
 

1ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   33ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ    2021  ޑިސެމްަބރ  29ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    33  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  10:24ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 . ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ ފާސްކުރުން  2022 3.1

ގޮތެއް    3.2 މަޝްވަރާކޮށް  އެކަމާއިމެދު  އެދިފައިވާތ   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ސައިޒު  ބިމުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޖެހުމަށް  ޓަވަރެއް  އުރ ދޫއިން 

 ނިންމުން. 

 އިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ފަރާތު ބ ޗްގައި ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤ  ކުރުމާ 3.3

 ސަވާދ އްތަ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަޖެޓެއް ކަނއެޅުން.   3.4

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

2ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاމެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )ހިތާނު ޗުއްޓ ގައި(  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .1

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި( ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .2

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     33ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 33ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     33ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2021  ޑިސެމްބަރ  29،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ލާއޫޖުމާދުލް  25ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07ބަރުންގެ އަދަދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެނ10:25ްދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

. އެހެން  ރިޟްވާން މުޙައްމަދު )ހިތާނު ޗުއްޓ ގައި(، ކައުންސިލް މެންބަރު އާމިނަތު މަޖ ދާ )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި(ކައުންސިލް މެންބަރު   . 05

ޤާނޫނ    ހަމަވާތ   މެންބަރުން  ފަސް  ކައުންސިލުގެ  ނިންމަންކަމުން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ބައްދަލުވުން  ހަމަވާތ   އަޅުގަނޑު  .   އަދަދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު    2022،  01ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ؛ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް ކަނޑައަޅާފަިވާ ބިމުގެ ސައިޒު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތ     އުރ ދޫއިން،  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކަލަންޑަރ ފާސްކުރުން.  

ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ފަރާތު ބ ޗްގައި ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤ     ،03ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ  އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ސަވާދ އްތަ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ފާސްކުރުން. ، 04އެޖެންޑާ އައިޓަމް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 



 

3ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ ަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

ދައުރުގެ    04      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   33މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ ފާސްކުރުން.   2022 •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

4ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މ ދ  ހަގ ގަތުގަ އަލުގަނޑުމެން ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކ  ތިން ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާ، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ އަންނަ 

ބޭނުންކުރުމުގަ ފަސޭހައަކަށް   އެއް ކުޅިވަރު އަނެއް ކުޅިވަރާ ފުށުނާރާނެގޮތަށް އަދި ވަސ ލަތްތައްުބވެގެން  ތ އަހަރު ކުޅިވަރުތައް ތަރު

އެކުލަވާލާފައިން ކަލަންޑަރެއް. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން ސ ޓ  ކައުންސިލުން ހިންގާ ރާވާ ކުޅިވަރުތައް ކަލަންޑާ   ޓަކައި  

 . ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގަ. އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގެ ތަފްސ ލެއް ދެއްވެވުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ އަރިހުން އެދެން

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

ކަލަންޑަރ   ހުރިހާ ސްޕޯޓްސް  ކުލަެބއްގެ  ހުރިހާ  މަޝްވަރާކުރެވި  ކުލަްބސްތަކާއި  ފާހަގަކުރެއްވިގޮތަށް  ތި  މޭޔަރވެސް  މިހާރު 

ދެން ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުޅިވަރުތައްވެސް ހިމެނިފަ މިހިރ . ދެން ކުޅިވަރުރަކެއްވެސް އެކުލަވާލެވި މ ގެ ތެރޭގަ މިހިރ .  

އަޅުގަނޑު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހިއްސާކޮށްލާންނަން ކައުންސިލް ފަރާތުން މި ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރގަ ހިމެނިފަ ހުރި ހަރަކާތްތައް. އޭގެ 

ހުރ  މި  ހަރަކާތްތަކަކަށް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެންމެ  ފާހަގަކުރުމަށް  ޖުލަ  ،ތެރޭގަ  އ ދު  ޮބޑު  ތެރޭގަ  މަސް  ސަޤާފ  އި  ހުރި  ހިމެނިފަ 

ރު ހަރަކާތްތަކެއް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް އިންޓަރ ސްކޫލް ކުޅިވަރު މުާބރާތްތަކަކާއި، ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ާބއްވާ ަބއެއް ކުޅިވަ

 ވާ މުާބރާތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ.   މުާބރާތްތައް. ދެން މ ގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނެނ  އެހެން ކުލަްބތަކުން ާބއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ދެން  ހިމަނާލާފަ.  ކަލަންޑަރގަ  ހުންނާނެ  ކުޅިވަރެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ހިމެނިފަ  ޕްލޭންގަ  ވޯކް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން 

. ރޭސިން ރޭސިންހަމަ އެކަނި އެންމެ ޖަމިއްޔާއެއް އެއ   އް އެއ   އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފަ އިން ކުޅިވަރެއް ޖަމިއްޔާއަކުން ގެންދާ ކުޅިވަރެ

ނ  އިވެންޓަކ  އެހާ ގިނަ އަހަރަކު ގެންދެވޭކަހަލަ އިވެންޓްތަކެއް ނޫން. އެ އިވެންޓާއި ޖޮއިން ވާކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންނާ

ވ މަ ކަލަންޑަރގަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ނިންމާފަ، ވަކިން ކަލަންޑަރ ކޮށްފަ އެއް ނ ންނާނެ ރޭސިން. އެހެން  

 ވާނަމަ މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން.

ކަލަންޑަރ މިހާރު ކުރިވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނެތްނަމަ    މިވަގުތު ދެއްވަން  ކަލަންޑަރއަށް އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ދޭން

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެެެއްވެވުން އެދެން.   ފެންނަ

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  
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އިންނަނ . ދެން ނިޒާމ  ނުކުތާއެއް. ސްކޫލުތަކާއި ގުޅިގެން ކްލަްބ ޖަމިއްޔާތަކުން ަބއެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގާގޮތަށް މި  

ދާއިރާއަށް   އެޑިއުކޭޝަން  އިދާރާއެއް،  އެހެން  ނަޒަރުގަ  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތަކަށް  ސްކޫލްތަކަކ   އެހެން އެހެން  ތަންތަން.  އަންނަ 

ނެ. އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކޮށްގެން ހިނގައިދާ   ެބލެނިވެރިކަމެއް ނެތި ކުލަްބ ޖަމިއްޔާތަކުން އިންތިޒާމް ކުރަންވެއްޖެކަމަށް ވަނ ނަމަ

 މިސާލަކަށް ބުނަނ ނަމަ.   ަބއެއް ކުލަްބ ޖަމިއްޔާތަކަކ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެދި  ފުރުސަތަށް  ފުރުސަތުގަ  ހުޅުވާލި  ަބހުސްއަށް  އަޅުގަނޑު  އެއ   ަބލައެއް ނުގަންނަން.  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައެއްކަމަކަށް  ނިޒާމ  

ލައްވާފަ އެއްވެސް މެންަބރަކު ނެތް. އެހެން ވ މަ ނިޒާމ  ނުކުތާއެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ަބލައެއް ނުގަންނަން. އެ އިޝާރާތްތަކުން 

ތުރު ފުރުސަތެއް ޭބނުންވާކަމަށް ވާނަމަ އަދި އަޅުގަނޑު ަބހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން. ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ަބހުސްއަށް އި

 ބޭނުން މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުން އެދެން.  

 ހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވާ ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ.  ކުޅިވަރުތައް ލާންނަންޝުކުރިއްޔާ  ސްކޫލްތަކުގެ  ގުޅުވާލައިގެން.  ވާހަކައާއި  ދެއްކި  ކުރިން   ،

ަބޔަކަށް   ވަކި  ހޯސްޓްކުރަން  އެކަމެއް  ސްކޫލްތަކުން  ސްކޫލްތަކަށް.  ނުވަތަ  ކައުންސިލްތަކަށް  ކުރެވެންޖެހޭނ   ފުރުސަތު  އިންތިޒާމް 

ހަލަ ދ ފިކަމަށް ވަނ ނަމަ އެކަމެއް އެކަނި ސްކޫލްތަކުގެ ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމް ކުރެވޭކަހަލަގޮތަށް ަބދަލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަ

ޑަށް ފެންނަނ . ގޮތަކަށް އެކަނި އޮތުމަކ  ރަނގަޅުކަމެއް. ނޫނ  އޭގެން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ނުކުތުމަކ  އެކަށ ގެން ވާކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އިން ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު. ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ކުޅިވަރު މުާބރާތެއް އަަބ

ކަމެއް ކަމަކަށް ނެތް. ކުލަްބ ޖަމިއްޔާތަކުންވެސް އޮންނާނެ، އަޅުގަނޑުމެނަށް އެއ  ނުކުރެވޭނެނޭނގެ  ސ ދާ    އަޅުގަނޑުމެނަށް  ާބއްވަން.

އިތުރަށް ދެއްކިދާނެ  ވާހަކަ  ސްކޫލްތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ދެން  ކުރެވިދާނެ.  އެކަން  ސްކޫލްތަކަށްވެސް  އެކަން    ކުހިނެތްތޯ  ހަމަ 

އެމެނޭޖްކުރާ ނުާބއްވާށޭ.  ނުބުނެވޭނެ ސްކޫލްކުދިންނަށްވެސް  އަޅުގަނޑުމެނަކަށް  އެދިފަ ނ .  ފުރުސަތަށް  މެންަބރެއް  އިތުރު  ހެންވ މަ 

 ނެތުމުން ކުރިޔެކޭ އެތްގޮަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވޯޓަކަށް މި އަހަނ . އެޖެންޑާ މިހާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ކަލަންޑަރ ފާސްކުރުމަށް.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން   2022މެންަބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތ ވެ     04   

  .ނިންމެވިއެވެ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އުރ ދޫއިން ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތ  އެކަމާއިމެދު   •

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މ ޓަރގެ ިބމެއް އުރ ދޫއަށް އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް ދޫކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް   x 7.4 7.4މި ިބމަކ  ކުރ ގަ އަޅުގަނޑުމެންވާނެ ނިންމާފަ  

ކަންކުތި ކަމެއް އުޅޭތ  އިންޖިނިއަރިންގ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް   ތުންނާއި އެތަނުގައެޭބފުޅުން ެބލި ބެލުމުން މިހާރު އެިބން އިންގޮ
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މ ޓަރަށް. އެވަރުގެ    x 8.2 8.2ން އިތުރަށް އެިބން ޮބޑުކުރަން އެަބ ބޭނުންވޭ  އެވަރުގެ ޓަވަރެއް ޖަހާނެ ުބޑެއް އަޅަން. އެހެންކަމު

 ވަރާކޮށްލިން މިކޮޅު މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންޝްކޭޓް ކޮށްލެވެން އެަބއިން ހަމަ ރ ތިކޮން. އަޅުގަނޑު ގޮސް މަސައިޒެއް އެތަނުން އެލޮ

އެއްވެސް ދަތި ކަމެއް ނާންނާނެކަމަށް އެިބން މިހާރު އެ އެދޭ ގޮތަށް ފާހަގަ ކުރި    ތޯ.އާއި ވެސް އޭގެ އެއްވެސް އުނދަގުލެއް އަންނާނެ 

 ން.  އެކްސްޓެންޑް ކޮށްދިނުމުން. އެހެންކަމުން  މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް މެންަބރުން ަބހުސް ކުރުމަށް ޭބނުން ފުޅުވާނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކަ

އްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އެިބމުގަ ފާހަގަކޮށްފަ މިހާރު އިން ލޮޓް އަކ  މަގަށް ަބލާއިރު ވަރަށް ރިޝުކު

ިބމެއް. އެހެންކަމުން އެިބމުގަ ޓަވަރެއްޖަހާ ކަމަށްރޭއެތެ މަގުން އެކްސެސްއެއް ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަސް    ޏާވަން  ގަ އިންނަ 

ޗަށް ބޭނުންވާނެ. އެހެންކަމުން އެގޮތަށް ބަލާނަމަ ހަނި ދިގުކޮން އިންނަ މަގެއް ތަންކޮޅެއް މި ޭބނުންވަނ  މި ިބމުން. މި ިބމުގަ ކުރިމައް

ބިންކަނޑަ އަޅާ   އެކުނ  އުރ ދޫ އާއިވަވަރާވެސް ކުރެވިފަޝްވަރަކަށް މި މަޖާގަ މިހާރު ހަމަ ކޮންމެވެސް  އެ    އް. އަދި އިންނާނެ ޖާގައެ

ކަށް ޓަތެރޭން ޕާކެއް ތަރައްޤ  ކުރުން އެންޓްރެންސް ުބލޮކް ނުވާނެ ކަހަލަ ކޮންސެޕް  ގެއިރުގަ ހަމަ ކުރިމަތިން އިންނަ ޖާގަ ސ .އެސް.އާރު

 ކޮށްދޭނެ އަދި އެގޮތައް އެޭބފުޅުން ސ .އެސް.އާރުގެ ތެރޭން މަސައްކަތްކޮށް ޕާކެއް ގޮތަކަށް ފިނިމައިޒާނެއް ގޮތަށް ކޮންސެޕްޓެއް ޑިޒައިން

 ދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން ހަނި ދިގުވި ވަރަކަށް މިކަހަލަ ކޮންސެޕްޓެއް މިތަނަށް ގެންނަން ަބލާއިރުގަ ހުންނާނެ އުނދަގޫ ކަމެއް އެއ 

ަބލާއިރުގަ. ދެން އެހެންވ މަ އެޭބފުޅުންވެސް އެދެއްނެވ  ވަރަށް ރަނގަޅު   އެކްސެސް ދ ފަ އަދި ފިނި މައިޒާން އެގޮތަށް ތަރައްޤ  ކުރަން

މ ޓަރ   8.2ވާހަކައެއް. ކަންކުތި ތަނެއްވ މަ އެކަހަލަ ސްރަކްޗާއެއް އުނދަގޫ ކަމެއް ހުރެދާނެ. އެހެންވ މަ މި ިބން ޮބޑު ކުރާއިރުގަ  

ގާލެވޭނެ ަބފާއެއް ލެވޭނެ ކަހަލަ ނގެން ހިށައިއިރުގަ ިބމުގެ ވަ  ފޫޓް މި ަބދަލު އައި  30ފޫޓް. އެހެންވ      26އެވަނ  ގާތްގަނޑަކަށް  

 ގޮތަކަށް ހަދާލުން ކިހިނެއްތޯ ވާނ . ޝުކުރިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ށްލަން ޭބނުންވަނ  ސ .އެސް.އާރުގެ ދަށުން މިކަހަލަ ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤ  ކުރާ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ޮބޑަށް ސާފުކޮ

ފޫޓް އަށް   30ފާހަގަ ކުރި  هللا ުބދުޢަމަދު  ޙްވަރާ ކުރެވިފަ އިނ މަ ިބން ޮބޑު ކުރާއިރު ގެއްލޭނެތޯ އެ ޖާގަ. އަޝްކަހަލަ ގޮތަކަށް މަ

އް ފަރާތްތަކުން ިބން އެމާންޑަށް ވުރެން ވަކި އިތުރު ޖާގައެއް ދޭކަށް. ހަމަ ަބޮބޑު ކުރާ ކަންތައް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެޭބފުޅުންގެ ޑި

ފެނުމާއި އެކު ިބން ޮބޑު ކުރަންވެސް ރިކްއެސްޓް ކުރާނެ އޭގަ މާ ޮބޑު ޭބނުމެއް ނެތަސް، އެކަހަލަ ގޮތަށް ކޮމްޕެނ ތަކަކ  ިބން ކުލި 



 

8ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

އެއިން ވަރަކަށް ވުރެން އެންމެ ތަންކޮޅެއް ޮބޑު ކުރާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް   ދައްކާކަށް މާޮބޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ތަންތަނެއް ނޫން.

 ތައ ދެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅު މި ސާފުކޮށްލ . ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އްމަދުގެ ވާހަކަ ފުޅުގަ ސާފު ނުވި ޙަ މު  އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ ކައުންސިލް މެންަބރު.  ދާއޫދު  އްމަދުޙަމު  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު

 ތޯ. ންތޯ ނޫނ  މިހާރު އެދިފައިން ވަރުންއިންވަރަށް ވުރެން ޮބޑު ކުރާކަށް ނުފެނޭ. ކުރިން އިން ވަރު

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

   އެވަރު އަޅުގަނޑަށް އޯކޭ. ފޫޓް ވަރު ޮބޑުކޮށްލަން ފަރާތަކުން. 4މ ޓަރ، ގާތްގަނޑަކަށް  1އެއ  އަލުން އެދިފަ އިންވަރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 30ފޫޓްގެ ަބދަލުގަ    26އިތުރަށް ހުށައެޅިފަ އެދިފައިން    އިނ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ަބހުސްގަ ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުގަ މި

ކުރުމަށް ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ  އިތުރަށް މެންަބރުން މިކަމާއި ގުޅިގެން ަބހުސް  ފޫޓްއަށް ޮބޑުކޮށް ދިނުމަށް ހުށައެޅިފަ އިނ މަ އަދި 

 އެކަމަށް ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން.

 ފަހު ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަ 

ފޫޓް މި އަންނަނ .   26.9ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިހާރު އުރ ދޫއިން އިތުރު ކުރަން މިއިން އަދަދަށް ފޫޓްއަށް ަބދަލު ކޮށްލ މަ މިއަންނަނ   

އިނ   هللا ުބދުޢަމަދު  ޙްއަ މި  ކުރަން.    30ފޫޓް    30ހުށައަޅުއްވާފަ  އިތުރު  އުރ ދޫގެ ފޫޓަށް  ކުރިމަތިން  އެތާ  ހ ވަނ   އަޅުގަނޑަށް 

މައްސަލައެއް  ޏާސ .އެސް.އާރުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާއެއް ވާގޮތަށް ރ ތި ހަމަހަމަ ކޮށް ލިޭބ އޭރިއާއެއް ލިޭބ ކަމަށް ވަން

ނެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  ފޫޓް އަކ  އަޅުގަނޑުމެން ހިލޭ ޮބޑުކޮށްދޭ ތަ  4ނެތްހެން. ދެން ޮބޑު ކުރާ އިރުގަ ޮބޑު ކުރާ  

މަދުވެސް އެފާހަގަ ކުރި ޙްއެތަނަށް ކަނޑައެޅިފަ އޮންނަ ކުލި ނެގިގެންދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޮބޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވ  އަ

ޭބނެ ގޮތަކަށް އެތަނުގެ ކުރިމަތ ގަ ފަދައިން ހިމަ ދިގުކޮން ތަނެއް އޮތުމަށް ވުރެން އެތަނަށް ރ ތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ސްޕޭސް ލި

  އޮންނަ ތަންކޮޅުވެސް އަންނާނޭ މިތަން މިގޮތަށް ޮބޑުކޮށް ލެވިއްޖެންޔާ. އެވާހަކަ އެގޮތަށް ފާހަގަ ކޮންލަން ޭބނުންވަނ . ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

ލ މާ އަޅުގަނޑަށް ލަފާ ކުރެވެނ  އަޅުގަނޑުމެން ސ .އެސް.އާރުން  ފޫޓް އަށް ހަދާ  30ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. ސްޕޭސް ލިޭބ ގޮތަށް  

މަދު ހުށައަޅާފަ އިނ . ޙްޕާކް ތަރައްޤ  ކުރާ ތަންކޮޅު ކުޑަ ވަމުންކަމަށް އަންނާނ . ހަތަރެސްކަން ފަރާތަކުން ޮބޑު ކުރާގޮތަށް ކަންނޭގެ އަ

 އެަބއިން ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފަ. މަދު ޙްއަދި ހުށައެޅުން ސާފުކޮށްލަ ދެއްވުން އެދެން އަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ވި ވަރަކަށް،  ، ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރަން ަބލާއިރު އެތަންކޮޅު ހަނި ދިގުޝުކުއިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ފާކު

ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް އެ ފިނި މައިޒާން ތެރޭން ލާފަ އެތަނަށް އެކްސެސް ވެވޭނ . އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް ލަފާ މި ކުރެވެނ  އެތަނުގެ 

ންދާފައޭ މެއިންޓެނެސާއި މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު އެޭބފުޅުން ކުޑަ ޕިކަޕެއް ނޫނ  ޕިކަޕެއް ވަދެވޭ ވަރުގެ އެކްސެސްއެއް ަބއި

 ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރާނ . ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް އެކްސެސް އެޭބފުޅުން ޭބނުންވާނ  ކޮންކަހަލަ އެކްސެސް ކަމެއް، މި އެއްޗެހި އަދި 

އެތަނަށް އިންނަކަމަށް ވަން އެކްސެސްއެއް  ޮބޑަކަށް ކުލިއާއެއް ނުވޭ. އެކަމަކު އެވަރުގެ  . ފިނި މައިޒާން އިތުރަށް ހަނިވ   ޏާ،އެހާ 

 27ފޫޓް، އަނެއްހެން ުބނަންޔާ    26އެހެންކަމުން ހަނި ވެދާނެކަމަށް ަބލާފަ އަދި ޑެޕިއުޓ ވެސް އެފާގަ ކުރިހެން މިހާރު މިއިންނަނ   

ފޫޓް އަނެއްހެން   30ފޫޓްއެއް ވަރު މި އިތުރުކޮށްލަނ  އެތަނަށް، އެއ  ފުޅާ ކޮށްލަނ . އަނެއްހެން ފުޅާ ވާގޮތަށް    3ފޫޓް. ގާތްގަނޑަކަށް  

އެކްސެސް އަދި ލިއަސް އެ ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ     އެޭބފުޅުން ޭބނުންވާ ވަރަށް ބޭންދިއަސް މައްސަލައެއް ނެތޭ. ފުޅާ ކޮށްލ މާ އެހަމަ

 ކުރަން ަބލާ އިރުގަ ތަންކޮޅެއް ތަނަވަސް ވެގެން ހިނގައި ދާނޭ. އެއ  އަސްލު އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމަކ . ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާ 

 ނިޒާމ  މައްސަލައެއް.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 ތޯ.ނިޒާމ  މައްސަލައެއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

 ބޭނުން ކުރާނ .   އެ ޓަވަރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 
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ވަރަށް ވުރެން ޮބޑު ކުރި ވަރަކަށް ނިޒާމ  މައްސަލައެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވާ ގޮތުގަ އެތެރޭން އެޭބފުޅުން އެދިފަ އިން  

ކުޑަ ވަމުން ދާނ . ކޮންމެ ސައިޑަކުން ވިއަސް. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ނުވިސްނޭ   ނަމަވެސްހަމަ ފިނި މައިޒާނަށްތާ ކޮންމެ ގޮތަކުން ވ 

ކުރެހުމުން   .ވިސްނޭއެއްއެއްޗަކ  އެޭބފުޅުންގެ ިބން ޮބޑުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނިމައިޒާން ތަނަވަސް ވާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނު

 .މަދުޙްދައްކާލަދެއްވާފި ކަމަށް ވާނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

އަޅުގަނޑު އަސްލު ދެންނެވ  މިސާލަކަށް ބުނަންޔާ މިގޮތަށް ހަނި ދިގުކޮން މިއިންނަނ ، މ ގަ މިއިންނަ ހަނި ދިގު ކޮޅުގަ ކޮންމެވެސް  

ކަމަށް ފެންނަނ . އަޅުގަނޑު އަސްލު ދެންނެވ ، މިސާލަކަށް މިތަނުން ހަމަ ދާނ ، މ ތާ ކޮށްޓަކަށް ވާނ . މި ކަހަލަ އެކްސެސްއެއް ލާނެ

އިރުގަ ކުރާ  ޭބނުން  މައިޒާނަކަށް  ފިނި  ވާނ .  މައިޒާނަކަށް  ފިނި  އަސްލު  ތަނަކުން   ،ތަންތާ  ކޮންމެވެސް  ނަމަވެސް  އެއްކައިރިން 

އެއް ލާފިއްޔާ މިތަން ކޮޅު ހަނިވާނ . މި ގޮތަށް ފުޅާ ކުރި ވަރަކަށް ފިނި މައިޒާންވެސް އެކްސެސް ވާނ . އެހެންވ މާ އެ އެކްސެސް

ފޫޓް މިގޮތަށް ޭބނުންވާ   26ފޫޓް ަބއިންދާފިއްޔާ. އޭޭބފުޅުން އެދެންނެވ     26ރެސްކަން ޖާގަ ލިބޭނެތާ  ފުޅާވާނެ. ުބޑަށް ބޭނުންވާ ހަތަ

ލުމަކުން އެ ހަތަރެސްކަން ޖާގައަކަށް އަސަރެއް ނާންނާނެ. އެދެން އެޭބފުޅުން ކުލި ވާހަކަ. މި ގޮތަށް އަދި މިހެން ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް

 ދައްކަން އެއްަބސް ވަނ  ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތް އޯކޭވާނެ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 އަދިވެސް ހަމަ ނުވިސްނެނ  އެތަން ފުޅާކޮށްގެން ޭބރުން އިންނަ ަބއި ޮބޑުވާ ގޮތެއް.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 މިތަން ފުޅާ ކުރިވަރަކަށް މިތަންވެސް ފުޅާވާނެ.

 ހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވާ   ޔާސަތުން ރި 

ށޭ މިހާރުވެސް ފުޅާ ކުރެވިދާނުން ޭބނުން ވަރަކަށް. މި ތަނަކ  ހުސްިބމެއް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މިތަން އިންނާނ  ހުސްކޮން މައިޒާނެއް ގޮތަ 

މި ގެން މިހުރ  އެހެންކަމަށް. މިހާރު މި ހިރަފުސް ދަނޑު، މިތަން މި މަގާ،  އިނޫންހޭ. އެހެނެއް ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަ

 މ ގެ ވަށައިގެން އިންނާނ  ޕާކެއްހެނެއް ނޫންހޭ. އެހެންކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާގެން މި ހުރ . ހިސާުބއެއްކޮށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 
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އަޅުގަނޑަށް   ޏާވިސްނިފައެއް ނުޔެއް ނެތް. އެހެންވ މާ މި ވާހަކަ މި ދެކެވުނ . މިސާލަކަށް ބުނަންއާދެ އަޅުގަނޑަށް ތިގޮތަކަށް ކުރިން  

 ޮބޑަށް ވިސްނުނ  އަނެއްކަ އެކޮށްޓާއި ޖެހިގެން އެފަރާތުން އައިސްދާނޭ ހަމަ އިމާރާތެއް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 އޭނުން ހިރަފުސް ދަނޑު ކަނާ ދިމާލުން.   ދޭތެރޭ. ނ ންނާނެއެހާ ޮބޑު ޖާގައެއް އެަބ އިންތަ އެމަގާއި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވ  .  އަސްލުގަ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރ  ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓެއް. މ ގަ ިބމެއް ނޫން ކަންނޭގެ ޮބޑު ކުރަންވ 

ފިނި މައިޒާން ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤ  ކުރާނ  ކޮން ހިސާެބއްތޯ. އޭރުން އަޅަގަނޑަށް ހ ވަނ  އެމައްސަލަ ހައްލުވާނެހެން. 

 މިވަގުތު.  އެހެންވ މާ އެޭބފުޅުން އެ ރިކްއެސްޓް ކުރާ ސައިޒަށް އެިބން ކަނޑައެޅުންހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެންމެ މުހިއްމ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

ލާނ .    ޏާއެކްސެސްއެއް ދެންޔާވެސް މިތަނުން ދޭންވ . އެހެންވ މާ ރިކުއެސްޓް ކުރިވަރަށް ދޭން ފެންނަނ . މިތަނުން ގޯޅިއެއް ލަން

ކުލިއާ ނުވެގެން ދިޔައ މަ. އެހެންވުމުން ހުށައެޅުން   އެހެންވ މާ ހުށައެޅުމެއްތޯ އެއ  އަދި ހުށައެޅުމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓަކަށް އަހާނ .

 އޮތްގޮތަށް ާބއްވާނ ތޯ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ގަނޑު ހުށައެޅުން އަނުބރާ ގެންގޮސްފިން. ޅުއަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

އެހެންވ މާ މިހާރު މި ަބހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމި އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލު ކުރަނ  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ސާފުވެގެން ގޮސްފަ ކަމަށް 

 މ ޓަރަށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   x 8.2 8.2އެއޮތ . އެހެންކަމުން މިހާރު އުރ ދޫން މި އެދިފައިން ގޮތަށް 

 ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
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 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

، ޖެމިނ ގެ އާއި އިންވެގެން )އިރުމަތިން( އިން ހުސްިބމުން އުރ ދޫއިން އެދިފައިވާ ގޮތަށްމެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     04     

8.2 x 8.2 ްފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް މ ޓަރގެ ިބމެއ.    

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ފަރާތު ބ ޗްގައި ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤ  ކުރު  •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ދެން މި ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤ ކުރުމަކ  އަންނަ އަހަރު ވޯކް ޕްލޭންގަވެސް ހިމެނިފައި ހުންނާނެ، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރައްޔިތުން 

 ނިކުމެ ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ތިެބވޭނެ ފިނި މައިޒާންތަކެއް ތަރައްޤ ކުރުމަށް. އެގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ހުޅަނގު ފަރާތުގަ ދެ ަބނދަރު

ސަރަހައްދުގަ  ދޭތެ އިން  އެ  ޒޯނަކަށްވާގޮތަށް  ގްރ ން  ވިޔަސް  ަބނދަރަކަށް  ފަހުން  ވާގޮތަށް،  ސަރަހައްދަށް  ބ ޗް  އެއިން  މި ރޭގަ 

، އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން  ތަރައްޤ ކުރަން މި ކަނޑައަޅަނ  ފިނި މައިޒާނެއް ގޮތަށް.
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ަބރުންނަށްވެސް ވާނ  އެ ކުރެހުންތަކާއި ޑިޒައިން ހިއްސާކުރެވިފަ. ފުރުސަތު ޭބނުންވާ މެންަބރުން އިޝާރާތްކޮށްލަ މިހާރު ހުރިހާ މެން

 ދެއްވުން އެދެން.  

ޖެހޭ އެއްވެސް މެންަބރަކު ަބހުސްގަ ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފަ ނެތުމުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

މެނަށް ކަމެއް އެއ  ަބޖެޓެއް ފާސްކުރުމަކ . އެހެން ކަމުން މިހާރު މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދާނެ އަންދާޒ  ކޯސްޓެއް ގޮތުގަ ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑު

މިލިއަން މި    1.2މި ރޭންޖަށް ގޮސްދާނެކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށައަޅާ ަބޖެޓަކ     1.2މިލިއަނާ    1މި އަންދާޒާ ކުރެވެނ   

ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ތާއ ދު ޭބނުންވާނެ. ކައުންސިލް މެންަބރު ޕްރޮޖެކްޓަށް ފާސްކުރުމަށް.  

އްމަދު ދާއޫދު މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެން ވ މަ މި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނަން، އެހެން ހުށައެޅުމެއްވެސް މުޙަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް 1.2މަށް  ކުރު  ތަރައްޤ   މައިޒާނެއް  ފިނި  ބ ޗްގައި  ފަރާތު  ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށ ނެތުމާއި އެއްކޮށް.  

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވެވުމަށް.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4
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 ހުށައަޅާ   ކައުންސިލުން  ބ ޗްގައި  ފަރާތު   ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށ   ވާތ ވެ  ދެއްވާފައި   ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން  04     

 .   ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި   ފެންނަކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  1.2  ކުރުމަށް  ތަރައްޤ   ކޮންސެޕްޓަކަށް

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ސަވާދ އްތަ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަޖެޓެއް ކަނއެޅުން.   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހަމަޖެހިފައިވާ ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ އެއް އެމް.އައި.ޓ .ސ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް އޮތް ފެްބރުއަރ  މަހު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  

މު މަންޒިލްގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މި ވަނ  ކަނޑައަޅާފަ. އެހެން ކަމުން މި ދަތުރުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގަ ހިފުމަކ  މުހިން 

ޓްވަރި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ޭބއްވޭ ޔޮޓް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ ފާހަގަކުރެވޭ. އެއ  ކަލްޗަރަލް އަދި ހެރިޓޭޖް  ޒަމް 

ރެލ އެއް ޔޮޓް  އޮތް  ހިސާަބށް  އާއި  ފެށިގެން ބ  އިން  ރެލ އަކ ، ހއ  މި  ކުރާކަމަށްވާނަމަ .  ރެލ އެއް  ހޯސްޓް  އިވެންޓް  މި  ދެން 

އިގަންނަވާ ފަތުރުވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން އެބަ ޖެހޭ އެ ކުރާނެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުވެސް ކުރަން. އެ ގޮތުގެ މަތިން ވަޑަ

އެ   މަރުހަާބ ދެންނެވުމާއި، އަދި ރަށުގަ ހުރި އެކިއެކި ފަންނުވެރިންގެ ފަންނ  މަސައްކަތްތައް ދައްކާލުމާއި އެ ފަންނ  މަސައްކަތްތަކުގެ

ތަންތަން ދައްކާލުމާއި،   ރ ތިޕްރޮޑަކްޓްސް ވިއްކޭނެ ގޮތް ތަނަވަސް ކޮށްދިމާއި، މިރަށުގަ ހުރި އެކިއެކި ތާރ ޚ  ތަންތަނާއި، ގުދުރަތ   

، މިއ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަވަނ . ދަތުރާއި އާސާރ  ތަންތަން ދައްކާލުމާއި

ފަ މިއޮތ ، އެކަމަށް އެ ގުޅިގެން އަދިވެސް ދެން ހުރި އެހެނިހެން ކުދިކުދި ޚަރަދުތައް އަންނާނެ. އެހެން ކަމުން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވި

އެއް އިވެންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަދި އޭގެ ތެރޭގަ ދެންމެ ފާހަގަ ނުކޮށްލެވުން، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިނަރ

ަބހުސް ހުޅުވާލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތު  ަބހުސްގެ  އެޖެންޑާގެ  މި  ޑިނަރއެއް.  ނައިޓް  މޯލްޑިވިއަން  ގަ ހިމެނޭނެ، 

   ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންވާ މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 
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މޭޔަރ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ހިމަނައިގެން.   ށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭޚަރަދުތަކެއް ދާނެކަމަ. ވަރަށް ޮބޑެތި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 އެހެންވ މަ މިކަން ކުރެވޭނެ އަދަދެއްގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެން ކަމުން ރިޔާސަތަށް

 ޝުކުރިއްޔާ. ޏާ އެ އަދަދެއް ކަނޑައަޅަިދެއްވެވުން އެދެން. ފެނިލައްވާ އަދަދެއް އޮތްކަމަށް ވަން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު. ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންކަމށް ވާނަމަ އަދި އިތުރު އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ  

   ހުޅުވާލާނަން. 

ރުގެ އެއްވެސް މެންަބރަކު ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުން ނޫންކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނަން މި ހުރި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކުޑަ ނުވާވަ

ފަސޭހަ ތަކެއްވެގެންދޭ، މިހާރު މި އޮތް މުއްދަތުގަ ިބޑްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާއިރުގަ   ަބޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅައިގެން ފާސްކުރ މަ

ކަމަށް ހަރަކާތެއް  ޮބޑު  ފާހަގަ ނުކޮށްލެވުން ސަޤާފ   އަޅުގަނޑަށް  އޭރު  ކުރިމަތިވާނެ.  ދަތިިތަކެއް  ކުރުމުގަ  އެވޯޑް  ދަމު ިބޑްތައް  ވާ 

ގެ ހިނގުމުގެ ޮބޑު ހަރަކާތެއްވެސް ދައްކާލާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  ނިންމާފަ މި ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރޭގަ. އެހެން ކަމުން މި އިވެންޓް 

ކަންތައްތަކަށް   މެންަބރެ  7އެންމެހާ  ކުރައްވާ  ތާއ ދު  އެގޮތަށް  ހުށައަޅަން.  އަޅުގަނޑު  ކަނޑައެޅުމަށް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  އް ލައްކަ 

މި ވަނ  އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެން ކަމުން ސަވާދ އްތަ هللا އަޅުގަނޑު ޭބނުންވާނެ. ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަްބދު

 ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް  7ދަތުރުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

16ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް    7  ވާތ ވެ ސަވާދ އްތަ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށް   ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން  04     

    .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 އްދަލ ވ ން ނިންމ ން ބަ 

ވ     2021  ޑިސެމްަބރ  29ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  33ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  10:58ުބދަ ދުވަހުގެ 
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