކިވާނެހެން  

ކަނޑައެޅި އެތަނަށް މަގު ބައްތި ބޭނުންވާ ވަރަކާއި އެއްޗެހި ސާރވޭކޮށް ކަންތައް ކުރުމަށް މަސައްކަތެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު  

ރީ  މަގުތައް  މަގުބައްތިޖެހި  ތެރޭގަ  އަހަރުގެ  އަންނަ  ނިމުގެންގޮސް  މަސައްކަތް  މި  އެކު  ދެންހަމައެއާއި  ފާހަގަކުރަން.  ހަމަ  ތިކޮށް އަޅުގަނޑު 

 ޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ވަރަށް އެދޭކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  ފައްސޭހައިން ރައް

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

އެސަރަހައްދު  މޭޔަރ.    ޝުކުރިއްޔާ ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އަދި    20މޭޔަރުވެސް  އޮންނަތާ.  ހިއްކިފަ  މިހާރު  އަހަރުވީ   11އަހަރުވެދާނެ 

ހެއްޓަރުގެ ބިމެއް. އޭގެ އިތުރުން އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގަ މިއޮންނަ ބިމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް އަހަރު   28އިތުރުބިމެއްވެސް އެބައުޅޭ  

ށް  ރުވެސް މަގުތައް ފާހަގަ ނުކުރެވިވާ ޖަންގައްޔެއް އެއީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީ މޫނުމަތީގަ ހެދިފައޮތް ޖަންގައްޔެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑަވެދާނެ. މިހާ
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37ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ހިގައިދާނެސިފަވެގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު އެއް މަސައްކަތް އެއީ ސިޓީ   .. މިއަދު ފަހަރެއްގަ އެތަން އޮތްގޮތަ ހަދާން ނެތިގެން 

ފާހަގަކޮ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަކީ  ރީތި  މޫނުމަތި  ސިޓީގެ  ކުޅުދުއްފުސީ  އްލަން. ވަންތަކަމަށް 

.ޓީ.އެލްއިން ފެށިގެން އިއްޒުއްދީން މަގުގޮސް އުތުރު ބަނދަރު ކޮޅާ ހަމައަށް  އެގޮތުން މިއަދު ރަށްމަތިފަންނު ހެދި އިއްޒުއްދީން މަގު ބޮޑުކުރެވި، އާރު

އަދި ދެކުނު ބަނދަރުގަވެސް ލައިޓްޖެހި އެސަރަހައްދުގެ މޫނުމަތި ތަންކޮޅެއް ދެވޭނެ ގޮތް މިހާރު މިވަނީ ފަހިވެގެން ގޮސްފަ އަދި ރަށްމަތިފަންނުގަ  

މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި ކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މަގުތައް ރީތިވެގެން އެބަދޭ. އަދިވެސް ވަރަށް ބައިވަރު  

އެއް މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސަބަބަކީ  ވާކަން.  ކުރަންޖެހިފާ  ކޮންމެހެން  މިވަގުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ރޭނުމަކީ  ކަންމުނޑި  ދުވަހު  ފާހަގަކުރަން 

 ކުރަންދާއިރު މިއިންނަނީ އަނެއްކާވެސް އޮޅުން ބޮޅުން ގަނޑަކަށް ވެފަ. އަދި މަސައްކަތުގެ ސްީޕޑަށް ވަރަށް ސާރވޭކޮއްފަ އަނެއް ދުވަހު ސާރވޭ 

ހަމަ އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތެއް ދެވެނަ ފަހަރަށް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބައާދޭ މިހެން ކަންތައްތައް ވާން ފެށީމަ.  

ގެންދާނެ ކަށް ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ްޕރޮޖެކްޓަށްވެސް ލިބި ކަހަލަ ގޮތަ 

 މޫނުމަތި ރީތި އިތުރު ކުރިއެރުމެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ދެން ހަމަ އިއްޒުއްދީން މަގުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގެ

ވާނެ ޖާފާނު ރުއް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާ ލިބޭނެ ގޮތަތަކަކާއި ހިތްފައްސޭހަކަން ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ 

ބުޑުތައް ޓި އިތުރަށް ރީތިވާނެ ގޮތަށް ވަށާ  އިންދުމުގެ ްޕރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން. އަދި ހަމަ މިރުއްތައް އިންދުމާއިއެކީ މި ރުއްތައް ބެލެހެއް 

 . ޝުކުރިއްޔާރޭނުމަކީވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮއްލަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ކުރަންފެށި   11ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ވެލިގަނޑު މަތީގަ ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރުގަ އެންމެ ފުރަތަމަ މީގެ  

ގުތައް ފާހަގަވެގެން މަސައްކަތެއް ނިމި ރައްޔިތުންނާއި އެތަން ހަވާލުކުރެވުނު މަރުހަލާގަ މިހާރު މިވަނީ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ހިސާބުތަކުގެ މަ 

ބޭނުންކުރެވެމުން   ކުރެވި  ތަރުތީބު  މަތި  ވެލިގަނޑު  ދާނެ.  މިދަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކުރަމުން  މިޝްރާބުގަ މިހާރު މަސައްކަތް  ފެށުމުގެ  ދާން 

ކު ވެލިގަނޑުގެ ހަނަފަސްކަން ކަނޑުވާ  އެހެންކަމުން މިވަގުތައް ބަލާއިރުގަ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް. އަދި އެއާއިއެ

 އެތަނުގަ އެތަނުގަ ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް މީގެ ކުރިން ކޮއްފަވާކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތުން ފިތުރޯނު ގަސްތަކެއް

ދަންވީ ތަނެއް ކަނޑަނޭޅި ގޮސްފައި އެވަނީ އޭރުގަ އެންމެ އިންދާފަވޭ. އެގަސްތައް ކުރިން އިންދާފަ ހުރިއިރު ހުރީ އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތި، އިން

ކުރެވި، މި މަގު ްޕލޭން  ފާހަގަކުރެވިފައި ރަނގަޅަށް ވެލިގަނޑު  ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން   ތައް  ނެތުމުންކަން 

ވެ މިވާ މަސައްކަތަކީ  ކޮއްފައި  އެޖެންޑާ  ކުރުމަށް  މިހާރު  ކުރަންހުރި އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގެންނައުމަށް  ފެހިކަން  އިތުރަށް  ލިގަނޑުގަ 

މަސައްކަތް އެބަ   މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ދެން މިއާއި އެއްކޮށް މިކަމާއި ގުޅިގެންވެސް ފެހި ކުރުމުގެ އެއް

ހުންނަ ޖާފާނު ރުއް އެންމެ ރީތި ޖާފާނު ރުއް އިންދާފަ  ޑް ރާނާފަ ކަދުރު ރުއް މީހަމަ ރާއްޖޭގަ އެގޮތުން ފާރު ރޭނުމަށްފަހު ބުކުރިއަށް ގެންދެވޭ.  



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

38ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

ޔާ ލިބޭ އެތަން ހަމަ ވަރަށް ރީތި ކުރެވުގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ްޕރޮޖެކްޓް ތެރެއިން މިދަނީ. އެހެންވީމަ އަދި ޖާފާނު ރުއް ނޫނަސް ބޮޑެތި ހި

     އެކަން ކުރުމަށްވެސް އިތުރަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. ޝުކުރިއްޔާ. ގަސް ޖަހާނެ ތަންތަން ކަނޑައާޅާ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އާދެ ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ހިހާރު މިވަނީ ނިމިފަ. މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގަ މިކަމުގެ هللا. އަހުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ގަނޑު ވޯޓަށް މުހިންމުކަން އަދި އިތުރަށް މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށް ދެއްވައިފި. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅު

 މަގުތަކުގައި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން    300،000މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  އަހާނީ  

  600،000ކޯޑުގަ ބާކީ މިހާރު އިން    422999މަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ކޮއްފައި ޖީއެލް ކޯޑް  ބެލެހެއްޓު  މަރާމާތުކޮށް   ހަރުކުރުމާއި  މަގުބައްތި

 ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް. އެހެންކަމުން މިގޮތަށް  300،000ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .5

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .6

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



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

39ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

  އިންދާ  ކައުންސިލުން   ރޭނުމާއި  ކަންމުޑި  ކުރަން  ކޮށިފާހަގަ   ވެލިގަނޑުގައި  އަދި  ބަނދަރު  އުތުރު  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

 ކޯޑުން   އެކްޓިވިޓީ   ބެލެހެއްޓުން   މަރާމާތުކޮށް   ހަރުކުރުމާއި   މަގުބައްތި   މަގުތަކުގައި   ހިންގުމަށް  ްޕރޮޖެކްޓެއް  ރޭނުމަށް   ބުޑު   ރުއްތަކުގެ  ޖާފާނު

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން މަށްފާސްވިކަ ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  300،000 ހަރަދުކުރުމަށް 

 13އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގުޅޭގޮތުން   ބޭއްވުމާއި   މެޑިކަލްކޭމްޕެއް   ގުޅިގެން   ޑިސެބިލިޓީސްއާއި   ވިތް   ޕާރސެންސް   މޯލްޑިވްސް  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވާރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިދަނީ ކުރެވެމުން.   ވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާއްސަ އެއީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

ކޭންޕެއް ކުރުމުގެ   އާއި އެކުއޭ.ޑީ.އެމް.ސީމިދިޔަ ހަފްތާގަވެސް އެން.ޑީ.އެމް.އޭ އާއި ގުޅިގެން މެޑިކަލް ކޭންޕެއް މިވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި  

ބޮޑެތި ފަރުވާތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފުރުސަތު މިބަނީ ލިބިފަ. މިފަރާތްތަކަކީ ހަގީގަތުގަ ބެލެނިވެރިންގެ އަތުން ބޮޑު ހަރަދެއް  

ތް ކުރެވެނީ ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި ހަމައެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވާ ްޕރޮގުރާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން މި ސަލާމަ

ވެލްނެސް ކޭންޕެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްދުށީގަ ބޭއްވުމަށް  ހެލްތް އެންޑް  ޑީ.ީޕ.ޑީ  ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ. މިފަހަރު ހަމަޖެހިފަ މިއޮތީ އައި.

އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައުން ކޭންަޕށް ހަރަދު ކުރުމަށްޓަކައި  މި  ގޮތަށް. އަދި  ބޭރުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި އެކީގަ ކުރިއަށްދާ  ސިލުން ރާއްޖޭން 

އަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފަހިވުމުގަ މި ކޭންަޕށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރޭ  ކަނޑައަޅާއި ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް މި

 ވެފަ. ހަމަ ދިރާގުގެ ފަރާތުންވެސް. އަދި ކޭންޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްިޕޓަލުންވެސް މިހާރުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކޮލާބުރޭޓް 

ކަންކަމަކީ އެކަމަޑޭޝަން، ފުޑް، އިންޓާނަލް ޓުރާސްޯޕޓް އެކޭންޕްގެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް މިކޭންަޕށް ކުރުމަށް ރެކްއެސްޓު އައިސްފަހުރި  އެއާއި އެކީ އަ

މަށް  މީހުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސު  12ޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް  ބައެއް ްޕރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް ކޭންްޕގެ ބެނާ ހަރުކުރުމަށް. ކަމުގެ އެކަމަޑޭ

ފަރާތަކަށް، ދެން އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު  12ރޫމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެކުއެސްޓް އައިސްފަ މިވަނީ. ދެން ހަމަ އާއިއެކީ ފްޑް ހަމަޖެއްސުމަށް  7

ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަގްސަދަކީ ކުޅުދުއްފުށީގަ ހާއްސަ އެއީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ނު ހަމަޖެއްސުމަށް. އެހެންކަމުން މިހަރަކާތުގެ  

ދާނެ އަދި  ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު މަންފާއެއް ކުރާނެ ކޭންޕެއް ހަގީގަތުގަ. ހިލޭ ކޮންސަލްޓް ކުރެވި އަދި ޑައިގުނޯސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެން

ގެ ސަބަބުން މަގުފަހި ވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުން މި ކޭންްޕ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެފަ ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހައްލު ނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދުމަށް  

މިކަމަށް ލަފާކޮއްފައިން ހަރަދުގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފަ މި އެޖެންޑާގަ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވަލާނަން. އަދި އޭގެ ކުރިން  

 ކުދިންނާއި   ކުޑަ ނޑުމެން މިއަހަރުގެ ވޯކް ްޕލޭންގަވެސް ހިމަނާފަ އެބަވޭ ރުފިޔާ މިކަމަށް ދާނެކަމަށް. އަދި އަޅުގަ 50،000މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

40ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

އެއީ ްޕރޮގްރާމް  ހިންގޭ  ރާތްތަކައް  ނާޒުކު   އަދި  މީހުން   ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  މީހުންނަށާއި  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން އެކްޓިވިޓީއެއް.  ތަކަށް 

މިއެކްޓިވިޓީން އަޅުގަނޑުމެން މި ހަރަދު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންކަމުން ތި ބިބޭފުޅުން ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބަހުސްގެ    3.1.2.6.1.1

ތުން ގެ ފަރާޑިސެބިލިޓީސް  ވިތް   ާޕރސެންސް  މޯލްޑިވްސްމިއިވެންޓުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ާޕޓުނައިއަކީ    ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.

 މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެން މިދަނީ.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ފެންނަން އެބަހުރި. އެހެންކަމުން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

މި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމަކީ އާލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އަސްލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ  

ސް ކުރެވިފަ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމުގަ. އެގޮތުން އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފަ، ޑައިގުނޯ  މީ

ހަގީގަތަށް ބުނާނަމަ ބޮޑެތި    އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެކުއްޖާގަ ހުންނަނީ ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންކަމުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް

އެބަދޭ. މިފަދަ  ހަރަދުތަކެއް ކޮއްފަ މާލެއަށް ނޫނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށްގޮސް އެކުހުރިކަމެއް އައިޑެންޓިފައި ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑުވެގެން  

ހަލަ ގޮތްގޮތް ވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވޭނެ ކަކޭންްޕތައް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގަ ބާއްވާ ހާއްސަ އެއީއަށް ބޭނުންވާ  

. ސިމްޓަމުސް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ބައެއް ކަހަލަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކުޑައިރު ވަރަށް ކުޑަކޮށް ފެންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް

އިތުރަށް ގޮސްވަމުންދޭ. އެހެންވީމަ ބޮޑުވެގެންދާ ވަރަކަށް އަދައްކާނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް އެހެންނަމަވެސް   ޅައިނުލެވިގެން ދިޔައީމަ އެބަ އެކަންކަން 

ގެނެސްގެން ހިންގުމަކީ  އަވަހަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ މިކަހަލަ ްޕރޮގުރާމްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަރަދުތަކެއް ކޮއްގެން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް 

  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހަރަދު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.   50،000ރަން. މިްޕރޮގުރާމަށް  ފާހަގަކުވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ. ހާއްސަ އެހީއަށް ބުވަތަ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދުވެސް ޝުކުރިއްޔާ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަދި  ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުން  ބޮޑެތި  އަންނަނީ  އާއިލާތަކުން  ފަދައިން  މިފަދަ  ފާހަގަކުރެއްވި  ފާހަގަވެގެންސިޔަ  ފަހުން  ވަރަށް 

ވުމުން ރައްޔިތުން ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރިކޮއްދޭ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަތކެއްވެސް ފެންމަތިވެން ދިޔަ. މިފަދަ ކަންކަން މިހެން ދިމާ 

ން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. އަދި  މިފަދަ ކޭންޕެއް ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަބޮޑު ހަރަދުކޮއްފަ އުންމީދުކޮއްފަ  

ރަލިންިޕކް އަޅުގަނޑުމެންވާނީ މިދިޔަ މަހުވެސް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ސެޝަންތަކެއް ކުޅުދުއްފުސީގަ ހިންގާފަ އެއީ މޯލްޑިވުސް ެޕ



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

41ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

އަށް އަދި ރާވާފަ އެބައޮތް ސްެޕޝިއަލް އޮލިންިޕކް ކުރިއެޝޯސިއޭޝަން ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު  

މިކަންކަން ދެނެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަވަހަށް  

ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ އާއިލާތަކަށް އެނގިގެން ދާނެ. ދާދިފަހުން   ވިއްޖެނަމަ އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އާއިލާތަކަށް 

ވަރުން ވަރަށް ގިނަ އާއިލާތަކަށް ތްމަކުނުދޫގަ ހުރި ކުއްޖެއް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭތަން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނިފަ. އެކުއްޖަ އެދައްކައިދިން ހި

އަނެއްހެން ބުނާނަމަ މޯޓިވޭޝަނެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފަ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ  

ކޭންޕެއް ހިންގުމަށް މިހާރުވަނީ ރާވާފަ. މީގަވެސް ހަމަ މިއަންނަ މަހުވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަލް ހޮސްިޕޓަލުން މިފަދަ ކުދިންނަށް އައިޑީީޕ އެލްތު  

މިކޭންްޕ ކުރިއަށް ދާނެ. އެއީވެސް ހަމަވެސް ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި   04އަކުން    02ގިނަ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް އައިސް ޑިސެންބަރު  

 މިކަމަށްޓަކައި މިހާރު ހަމަ އެން.އައި.ީޕ.ޑީ އާއި އެކު މިހިންގާ ކޭންޕްގަ  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭންޕެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި

އީދު ކުރާ ވާހަކަ  ހިގާނަ ހަރަދުތަކަށް ކޮއްފައިވާ ބަޖެޓްކީ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓެއް. މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން އަޅުގަނޑުވެސް ތާ

  ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   އްފުށީ ކުޅުދު 

މޭޔަރ. ހާއްސަ އެހީއަށް ބުވަތަ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދުވެސް ޝުކުރިއްޔާ  

އަންނަނީ  އާއިލާތަކުން  ފަދައިން  ފާހަގަވެގެންސިޔަ މިފަދަ    ފާހަގަކުރެއްވި  ފަހުން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުން  ބޮޑެތި 

ވުމުން ރައްޔިތުން ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރިކޮއްދޭ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަތކެއްވެސް ފެންމަތިވެން ދިޔަ. މިފަދަ ކަންކަން މިހެން ދިމާ 

މީދުކޮއްފަ މިފަދަ ކޭންޕެއް ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. އަދި  ބޮޑު ހަރަދުކޮއްފަ އުން

 ރަލިންިޕކް އަޅުގަނޑުމެންވާނީ މިދިޔަ މަހުވެސް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ސެޝަންތަކެއް ކުޅުދުއްފުސީގަ ހިންގާފަ އެއީ މޯލްޑިވުސް ެޕ

އޮލިންިޕކް   އެޝޯސިއޭޝަން ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފަ. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް އަދި ރާވާފަ އެބައޮތް ސްެޕޝިއަލް

ވަހަށް މިކަންކަން ދެނެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަ

ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ އާއިލާތަކަށް އެނގިގެން ދާނެ . ދާދިފަހުން ވިއްޖެނަމަ އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އާއިލާތަކަށް 

އްކައިދިން ހިތްވަރުން ވަރަށް ގިނަ އާއިލާތަކަށް މަކުނުދޫގަ ހުރި ކުއްޖެއް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭތަން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަނިފަ. އެކުއްޖަ އެދަ

ގޮސްފަ. އަދި   ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ މޯޓިވޭޝަނެއް ވަނީ ލިބިގެން

އިޑީީޕ އެލްތު ކޭންޕެއް ހިންގުމަށް މިހާރުވަނީ ރާވާފަ. މީގަވެސް ހަމަ މިއަންނަ މަހުވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަލް ހޮސްިޕޓަލުން މިފަދަ ކުދިންނަށް އަ

މިކޭންްޕ ކުރިއަށް ދާނެ. އެއީވެސް ހަމަވެސް ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި   04އަކުން    02ގިނަ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް އައިސް ޑިސެންބަރު  

ގަކޮއްލަން. އަދި މިކަމަށްޓަކައި މިހާރު ހަމަ އެން.އައި.ީޕ.ޑީ އާއި އެކު މިހިންގާ ކޭންޕްގަ  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭންޕެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަ 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

42ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

އީދު ކުރާ ވާހަކަ  ހިގާނަ ހަރަދުތަކަށް ކޮއްފައިވާ ބަޖެޓްކީ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓެއް. މިކަން މިގޮތަށް ކުރަން އަޅުގަނޑުވެސް ތާ

 މޭޔަރ.  ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުހައްމަދު ދަޢޫދު. ބަންގިއަށް އަޅުގަނޑު ބައްދަލުން މެދުކަނޑައިލާނަން. އާދެ މިއެޖެންޑާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

މިދަނީ   ބަޖެޓް   ބޭއްވުމަށް  މެޑިކަލްކޭމްޕެއް  ގުޅިގެން  ޑިސެބިލިޓީސްއާއި  ވިތް  ާޕރސެންސް  މޯލްޑިވްސްބަހުސްކުރަމުން  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 

އެގޮތުން   ތާއީދުކޮށް   50،000ފާސްކުރުމަށް.  އެކަމަށް  ވާހަކަފުޅުގަ  މެންބަރުންގެ  ދެން  ފާސްކުރުމަށް.  އެކަމަށް  ހުށައަޅަނީ  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

ރުފިޔާ އަކީ ހަގީގަތުގަ    50،000ދަ ބޮޑު ކޭންަޕކަށް  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު މިފަ 

ހަމަ ސީދާ އެބޭފުޅުންގެ ޖީބުން ދާނެ ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭ ވަރަށް މުހިންމު ހަރަދެއްކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން.  

ލެ ގޮސް މިފަދަ ތަރަޕީއެއް ނެގުމަށް ކަމަށްވިޔަސް، ޑައިގުނޯސް ކުރުމަށް ހަރަދެއް މިކޮށް ދެވެނީ ހަގީގަތުގަ. އެއީ މީގެން އެންމެ ބޭފުޅެއްވެސް މާ 

ދި ތެރީަޕ ކަމަށްވިޔަސް ދެ ޭޕރެންޓުންނާއި އެކީ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މާލެގޮސް ހަރަދުކޮއްފަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކޮންސަލްޓޭޝަން ހެދުމަށްފަހު އަ

ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން   25،000ދުއްފުއްޓަށް އައުމަށް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެންމެ ކުޑަވެގެން  ބޭނުންވާ ކަމުގައިވާނަމަ ތެރަީޕ ނެންގެވުމަށްފަހު ކުޅު

އެހެންކަމުން   ްޕރޮގުރާމެއް  50،000ޖެހޭނެ.  ބޮޑު  މިފަދަ  ހަރަދުކޮށް  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ގިނަ ރުފިޔާ  އެކީގަ  ތަކާއި  ފުރުސަތު  ބައިވަރު   ،

 އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް މިއަހަނީ މި ްޕރޮގުރާމަށް  ރައްޔިތުންތަކަކަށް ފަހިކޮއްދެއްވުމަކީ މިއަދު

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.    50،000ހަރަދުކުރުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07  ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

 

               ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި   ސަލާމުގައި                        
   

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

 
 

43ގެ   43ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖީދާ  .4

 50،000  ބޭއްވުމަށް  މެޑިކަލްކޭމްޕެއް  ގުޅިގެން  އިޑިސެބިލިޓީސްއާ  ވިތް  ާޕރސެންސް  މޯލްޑިވްސް  ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04 

  ހިންގޭ   ތްތަކައްރާ  ނާޒުކު  އަދި  މީހުން  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  މީހުންނަށާއި  ދުވަސްވީ  ޢުމުރުން  ކުދިންނާއި  ކުޑަ"   ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ހަރަދުކުރުމަށް  ކޯޑުން  އެކްޓިވިޓީ ްޕރޮގްރާމް

 

   ނިމިފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. އައިޓަމްވެސް   13  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2022 ނޮވެމްބަރ   23 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 78ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444  އާޙިރާއުލްރަބީ 29

 2022 ނޮވެމްބަރ 23

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 

 

 

 

 

 


