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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   37ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2022  ޖެނުއަރ   26ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    37  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:11ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    36ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 އިންޑޯ ސްޯޕޓްސް ކޮމްްޕލެކްސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން.  3.2

   ށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ފްރުޓް ފުލައިސްގެ އުނދަގޫ ގަސްތަކަށް ލިބެމުންދާތ ވެ އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަ 3.3

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2



 

2ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް  .4

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 ( ކަރަންޓ ންގައި)  ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     37ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 37ކުޅުދުއްފުށި 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     37ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2022ޖެނުއަރ     26،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  އާޚިރާޖުމާދުލް  23ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    06ބަރުންގެ އަދަދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެނ09:11ްދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

މެންބަރު    . 06 މުޙައްމަދުކައުންސިލް  ރިޟްވާން  ދަންނަވާލާނަން،  .  ()ކަރަންޓ ންގައި  އަލްފާޟިލް  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ  އަޅުގަނޑު 

ޢާންމު  ވަނަ    36ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ކަނޑައެޅުން.    ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ބޭނުންވާ ބިން  އިންޑޯ ސްޯޕޓްސް ކޮމްްޕލެކްސް އެޅުމަށް 

ންދާތ ވެ އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކާއިމެދު  ފްރުޓް ފުލައިސްގެ އުނދަގޫ ގަސްތަކަށް ލިބެމު،  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 މަޝްވަރާކުރުން. 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ  ބަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން   އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ 

 ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 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

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

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

 ދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅު .6

ވަނަ ޢާންމު   37މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    36ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   36 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. ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  

 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

   ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .3

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

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

 އުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކަ .6

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    36ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން. އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަޅާނެ   ސް ކޮމްޕްލެކްސްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެނަށް ޔޫތު މިނިސްޓުރ ން މި ވަނ  ސިޓ  ފޮނުވާފަ އިންޑޯ ސްޕޯޓް

ސް ފޮނުވުމަށް. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ސިންތަޓިކް އާއި އަދި ސިންތަޓިކް ޓުރެކް ގާއިމް ކުރާނެ ބިމުގެ ކޯޑިނޭޓް  ކޯޑިނޭޓުސްިބމެގެ  

މިހާރުވެސް ޓްރެކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ތަން. އެހެންކަމުން   ޓްރެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފަ އަބަދުންސުރެ މި އޮންނަނ  ސްޓޭޑިއަމްގަ

ސް އަޅާނެ ިބމެއް ކަނޑައެޅުން. މި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ެބލި ެބލުމުން ފައި މިވަނ  ސްޕޯޓުސް ކޮންޕްލެކްމިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވި

ކޮމްޕްލެކްސް  ސްޓޭޑިއަމްގައި ބިމެއް މިހާރު  ސްޕޯޓްސް  ކުރެވޭނެވަރުގެ  . އެހެންކަމުން ލިޭބކަން  ނުނަގަ ނެތް  ހުރި ކޯޓްތައް  ގާއިމް 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓ އަށް  ރި  މުނިސިޕަލް  ކޮވާނ   ސްޕޯޓްސްށްކްއެސްޓް  ަބއްދަލުވުމަށް   ފަ  ސާވޭކޮށް  ިބމެއް  އަޅާނެ  ކޮމްޕްލެކްސް 

 ހުށައެޅުމަށް. އެހެންކަމުން މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ގެ ހުށައެޅުން ހުށައަޅާ ދެއްވުން އެދެން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

ޓ ން މިވަނ  ކޮންމެސް ވަރަކަށް އޮޕްޝަންސް ތަކެއް ަބލާފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ މިޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މުނިސިޕަލް ކޮ

 ޕްލޭން ޖާގައެއް. މިހާރު ލޭންޑް ޔޫސް ސައިޒު  މ ޓަރުގެ    7މ ޓަރު    40ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް އެަބ ބޭނުންވޭ    ސްޕޯޓްސް   މިކަމަކަށް  

އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލި އިރުގަ މި ސައިޒުގެ މި ިބން ލިެބން އަސްލުގަ ވަރަށް މަދު ތަނެއް މި ހުންނަނ . އަސްލުގަ ިބން ނުގެއްލި 

މި ވަގުތު އަދި ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭނެއް ކުރަން ވިސްނާފަވާ އިރުގަ މ  އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ފެނިފަ މި އިނ  ކޮރަލް 

ކޮމްޕްލެކްސް އެއ  ދެފަރާތުގެ މަގު އިންނައިރުގަ މަގަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ   . އެއ  ކަމަށްދެން ސްޕޯޓްސް ގެ ހުޅަނގު އުތުރު ކަންދަނޑު

ޔޫ  ިބމެއް.  ޔޫޓް މިނިސްޓްރ ގެ  އެއ  މިހާރުވެސް  ބަލާނަމަ  އެޖާގަ އެތަނުން ނެގެން އިނ މަ. ދެން އެއްގޮތަކުން   ތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ޔަތްކޮށް އަސްލުގަ މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އަށް ފެނުނ  އެ އ  އާކުން އެ ޖާގަ އެ ލިބެނ . އެހެންކަމުން މި ކަންކަމަށް ރިމިނިސްޓްރ ގެ ިބމަ

 ރަނގަޅު ތަނެއްގެ ގޮތުގަ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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އަ ކައުންސިލް މެންަބރު  މި ގަޫބލު ކުރަނ  މިހާރު  هللا. ްބދުޢަމަދު  ޙްޝުކުރިއްޔާ  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެ ފާހަގަ އަޅުގަނޑު 

ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް   ސްކުއަރ މ ޓަރުގެ ިބމެއް މި ސްޕޯޓްސް  1880ވެއްޖެކަމަށް. ދެން  ކުރެވިފަ އިން ލޮކޭޝަން އަކ  ކޮާބކަން ސާފު

ށް ވިސްނާފަ ކުޅިވަރު މި ޭބނުންވަނ . ދެން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ދުރު ރާސްތާގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލެއިންއަ

 ބިންތައް ގޮތުގަ ކަނޑައެޅިފަ ހުރި ބިންތައް ނެގުމަކ . މި ކަމަށް އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

 ލާނ ށްމި ފަދަ ތަނެއް މި ސިޓ ގައި ގާއިމް ވެގެންދާތ . ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮ   . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭމޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ 

މި ފަދަ   މިރަށުގަ  ގައި ރައ ސް ނަޝ ދު އެމް.ޑ .ޕ  ވެރިކަމުގަ ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލުން  2008ފުރަތަމަ ހަދާންވަނ     މ  އަޅުގަނޑު

 ކިޔާ  އިރުމަތި ދަނޑުޕްލެކުސް އެއް އަޅަން މަސަކަތް ކުރި އަދި ިބން ވެސް ކަނޑައެޅި ދިޔަ. އޭރުގަ ިބން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައ ކޮން

ވަރަކަށް އަހަރު ވ    15ވަރަކަށް އަހަރު ވ  އަނެއްހެން ަބލާ އިރު.    15ސަރަހައްދެއްގައި. އާދެ މިހާރު އޭގެ ފަހުން ގަތްގަނޑަކަށް  

ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ނެތިގެން ކިތައް ކުދިންގެ ހުނަރު   އޭރުވެސް މި ހިދުމަށް ޭބނުންވެފައި ތިިބ ަބއިވަރު ކުދިން ތިިބ. އިންޑޯއިރު  

ކަމެއް ނޭގެ ނެތިގެން ގެއްލިގެން މި ދިޔައ  މުާބރާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު. ގިނަ ފަހަރު މި 

ގަ އެއްވެސް މެޓެއް ނެތި ވަރަށް ހާލުގަ މި ޮބޑު އާަބދ ގަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެން. މިހާރު އަލުން އަނެއްކާ އެމް.ޑ .ޕ   ޖެހެނ  ވެލިގަނޑު

ޔޫތު މިނިސްޓުރ ގެ މި ހެޔޮ ަބދަލާއި އެކ ގަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ ކުރަން މި ސިޓ އަށް ވެސް ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ލިބޭތ    ،ސަރުކާރުގަ

ތަށް ވަރަށް އްކަޕ  މި ފަދަ ކޮމްޕްލެކްސް މިރަށަށް ގެންނަން ކުރެއްވި މަސަމް.ންތިޒާމް ކުރަން. އެކަމަށްޓަކާ އެމިފަދަ މުާބރާތްތައް އި

 އަޅުގަނޑު ރައްދު ކުރަން. ވަރަށް އުފާވޭ މި ކަމާ. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އްހާއްސަ ޝުކުރެއް އެފަރާތަ

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

ކޮމްޕްލެކްސް އަކ  މި ސިޓ ގައި ހުންނަން ޖެހޭ ތަނެކެވެ. ދެން މިހާރު  އިންޑޯ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  ސްޕޯޓްސް

ލިިބގެން ދިއުމ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ދެން އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިޭބ ގޮތުގައި މި މިފަދަ ކޮމްޕުލެކް ސް އެއް 

ބަލާލެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްގެ މުާބރާތްތައް  ކޮމްޕްލެސްގަ މި މުާބރާތްތައް ާބއްވާ އިރުގަ ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ މ ހުންނަށް  

އް ރޭވިފަ ހުރުން އެއ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންވެސް  ތެރެއިން ކަންތައްތަ

ވަނ  ތަކެއް  ޓާސްކު  ވެސްންމެނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގަ އެމ ހުން ޝާމިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު

ހަދަމުންދާ އިރުވެސް އެކުދިންނަށް އެކްސިސިަބލްވާ ގޮތައް މިވަނ  ރާވާފަ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކޮމްޕްލެކްސްތައް އެގޮތުން މަގު  ރާވާފަ.  
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މު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އަދި މި ގޮތައް މ ތި ޑިޒައިން ކުރެވިފަ ހުރުމަކ  އިންތިޒާމްތައް ހުރުމަކ  މުހިން  ށްހެދިގެންދާ އިރުގަ މިގޮތަ

ރަށަށް ލިިބގެން   އެއްސްއްމަދުވެސް ވިދާއެޅުވި ފަދައިން މި ފަދަ ކޮންޕްލެކްޙަކަމެއް. ދެން ހަމަ ކައުންސިލަރު މުއަޅުގަނޑު އުފާ ކުރާ  

 ދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަދި މި ކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ކޮމްޕްލެކްސް އަކަށް ކުޅުދުއްފުށި   ސްޕޯޓްސް   އެންމެންވެސް ފާހަގަ ކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން އިންޑޯ  .މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

ފަރާތްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށ ގައި އެަބތިބި. ބޭނުން ވެފާވާ މިންވަރު. ދެން ވަރަށް ގިނަ ކުޅިވަރު ތަކަކުން ރަންވަނަތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ 

 ގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނ  އެޭބފުޅުންގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާނއެހެން ނަމަވެސް ވޭތުވެ މި ދިޔަ ތާ

 ގެން މިދާ އިންޑޯ ިބމެންނަށް ލިނޑުތަން. ދެން މިހާރު އަޅުގަތްވަސ ލަތްތައް މަދުވެފަ އެ ވަސ ލަތްތައް މިރަށުގަ ޤާއިމް ކުރެވިފަ ނެ

ރަނގަޅު ޖާގައެއް ލިިބގެން ދާނެ  ،އާއި ގުޅިގެން ގިނަ މުާބރާތްތައް ޭބއްވި މި މުާބރާތްތައް ކުޅެވޭނެ ޖާގައެއް ކޮމްޕްލެކްސް ސްޕޯޓްސް

ން ހަމަޖެހިގެންދާއިރުގަ ކޮރަލް ދަނޑުގެ އުތުރު ކަނުން މިތަ  ށްށައަޅާފަ މި އިން ގޮތަހުކަމަށް. ދެން މިހާރު މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން  

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފެނޭ ޭބރަށް ނޫނ  ހުޅަނގު ފަރާތައް މި އިމާރާތް ޭބސް ވެގެން ދިއުން. އެގޮތުން ޭބސް ވެގެންދާ އިރުގަ 

މި އިނ ، އެހެން   އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން މެޗްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު ަބލާލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާ ގޮތައް ޑިޒައިން  400ގަ  މި އިމާރާތު

މިކަހަލަ ކަންތަކަށް ކުރިމަތިން ޖާގައެއް މަގަށް ނާރާ ގޮތައް ލާފަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ  އަޅުގަނޑަށް   ، އާމުން އެޭބފުޅުންގެ ޕާކިންވެއްޖެ

  ހ ވާ ގޮތުގަ ކުރިއަށް އޮތްތަނަށް ވިސްނާ ކަމުގަ ވާނަމަ ޓްރެފިކް ފްލޯ އާއި މިކަންތައްތަކަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ

 މޭޔަރ.

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   ރިޔާސަތުން 

ރައްޔިތުން ޭބނުންވެފަ    ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި ސްޕޯޓް ކޮމްޕުލެކްސްއަކަށް ކުޅުދުއްފުށ    މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ 

ވަނަ އަހަރުން   2010އަހަރު ނުވަތަ    2009ދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  އޫއްމަދު ދާޙަތިިބ މިންވަރު. އާދެ ކައުންސިލަރ މު

 ފެށިގެން ކުރ  އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި އޭރުގަ ޮބޑު ސްޕޯޓް ކޮމްޕުލެކްސްއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް ވެރިކަން 

އައި ވެރިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިުބނު ކޮމްޕުލެކްސްގަ އިނ    ން އަދި ދެ  .ޓިފައްަބދަލުވުމާއި ގުޅިގެން އެ މަސްރޫޢުވެސް ވަނ  ހު

ެބޑްމިންޓަން ކޯޓް އެކަނި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގަވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އެ ކޮމްޕުލެކްސްއަކ ވެސް ހުރިހާ ކުޅިވަރުތައް   2

ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޒުވާނުން. އެހެންނަމަވެސް އަދާހަމައަށްވެސް   ކެއް ކުރިކުޅެވޭނެ ފަދަ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތްތަ

މުޙައްމަދު  އިްބރާހ މް  ރައ ސް  އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާރުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  އެހެންކަމުން  ނުވެ.  ތަނަވަސް  މިއޮތ   އެފުރުސަތު 
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ށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާތ  އަޅުގަނޑުވެސް އެކަމަށް ކުޅުދުއްފުށ ގެ ދުމަތެއް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ފެއްޓުމަޚިޕްގެ ދަށުން މިފަދަ  ޝިޞާލިޙްގެ ލ ޑާރ 

ތުރު އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި މިއެޖެންޑާގައި ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ޭބނުންވާ ކަމަށްވާނަމަ އި

 އެއްފުރުސަތު ކައުންސިލަރުންނަށް އަރުވަން.

   ފުރުސަތު ދެވަނަ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މިއ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ދެކެމުންދާ ދުވަހެއް މ  ސްޕޯޓްސް  

ސް  ކޮމްޕުލެކްސްއެއް މިރަށުގަ ޤާއިމްވެގެން ދިއުން. މ ދެތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އެކި ދިމައިން ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕުލެކްސް އެޅުމަށް ބިންވެ

މިއަދު ސަރުކާރުން  މިފެންނަނ   ވާތަން  ހަޤ ގަތަކަށް  ކުރެއްވިއްޔާ  އިރާދަ  ހުވަފެން  މި  މިގޮތުން  މިވަނ .  ގޮސްފައި  ކަނޑައެޅިގެން 

. އަޅުގަނޑު ހަމަފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  މި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕުލެކްސް މިހާރު ޔޫތު މިނިސްޓްރ ން ޑިޒައިންތަކެއްވެސް ކޮށްފަ އެބަފެނޭ

ޕާޕޯސް ހޯލެއް ގޮތަށް، ނެޓް ޯބޅަ، ވޮލ  ޯބޅަ، ާބސްކެޓް ޯބޅަ،ހޭންޑް   ޔާ މަލްޓިއްއެަބހުރި. އެ ޑިޒައިންތައްވެސް ކޮށްފަ ހުރި ގޮތުންވެއްޖެ

ކުރެވެނ  މިހާރު މި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގަ ކޮމްޕެޓިޝަން ާބއްވާ އިރުގަ   ކުޅެވޭ ގޮތަށް މިހުރ . ދެން އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުޯބލް  

އެންމެ ޮބޑަށް އުނދަގުވަނ  ސަޕޯޓަރުން ެބލުމުގަ އެހުންނަ އުނދަގޫކަން. އެހެންވ މަ ފުޓްސަލްވެސް ފެންސެއް ޭބރުގަ ަބލަން މިތިެބން 

ވޮ މިކަހަލަ ޖެހެނ .  ހުރިތަނެއްނޫން.  ހަމަޖެހިފަ  ނެތޭ  އެއްގޮތަކަށްވެސް  އަނެއްހެން  އިންތިޒާމެއް  ެބލުމުގެ  އެއްޗެއްސަކ   ކަހަލަ  ލ  

 ކޮމްޕެޓިޝަންތަކުގަ އެންމެ ޮބޑު އެއްޗަކ  އެބަލަންދާ މ ހުން. އެހެންވ މަ އެމ ހުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ރ ތިކޮން ބަލަން ތިބެވޭނެ 

ޒާމް ހަމަޖެހިފަ ހުރ މަ މިއ  ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެގޮތުން މިކަހަލަ ހޯލެއް ހެދިއްޖެކަމަށްވަންޔާ ގޮތަކަށް އިންތި

ށްލަން ކޮމްޕެޓިޝަން ހޯލެއް ގޮތަށް ހެދިއްޖެކަމަށް ވަންޔާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑު މިއާއި އެއްކޮން ފާހަގަކޮ

ން މިރަށުގަ އަދި މިވ ހާ ތަނަށް ކުޅެވިފަނުވާ ކުރ ންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕުރެކްޓިސްތަކެއް ކުރެވިފަ ހުރ  ޓެނިސް. ޓެނިސް ޭބނު

ދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް އަލުގަނޑަށް ފެނޭ. ދެން  ދެން އެހެންކަމުން ޅެވިސިކަމަށް ވަންޔާ ކުއްމިކަހަލަ ކޮމްޕެޓިޝަން ހޯލެއް އައި  އަކ ވެސް

ތެއްގަ ވާހަކަ ދައްކާންލުން ރަނގަޅު ސަށް ޕޮސިިބލިޓ ސްތަށް ަބލާ މިނިސްޓްރ  އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަކ  މިކަހަލަ ހޯލެއް އަންނަ ފުރުމިކަމަ

ނޑަށް ކަމެއް ދެކެން. އޭރުން ހަމަ އެކަހަލަ ކުޅިވަރެއް، މުާބރާތް އެއްޗެހި  ާބއްވާ ލެވޭނެ ކަހަލަ  ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އަޚުގަނމެން އަޅުގަ

 ނޭ. އެހެންކަމުން އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ފެ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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ން ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު. މިހާރު އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުން ދެފުރުސަތުގައިވެސް ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެ

ކައުންސިލަރުންނަށް  ފުރުސަތުވަނ  އެރުވިފަ. އެހެންކަމުން އިތުރަށް ދެން ަބހުސްގެ މަރިޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ގަސްތެއް ހުރިހާ  

ފަ މިއޮތް ތަނުގަ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕުލެކްސް އެޅުމަށް ކޮރަލް ދަނޑުގެ ށްޕަލް ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮސިނުކުރަން. އެހެންކަމުން މިހާރު މުނި

 ށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ  އެގޮތަށް ވޯޓް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.  ތެރޭން ިބންނެގުމަ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 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

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ސ.މގެ ިބމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް 1880އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ކޮރަލް ދަނޑުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުން  

 ަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ހުރިހާ މެން
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރެވިދާނެ   • ގެނައުމަށް  ހައްލު  އެކަމަށް  ލިބެމުންދާތ ވެ  ގަސްތަކަށް  އުނދަގޫ  ފުލައިސްގެ  ފްރުޓް 

 ކަންކަމަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޝަކުވާ އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތ  ަބއެއް އާންމު ފަރާތްތަކުމި ނަންަބރު  

މިކަމަށް  ދެން  އުޅޭކަން.  ޖެހިގެން  އުނދަގޫ  ފުލައިގެ  ފުރުޓް  މި  ގަސްތަކަށް  އަނުބ  ހާއްސަކޮން  ވަކިން  މިހާރު  ކުރަމުންދާތ ވެ. 

ކަމެއް އޮތްތޯ އަދި މިކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނ  ކޮންކަހަލަ އެހ ތެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ

ނަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ . އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ކައުންސިލަރުން

 ފުރުސަތު އަރުވަން.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

އަ  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު  ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ      ދެއްކެވި 

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ފުރުޓް ފުލައިސްއަކ  އަޅުނޑުވެސް ަބލާލި ބެލުމުން އެގްރިކަލްޗަރު ސެންޓަރުންވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ލެވިފަ މިވަނ . އެއ  ހަމަ ވަރަށް ނުރައްކާ އެއްޗެއް، ދެން މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާފިކަމަށް ވަންޔާ  މިވާހަކަ ދައްކާ

މި ޝ ޒަނުގަ ހަމައެއްވެސް އަނެބއް ނުލިުބމަކ  އެކަށ ގެންވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަމަށް ވަނ . އެހެންކަމުން މިކަން އަސްލު 

އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެންނަން. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ސަމާލުކަން ދ ގެން  

މިނިސްޓްރ ގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް މިކަން ގެނުވަން. އެހެންވ މަ އެ ސަމާލުކަން ގެނުވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތަށް  

 ން ލެޓާއެއް ފޮނުވާލުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިނިސްޓްރ އަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ަބއްޓަންކުރަން އަޅުގަނޑުމެ

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ލިބެމުންދާތ  މިކަމާއި ގުޅިގެން މި އަނބު މޫސުމުގަ  ޝުކުއިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނ  ފުރުޓް ފުލައިސްގެ އުނދަގޫ ގަސްތަކަށް  

ކުރެއްވި ގޮތަށް  އެލިބެންޖެހޭ ނަފާ ނުވަތަ އެލިބެންޖެހޭވަރަށް އޭގެން ފައިދާ ނުލިބި ދާނެކަމަށް. އެހެންވ މަ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު އެފާހަގަ 

ސޯ އިތުރުން  އެދުމުގެ  އެހ އަށް  ފަރާތުން  މެދުޝަ މިނިސްޓްރ ގެ  މ ޑިއާ  މަސައްކަތްތަކެއް ލް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާއި  ވެރިކޮށް 
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 ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރުމަކ ވެސް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވ މަ ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   

ކުރުމަށް ޝަކުވާއެއް ކަހަލަ ގޮތަށްވިޔަސް  ކަން އިތުރުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭ އާންމުންގެ ފަރާތުން މިފަދަ ހޭލުންތެރި

ރިކަމާއި އެންމެންގެ ފައިދާއަށް ހުށައެޅިފަ އޮތް ޝަކުވާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މ  ހަމަ އެންމެންގެ ރައްކާތެކައުންސިލަށް ހުށައެޅިފައިވާތ .  

ދެކެނ . ދެން ވަރަށް ގިނަ މާތަށް މިފަހަރު އަނުބގަސްތަކަވެސް އަދި ޖަނުބރޯލްގަސްތަކުގަ ވެސް އެަބހުރި އަޅާފަ. މި ފަހަރަކ  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑަށް ފަހަރެއްކަމަށް  ގިނަވި  ވަރަށް  މާތަށް  ހަމައަށްވެސް  ހޫނުވ މަ  ގޭތެރެއާއި  އުނދަގޫ  މ ގެ  އެެހެންކަމުން  ލަފާކުރެވެނ .   

ޑު ފޯރާނެކަމަށް. ކޮޓަރި ތެރޭގަވެސް ފުރުޓް ފުލައި އެނުބރޭނެކަމަށް މިހާރު މިދާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނ . އެހެންވ މަ އަޅުގަނ

ރުން ފެށިގެން. އޭރުން ހޯމް މޭޑް ފުރުޓް ފުލައި ޓްރެޕްތަކާއި އެދެނ  ސޯޝިއަލް މ ޑިއާ ކެމްޕޭންއެއް މ ގެ ތެރޭން ޖައްސަން. މިހާ

އެއްޗެހި ހަދާނެ ގޮތްތަކާއި މިކަހަލަ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެނަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ދެވޭނެ. އޭރުން ގޭގެ އާއި ގަސްތަކުގަ އާއި 

ކޮންޓްރޯ އާާބދ   މ ގެ  ފުދޭވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހަރުކޮށްގެން  ލަފާކުރެވެނ . އެއްޗެހ ގަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުރެވިދާނެކަމަށް  ލް 

   މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ނިމުނު އިރު ދެ ހުށައެޅުމެއް .  ދާއޫދު  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު އައިޓަމްއަށް  މި 

އަޅުގަނމެނަށް ހުށައެޅިފަ. އެއްކަމަކަށް މިނިސްޓްރ އަށް ސިޓ އެއް ފޮނުވާ މިކަމުގަ މިނިސްޓްރ ގެ އެހ އަށް އެދުން. އަނެއް ކަމަކަށް 

ހޭ ރައްޔިތުން  ގުޅިގެން  މިކަމާއި  ކެމްޕޭންއެއް  މ ޑިޔާ  ހުށައެޅުންވެސް ސޯޝިއަލް  ދެ  މި  އެހެންކަމުން  ހިންގުން.  ލުންތެރިކުރުމަށް 

 ހުށައެޅިފަ އޮތުމާއި އެއްކޮށް އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެނަށް ހުޅުވާލާނަން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރުމަށް.     

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ކޮާބތޯ  ހައްލަކ   މިކަމުގެ  ފޮނުވުމަށް  ސިޓ އެއް  މިނިސްޓްރ އަށް  ހުށައެޅުން  އަޙުމަދުގެ  ކައުންސިލަރ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކ  ހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . ބެލުމަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރ އިން ދެވޭނ  ކޮންކަހަލަ އެހ ތެރިކަމެއްތޯ  
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އަދި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދުގެ ހުށައެޅުން. އެއ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭކަމެއް. އެއ  

 މ ހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ސެޝަންތައް ޭބއްވުމުގެ ަބދަލުގަ ސޯޝިއަލް މ ޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ކުރ މަ، މ ގެ ނަތ ޖާ ރަނގަޅުކަމަށް މިހާރު

އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނަނ . މި ދެ ހުށައެޅުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން މި ފުރުސަތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

ޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގަ ހިމަނާފަވާނެ މިކަހަލަ ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ޭބނުން، އަޅުގަނ

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް. އޭގެ ތެރޭންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . ޝުކުރިއްޔާ 

 އުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކަ 

ިބ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެ ހުށައެޅުން އެއްކޮށްލުމާއި އަދި މިކަމުގަ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ ދަރިން އެަބތި 

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސެޝަންތަކެއް ނަގައިދިނުން އެއ  ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް މިތާ ހަނިމާދޫ އެގްރ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގަ. އެކަހަލަ ފަރާތެއް  

މިކޮޅުގަ ސެޝަންތައް ނަގައިދިނުން.  ގެނެސް  އެކްސްޕާޓެއް  އިތުރުކޮށްލާނަން  ހުށައެޅުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވ މަ  ދެކެން.  ކަމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރ އެހެންވ މަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުވެސް މިވަނ  ނިމިފަ. ތިން ހުށައެޅުމެއް މިހާރު މ ނ  ހުށައެޅިފަ. ކައުންސިލް މެންަބ

މިނިސްޓްރ އަށް ސިޓ އެއް ފޮނުވާ މިކަމުގަ މިނިސްޓްރ ގެ އެހ އަށް އެދުން.  އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާ  

ން.  ދެން މި އިން ހުށައެޅުމަކ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމެއް. ސޯޝިއަލް މ ޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް އެވެއާނެސް ޕުރޮގްރާމް ހިންގު

 މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. ތިން ވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު

ރުމުގެ އޫދު ހުށައަޅުއްވާފަ އިން ހުށައެޅުމެއް. އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ އެހ ތެރިކަމާއިއެކު އެތަނުން އެކްސްޕާޓެއް ގެނެސް ހޭލުންތެރިކުދާ

ޓަށް ޕުރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހިންގުން. މި ތިން ހުށައެޅުމަށްވެސް ވަކިން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ . އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މި ވޯ

މިނިސްޓްރ އަށް ސިޓ އެއް ފޮނުވާ މިކަމުގަ ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާ  އަހަނ   

 ގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. މިނިސްޓްރ ގެ އެހ އަށް އެދުން. މި

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ފެންނަކަމަށް  ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ     އެދުމަށް  އެހ އަށް  މިނިސްޓްރ ގެ  މިކަމުގަ  ފޮނުވާ  ސިޓ އެއް   މިނިސްޓްރ އަށް 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އަހަނ    މި  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމި  ހުށައެޅުމަކަށް  ހުށައެޅުދެވަނަ  ހުށައެޅުއްވި  މޭޔަރ  މ ޑިޔާ  ން،ޑެޕިއުޓ   މެދުވެރިކޮށް   ސޯޝިއަލް 

ދާއޫދު ވަނ  ދާއޫދު ކުރައްވާފައި. ހިންގުން. ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު  ފެނިލައްވާ   މިހުށައެޅުއްވުމަށް  އެވެއާނެސް ޕުރޮގްރާމް 

 ން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. މެންަބރު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

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

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 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

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

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

 ދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅު .6

މ ޑިޔާ   ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ    ހިންގުމަށް  ސޯޝިއަލް  ޕުރޮގްރާމް  އެވެއާނެސް  ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް    މެދުވެރިކޮށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މި ަބހުސްގެ އެންމެ ފަހުން އައި ހުށައެޅުމެއްވ މަ އަޅުގަނޑު ތާއ ދު އެަބ ޭބނުންވޭ. މުޙައްމަދު ދާއޫދު ށް އަދި  ހުށައެޅުމަ  ތިން ވަނަ

. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ އެހ ތެރިކަމާއިއެކު އެތަނުން އެކްސްޕާޓެއް ގެނެސް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުން

 ގުން. ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ  މިވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. ޕުރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހިން

ގެނެސް  އެކްސްޕާޓެއް  އެތަނުން  އެހ ތެރިކަމާއިއެކު  އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ  ހަނިމާދޫ  އަހަނ ،  ވޯޓަށް  މި  މިހާރު  ކަމުން  އެހެން 

 ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން.  ވުމަށްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕުރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހިންގުމަށް. މިހުށައެޅުއް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ގެނެސް    ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ    އެކްސްޕާޓެއް  އެތަނުން  އެހ ތެރިކަމާއިއެކު  ސެންޓަރުގެ  އެގްރިކަލްޗަރ  ހަނިމާދޫ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.   ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހިންގުމަށް ފެންނަކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕުރޮގްރާމް

ފްރުޓް ފުލައިސްގެ އުނދަގޫ ގަސްތަކަށް ލިެބމުންދާތ ވެ އެކަމަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އެހެންވ މަ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންަބރު ތިނެއް،  

 ގެ ތެރޭން ހުށައެޅުނު ތިން ހުށައެޅުންވެސް މިވަނ  ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަޤްލަިބއްޔަތުން ފާސްވެފަ. މަޝްވަރާ ނުކުރެވު

 މިއަދަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަވާ ތިން އައިޓަމްވެސް މި ނިމުނ . އެހެން ކަމުން މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން މިހާ ހިސާުބން މި ނިމުނ .  

 

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 
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