
 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

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

 
 

1ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/28ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   79ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވީ  2022  ނޮވެންބަރ  30ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    79  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    27:09

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

  ކުރުމަށް ގުޖުރާތަށް  އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުމަށް  ޓްރެއިނިންގައި އޮތޯރިޓީގެ  މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓާރ ނޭޝަނަލް  މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ 3.1

 . ނިންމުން ގޮތެއް މެދު ކުރުމާއި  ހަރަދުތައް  ދަތުރުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ

  ބިމުގެ ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް ކުރުމާއި މަރާމާތު ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  AGR)266-ED/PRIV/2022/53: ނަންބަރު   އެގްރިމަންޓް 3.2

 . ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް މެދު  އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު ވާތީވެ އެދިލައްވާފައި  އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު

 .ރޯހައުސް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 165 3.3

 .ޓް ހިންގުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޓަކްސޮްޕ އަދި ރެސްޓޯރަން 3.4

ށް  ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކައުންސިލަ 3.5

 .ނިންމުންބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  

 .ކައިޓް ހާނެސް ގަތުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 3.6

 .އަލަށް ތަރައްގީ ކުރެވިފައިވާ ބަނދަރުގެ ސައިނޭޖް ބޯޑުތައް ހެދުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 3.7

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި 
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2ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

        ޢާޠިފް މުޙައްމަދު ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ކު .1

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .2

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    79ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

       . ޢާޠިފް މުޙައްމަދު

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 79ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ    79 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

  ދަބު ،  2022  ނޮވެންބަރ 30،މީލާދީ ސަނަތުން  1444 ޢޫލާޖުމާދުލް 06  މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން ރީތިގަސްސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

. 05 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:27 ދުވަސް. ގަޑި

އެހެންކަމުން  ހުންނެވީ ސަލާމުގައި.هللا އަޙުމަދު އަބްދު މެންބަރ ކައުންސިލް  .އަހަރީ ޗުއްޓިގައި ންނެވީ އާމިނަރު މަޖީދާ ހު މެންބަރ  ކައުންސިލް

  މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓާރ  ނޭޝަނަލް މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ބައްދަލުވުމުގެ ފޯރަމް ހަމަވާތީ ބައްދަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން. 

 .ނިންމުން ގޮތެއް މެދު ކުރުމާއި  ހަރަދުތައް  ދަތުރުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް   ގުޖުރާތަށް  އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުމަށް ޓްރެއިނިންގައި އޮތޯރިޓީގެ 

އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް   :ED/PRIV/2022/53 -AGR)266އެގްރިމަންޓް ނަންބަރު ، 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .އެދިލައްވާފައި ވާތީވެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންދޫކޮއްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް 
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3ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

ފެރީ ޓާމިނަލްގެ   ، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ރޯހައުސް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  165، 3

  ބޭނުންކުރާ  ދިރިއުޅުމަށް ، 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންޓަކްސޮްޕ އަދި 

  ގުޅޭގޮތުން  ބަލައިގަތުމާއި ކައުންސިލަށް   ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން   ގަވާއިދާއި  ބެހޭ ގަނެވިއްކުމާއި ކުރުމާއި  އަމިއްލަ ގޯތި ބަންޑާރަ

 ،7އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ފާސްކުރުން ބަޖެޓް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު ގަތުމާއި  ހާނެސް  ކައިޓް ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 

 . ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ހެދުމާއިމެދު   ބޯޑުތައް ސައިނޭޖް ބަނދަރުގެ ކުރެވިފައިވާ   ތަރައްގީ އަލަށް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

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

 ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

4ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    79ނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަ  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އިންޑިއާގެ   ބައިވެރިވުމަށް   ޓްރެއިނިންގައި   އޮތޯރިޓީގެ   މެނޭޖްމަންޓް   ޑިޒާސްޓާރ   ނޭޝަނަލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މެދު   ކުރުމާއި   ހަރަދުތައް   ދަތުރުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ކުރުމަށް   ގުޖުރާތަށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން އޮފް  މި ދައުވަތަކީ އެން.ޑީ.އެމް.އޭ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނެ ދައުވަތެއް. ޝާކް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރާއި  

ކް ރިޑަކްޝަން އަދި މޯލްޑިވުސް އޭޝިއާ އެންޑް ގުލޯބަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓުރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓް އިން އިންތިޒާމް އޮފީސް ފޯރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސް

އެމް.ސީ.އާރ   ކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯކްޝޮޕެއް. އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ސިޓީ ތަކުގެ ތެރެއިން 

އް އިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ  އެކަނި ބައިވެރި ވެފަ އޮތް ސިޓީ. އެހެންކަމުން މި ްޕރޮގުރާމްގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިްޕރެޒެންޓޭޝަނެގަ ހަމަ  2030

ނޭޝަނަލް  އިންޓަ   ގޮތައް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އަދި އެއާއިއެކު މި ްޕރޮގްރާމްގެ ގިނަ ހަރަދުތައް އެކޮޅުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ މި އޮތީވެސް

އި ލޯކަލީ މި ހަރަދުތައް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މިއޮތީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މިކަމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް، ސިޓީ ކައުންސިލް ރިްޕރެޒެންޓް ކުރުމަށްޓަކަ

 ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.   މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދު ހަމަޖެއްސުން. މިހާ ހިސާބުން

 ފުރުސަތު      ފުރަތަމަ 

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

މޭޔަރ  އެމް.ސީ.އާރ  .  ޝުކުރިއްޔާ  ފަދައިން  ވިދާއެޅުއްވި  ތި  ސިޓީ.   2030މޭޔަރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިޓީއަކީ  ހަމައެކަނި  ބައިވެރިވި  ގައި 

ގަ ބައިވެރިވުމުން ލިބިގެންދިޔަ ފައިދައިތަކެއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ކުލައިމެޓް ޗޭންޖަށް ފައިޓް ކުރަމުންދާއިރު ރެޒިލިއަންސް   2030އެމް.ސީ.އާރ  

ނެ ށް މި ސިޓީ ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު މި ްޕރޮގުރާމްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީގެ ބައިވެރިވެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ ކުރެވޭ ސިޓީއަކަ

. އެގޮތުން ވެފަރި ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އެކިއެކި  ގޮތްގޮތުން ކުރިއަރާފައި ހުރި ސިޓީތަކެއް އެބަހުރި މި ްޕރޮގުރާމްގައި ބައިވަ

ޕްގަ ބައިވެރި  މިްޕރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެ އެކަމުގެ އެކުސް ީޕރިއަސްއާއި އެއްކޮށް އަޅުގަންޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މި ވޯކްޝޮ

ތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސައި ކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ވޯކްޝޮްޕގަ ބައިވރިވުމުގެ އިންޓާނަލް ހަރަދު 

 ވަރަށް  ދިނުމަކީވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މި ވޯކްޝޮަޕށް ވަޑައިގެން



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

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

 
 

5ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

ން މި ްޕރޮގުރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ހޯށްދަވާ  ގައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް އެބޭފުޅުބައިވަރު މައުލޫމާތު އެއް ކުރައްވާނެކަމަށް އަދި  

   މޭޔަރ. ޝުކުރިއްޔާއެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ްޕރޮގުރާމްތައް ބައްޓަންކޮއްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބާރަކަށް ވާނެ ކަމަށް.  

 ފުރުސަތު      ދެވަނަ 

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

 ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާންގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް މިއެޖެންޑާގެ ދެފުރުސަތެއާދެ   ޢާޠިފާ ޢަލީ.  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ 

ނުވާތީ   އެނދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުސަތަށް  ވަނީ  މެންބަރަކު  މުހިންމުކަން  މިކަމުގެ  އަލީވެސް  ޢާޠިފާ  މެންބަ  ކައުންސިލް  ފުރުސަތުގަ  ފުރަތަމަ 

ތާޢީދު   ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ހަރަދު  މި  އަދި  ްޕރޮގުރާމްގައި ހިއްސާކޮއްދެއްވާފަ.  މި  އަހާނީ  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑުދެން  އެހެންކަމުން  ކުރައްވާފަ. 

 ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ބައިވެރިކުރުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ މިކޮޅު ކުރާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް. އެގޮތަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

6ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4
 

 ބައިވެރިވުމަށް  ޓްރެއިނިންގައި  އޮތޯރިޓީގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓާރ   ނޭޝަނަލް   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ، ދެއްވާފައިވާތީ ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   04

 ކުރުމަށް   ކައުންސިލުން   ހަރަދުތަށް   ނުކުރާ   އޭއިން.ޑީއެމް.އެން  ތެރެއިން  ހަރަދުތަކުގެ  ދަތުރުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ގުޖުރާތަށް   އިންޑިއާގެ

 ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއި   މަރާމާތު   ފަހަރު   އޮޑިދޯނި   AGR)266-ED/PRIV/2022/53:  ނަންބަރު   އެގްރިމަންޓް  •

  މެދު   އިތުރުކުރުމާއި   މުއްދަތު   ވާތީވެ   އެދިލައްވާފައި   އިތުރުކުރުމަށް   މުއްދަތު   ބިމުގެ   ދޫކޮއްފައިވާ   އޮޑިބަނުމަށް 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މަސް   6. އެފަރާތުން އަލުން އެދިފަ މިއޮތީ  2022ޑިސެންބަރ    31މިހާރު ދޫކޮއްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން އިން ޑެޑްލައިނަކީ  މި އެގުރިންމަންޓަށް  

ގޮތުން   ބުނާ  އެގުރިމަންޓް  ދިނުމަށް.  އިތުރުކޮށް  މުއްދަތެއް  ކުރިން    1ދުވަހުގެ  އިތުރަން މަސް  މުއްދަތު  އިގުރިމަންޓްގެ  އެބަޖެހޭ  އެދެންވެސް 

އަޅުގަނޑު   ގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުމިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސް  ބޭނުންވާނަމަ. މިހާރު އެއްމަސްކުރުން ރަނގަޅު ީޕރިއަޑްގަ އެދިފަ މިވަނީ. 

 ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

 އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު   ބިމުގެ   ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް   ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި ގަ    53. އެގުރިމަންޓް ނަންބަރ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަވާހަކަ   ވާތީ  އެދިލައްވާފައި އިތުރުކުރުމަށް  އިނީ. މިއިންގޮތައް މުއްދަތު  އެޖެންޑާގަ މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމިފަ މި  މިއަދުގެ 

ން  ރަށް މުއްދަތުދަންނަވާލަން. އަދި މޭޔަރުގެ ވާހަކައިންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުރިން ހެދިފައިން އެގުރިމަންޓްގައި އިންގޮތާއި ހިލާފަށް އިތު

 ނީ ދޯ.  އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފަ މިއި

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ހިލާފަކަށް ނޫން. އެގުރިމަންޓުގައި ބުނާގޮތައް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ.  
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

7ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އެހެންވީމަ   ކުރާވާހަކަ މުއްދަތު  ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނިއާދެ  ތާއީދު  އަޅުގަނޑު  ކުރުމަށް  އިތުރު   

 ދަންނަވަން. 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

އޮނޑިއެއް   ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން   . ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އެހެންވީމަ އޮނޑި ނިމެންދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަންނަން ފަށާފަ ވަކި ހުސާބަކަށް ގޮސްފަ އަނެއްކަ އެ އޮނޑި އެތަނަކުން ނުއެއް ނެރެވޭނެ  

 މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެހެން. އަދި މިކަމަށް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލީ. އާދެ ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަ ފުރުސަތައް އެދިވަށައިގެން މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާ 

ގެ ރޭޓުން ކުލި ލާރީ  1.20އެހެންކަމުން އެހަރުގެ ކުއްޔަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން އެދިފާއިވާ ގޮތަށް މަސް ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އަދި  

ގަންނަވާ  . އެގޮތަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވަތީ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލީ ތާއީދު ކުރައްވާފައިވަތީ އެގޮތަށް ފެނިވަޑައި ނެގުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

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

 
 

8ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4

 

 މަރާމާތު   ފަހަރު  އޮޑިދޯނި   266-ED/PRIV/2022/53 (AGR)  ނަންބަރު  އެގްރިމަންޓް   ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   04

 ށް މުއްދަތަ  ދުވަހުގެ  މަސް  6  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ  ސިޓީގައި  އެދިލައްވާފައިވާތީ  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  އިރުތުކުރުމަށް މުއްދަތު ރޭޓުން ލާރީގެ  1.20

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   ކުރުމަށް   ހަރަދުތައް   ބޭނުންވާ   ރަސްމިއްޔާތަށް   ހަވާލުކުރުމުގެ   ރޯހައުސް   165 •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  ރޯހައުސް ހަވާލުކުރުމުގެ    165މި އެޖެންޑާގަ ކުޑަ ޓައިިޕން މިސްޓޭކެއް އެބައިން.  

ދުވަހުގެ ރޭ މި މަޝްއޫރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުލަގަދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގަ    2022ޑިސެންބަރ    01  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މާދަމާ ރޭ

. މިނިސްޓުރީގެ އިވެންޓެއްގެ ގޮތަށް. މީގެތެރެއިން ހިގާ ހަރަދުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ފާހަގަކުރުމަށް މިވަނީ ްޕލޭނިން މިނިސްޓުރީންވެސް ނިންމަވާފަ

ހަރަދެއްވެސް މިނިސްޓްރީން ކުރާއިރު އަލުގަނޑުމެނަށް ހަރަދެއް މިނިސްޓުރީން ކުރާގޮތަށް. ސްޓޭޖާއި އެތަނުގެ ލައިޓިނާއި ސައުންޑާއި މި ހުރިހާ  

 ތަރައްޤީގެ   އިޖްތިމާޢީއެހެންކަމުން މިހާރު ލަފާ ކޮއްފައިން ބަޖެޓުން   އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް.  ގެޓުރިފުރެސްމެން  ތަންތައްޔާރު ކުރުމާއި  މިވަނީ

ގެންގޮސްފިނަމަ   ކޯޑަށް   އެކްޓިވިޓީ  ކުރުމުގެ  ހަރަދުތަށް   ސެމިނާގެ  އަދި  ޖަލްސާ  ރުފިޔާ  50،476ގެ ކޯޑުގައިވާ  ހިންގުމު  ްޕރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި

 މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.   ނުލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހެން އެބައޮތް.  އެހެންކަމުން  ދައްޗަކާއި

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

  ވާހަކަފުޅު 
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9ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

މޭޔަރ ފަދައިން    ހަމަ  .ޝުކުރިއްޔާ  ނިންމުން    2011ރޯހައުސް    165އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިއަދު  މަޝްއޫރެއް  ފެށުނު  އަހަރު  ވަނަ 

ރަސްމިއްޔާތަކީ   މި  ގިނަ   ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު  ވަރަށް  ދެން  ގަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ވާންޖެހޭކަން  ކޮންމެހެން  ރަސްމިއްޔާތަކަށް  ކުލަގަނދަ 

ހާސިލްވާގޮތްވެފަ. މިއިވެންޓް ކުލަގަނދަކޮށް ގެންދިއުމަކީ މުޅި ކައުންސިލްވެސް އަދި  ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރައްޔިތުން ކުރި އުންމީދުތަކެއް މިވަނީ  

އަދި ކުރަނީ.  ގަބޫލު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ކަމެއްކަމަށް  ގަބޫލުކުރާނެ  ރައްޔިތުންވެސް  ްޕލޭނިން   ކިޅުދުއްފުށީގެ  ކުރަނީވެސް  މި  ހަރަދު  ބޮޑު 

ލަން އަދި އެކަމަށްޓަކައި ްޕލޭނިން މިނިސްޓަރަށް އަދި މިނިސްޓުރީއަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިނިސްޓުރީންކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއް

އެޅުއްވި  ކައުންސިލާއި މިނިސްޓުރީ ގުޅިގެން ވަރަށް ފައްސޭހަކަމާއި އެކީ މި މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފަ މިވަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޔާސަތުން ހުށަ

 ވާލަން.  ގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދު އަޙުމަ   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަޅުގަނޑުވެސް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އާދެ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިއީ ވަރަށް މުހިންމު އިވެންޓެއްކަމުގައި  

ކުރަމުން ދިޔަ ދެކެން. ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުގަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރުގަ  

 ޖަލްސާ   ޑުވެސް ދެކެން. އެހެންކަމުންވިފަ ވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނމަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލެ

ގެ ތެރެއިން ފައިސާ ކޯޑު   އެކްޓިވިޓީ  ހިންގުމުގެ  ްޕރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި   ތަރައްޤީގެ   އިޖްތިމާޢީ ށް،  ކޯޑަ  އެކްޓިވިޓީ  ކުރުމުގެ   ހަރަދުތަށް  ސެމިނާގެ   އަދި

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ގެންނަގޮތަށް ރިޔާސަތުން ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކުރުމަށް މިހާރު   ހަރަދުތައް  ބޭނުންވާ ރަސްމިއްޔާތަށް  ހަވާލުކުރުމުގެ ރޯހައުސް  165•އަޙުމަދު. އާދެ އެހެންވީމަ  އަލީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރޝުކުރިއްޔާ 

. އެގޮތަކީ  ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދުވެސް އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދުވެސް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވަނީ

 ހަރަދުތަށް  ސެމިނާގެ  އަދި  ޖަލްސާ  ، ރުފިޔާ  50،476  ބާކީއިންގަ    223014   ކޯޑުގެ  ހިންގުމު  ްޕރޮގްރާމްތައް  އެކިއެކި  ތަރައްޤީގެ  އިޖްތިމާޢީ

 ން މިހަރަދު ކުރުމަށް. މިގޮތަށް  ކޯޑު  އެކްޓިވިޓީ   ކުރުމުގެ   ހަރަދުތަށް  ސެމިނާގެ  އަދި  ޖަލްސާ  ގެނައުމަށްފަހުއަށް    223012  ކޯޑު   އެކްޓިވިޓީ   ކުރުމުގެ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ތާއީދު ކުރައްވާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 
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10ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 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: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4
 

  އިޖްތިމާޢީ  ކުރުމަށް  ހަރަދުތައް  ބޭނުންވާ  ރަސްމިއްޔާތަށް  ހަވާލުކުރުމުގެ  ރޯހައުސް   165  ، ފައިވާތީދެއްވައި  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 އެކްޓިވިޓީ   ރުމުގެކު  ހަރަދުތަށް  ސެމިނާގެ  އަދި  ޖަލްސާ  ، ރުފިޔާ  50،476  ބާކީއިން   ކޯޑުގައި   އެކްޓިވިޓީ  ހިންގުމުގެ   ްޕރޮގްރާމްތައް   އެކިއެކި  ތަރައްޤީގެ

 ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް   ހަރަދުކުރުމަށް  ރަސްމިއްޔާތަށް  މި  ކޯޑުން  އެކްޓިވިޓީ  ކުރުމުގެ  ހަރަދުތަށް  ސެމިނާގެ  އަދި  ޖަލްސާ  ގެނައުމަށްފަހު  ކޯޑަށް

 . ނިންމެވިއެވެ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކުރުމާއި   އިޢުލާން   ހިންގުމަށް   ރެސްޓޯރަންޓް   އަދި   ޓަކްސޮޕް   ޓާމިނަލްގެ   ފެރީ  •

 . ނިންމުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މެންބަރުންނަށްވެސް  ފަހުންފަހަރު    02ހުރިހާ  މިވަނީ.  އިއުލާނުކޮއްފަ  މަތިން  ފަހަރެއްގެ 

ންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިޑާއެއްވެސް ލިބުން. އެހެންނަމަވެސް ޓެކުސް ކުލިއަރ ކުރުމަށް ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ހުށައަޅަން ޖެހޭ ޑޮކިއުމަ

މިތަނުގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ހުށައަޅާފަ ނުވަތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދިވެސް އެގުރިމަންޓަކަށް ދެވޭގޮތް ނުވެފަ މިވަނީ. ނުވަތަ  
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11ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

އެޖެންޑާކޮއްފަ   އެހެންކަމުން  މިދަނީ.  ފާއިތުވެގެން  މުއްދަތު  ހަމައަށްވެސް  މިއަދާ  ހަމަ ނުޖެއްސި  އިއުލާން އިންތިޒާމް  އަލުން  އަނެއްކަ  މިއޮތީ 

ށް. މެންބަރުންގެ ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަ ހުރި ވެލިއުތައްވެސް އެންމެ ކުޑަ އަގުވެސް ރިވިއު ކުރުމާއި އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

ނު އިއުލާންގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށައެޅިފަ އިނީ ޓަކްޝޮޕްގެ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކުރިން ކުރެވު   މިތަކެތި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑުވާހަކަފުޅުގަ  

އަގަކަށް   ކުޑަ  އަގަކަށް    5000އެންމެ  ކުޑަ  އެންމެ  ހިންގުމަށް  ރެސްޓޯރެންޓު  އަދި  އެހެންކަމުން  30،000ރުފިޔާ  ހިސާބުން   ރުފިޔާ.  މިހާ 

 މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރުސަތު ފުރަތަމަ  

  ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު ދެއްކެވި   ޢަލީ     އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ފެރީ ޓާމިނަލްގަ މިހާރު އާރ.ޓީ.އެލްގެ ހިދުމަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ. ކުރިއާއި އަޅާ ބަލާއިރު އެ ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އް ފައިބާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ އެތައްތަނަކުން އިތުރުވެފަ. އެހެންވީމަ އެންމެ އަސާސީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގަ ކެއުން ބުއިމުގެ ހިދުމަތެރަށަށް އަރާ  

ކުރެވޭ. އެހެންކަ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު  ދާން ޖެހޭނެކަމަށް  މިހާރުވެސް  ލިބިގެން  އެތަނުގެ ތެރެއިން  އެ ހިދުމަތް  ފިހާރައެއް ނަމަ  މި މުނުވަތަ  ން 

. އެހެންކަމުން ފެރީ ޓާމިނަލްގަ އިން ޓަކްޝޮަޕށް ކުރިން މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބިޑިން ްޕރޯސަސް ވަރަށް އަވަސް ކުރަންޖެހޭ ްޕރޯސަސްއެއް

ކަނޑައަޅައިފާވާ   ކުޑައަހަކަށް  އެންމެ  ހުށައެޅޭ  ބިޑު  އަގުކަމަށް   5000އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑަށް    ރުފިޔާ 

ކަމަކަށް ރިޔާ މަސައްކަތާއި ހުރިހާ  ހުރުމާއި ވިޔަފާރި ހުޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ބޮޑުމިނާއި އެއްކޮށް ނިމިފަ  ޔަތްކޮއްފަ. ގަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ ޝޮްޕގެ 

ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް ފެރީޓާމިނަލްގަ ހުރި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމުގެ ބިޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިފަ އިން ރޭޓް

 ރުފިޔާ. ޝުކުރިއްޔާ.  20،000އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން  ދެކެން. އެހެންކަމުން ރެސްޓޯރެންޓުގެ ބިޑަށް

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

  ވާހަކަފުޅު 

އޮނޑި ދޯނިފަހަރުން ފެށުނު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު މިވަނީ ވަނަ އަހަރު ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުވެ ފެށުނު    2008.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ބާ މީހުންގެ ހައި ސްީޕޓް ފެރީ ނިޒާމަށް ބަދަލުވެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބިދޭން ފަށާފަ. ހަމަ އެގޮތަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަރާ ފައި

ތަނެއް ގިނަވެފަ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ލަފާކުރާ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދަދު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މިވަނީ އެތައް  

އެއްހާމީހުން އަރާ އެބަ ފައިވާ. އެގޮތުން މިކަހަލަ ހިދުމަތެއް ލިބުމަކީ   500ލިބިފަ ހުރި ހިސާބުތަކަށް ބަލާނަމަ އެވަރެޖުކޮން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  

ންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމަ އެގޮތަށް މިއަދު މިތަން ނުދެވި ލަސްވެފަ  ކުޅުދުއްފުށި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކޮ

ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ގޮތްކަމަށްވާތީ   ހުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަން ވެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން

   ގަކުރެއްވި ފަދައިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މޭޔަރ އެ ފާހަ ޑެޕިއުޓީ 
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

12ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުޅުވާލަން.   ރިޟްވާން މުޙައްމަދު.ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ   އާދެ ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަ    ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު 

އެދިވަ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  އިގެންޑައިފުރުސަތައް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ފުރުސަތުގަ  ފުރަތަމަ  ނުވާތީ  ރަނގަޅިކަމަށް ފައި  ކުލި  ޓަކްޝޮްޕގެ  ހުށައެޅުން 

ރުފިޔާއަށް. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ    20،000ރެސްޓޯރެންޓްގެ އަގު ކުޑަކުރަން ޖެހޭކަމަށް    ރުފިޔާ އަދި   5000ކުރިންވެސް ކަނޑައަޅައިފާވާ  

ޓަށް އަހާނީ ރިޟްވާން މުހައްމަދު މިވަނީ މި ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާފަ އަދި އިތުރު ހުށައެޅުމެއްވެސް ހުށައެޅިފަ ނެތުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު ވޯ 

 ޢީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4
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13ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

  ޓަކްޝޮްޕގެ ކުރުމަށް އިޢުލާން  ހިންގުމަށް ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ޓަކްސޮްޕ ޓާމިނަލްގެ  ފެރީ ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 04

  މަށްކަނޑައެޅު ރުފިޔާ 20،000  ގޮތުގައި  އަގެއްގެ ކުޑަ  އެންމެ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ކަނޑައެޅުމަށާއި  ރުފިޔާ 5000 ގޮތުގައި  އަގުގެ ކުޑަ އެންމެ

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގުޅިގެން   ގަވާއިދާއި   ބެހޭ   ގަނެވިއްކުމާއި   ކުރުމާއި   އަމިއްލަ   ގޯތި   ބަންޑާރަ   ބޭނުންކުރާ   ދިރިއުޅުމަށް  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގުޅޭގޮތުން   ބަލައިގަތުމާއި   ކައުންސިލަށް   ފައިސާ   ދައްކަންޖެހޭ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް މިފައިސާ   50އާދެ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް މިހާރު ރައްޔިތުން ދައްކަމުންދާ އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް  

ކުރެވޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދައްކަމުން ރައްޔިތުން މިދަނީ މީރާއަށް. އެހެންނަމަވެސް ގަވާއިދަށް މިއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ފައްކާ 

އަދި ސިޓީއެއްނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އެފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރައްވާފަ. އަދި އެއާއިއެކު  މިވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް  ސަރުކާރުން  މިހާރު  

އެބަހުރި. އެއްކަމަކަށް އެ    ނިންމުންތަކެއްވެސް  ނިންމަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ފައިސާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ 

މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ   އެހެންކަމުންނިންމަން ޖެހޭ. އަދި އަކަފޫޓަކަށް ކިހާވަރެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ނަގާނީ ނިންމަން އެބަޖެހޭ.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ ރަނގަޅުކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ  ނިޒާމް  ލާމަރުކަޒީ  ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބައިނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމުންތަކުން  މިފަދަ   .

އާމްދަނީ އެއް ބަދަލުވެގެން މިދަނީ. އެހެން ކުރިން މަރުކަޒީ ސަރުކާރަށް ލިބެމުން ދިޔަ  ބާރުވެރިކުރަން ބޭނުންވާކަން.    އަތޮޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން  

ލްގެ ތޮޅުތަކަށް ދޭ އިސްކަން މީގެންވެސް ހާމަވެގެން މިދަނީ. އަދި މިފަދަގޮތަކަށް މި ނެގޭ ލާރި ކައުންސިލަށް ލިބެމުގެ ސަބަބުން ކައުންސި ނަމަވެސް އަ

ނަގަން. ރުފިޔާ ހަމަ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވިކަމުގަ ވިޔަސް    50މާލިޔާވެސް އިތުރުވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނީ މިހާރުވެސް މި ނަގަމުންދާ  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 
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14ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

  ވާހަކަފުޅު   އްކެވި އަޙުމަދު ދެ   އަލްފާޟިލް  ޢަލީ   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ގަވާއިދާއި  ބެހޭ  ގަނެވިއްކުމާއި  ކުރުމާއި  އަމިއްލަ  ގޯތި  ބަންޑާރަ  ބޭނުންކުރާ  ދިރިއުޅުމަށް  .ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް އެ ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް ކުރިންވެސް އިންނަ ށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރަން. ދެންހަމަ ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ބަލައިގަތުމަ  ކައުންސިލަށް 

 އެއްވާހަކަ އިތުރުކޮއްލަން ބޭނުން. ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ނެގުމަށް ތާޢީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު އަދި ހަމަ  50ރޭޓުން އަކަފޫޓަކަށް  

ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހަމަ މިގަވާއިދާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށް   50މިގޮތަށް ޢާޠިފާ ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަކަފޫޓަކަށް  

އިގެންކަން މިކަން ކުރާނީ ނިންމުމަކީ. އެހެންވީމަ ހަމަ މިއަދުން ނިންމާއިރުގަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަންނޭގެ ކޮންއިރަކުން، ކޮން ދުވަހަކުން ފަށަ

 މިއަދަށް، މިއަދުން ފެށިގެން  ކައުންސިލުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އަދި އެގޮތަށް ތާއީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އާދެ މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަ ފުރުސަތައް އެދިލެއްވި ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލީ އަދި ޑެޕިއުޓީ    ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ.ޝުކުރިއްޔާ  

ރުފިޔާ ރޭޓެއްގެ ގޮތުގަ   50މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރައްވާފަ މިވަނީ މިހާރުވެސް ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިން އަމިއްލަ ކުރުމުންދާ ރޭޓް ކަމުގައިވާ އަކަފޫޓަކަށް  

ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލީގެ ހުށައެޅުމަކީ އެއީބޭއްވުމަ ފެށިގެން އެ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް.  ކައުންސިލުން މިއަދުން  ކަމަށް ށްފަހު ސިޓީ 

ފުރު މެންބަރަކު  އިތުރު  އެއްކޮށް  ކުރައްވާފައިވުމާއި  ތާއީދު  މޭޔަރުވެސް  ޑެޕިއުޓީ  ހުށައެޅުމަށް  މި  އާދެ  ކުރަނީ.  ގަބޫލު  މި  އް ސަތައަޅުގަނޑު 

   އެދިވަޑައިގެންފާ ނުވަތީ މި ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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15ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ  .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4

  ބެހޭ ގަނެވިއްކުމާއި ކުރުމާއި   އަމިއްލަ ގޯތި  ބަންޑާރަ ބޭނުންކުރާ ދިރިއުޅުމަށް ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 04

  ފާސްވިކަމަށް  ބަލައިގަތުމަށް  ކައުންސިލަށް  ފެށިގެން ދުވަހުން  ބުދަ  ވާ  2022 ނޮވެމްބަރު 30 ރުފިޔާ  50 އަކަފޫޓަކަށް ފައިސާކަމުގައިވާ 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

   ފާސްކުރުން.   ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ގަތުމާއި   ހާނެސް  ކައިޓް  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް ޔޫތް    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކުރުމަށް.  ހަދިޔާ  ޒުވާނުންނަށް  ކައިޓްތަކެއް  ފޮނުވި  މިނިސްޓުރީން 

ކުރެވުން ގޮތުގަ. އެކައިޓްތަކާއި އެއްކޮށް ހުރި ހާނެސްތަކަކީ އެކައިޓް ތަކާއި ސައިޒު ދިމާވާވަރަށްވުރެ ބޮޑެތި ހާނިސްތަކެއް އަލުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

ރު ކުދި ހާނެސްއެއް ނެތް. އެހެންކަމުން މިހާރު އެކައިޓްތައް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓުރީގެ ސްޓޮކް ތެރޭގަވެސް މިހާ

ހާނެސް ގަތުމާއި އެއްކޮށް ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެކަމަށް. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް   04ހާނެސް ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަކުރެވިފަ ވަނީ. އަދި  

ހޯދުން މިކޯޑުން މިކަމަށް  ޔާގެ ބަޖެޓަކުން އެކަންވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފަ މިވަނީ. އަދި އެކިއެކި  ކުޅިވަރު ކުޅޭ ވަސީލަތްތަށް  ރުފި  20،000

 މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   އެހެންކަމުންހަރަދުކުރެވެން ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކޮއްލަން. 

 ތު ފުރަތަމަ ފުރުސަ 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު ދަޢޫދު އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށި 

މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ޔޫތް މިނިސްޓުރީން ޒުވާނުންނަށް ނުވަތަ ޓުރެއިނާސް ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ދީފަ ހުރި  . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 ތަކަކީ ސައިޒު ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ހާނެސްތަކަށް ވުމުން ހާނެސް  ކައިޓްތަކުގެ ތެރޭގަ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔޫތް މިނިސްޓުރީން ހަދިޔާކޮއްފަ ހުރި  

ހާނެސްތައް އެއީ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގަ އެކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގަ ނުވަތަ ޓްރެއިންކޮށް ދިނުމުގަ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ހާނެސް ތަކަކަށްވާތީ އެ  
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16ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް    20،000ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގަ ބަދަލުކޮށް އާ ހާނެސް އެކުދިންނަށް ހެޔޮވަރުވާ ސައިޒަކުން ގަތުމަށް މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  

ކައިޓް ސާފަރުން   ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ އެންމެ ގިނަ  އުޅޭ ރަށް. އަދި އަޅުގަނދު ތާއީދުކުރަން. އަދި ފާހަގަކޮއްލަން ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގެ 

ޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގަ ވޯޓަރ ސްޯޕޓުސް ސްޓާރފަކު ނެތް ރިސޯޓެއް މަދުވާނެއޭ ބުނިކަމުގައިވި

 ހޯދަންޖެހޭ  މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ޅަ ދަރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަސްކޮއްދީ މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަށް 

ތި. އަދި އިތުރުކަމެއް އެޑްކޮއްލަން ބޭނުން އަދި އަޅުގަނޑު މިކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މާފް ކުރައްވާ ކަމަކަށްވާތީ  

 .  ހުށައަޅަން މިހާނެސްތައް ލިބުމާއި އެކު ވީހާ އަވަސް މުއްދަތެއްގަ މިތަކެތި މިކަމުގަ ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީމަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމަން

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އާދެ ކައިޓްތައް ލިބި ހުރެ ކައިޓްތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވުމަކީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގަ ކައިޓް   .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ވޭނެ ކައިޓްތައް ބޭނުންކުރެ ކުޅިވަރުގަ ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ނޫނިއްޔާ ނުވާނެކަން. އެހެންވީމަ ވީހާވެސް އަވަހަށް  

ވާހަކައިގަވެސް   ގޮތެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދުގެ

. އެހެންވީމަ ރިޔާސަތުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިކުޅިވަރު އިތުރަށް ކުޅިއެރުވުމަށް ކުދިން ޓުރެއިން ކުރުމުގަވެސް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދޭ

ކުޅިވަ  އެކިއެކި  ވާހަކަ    ރުހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް  ތާއީދު ކުރައްވާ  ކޯޑުން މުހައްމަދު ދައޫދުވެސް ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަށް  ވަސީލަތްތަށް ހޯދުމުގެ  ކުޅޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވާލަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އާދެ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދައޫދު އަދިމ ޑެޕިއުޓީގެ ވާހަކަފުޅުގަވެސް މިކަމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ  .  ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

އެކިއެކި ކުޅިވަޅު ކުޅޭ ވަސީލަތްތަށް ހޯދުމުގެ ކޯޑުން މިހަރަދު ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ވާހަކަ އަދި އެއާއި އެއްކޮށް ހާނެސްތައް ފި  އިފާހަގަކުރައްވަ

  ވަސީލަތްތަށް   ކުޅޭ  ރު ކުޅިވަ  އެކިއެކި   ތުމާއި އެކީ ކައިޓް ސާފަރުންނަށް އެތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމަށްވެސް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނީ  ގަ

ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން   ކޯޑުން ގަތުމަށްފަހު އެތަކެތި ވީހާވެސް އަވަހަށް ކައިޓް ސާފަރުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް. އެގޮތަށް   3.5.2.2.1.5ން  ހޯދު

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 
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17ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 04 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4
 

 ކޯޑުން އެކްޓިވިޓީ  ހޯދުމުގެ   ވަސީލަތްތައް  ކުޅޭނެ   ކުޅިވަރު  އެކި  އެކި  ގަތުމަށް  ހާނެސް  ކައިޓް  ، ދެއްވައިފައިވާތީ ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް މެންބަރުން  04

 . ންމެވިއެވެނި  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް   ހަދިޔާ ސާފަރުންނަށް ކައިޓް  ހާނެސްތަށް ކައިޓް އެކު ލިބުމާއި ހާނެސް  ހަރަދުކުރުމަށާއި

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ހެދުމާއިމެދު  ބޯޑުތައް   ސައިނޭޖް   ބަނދަރުގެ   ކުރެވިފައިވާ   ތަރައްގީ   އަލަށް  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގެ ގޮތުގަ  އާދެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އައިފަހުން ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމ ްޕރޮޖެކްޓެއް

 ްޕރޮޖެކްޓް. އަދި  ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ މިވާ ްޕރޮޖެކްޓަކީ އޭ.ޑީ.ބީގެ ފަންޑުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހާބަރ އެކުސްެޕންޝަންކުޅުދުއްފުށީގަ  

ތެރެއިން އެކަންކަމަ މިނިސްތުރީގެ  މައްސަލަތައް ހުރުމާއި އެއްކޮށް ރިޓެންޝަން ޕީރިއަޑްގަ  އެކިއެކި  ނިމުމަށްފަހުވެސް  ހަރަދު އެ ްޕރޮޖެކްޓް  ށް 

ށް މިހާރު  އެކަންކަމަށް މިނިސްޓުރީއާއި ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބަނދަރު އާއްމުންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހުޅުވާ ނުލެވި މިއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަ 

މި ކާރުބާރު ބޮޑު ބަނދަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގެ ބަނދަރަކީ.    ށް ދިމާވެފައި މިވާ މައްސަލަތައްއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވި ކުޅުއްފުށީގެ އުތުރު ބަނދަރަ

ސަރަހަ ބޭނުންތަކުގަ  އެކިއެކި  ދޯނިފަހަރު  އޮނޑި  ރަށްތަކެއްގެ  ގިނަ  އޮނޑިފަހަރުވެސް ސަރަހައްދުގެ  ކޮންޓެއިނާއި  އަންނަ  ބަނދަރަށް  އްދީ 

ރައްގީ މިކުރެވުނު ބޭނުންކުރަމުންދާ ހާބަރަކަށް މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކަލް ބަނދަރު. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަލަށް ތަ 
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18ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

މުހިންމު ކަމެއް ކަމުބަނދަރު   ގައި ދެކެން. ރައްޔިތުންވެސް އެކަމަށް އެދިއެދި ތިބޭތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ. ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހެދުމަކީ 

އެކަން  އަދި  ހެދިފަ.  މިވަނީ  ްޕލޭންތަކެއް  ކުރެވި  ވަކި  ސަރަހައްދުތައް  އެތަނުގެ  ފަށުމަށްޓަކައި  ބޭނުންކުރުމަށް  އެތަން   އެހެންކަމުން 

 ހަރުކުރަން ޖެހޭ އެބަ އެމައުލޫމާތު ފެންނަގޮތައް. އެހެންކަމުން މި ބޮޑުތައް ހެދުމަށްޓަކައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ސައިރޭޖް ބޯޑުތަކެއް

 މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ ކުރުމަށް    .ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުން  ބަނދަރު  ކުރެވިފައިވާ  ތަރައްގީ  ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެ އަލަށް  އަންނައިރު  ތައްޔާރުވަމުން  އަޅުގަނޑުމެން 

ހާއްސަކުރެވިފަ ހުންނަ ތަންތަނާއި ފޮލޯކުރަންޖެހޭ އިންސްޓުރަކްޝަންތައްވެސް ބޮޑުކޮށް ފެންނަން ފައްސޭހަ ގޮތެއް ހުރިހާ މީހުންވެސް ބޭނުންވޭ.  

ން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމަ މޭޔަރުވެސް ހުރުން. އެހެންވީމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބޮޑުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ފަށެ

 . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ ބޮޑުތައް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަވާހަކަ ދަންނަވަން.  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ސައިނޭޖް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކޯޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ.    1.3.1.6.1.2ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ. ސައިނެޖް ބޯޑުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން ކޯޑްނ  

 އެހެންވީމަ އެކަންކުރުމަށް ނިންމައިފިކަމުގަ ވާނަމަ އެކަން އެގޮތައް ކުރެވިދާނެ.  

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު އަލްފާޟި   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށި 

އަންނަ މަސްތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންވެސް މި އުންމީދު ކުރަނީ މި ބަނދަރު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވި ހިދުމަތް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް.  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ށް  ންތައްތަކަ މިހިދުމަތް ފެށިގެން އާ ބަނދަރެއްގަ ދާއިރު އެބަނދަރު ތަރުތީބް ކުރުމަށްޓަކައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިކަހަލަ ކަ

އަޅުގަނޑު އަދި  ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޓުރަކްޝަން ދެވޭގޮތައް ބޯޑް ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.  

ލަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންވެސް ފާހަގަކޮއް ލިބިގެންދާނެ   ފާހަގަކޮއްލަން މި ބަނދަރު ހުޅުވިގެން ދިޔުމުން ކުރީގެ ބަނދަރަށް ބޮޑެތި ހައްލުތަކެއް

ގެންދާއިރު މި މި އުންމީދު ކުރަނީ މި ބަނދަރު އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭ ބޭނުންކުރެވި ހިދުމަތް ކިބިގެންދާނެކަމަށް. މި ހިދުމަތް ލިބި

އެކޯޑުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހަރަދުތައް   މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް އައުޓްސޯސް ކުރަންޖެހޭކަމަށް. މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކުރެވެން އިނީމަ ބޯޑުތައް ހެދުމަށް އެބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާޢީދު ކުރަން.  
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19ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

  ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ މޭޔަރުގެ ވާހަކަފުޅުގަވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަލަށް ތަރައްގީ   .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ތް  ހޯދުމަކުރެވުނު ބަނދަރުގަ ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރީތީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ބަނދަރު ނުހުޅުވި އެކި ގޮތްގޮތުން މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލު

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޭޓާރ ނުކުރެވިގެން  މިދަނީ.   މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަ ވާކަން ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެން ނަމަވެސް އުތުރު ބަނދަރުގަ 

 ގެނެވުނު ބަދަލާއި އަލުގަނޑުމެންގެ އޮނޑިދޯނިފަހަރު މިރަށަށް އަރާ ފައިބާ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ގިނަވެފަ އަދި އިންޯޕޓް އެކުސްޯޕޓް ގާނޫނަށް

ވެއްޖެނަމަ   %50ގުޅިގެން   އެހެންކަމަށް  ހިނގާ.  އެބަ  ބަނދަރުގަ  އުތުރ  އޮަޕރޭޝަންތަކެއް  ގިނަގުނަ  ގުޅިގެންވެސް  ކުރުމާއި  މާފް  ޑިއުޓީ 

ސް އަވަހަކަށް އަލަށް ތަރައްގީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ އުދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނށުވަޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ވީހާވެ

ވަކި ގޮތްތަކަކަށް  ކުރެވުނު ހުޅުވިގެން ދިޔުން. އަދި ހުޅުވިގެންދާއިރު ހަމަ އުތުރު ބަނދަރެކޭ އެއްފަދައިން އަލަށް ތަރައްގީ ކުރެވުނު ބަނދަރަކީވެސް  

ނދަރުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އައްލު ލިބިންގެން ނުދާނެކަން އެރޭންޖުކުރެވިފައިވާ ބަނދަރަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ބޯޑުތައް އެކަނި ޖެހިކަމުގައިވިޔަސް ބަ

ލެވި   ން ފެ  ކަރަންޓު ލެވި   އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ މިއަދު އަދި ބޯޑުތައްޖަހާ ފެން ބޯޑުތައް ހަރުކުރެވި 

 ބަނދަރަކަށް ވެގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އެދޭ އަދި ބޭނުންވާ ބަދަލު  ގަނޑިއިރު ބެލެހެއްޓެނިވި   24މިހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބި 

ދޭ ހިދުމަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނާނެކަން މިފުރުސަތުހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ބަނދަރުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. އްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.  ލިބިގެންދާނެ ހިދުމަތެގަނޑިއިރު  24

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވަޑައިގަތް މެންބަރުންނަށް  އާދެ މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަ ފުރުސަތައް އެދި    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު.    ކައުންސިލް މެންބަރޝުކުރިއްޔާ  

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނީ ބަނދަރުގެ ސައިނޭޖް ބޯޑުތައް ހެދުމަށް ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޯޑުން ފުރުސަތު އަރުވާ ނިމުނީ.  

 ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ހަރަދު ކުރުމަށް. އެގޮތަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

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

 
 

20ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

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

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  .4

  ބެލެހެއްޓުން ބަނދަރު ހެދުމަށް  ބޯޑުތައް ނޭޖްސައި ބަނދަރުގެ ކުރެވިފައިވާ ތަރައްގީ އަލަށް  ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 04

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ކުރުމަށް ހަރަކޮށްގެން ކޯޑުން  އެކްޓިވިޓީ

 

 ނިމިފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  އައިޓަމްވެސް 07މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2022 ނޮވެންބަރ  30 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 79ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

    1444  ޢޫލާޖުމާދުލް  06

 2022 ނޮވެންބަރ 30

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 

 


