
 

1ގެ   19ޞަފްޙާ:   
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   36ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2022  ޖެނުއަރ   19ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    36  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:17ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  ނިންމާފައި   ކުރުމަށް  ބައިވެރި  ޓ މް   ކުޅުދުއްފުށި  މުބާރާތުގައި  ފުޓްބޯޅަ  ބާއްވާ  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ   އންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން  ޓެކާސް  3.2

 . ނިންމުމަށް  ރަދުޚަ ދޭނެ  ކައުންސިލުން  ނިންމުމާއި ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ދުމެ އެކަމާއި ވާތ 

  ގޮތެއް   ދިނުމާއިމެދު   ބަދަލު  ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ހދ  މައްސަލާގައި   ޅޭގު  ބަދަލުކުރުމާއި  ކައުންސިލަށް  ޓްރެކް   ޑްރައިވިން  3.3

 . ނިންމުން

 . ކަނޑައެޅުން  ބިމެއް ންކަށްބޭ އިސްލާމިކް 3.4

 . މަޝްވަރާކުރުން ހެދުމަށް  އެސެސްމެންޓް  ނ ޑް ހައުސިން 3.5

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 



 

2ގެ   19ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 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  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )ސަލާމުގައި( ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     36ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 36ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  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 ކުޅުދުއްފުށ     36ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2022ޖެނުއަރ     19،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  އާޚިރާޖުމާދުލް  16ދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަ

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:17ދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި  )ސަލާމުގައި(.    މަޖ ދާކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު    . 06

ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ    35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ
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ފާސްކުރުން.  އައިޓަމް    ޔައުމިއްޔާ    މުބާރާތުގައި   ފުޓްބޯޅަ  ބާއްވާ  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ   އންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން  ޓެކާސް  ، 02އެޖެންޑާ 

 . ނިންމުމަށް  ރަދު ޚަ  ދޭނެ   ކައުންސިލުން  ނިންމުމާއި  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  އެކަމާއި  ވާތ   ނިންމާފައި  ކުރުމަށް  ބައިވެރި   ޓ މް   ކުޅުދުއްފުށި

  ބަދަލު   ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް   އަތޮޅު   ހދ  މައްސަލާގައި  ގުލޭ  ބަދަލުކުރުމާއި  ކައުންސިލަށް  ޓްރެކް  ރައިވިން ، ޑ03ްއައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

  ނ ޑް  ހައުސިން ، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކަނޑައެޅުން.  ބިމެއް ބޭންކަށް  އިސްލާމިކް ، 04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  . ނިންމުން ގޮތެއް  ދިނުމާއިމެދު 

  . ރުންމަޝްވަރާކު  ހެދުމަށް  އެސެސްމެންޓް

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: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .5

  މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް .6
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ވަނަ ޢާންމު   36މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    35ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   35 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އުނި އިތުރެއް ޔަޢުމިއްޔާ

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1
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 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާޔައުމިއްޔާ  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ    35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޓ މް   ކުޅުދުއްފުށި   މުބާރާތުގައި   ފުޓްބޯޅަ   ބާއްވާ   ސިޓ ގައި   ކުޅުދުއްފުށ    އންތިޒާމުކޮށްގެން   އިން   ޓެކާސް  •

  ދޭނެ   ކައުންސިލުން   ނިންމުމާއި   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އެކަމާއި   ވާތ    ނިންމާފައި   ކުރުމަށް   ބައިވެރި 

 . ނިންމުމަށް   ޚަރަދު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ޓެކާސްއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވިގެން ކުޅޭ ފުޓްސެލް ލ ގެއް. ހދ އަތޮޅުގެ ަބއިގަ ކުޅުދުއްފުށ 

ސް  ސިޓ  ަބއިވެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނ  ނިންމާފަ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ވަނ  މުާބރާތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ދުވަ 

މުާބރާތް  ފަ ތާރ ޚެއްގައި  ފަހުގެ  ނުވާތ ،  ކެންސަލް  މުޅިން  މުާބރާތް  ނަމަވެސް  އެހެން  ކުރެވިފަ.  ވާތ ، ސްވެސް  އޮންނާނެކަމަށް 

ހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްއަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ޓ މަށް ކުރާނެ ޚަރަދެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ . އެ

 ވާލާނަން. މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުން މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލަ ދެއްވެވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު ހުޅު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  
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އެަބދޭ. ކޮމްޕެޓިޝަންއެއް މުޅި ރާއްޖޭގަ ފަށައިގެން  މޭޔަރ. މޭޔަރ ދެންނެވިފަދައިން ޓެކާސްއިން ފުޓްސަލް  މޭޔަރގެ    ޝުކުރިއްޔާ 

ންޑް އެދިލެއްވުމާއި އެއްކޮށް ޓެކާސްއަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން މިހާރު، ހދ އިން މުާބރާތް ޕޯސްޓްޕޯންޑްކޮށްދޭން އެދުމުން މި ވަނ  ޕޯސްޓްޕޯ

ނެސްގެން، ކޮށްފަ. ދެން އަދި ފަހުގެ ތާރ ޚެއްގަ އޮންނާނެ. ދެން ޓ މް ކުޅުދުއްފުށ  އެކުލަވާލާފަ މި ވަނ  ކައުންސިލުން ޖަމިއްޔާތައް ގެ

 ގެންޖަމިއްޔާތަކުގެ މެދުގަ މަޝްވަރާކޮށްފަ، ޓ މް ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ެބލެނިވެރި ފަރާތެއް ހަވާލުވާން އެދުމުން، ކްލަްބ ކޮރަލް އިސްނަގައި

ވެރި މޮޅެތި ޖަމިއްޔާއިން މެނޭޖްމަންޓާއި، ޓ މް އެކުލަވާލައިގެން ކުރިޔަށް މިދަނ . ހަމަ ރަށުގަ ތިިބ ހުނަރު  3އެގޮތަށް. ދެން ރަށުގެ  

ތަކެއް ވެސް ކުރިޔަށް އެަބ ގެންދޭ. މިކަންކަމަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރިޔަށް ދާއިރުވެސް  ކުޅުންތެރިން ނަގައިގެން. މިހާރުވެސް ޕްރެކްޓިސް

ތަކެއް. ޖޯޒ  އެަބދޭ ކޮންމެސްވަރެއްގެ ޚަރަދުތަކެއް. އެއ  އެޭބފުޅުންގެ ފެންުބއިމާއި، މިކަހަލަ ކަންކަމަށް މެނޭޖްމަންޓްއަށް އެަބދޭ ޚަރަދު

ރިފްރެޝްމަންޓް މެޗްތަކުގެ  ފެށުމާއިއެކު  މުާބރާތް  އަދި  ކުގަތުމާއި  މ ގެ  ފެންނަނ .  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ޭބނުންވާނެކަމަށް  ރިން ވެސް 

ޖެޓެއް ރުފިޔާގެ ަބ  8000ކަންތައްތައް ވަމުން އައިގޮތަށް ަބލާއިރު. އެހެންކަމަށްވުމާއިއެކު އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނ ، ޓެކާސް މި މިާބރާތަށް  

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

. ޝުކުރިއްޔާ މުޙައްމަދު ދާއޫދު. ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވެވ  ކައުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެކަނި 

އެހެން ކަމުން ކައުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދުގެ ހުށައެޅުމެއް އޮތުމާއި އެއްކޮށް އަދި އެއް ފުރުސަތު އެަބ ހުޅުވާލަން ކައުންސިލް 

 ރުންނަށް މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރުމަށް. ބޭނުން މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލަ ދެއްވެވުން އެދެން. މެނަަބ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

 ކުރަން ހަމަ ޑޭވިޑް އެ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް. މިގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ތަމްސ ލްކުރަން މުާބރާތެއްގައި ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއ ދު

ކުޅުދުއްފުށި   ކައުންސިލުންަބއިވެރިވެފައިވާނަމަ  ޚަރަދު  ސިޓ   ވަރެއްގެ  ޮބޑު ކުރަން  ތަކެއްކޮންމެވެސް  އެހާ  އަދަދަކ ވެސް  މި  ޖެހޭ. 

 އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ އެހުށައެޅުން. ޝުކުރިއްޔާ.އަދަދެއް ނޫން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވި މެންަބރުންނަށް މިހާރު މި ވަނ  

ކުޅުދުއްފުށ  ޓ މަށް ކުރާ ޚަރަދެއްގެ  ހުށައެޅުމެއް ލިިބފަ މި އިނ . އެއ  ޓެކާސް މުާބރާތުގަ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. ަބހުސްގެ ތެރޭގަ އެންމެ
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ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުން. މުޙައަމަދު ދާއޫދުގެ މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ    8000ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުން  

ރުފިޔާގެ   8000 ވޯޓަކަށް ހުށައަޅާނ . އެއ  މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް  ތާއ ދުވެސް މި ވަނ  ލިިބފަ. މި ހުށައެޅުމަށް ދެން

 ަބޖެޓެއް މި މުާބރާތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވެވުމަށް.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .4

   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

މެންަބރުންގެ   ހުރިހާ ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް    8000އްފުށ  ޓ މަށް ކުރާ ޚަރަދެއްގެ ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުން  ޓެކާސް މުާބރާތުގަ ކުޅުދު

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ދޭންޖެހޭ   ކައުންސިލަށް   އަތޮޅު   ހދ   މައްސަލާގައި   ޅޭ ގު   ބަދަލުކުރުމާއި   ކައުންސިލަށް   ޓްރެކް   ޑްރައިވިން  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ދިނުމާއިމެދު   ބަދަލު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ށް،  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  ކުރިން ނިންމުމެއް ނިންމާފަ މިހާރު ޓްރެކް އޮތް ތަން އެއާޕޯޓް ފެންސް ކައިރިޔަ

އްޗަށް ަބދަލުކުރުމަށްޓަކައި. މި ަބދަލުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޓްރެކަށް އެ ހިސާުބގަ ހުރި ރޯހައުސްތަކުގެ އިރުމަ

ޚަރަދުގެ ޓޯޓަލް ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޮނުވާފަ،   ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ދޭން އެަބޖެހޭ.

. މި ަބދަލު އެ ޓްރެކަށް ދިނުމާއިއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރު  ރުފިޔާ 503438.16ލިޔެ ކިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނ  

ޓްރެކް ކައުންސިލްއަށް  އަތޮޅު  ލިބިގެންދާނެ.  ކައުންސިލަށް  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ިބން  އެ އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް  ޑިވެލޮޕް   

ހަވާލުކުރެވޭނެ.   އަޅުގަނޑުމެނަށް  ިބން  ޭބނުން މި  އެހެންކަމުންކަނޑައަޅާފައިން  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  ަބހުސްގަ  އެޖެންޑާއަށް 

 މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވެވުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

އްގަ ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، ކުރިން މި ޑްރައިވިން ޓްރެކް އަޅަން ދެވިފަ މި އޮތ ، ިބން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ސަރަހައްދެ 

ސަރަހައްދަށް  އެއާޕޯޓް  ޓްރެކް  ޑްރައިވިން  ބޭނުންވ   އަޅުގަނޑުމެން  އޮތ މަ،  ކަހަލަ ސަރަހައްދެއްގަ  ނެގޭނެ  މައްޗަށް  މަތި  އޮވެފަ، 

ދަތިވާ ސަރަހައްދެއްވ މަ، އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން އެ ސަރަހައްދަށް ޑްރައިވިން ލުކޮށްފަ، އެއ  ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގަ މައްޗަށް ނަގަން  ަބދަ

 ޓްރެކް މި ަބދަލުކުރ . ަބދަލެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ަބދަލެއް ދ ފަ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް މާ ފައިދާވާނެ މިތަނަށް މި ިބން

    ޝުކުރިއްޔާ  ޓް ކުރެވިއްޖެއްޔާ. އެހެންވ މަ މި ގޮތަށް ަބދަލު ދޭން ކަމުދޭ. ރިލޮކޭ
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވ  ކައުންސިލް 

 މެންަބރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން މެންަބރުން ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު 

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  ވާނަމަ. ކަމަށް 

ދާނ . އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ވާނ  އެިބމަށް ަބދަލު ދ ފަ   ވޯޓަކަށް   ދެން އަޅުގަނޑުމެންއިތުރަށް ފުރުސަތެއް ބޭނުން ނޫންނަމަ  

ދު އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަން ޖެހެނ  އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި ފޮނުވާފަ އޮތް އަދަދު ޓްރެކްގެ ިބން ަބދަލުކުރުމަށް ނިންމާފަ. ދެން މިއަ

އެ ޓްރެކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާތ ވެ އެ ަބދަލު   ރުފިޔާ  503438.16އެކޮޅަށް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެހެންކަމުން  

 ގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ އެށްއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދިނުމަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4
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   ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ގޮތުގައި  ަބދަލެއްގެ  ކައުންސިލަށް  އެ   ،ރުފިޔާ  503438.16  ކޮށްފައިވާ  ރަދު ޚަ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ހދ  ށްޓްރެކަ  ޑްރައިވިން   

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  މެންަބރުންގެ ހުރިހާ ދެއްވުމަށް

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ކަނޑައެޅުން   ބިމެއް   ބޭންކަށް   އިސްލާމިކް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަދި އެޭބފުޅުން ދަންނަވާ ގޮތުންނަމަ އޮންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ.    އައިފަ އިސްލާމިކް ބޭންކުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ިބމަކަށް ރިކުއެސްޓް  ޚު

ކައި. އެޭބފުޅުން ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތްކުރެވިފަ ހުރ  ކުޅުދުއްފުށިން ިބމެއް ހޯދާ، އެޭބފުޅުންގެ އިމާރާތެއް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ކުރުމަށްޓަ

އ  އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި. އެހެންކަމުން މިހާރު މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ން އެަބއިން ިބމެއް ހުށައަޅާފަ، މި ަބއްދަލުވުމަށް، އެ

 މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރާއި އަޅުގަނޑު ހަވާލުކޮށްލަ ދޭނަން ސްޕެސިފިކް ކޮށްލަދޭން މިއިން ލޮކޭޝަން. 

އަލްފާޟިލް  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު އަދި ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފަ މިހާރު މ ނ  އިސްރަށްވެހިންގެ ޕާކުން އަޅުގަނޑުމެން މ ގެ ކުރިން ކަނޑައެޅި 

އެއ ، އޭގެ އުތުރުން އެއިން ތަންކޮޅު   ގުން، އެ ިބމާއި ޖެހިގެން ހަމަ އިންނަ ިބމެއްނިބމެއް މިއ  ޖެންޑަރ މި އިން  ިބލްޑިންގގެ ހުޅަ

ހުޅައެއ ، ކެމްޕަސް އެއިންނަ ޭބރު މަގާއި ދިމާ ގުން އެއިންނަ ޖާގަ. އެތަނުން ނވާ ގޮތަށް އިންނަ ިބމެއް އެއ ، ދިމްޔާތު، މާކޮޅު 

 އަކަ ފޫޓްގެ ިބމެއް.  3000

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވެވުން އެދެން.  
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ޭބންކުތަަކަކ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް ވަރަށް މުހިންމުވާ ޝުކުރިއްޔާ  

ކުޅުދުއްފުށ  އޮފ ހެއް ޤާއިމްވެފަ ހުރުމަކ ،  ޭބންކުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ  ޭބންކެއް ހުރެއްޖެއްޔާމުން   ގެ ތަންތަން. އަދިވެސް މިހެން 

ވާނެކަމެއް. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ޤާއިމްވެފަ ހުރުމުން އެގޮތަށް ލިޭބ ފައިދާތަކާއި، އެފަރާތްތަކާއި ށް އެތަށް ގުނަ ފައިދާތަކެއް  ރައްޔިތުންނަ

 މުއާމަލާތުކުރަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމެއް، މިފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމުމަކ . އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް

  ފެނޭ މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ން މި ފާހަގަކޮށްފަ މި އިން ިބން ކަނޑައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ވަރަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   

ޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނ ، މިކަހަލަ ފައިނޭންޝިއަލް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން އަޙްމަދު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. އަދި އަ

ތއް އެަބ ޖެހެއޭ ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހުންނަން. ހާއްސަކޮށް ސިޓ އެއް ވ މަ. އަޙްމަދުވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އޭގެ  އިންސްޓިޓިއުޝަން

ހެން ޭބނުންތަކުގަވެސް އިސްލާމިކް ޭބންކުގެ ބޭނުން އެަބ ފައިދާކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން، ނުވަތަ އެ

ން ކުރަން. ޭބންކުގެ ހެޑް އޮފ ހެއް މިކޮޅުގަ ހުރުމަކ ، މިކަހަލަ މުއާމަލާތުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމެއް. ދެ 

ށް ދާއިމ  ތަނެއް ދިނުމަކ  އެޭބފުޅުންގެ ސާވިސްތައް އެކަމަކުވެސް އެޭބފުޅުންނަމިހާރުވެސް އެަބ ހުރި އިސްލާމިކް ޭބންކުގެ ތަނެއް.  

ކޮށް އިތުރަށް މިތަނުގައި ފުޅާވެގެން ދާން މަގުފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . އަދި ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްތައް، ހާއްސަ

ރާނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި މުނިސިޕަލް ބޭންކުތަކުގެ މެދުގަ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ވ މަ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ކު

 ިބމަކ  އެންމެ ރަނގަޅުތަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . ޝުކުރިއްޔާ.  ތްކޮމެޓ ން ކަނޑައަޅާފަ މިއޮ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވި މެންަބރުންނަށް މި ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑައިގެންނެަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ  .  ޢަލ   ޢާޠިފާޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ  

އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން މެންަބރުން ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެން ނަމަވެސް  

 ނެންގެވުން އެދެން.  ޭބނުންފުޅު ކަމަށް ވާނަމަ. ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް 

، މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ން މި ހުށައަޅާފައިން ިބން، އިސްލާމިކް ޭބންކަށް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ފުރުސަތެއް ބޭނުން ނޫންނަމަ

 ކޮށްދެއްވުމަކ  ވޯޓަކަށް އަހާނ . އިސްލާމިކް ޭބންކުން މިހާ ދުވަސްވެފަ އޮތް ކަމެއްގަ މިކަން އެފަރާތަށް ހާސިލްވާނެ ގޮތަކަށް، އަވަސް
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ިބމެއް ނޫން. އަކަ ފޫޓަކ  އެހާ ޮބޑުވެސް    3000އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހޭކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަޫބލުކުރަނ .  

ޕަލް ކޮމެޓ ން ގެ ވާހަކައަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އެހެންކަމުން މިހާރު މުނިސިޢާޠިފާމިކަހަލަ ޚިދުމަތަކަށް ަބލާއިރު. މެންަބރު  

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. އަކަފޫޓްގެ ިބމެއް ދޭން ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ  3000ފާހަގަކޮށްފަ އޮތް ލޮކޭޝަންއަށް، އެތަނުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 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  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް(  ިބން  އޮތް  ހުޅަނގަށް  މާކޮޅު   އަދި  ދިމްޔާތު)  ިބން  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މަޝްވަރާކޮށް  ކޮމިޓ ން  މުނިސިޕަލް    

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންަބރުންގެ ހުރިހާ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭންކަށް
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 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މަޝްވަރާކުރުން   ހެދުމަށް   އެސެސްމެންޓް   ނ ޑް   ހައުސިން  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަހަރުގެ ތަރައްޤ ގެ ފްލޭންގަވެސް އަދި މި އަހަރުގެ ވޯކް ޕްލޭންގަވެސް ހިމެނޭކަމެއް 5އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން 

 ރައްޔިތުންނެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. ސަރުކާރުން މިހާރު، މި ކަމަކ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަކ  ޯބހިޔާވަހި ކަމަށް ޭބނުންވެފަ ތިިބ އެތައް

ަބޖެޓުން   އެ   400މިއަހަރުގެ  މިހާރު  ނިންމާފަ.  ދިނުމަށްވެސްވަނ   ފޯރުކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ޔުނިޓް  ހައުސިން 

އޭގެ އިތުރުންވެސް ހައުސިން ނ ޑް  ން.  ކޮމިއުނިކޭޝަންތައް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރ އާއިއެކު ހިނގަމުންދާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަ

އެސެސްމަންޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފަ އޮތުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވޭ، އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ޕުރައިވެޓް 

ތަކާއިއެކު   އަދަދު  މުހިންމުކަމެއް  ވަރަށް  އިރު  އެޕްރޯޗްކުރާ  ވަކިން ކުންފުނިތަކަށް  އިށިއިނުމަކ .  އެޭބފުޅުންނާއިއެކު  އަޅުގަނޑުމެން 

ޓަކަށް ހާއްސަކޮށް ހައުސިން ޭބނުންވެފަ ތިބ  ކިހާ ރައްޔިތުންނެއްތޯ. އެޭބފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ހުރ  ކިހާވަރަކަށްތޯ. އެޕާޓްމަން

އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފަ ހުންނަން ޖެހޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް ތު ތަކަކ   ކިހާ ވަރެއްތޯ. މި މައުލޫމާ  ވޭ ނިސްަބތަކ އާންމު ރައްޔިތަކަށް ޚަދަރުކުރެ

 އަޅުގަނޑުމެން ޤަޫބލުކުރަން. އެގޮތުގެ މަތިން އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ  އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް. އެ އެސެސެމަންޓް

ހެންކަމުން މިއެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން އެހެދުމުގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް ގެންދާނ  ކިހިނެތްތޯ.  

 ބޭނުން މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވެވުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

މޭޔަރ.   ހައުސިން ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަށުން  ޕާޓްނާޝިޕްގެ  ޕުރައިވެޓް  ޕަްބލިކް  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވެވި  މޭޔަރވެސް 

ޕުރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން ވިސްނުން ހުރިއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭންގަވެސް އަދި އޭގެ އިތުރުން ޑޯޓުޑޯއަށް ދިޔައިރުވެސް ހައުސިން 

މައިގަނޑުކޮށް އެންމެ ޭބނުންތެރި ކަމަކަށް މިއޮތ ވެފަ. އަނެއްހެން ުބނާކަމަށް ވަންޏާ  މަ މި ރަށުގަ  ނ ޑަކ  މިރަށުގަ އަނެއްހެން ުބނާނަ

އެނގިފަ އާއިލާއަކަށް މިހާރުވެސް ހައުސިން ބޭނުންވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ނުރަސްމ ކޮށް ލިިބފަ މި ހުރި މައުލޫމާތަށް ަބލާއިރު    1200

ވެޓް ފަރާތްތަކާއި އެކ ގަ މަޝްވަރާތަކަށް ދާއިރު ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް މިނަންަބރުތައް އެނގިފަ މި އޮތ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޕުރައި

ހުރުން،. އެހެންވ މަ އެސެސްމަންޓަކަށް ރިސާޗްކުރެވިގެން ދާއިރުގަ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް މި ސްޓޭޖްގަ މި އަހަރަށް ކުރަން ނިންމާފަ 
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ކަށް ރިސާޗް ޑިޒައިނެއް ފައިނަލްވެގެން އައުން. އެއާއި އެކ ގަ މި އެސެސްމަންޓް ނިމިގެން އޮތް ކަމަކަށް ވާއިރުގަ، ވ ހާވެސް އަވަހަ

، އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އެޕްރޯޗްކުރަމުން ދާއިރުގަ ޑިމާންޑް ފޯކަސްއަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ އޭރުން  ދާއިރުގަ،  

ޑު ހުށައަޅަން، މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ރިސާޗް އެކ ގަ އެޕްރޯޗްކުރަން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނ

 ޑިޒައިނެއް އެކުލަވާލުމަށް މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކޮމެޓ އަކަށް ފޮނުވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ    

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ދު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބް 

އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ދެކެނ  މިކަހަލަ ހައުސިން ނ ޑް އެސެސްމަންޓެއް އޮތުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. ހައުސިން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. ކޮމެޓިއަށް މިކަން ނ ޑް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކަ

އެބަހުރި  ދޫކުރެވިފަ  ބޭނުން، މިރަށުގަ ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ފޮނުވާލަން އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. އަޅުގަނޑު 

ގޯތ ގަ މ ހުން ދިރިއެއް   983ހުން ދިރިއުޅެނ .  ގޯތ ގަ މ   1560ގޯތި ނަންަބރުތަކުން ފެންނަ ގޮތުން ވިއްޔާ. އޭގެ ތެރެއިން    2543

އެ  ހުރި ގޮތުންވިއްޔާ،މ ހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އަޅުގަނޑު މިބުނަނ  ނޫޅޭ. އެ ގޯތިތައް ހުރ  ފަޅަށް. އެހެން ގޮތަކަށް ުބނާނަމަ 

އެހެން ވ މަ ަބރު ތަކުން އެަބ ފާހަގަވެއޭ.  ތިިބކަން މި ނަންވަރަށް ގިނަ ަބޔަކު  ގޯތިތަކުގަ ގެ އަޅައިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ނުފެނި  

މުހިންމުކަން  ެބލުމުގެ  ވަރެއް  ދެއްކޭނެ  ރުފިޔާ  އެތަންތަނަށް  އަޅައިގެން،  އެތަންތަން  ދާއިރުގަ  ހައުސިންއަށް  ސޯޝިއަލް  އެގޮތުން 

ގައިގަ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހެކްޓަރުގެ ޖާ  61.9ގޯތި މި އިންނަނ     2543މ ގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަވޭ. މި  

ހެކްޓަރު.   7.2ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާފަ އިން ގޮތުން ވިއްޔާމުން ސޯޝިއަލް ހައުސިންއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަ އަޅާފަ މި އޮތ   

ސިންގަލް ސްޓޯރ އަށް   ހެކްޓަރުގަ މި ދައުރުގަ  7.2އެހެންވ މަ މިއަދަށް ހަމައެކަނި ވިސްނާލައިގެން ވާކަށްނުއެއްނެތް. އަޅުގަނޑުމެނަށް  

އެަބޖެހޭ ިބލްޑިންގތަކެއް އަޅާފަ ސޯޝިއަލް ހައުސިންގެ ގޮތުގަ ދެވިދާނެ. އެކަމަކު މިކަހަލަ ިބން ދަތި ސިޓ އެއްގަ އަޅުގަނޑުމެން  

ޓް ޕްލޭން ިބލްޑިންގތަކެއް ނެގޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނަން. އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާއި ޑިވެލޮޕްމަންވިސްނަންޖެހޭ މައްޗަށް  

 ތައްޔާރުކުރިއިރުގަ ޕަްބލިކުން ހަމަ އައިސްފަ ހުރި ކޮމެންޓްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ަބޔަކު އެަބ ޭބނުންވޭ، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގަ ހައުސިން

މެ ފަހުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރުގަ މައްޗަށް ނެގޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިސްނަން. އެކަމަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރ އާއިއެކު އެން

ންޑް ޭބއްވި ަބއްދަލުވުމުގަވެސް ފާހަގަކޮށްފަ މި ވަނ  މައްޗަށް ޖެހިވަރަކަށް އަގުވެސް އެަބ ޮބޑުވޭ. މައްޗަށް ޖެހޭ ނިސްަބތްވެސް މި ޑިޕެ

ސެސްމަންޓް މިހެން ހުންނަ ކަންކަމަށް ަބލާއިރުގަ މި އެވަނ  އެމ ހުންނަށް އެތަންތަނަށް ދެއްކޭނެ ފައިސާގެ އަދަދުތަކަށް. އެހެން ވ މަ  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންނަށް هللا. އަޙްމަދު ޢަްބދު  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު

އަދި   ނަމަވެސް  އެހެން  އެރުވިފަ.  ފުރުސަތު  ވަނ   ަބހުސްގަ   ފަހުމި  މެންަބރުން  ހުޅުވާލަން  އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތު 

 ން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅު ކަމަށް ވާނަމަ. ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނު

 ފަހު ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޑެޕިއުޓ ވެސް އަދި އަޙްމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، ޯބހިޔާވަހިކަމަކ  މި ސިޓ ގެ ރައްޔިތުން ހަމަ އެންމެ 

 ބޭނުން އެއް ކަންތައް. އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕޭންގަ އުޅުން އިރުގަވެސް ހަމަ ފާހަގަވި އެއް ކަންތައް. ދެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އާންމުންގެ

 ހޯދައިގެން މިކަހަލަ އެސެސްމަންޓެއް ހެދޭނ . ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު މިފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ ، ޯބހިޔާވަހިކަން މި ޚިޔާލު

މިކަހަލަ  ދިމާވޭ.  އެަބ  މައްސަލަތަކެއް  ސޯޝިއަލް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  ޖެހޭގޮތުން  އުޅެން  މި  ގޭގޭގަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ހުރި 

ހަ ަބއި  ދާއިރު  އެސެސްމަންޓްއެއް  ކަމެކޭ.   އިންކްލޫޑްވެގެންމި  ލިޭބނެ  ފުރިހަމަކަމެއް  އިތުރު  ދިއުމަކ   ހެދިގެން  އެސެސްމަންޓް 

ަބއިވަރު އެސެސްމަންޓްތައް އަދި. އެހެންވ މަ އެަބއިވެސް މ ގަ  އަޅުގަނޑުމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގަ ހިމަނާފަ އެަބހުރި މިކަހަލަ 

ރަށް ފުރިހަމައަށް މިކަން ދާނެ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނ  އޭރަށް މި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ ހިމެނިގެން ގޮސްފިކަމަށް ވަންޏާ ވަ

މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެގަނެވޭނެ. އެކ  މި ޯބހިޔާވަހިކަން ޭބނުންވެފަ ތިބ  ކޮންަބޔެއްކަމާއި އެޭބފުޅުންނަށް ކޮށްދެވޭނ  ކޮންކަމެއްކަމާއި 

އަލް ހައުސިންގެ ވާހަކަ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޙްމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވ  ސޯޝި

އަޅުގަނޑުމެން   ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގަވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދިއިރުގަވެސް ހަމަ ހައި އެންޑް ހައުސިންއަށް

ންވ މަ މިކަހަލަ އެސެސްމަންޓަކަށް އެކަހަލަ ހައި އެންޑް އެޕާޓްމަންޓް އަޅައިފި ކަމަށް ވަންޏާ، އެަބ ހުއްޓޭ ތަނެއް ކަނޑައަޅާފަ. އެހެ

ކިހާވަރެއްގެ ޭބފުޅުންނަކަށްތޯ، މި ރަށުގަ އެަބތިިބތޯ އެފޯޑް ކުރެވޭނެ ަބޔެއް، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެކަހަލަ އެޕާޓްމަންޓް އެފޯޑް ކުރެވޭނ   

   ޝުކުރިއްޔާ.މި ސާރވޭގަ ހިމަނާލަން ޖެހޭ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހައުސިން ނ ޑް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. ދެން މ ގަ ބަލަން ޖެހޭނ  ރައްޔިތުންނަށް މ ތި 

ޮބޑަށް ބޭނުން ޖެހިފަ އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ކޮންގޮތަކަށްތޯ އެފޯޑް ކުރެވޭނ ، ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ޭބނުންވަނ . ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް 

އެމް.ޑ .ޕ  ވެރިކަމުގަ ޯބހިޔާކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިޔަށް ހިޔާވަހިކަމަށް އަޅާނުލާ ހަތް އަހަރު ވެރިކަން މި ދިޔައ . ފުރަތަމަ  މިވަނ . ޯބ
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ގެންގޮސް، އެ މަޝްރޫއު ވަކި ހިސާަބކުން ހުއްޓި، އެ ކަމަށް އަޅާނުލާ ހަތް އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އަނެއްކަވެސް އެ 

އެއްކަލަ ކުރ ގަ ހުރި ހައުސިން ރަށް ޮބޑުތަން އިތުރުވެސް ދިޔަ. އަލުން އަނެއްކާ މިސަރުކާރު އައިސް އަނެއްކާ މި ޖެހުނ   ޑިމާންޑަށް ވަ

އަހަރަކު   އަހަރު  ހަތް  ދަންނަވާލާނ   ފުރުސަތުގަ  މި  އަޅުގަނޑުހަމަ  ވައްދަން.  މ ހުން  އެތަންތަނަށް  މަރާމާތުކޮށް   100ޔުނިޓްތައް 

ކުޅުދުއްފުށ  ހައުސިން ޔުނިޓް އެސެސް ވިޔަސް އެަބ އެނގޭ މި  މަންޓެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް، ނުހަދަ ނަމަވެސް، ކޮންމެ ގޮތެއް 

ސިޓ ގަ ޑިމާންޑްއެަބ އޮތްކަން މި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ. އެ ހިސުާބން މި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އައި ނަމަ، 

ވަރަށް ޮބޑު ނަށް މިހާރު މިހާ ތަކުލ ފުގަ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަށް ނުޖެހުނ ހޭ.  ވެރިކަންތަކުގަ އައިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން

ވާނެ. ޑިމާންޑެއް އޮންނާނ  ފުރިހަމަވެފަ. ހަތް އަހަރު މިދިޔައ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ޕުރޮޖެކްޓެއް ނައިސްއޭ ުބންޏަސް އަނެއްހެން ދޮގަކަށް ނު

ވ ރާނާވާ ޔުނިޓް، އަދި ގެވަޅު ލިިބފައިވާ 200ން ދޫކޮށްލާފަ އިން ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ ޔަގ ނުންވެސް މި ސިޓ ގަ  އެއްހާ ހައުސިން 

ރި ފަރާތްތަކަށްވެސް ޯބހިޔާވަހިކަން ލިޭބނެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ނެތް. އެކަމާއި ގުޅިިގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ވަކާލާތުކު

ން. އެކަމުގެ ހަމަ ޔަގ ންކަމެއް ވަނ  ރައ ސުލް ޖުމަހޫރިއްޔާވެސް ދެއްވާފަ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ޮބޑު އެއްކަމަކ  ހައުސިން، ޯބހިޔާވަހިކަ

ަބޖެޓްގަވެސް އެަބއިން ހިމަނާފަ ހައުސިންގެ ޕުރޮޖެކްޓެއް. އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް ޔޫތް ޑޭގަ ރައ ސް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތެރޭގަ  

އިތުރު   އޮތ   ކު  1000ދަންނަވާފަ  މި  ޔުނިޓް  ރައ ސުލް ހައުސިން  އެކަމަށްޓަކައި  ދެއްވާނެކަން.  ގެނެސް  ސިޓ އަށް  ޅުދުއްފުށ  

ކަސް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދެން އެއާއެއްކޮށް މޭޔަރ، މި ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ކަންތައްތަކުގަ ވަރަށް ޮބޑަށް ފޯ

މިނިސްޓްރ ތަކުގަ ދަންނަވައިގެން މި ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތުގަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އެމް.ޕ   

    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހައްލުގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ގަނޑުވެސް ހަމަ ވާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ ، ނިމި ދިޔަ ދުވަސްތަކުގަ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ކުރ  ކިޔެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހެޔޭ  އަޅު

ފަށާފަ  ހިންގަން  މަޝްރޫއެއް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  އައިސްފަ  ވެރިކަމަށް  އެމް.ޑ .ޕ   ފެނުނު،  އުންމ ދުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ަބލާލަން. 

ވެރިކަން ަބޤާވާތަކުން ވައްޓާލާފަ، އެހިސާުބން އަޅުގަނޑުމެން ޯބހިޔާވަހިކަމަކަށް ކުރަމުން އައި އުންމ ދުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓި، ވަނިކޮށް  

އެތަންތަން ަބހާ   ވެރިކަމުން ފައިަބއިގެން ދިޔައ   މޮހޮރެއް އިސްކުރެއްހާވަރުވެސް އެ މަޝްރޫއަށް ޖަހައި ނުލާ. ވެރިކަން ކުރި ޭބފުޅަކު

އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނުނ  އެޭބފުޅަކު އެ ވަތްތާކަށް ވަދެ ނިކުމެފަ އެނެއްކާވެސް މާލޭ ސަރަހައްދުގަ މާލޭ ހުސްކޮށްފަ. ދެން  

ންގަވެސް، ސަރަހައްދުގަ ހުރިހާ ރްއޔިތުންނަށް ޯބހިޔާވަހިކަން ފަހި ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންވަނ  އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕޭ

ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް.  ވަނ   މި  ބިނާވެގެން  ކަމެއްވެސް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުންވެސް  ވޯޓް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ރައްޔިތުންވެސް މި އުޅެން ޭބނުނަވަނ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ. އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން މާލެގޮސް، އެތަން ތޮއްޖައްސާކަށް ދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން
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 ކޮންަބޔެއްތޯ، އެ ޭބނުންވަނ  ނެތިން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޭބނުންވޭ، ކުޅުދުއްފުށ ގަ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޭބނުންވެފަ ތިބ 

ކިހާވަރަކަށްތޯ، އެ ހުރިހާ އެސެސްމަންޓެއް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ހަދަން. އަޅުގަނޑުމެން އަަބދުވެސް ދައްކަމުންއައި ވާހަކައަކ ، 

މި ކޮޓަރިތަކުގަ، ޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ވާހަކައަކ ، އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕޭނަށް ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މަޖުބޫރުވި ވާހަކައަކ ،  އަ

ނ މަ. ޢާޠިފާވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އިޖުތިމާއ  މައްސަލަތަކެއް މި ދިމާވަނ ، އެއް ކޮޓަރ ގަ ތިން ހަތަރު ކުދިންނާ އެކ  ނިދަން ޖެހު 

ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޖެހުނ .    މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅުން ަބއްޓަން ނުކުރެވޭ. އެ މައްސަލަ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދައްކަން

 މޭޔަރވެސް އެންމެ ޮބޑަށް ފޯކަސް ކުރެއްވ  ހަމަ، ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވާގޮތުން ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ޯބހިޔާވަހި ކަމަށްވުރެ 

ކި މުހިންމު އިތުރު މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެކަންނޭގެ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް އެދެން މި އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ވަ

އެއް އަަހަރު ދުވަސް ނުނެގުމަށް. އަޅުގަނޑު އެދެނ  ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް، ދެމަސް ދުވަސް ތެރޭގަ މި އެސެސްމަންޓް ހަދާ ނިންމާފަ 

ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެ ތިިބ  ޭބނުންވެފަ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  މަސައްކަތްތައް ންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަކަށް  ފެންނާނެ  ގޮތެއް 

 ަބއްޓަންކުރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އް. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޝުކުރިއްޔާ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެ

ކުޅުދުއްފުއްޓަ ވާހަކަތަކުން.  މެންަބރުންގެ  ހިގައްޖެ  ހާމަވެގެން  އިތުރަށް  މިންވަރު  ތިިބ  މުހިންމުވެފަ  ޯބހިޔާވަހިކަން  ކ  ރައްޔިތުންގެ 

އިސްކަންދޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ    ހަޤ ޤަތުގަ ރަށްވެހިކަމުގަ ވަރުގަދަ ރަށެއް. ކުޅުދުއްފުށ ގެ ރައްޔިތުންނަކ  ރަށުގަ ދިރިއުޅެން

ޔިތުންނަށް ރަށުގަ ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން އިސްނަގައިގެން ކުރަން ރަށެއް. އެހެންކަމުން މިއަދު އެ ރައް

އައި އިރު ރަނގަޅު އެސެސްމަންޓެއް އެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަން. މިހާތަނަށް  އްވެސް ތާކުން ފެންނާކަށް ނެތް ޖެހޭނެ 

ތުން ހެދިފައެއް. އެހެން ނަމަވެސް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭންގައާއި އަޅުގަނޑުމެން އެކި ގޮތްގޮ

އާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އާއިލާ އެންމެ މަދުންވެސް އެަބތިިބކަން. މި  1200ެބލިެބލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަފްލ  އެަބ އެނގޭ  

، ކިތައް ރައްޔިތުންނަށް މ  މި ފަށާ މަސައްކަތަކ  ރަނގަޅު އަދަދުތައް ހިސާުބ އަކުރުން ޖެހުން. ކިތައް ރައްޔިތުންތޯ ޯބހިޔާވަހިކަން ބޭނުން

ޯބހިޔާވަހިކަމަކަށް ވަދެވޭނ . މިއ  އަޅުގަނޑުމެން މި އެސެސްމަންޓްގެ އެންމެ ޮބޑު ޭބނުމަކ . ދެން މެންަބރު ކިހާވަރެއް ދައްކާފަތޯ  

.  ޢާޠިފާވެސް ފާހަގަކުރެްވެވި ފަދައިން މި އެސެސްމަންޓާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހޯދިދާނެ އަދި އިތުރު މައުލޫމާތުތަކެއް ހުންނާނެ

ރ ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މި އެސެސްމަންޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުމަށް އަދި މި އެސެސްމަންޓްގެ އެހެން ކަމުން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަ

ކުއެޝްޝަނަރިއާ ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނ ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ހައުސިން ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވުމަށް. ޕްލޭނިންގ 
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ނެގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފަ ކައުންސިލްއަށް ހުށައެޅުމަށް. އަދި އެ މަސައްކަތް އެއާއި އެއްގޮތަށް ސިން ކޮމެޓ ން ކުރިޔަށް ގެންދާއެންޑް ހައު

 ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން.  މިގޮތަށް  ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .4

   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ހައުސިން ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޕްލޭނިންގ އެންޑް ހައުސިން ކޮމެޓ ން ހެދުމަށް  ޓްއެސެސްމެން  ނ ޑް  ހައުސިން

ހުށައެޅުމަށް   ކައުންސިލްއަށް  ކަނޑައަޅުއްވާފަ  ގެންދާނެގޮތެއް  ރިޔާސަތުން   މެންަބރުންގެ  ހުރިހާކުރިޔަށް  ފާސްވިކަމުގައި  ވޯޓުން 

 ނިންމެވިއެވެ. 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   
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 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 
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