
 

1ގެ   24ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   40ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2022  ފެްބރުއަރ   16ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    40  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:53ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ލެްޕޓޮްޕ ގަތުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.   20ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުން ބޭނުން  3.1

 ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް އޮފ ސް ޔުނ ފޯމް ހޯދުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.2

 މާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ފޯލްޑަބަލް ޗެއަރ، ޓޭބަލް އަދި ޓެންޓް ގަތުއިވެންޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް  3.3

 ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުން. ކުނިކޮށ ގެ  3.4

 ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި ބައިވެރިވުމާއިމެދު ގޮެތެއް ނިންމުން.   3.5

 ޓެކާސް މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރަށް އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.6

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 



 

2ގެ   24ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ   .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

 ވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟް .5

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     40ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 40ކުޅުދުއްފުށި 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     40ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،    2022  ފެބްރުއަރ   16،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ރަޖަބު   15ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

   . 07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 09:53ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި  ދަންނަވާލާނަން،  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ  އައިޓަމް  ؛ އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލްގެ    01އެޖެންޑާ 

ގަތުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.    20ން ބޭނުން ކުރުމަށް  ސްޓާފު   އޮފ ސް   ސްޓާފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ  ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ލްެޕޓޮްޕ 

  ޓެންޓް   އަދި  ޓޭބަލް  ، ޗެއަރ  ފޯލްޑަބަލް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  އިވެންޓްތަކުގައި،  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް    . ނިންމުން  ގޮތެއް  ހޯދުމާއިމެދު  ޔުނ ފޯމް

ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުން.   ، 04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ނިންމުން  ގޮތެއް  ގަތުމާއިމެދު ،  05އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ކުނިކޮށ ގެ 

ޓެކާސް މުބާރާތުގެ ތިން    ، 06އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި ބައިވެރިވުމާއިމެދު ގޮެތެއް ނިންމުން.  

 ވަނަ ބުރަށް އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 



 

3ގެ   24ޞަފްޙާ:   

 

 

 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ  ބަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ންވާ މެންބަރެއް ވާނަމައެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނު 

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 07 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

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .7

ވަނަ ޢާންމު   40މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 



 

4ގެ   24ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ގަތުމާއިމެދު   ލެޕްޓޮޕް   20  ކުރުމަށް   ބޭނުން   ސްޓާފުން   ކައުންސިލްގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އެސް.ޖ އަށް ކުޑަކުޑަ ތަފްސ ލެއް ދެއްވުމަށް އަރުވަން. 

 ޢާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ސެކެރްޓަރ  ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

ލެޕްޓޮޕަކ    ވިހި  ގަސްތުކުރާ  މި  ގަންނަ  ަބއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރި  ކޮށްފަ  ޕުރޮޖެކްޓް  ގުޅުމަށް  މިހާރުވެސް  އަލަށް  ސްޓާފުންނާއި 

ވާތ ވެ މަސައްކަތަށް ުބރުއަރަމުން -ކައުންސިލުގަ ބޭނުންކުރަމުންދާ ަބއެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ވަރަށް ޮބޑަށް އައުޓް ޑޭޓްވެފަ 

ަބލްކޮށް ގެންދަންވެގެން ދާތ ވެގެން، އެ އެއްޗެހިތައް ރިޕްލޭސް ކުރަމުން ދާތ ވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޮބޑަށް މިހާރު މި ގަސްތުކުރަނ  މޫވަ

ގެ 2010ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރސް ނުގަނެ ލެޕްޓޮފަށް ހުރިހާ ސްޓާފުންވެސް ަބދަލުވާ ގޮތަށް. ަބއެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަކ   

ވެ، އިސްމާޢ ލް ން ގަނެފަ ހުރި އެއްޗެހި ވ މަ ސާވާއަށް ވައްދަންވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން އަންނާތ ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ކުރި

ޑޭޓްވެފަ ހުރި ސިސްޓަމްތައް ރިޕްލޭސް ކުރުމާއި އަލަށް -މެން ޢަލ  އިްބރާހ މްމެން ބޭނުންކުރައްވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް. އައުޓް

.ޓ  ލެޕްޓޮޕް ތެރޭގަ ހިމެނެނ . ދެން އެކަމާއި ގުޅޭ ޑ ޓެއިލް ރިޕޯޓެއް އިންނާނެ އައި  20ން ޖެހޭ  ހޯދަ އިތރަށް  ގުޅޭ ސްޓާފުންނަށް  

 އޮފިސަރ ލައްވާ ތައްޔާރުކޮށްލާފަ. އިދާރ  ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަ ޖެހޭނެ ޚަރަދު. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޑާގަ އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު މި ގަޫބލުކުރަނ  މެންަބރުންނަށް މ ތ ގެ ތަފުސ ލު މެންަބރުންނަށް ދެއްވައިފި ކަމަށް. އެހެން ކަމުން މި އެޖެން

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުން މެންަބރުން އިޝާރާތްކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

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

އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މި ދޭކޭ ގޮތުގަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންވެސް މި ދަނ  ސްމާޓް ސިޓ  ކައުންސިލަކާއި ދިމާއަށް ދާއިރުގަ، މި ގޮތަށް 

ހަލަ މަސައްކަތްތަކަކ  ހަމަ މ ޓިންގގަ ތިބެގެން  ވޯކް ކުރެވޭނެ އެރޭންޖްމަންޓްތައް ގެންނަން ޖެހޭ. ަބއެއް ކަ  ތަންކޮޅެއް މޯަބއިލްކޮށް

ހުރިހާ  ގެނެވޭނ   އެރޭންޖްމަންޓެއް  ކޮށްލެވޭނެ  މަސައްކަތް  ތިެބގެން  މ ޓިންގގަ  އެގޮތަށް  މަސައްކަތްތައް.  ކަހަލަ  ޖެހޭނެ  ކޮށްލަން 

މި ލެޕްޓޮޕް ގެންނަން.   20ރަށް ތާއ ދު   ޭބފުޅުންވެސް ލެޕްޓޮޕަށް ޗޭންޖްވެގެން. އެހެން ވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ވަ
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ކަނޑައެޅިފަ  ހުންނަންވާނެ. އޭރުން އޭތި ޝެއާރ ކޮށްލ މަ އަޅުގަނޑުމެނަށް މ ގަ ަބޖެޓަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ އެސްޓިމޭޓްސް ތަކެއް  

 ަބޖެޓް ސ ލިންގއެއް ކަނޑައަޅަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

 އިތުރު އެއްވެސް މެންަބރެއް ފުރުސަތެއް ބޭނުންފުޅުކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

އިތުރު  ދައްކާނެ  މިކަމުގައި  އެނގޭތި  ކަމެއްކަން  މުހިންމު  ކަމަކ   މި  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ކުރާގޮތުގައި  ގަޫބލު  އަޅުގަނޑު 

ހުރިހާ ވާހަކަތަކެ ގޮތުގަ  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  އޮފ ހުގެ  އެހެންވ މަ  ނުހުންނާނެ.  އް 

 ށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.ގަތުމަ ލެޕްޓޮޕް 20 ކުރުމަށް ބޭނުން ސްޓާފުން ކައުންސިލްގެމެންަބރުންވެސް ދެކެނ . 

 ވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއް

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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
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 މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 ފާސްވިކަމަށް  ގަތުމަށް  ލެޕްޓޮޕް  20  ކުރުމަށް  ޭބނުން  ސްޓާފުން  ދެއްވާފައިވާތ ވެ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުންވެސް  ހުރިހާ    

 ވެ. ނިންމެވިއެ ރިޔާސަތުން

 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ހޯދުމާއިމެދު   ޔުނ ފޯމް   އޮފ ސް   ސްޓާފުންނަށް   ކައުންސިލްގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެއްޗެހި ނިމި މިހާރު ިބޑަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އޮފ ސް ޔުނ ފޯމް އެވަނ  ޑިޒައިންއާއި އެއްޗެހި ނިމި މައުލޫމާތު ޝ ޓާއި  

ަބހުސް   އެޖެންޑާގައެހެން ވ މަ މި    ދެވޭވަރަށް ރެޑ ވެފަ، ސްޓާފުން އެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުލަ ތަކާއި އެއްޗެހި ފާހަގަކޮށް ނިމިފަ. 

 ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ކަމެއްކަން.   ޔާ ޝުކުރިއް މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  މިހާރަށްވެސް  މިހާރުން  ހެދުމަކ   ޔުނ ފޯމް  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބއެއް މަސައްކަތްތައް ހުންނަ ގޮތުން ަބއެއް ސްޓާފުން މި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނ  އޮފ ސް މާހައުލުން ޭބރުގަ. 

އެނގޭނެ ކަހަލަ ޔުނ ފޯމެއްގަ ހުރުމަކ     މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހޭ އިރުގަ އެއ  ކޮންތާކު ކާކުކަންއޮފ ސް މާހައުލުން ޭބރުގަ

 މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އިއްޔެވެސް ކުނިކޮށި ކައިރ ގަވެސް ހަރަކާތްތެރިވ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުން، ސ ސ ޓ ވ  

ަބއެއްކަން އެމަސައްކަތް ކުރަނ  ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަ ސައްކަތްތައްް ކުރިޔަށް ގެންދިއަ. އެކަހަލަ ކަންކަން ކުރާ އިރުގަވެސް ކޮން 

 އެނގޭނެ ކަހަލަ ޔުނ ފޯމެއްގަ ތިުބމަކ  މުހިންމުކަމެއް. ޤަުބރުސްތާނުގަވެސް މަސައްކަތް އެަބ ކުރޭ، ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރަމުންދާއިރު ސިޓ  ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ ސްޓާފުން އެގޮތަށް ޔުނ ފޯމެއްގަ ފެނުމަކ  އެަބ ކުރޭ. އެމަސައްކަތްތައް

 ޝުކުރިއްޔާ    ހަމަ މުހިންމުކަމެއްކަމުގަ ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހު  ަބހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތެއް  ހުރިނަމަ   ޅުވާލާނަން.ދެވަނަ  މެންަބރެއް  ބޭނުން  ވަޑައިގަންނަވަން  ަބއިވެރި  ަބހުސްގަ 

  ފާހަގަކޮށްލަ ދެއްވެވުން އެދެން. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

 ދިޔަ ސަޕޯޓް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.ންއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޔުނ ފޯމް ހެދިގެން ދާއިރު މޭޔަރގެ ފަރާތުން ލިުބ  އަޅުގަނޑު

މްގެ މި ޔުނ ފޯމް އެއްކޮށް ޑިޒައިން ކުރ  މޭޔަރ ހަމަ އަމިއްލައަށް. ތަންކޮޅެއްކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާުބވުމުގެ ކުރިންވެސް ޔުނ ފޯ

ވި، އޭރު ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާއިވެސް ހަވާލުކުރިހެން ހ ވަނ  ޔުނ ފޯމް ކުރެހުމުގެ ކަންކަން. ފަހުން އޭތި ކެންސަލު ކޮށްލާފަ ވާހަކަ ދެކެ

 މޭޔަރ ހަމަ ޔުނ ފޯމް ޑިޒައިން ކޮށްފަ އެވަނ . އެކަމަށްޓަކައި މޭޔަރ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޔުނ ފޯމެއް އިނުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްގެ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ގަނޑުވެސް ދެކެނ . ގޮތުގަ އަޅު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންނަށް މިހާރު މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެން ކަމުން އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާކަން 

ވާނަމަ  ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  ފެނިށް  ހޯދުމަ   ޔުނ ފޯމް  އޮފ ސް  ސްޓާފުންނަށް  ކައުންސިލްގެއަޅުގަނޑު ގަސްތެއް ނުކުރަން މި އެޖެންޑާގަ.  

 ދެއްވެވުން އެދެން.  ވޯޓް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
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 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

 އްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙަ .5

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 ށް ފެންނަކަމަށް ހޯދުމަ  ޔުނ ފޯމް  އޮފ ސް  ސްޓާފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުންވެސް  ހުރިހާ    

 ވެ. ނިންމެވިއެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ގަތުމާއިމެދު   ޓެންޓް   އަދި   ޓޭބަލް   ، ޗެއަރ   ފޯލްޑަބަލް   ކުރުމަށް   ބޭނުން   އިވެންޓްތަކުގައި  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން   

އަޅުގަނޑުމެންވެސް ،  ފާހަގަކުރެވޭ ޓެންޓަކ  ރެޑް ކުރެސެންޓް އަދި ބ އެމްއެލް އިންވެސް މި ގެންގުޅޭ ކަހަލަ ޓެންޓްތަކެއް މިތާގަ މި  

ރެވިގެން މުސްތަގްބަލުގަ، ކުރިޔަށް ހުރި އިވެންޓްތަކުގަ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދޭ ޓެންޓްތަކެއްގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަކު

ތް ޑޭ ކަހަލަ ޮބޑެތި އިވެންޓްތައް ހޯސްޓް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރި އިރު، އަޅުގަނޑުމެން އަތުގަ ނެތުމުންވެސް ދިޔަ ޔޫ

، ޮބޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުން. އަދި ކައުންސިލްގެ އިވެންޓްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުން. އެގޮތުގެ މަތިން   ްބރޭނޑް ޖެހި ޓެންޓްތަކަކާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެފަދަ އިވެންޓްތަކެއް  ކައުންސިލްގެ
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މި  ކަމުން  އެހެން  ހިމަނާލެވިފަ.  މިހުރ   ޓޭަބލް  ޓޭަބލް  އާއި  ޗެއަރ  ފޯލްޑަަބލް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ތެރޭގަ  ހޯދުމަށް. ޓެންޓް  ޓެންޓް 

 ަބއިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންަބރުން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.   އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ޭބނުން،  ޝުކުރިއް ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  އެަބހުރި ޔާ.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހިންގާއިރު  ހަރަކާތްތައް  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ 

ވަނ  ވަރަށް ގިނަ ގޮން ޖެހުންތައް، އެ ހަރަކާތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގަ ރައްޔިތުންނަށް ޑެލިވާ ކުރަން. ބަލާލިއިރު އެންމެ ޮބޑަށް ދަތި

ގަނޑުމެން އެ ބޭނުންވާ ކޮލިޓ ގަ ސިލްގަ ނެތ މަ. ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އަޅު ތިުބނާ ކަހަލަ ޓެންޓްތަކާއި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުން

އަދި އިވެންޓެއް ވިޔަސް ާބއްވަން. ޓެންޓް އެކަންޏެއް ނޫން، ކުރިޔަށް އޮތްތާނގަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުާބރާތް ވިޔަސް  

އެކަން ކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގަ ަބއިވަރު ސާމާނު އެަބހުރި އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުން ލެވެލްގަ  

މިކަހަލަ ޮބޑެތި އިވެންޓްތައް ގެންދަން، މިސާލަކަށް އޯޕަނިންގ ސަރަމަނ އެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ގެންދަން ަބލާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް 

ފަހަރު ޓެންޓްކަމަށް ވިޔަސް ކުރިޔަށް ވިޔަސް ކައުންސިލަށް ހޯދަން ޖެހޭ ވަރަށް ދަތިވޭ ލައިޓްސް އެ ކަހަަލަ އެއްޗެހި ނެތ މަ. އަދި މި

 ޝުކުރިއްޔާ.   ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އަދި މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސް ކުރުމަށް އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

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

މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދު އިވެންޓްތައް ޭބއްވުމުގެ އިތުރު ލުއި ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެ އަޅުގަނޑުމެނަށް މި   ޝުކުރިއްޔާ 

. އަޅުގަނޑު ކޮލިޓ ގެ ވާހަކަ އެ ދެންނެވ ރިޟްވާންވެސް ދެން ލިޭބނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެރޭންޖްމަންޓް ހެދިފަ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. 

ލަން ޭބނުންވަނ  ފޯލްޑަަބލް ޗެއަރ، ފޯޑަަބލް ޓޭަބލް އަކ  އެކި ކޮލިޓ ގަ ހުންނަ އެއްޗެހި. އެ ހޯދާ އެއްޗަކ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށް

 ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަހަށް ޭބނުންކޮށްލެވޭނެ އެއްޗަކަށް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވ . ފޯޑަަބލް ޗެއަރ އަދި ޓޭަބލް 

ރަށް އާދައިގެ އެއްޗެހި، އަވަހަށް ހަލާކުވެދާނެ، އެހެންވ މަ ހޯދާއިރުގަ، ގަންނަ އިރުގަ ތަންކޮޅެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބެލުން އެަބހުރި ވަ

 ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ  
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

މިވަނ    މިހާރު  މެންަބރުންނަށް  އެދިލެއްވި  ފުރުސަތަށް  އަހާނ  ަބހުސްގަ  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވ މަ  ނިމިފަ.  އަރުވާ  ފުރުސަތު 

ގޮތައް މެންަބރުން   އެ  ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓެންޓް، ޕޯޓަަބލް ޗެއަރ، ޕޯޓަަބލް ޓޭަބލް ގަތުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ  އިވެންޓް

 ވޯޓްލެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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

   ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .3

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

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

 ޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 ޓެންޓް  އަދި  ޓޭަބލް  ،ޗެއަރ  ފޯލްޑަަބލް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  އިވެންޓްތަކުގައި  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުންވެސް  ހުރިހާ  

 ނިންމެވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ފެންނަކަމަށްށް ގަތުމަ
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 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓެއް   ރޭނުމަށް   ވަށާފާރު   ކުނިކޮށ ގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިރަށުގެ ކަންތައް    އުނދަގުލަކަށްވެފަ އޮތް  އެންމެ ޮބޑު  މިހާރު  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އާންމުންނަށް

ން ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލައަކ . އެތަކެއް ޒަމާނެއްވެފަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އަދި މިހާތަށް ހައްލެއް ނުލިިބ އޮތް ކަމެއް މިކަމަކ . އެހެން ކަމު

ސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަވަނ . ލައިޓްވެސް  މިހާރު މިހާތަނަށްވެސް، މިދިޔަ ދެމަސް ތެރޭގަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް މަ

މުހިންމު ކަމެއް ހަރުކުރެވި، ކެމެރާވެސް ހަރުކުރެވިފަ މި ވަނ . އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް މިތަން މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން  

ފާ ވަކިކޮށް މިތަނުގެ ވަށާފާރެއް ރޭނުމަކ . އެގޮތުގެ މަތިން ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު  ރު ރޭނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް މިތަނުގެ އިން 

 8ފޫޓަށް އަދި    8އަޅުގަނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަން، އަދި ފުލް ބ އޯކިއުއެއް ހެދިފައެއް ނެތް. ސްޓޭއިއަމްގެ އިރުދެކުނު ކަނުންފެށިގެން  

ހިސާުބ މ ނ  ދޫކޮށްލާފަ  މި ހިސާުބ ދޫކޮށްލާފަ، ޮބޑަށް އޮފ ސް އިމާރާތެއް އައިސްފާނެތިން މި ޕައުންޑޭޝަން އަޅާފައިންޗި ެބރިޔެއް. 

ފޫޓްގެ އުސްމިނަކަށް ރާނަން. ދެން މިތަނުގަ ޕައުންޑޭޝަން   6އިތުރަށް އެ ޚަރަދު ނުކުރުމުގެ ގޮތުން. މި ހިސާުބން ފްރޮންޓް ފާރު  

ރު ދާކަމަށް މިލިއަންވަ  2ފޫޓްވަރު ރާނާލާފަ ަބއިންދަން. މިހާވަރަށްވެސް ރަފްލ  އެސްޓިމޭޓް ކުރާއިރުވެސް    4އަޅާފަ އިން ހިސާުބގަ  

އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަވ . މި ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބޖެޓުގަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިން 

ރުފިޔާ ވަރު   500000މިލިއަން. އަދި އޭގެ އިތުރުން އުޅޭނެ ަބއެއް ވަސ ލަތްތައް ޤާއިމް ކުރަން    2ޓޯޓަލް ަބޖެޓަކަށް އިންނާނ   

ވިއްޔާ.  އަޅުގަ ގޮތުން  ހަނދާންވާ  ހަރުކުރުމުގެ ނޑު  ސ ސ ޓ ވ   ހަރުކުރުމާއި  ލައިޓް  އެތާންގަ  ތެރެއިން  ަބޖެޓްގެ  އެ  ހަމަ  މިހާރު 

 މަސައްކަތާއި އަދި އިތުރަށް އެތެރޭގަ ޕާޓިޝަންތައް ޖެހުމަށް ސެގްރިގޭޓް ކުރުމަށް މިހާރު މެޓ ރިއަލް ހޯދިފަ އެހުރ ، ޓިނާއި ހޮޅިއާއި

ފާރުގެ   އެއްޗެހި ގަނެފަ ަބޖެޓް ސ ލިންގއެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި. މުޅި  ރޭނުމަށް  އިނ  ފާރު  ވާނ . މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި 

ގާތްގަނޑަކަށް   އަރާ.    1590ދިގުމިނަކަށް  އެަބ  މެންަބރުން ފޫޓް  ބޭނުންވާ  ަބއިވެރިވާން  ަބހުސްގަ  އެޖެންޑާގަ  މި  ކަމުން  އެހެން 

 ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ތަމަ ފުރުސަތު ފުރަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  
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ން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލައަކ  މި ސިޓ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައެއް. ހައްލުކުރަން ގިނަ ސަރުކާރުތަކު

މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިިބފައި ނެތް މައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށްވެސް ދިމާވެފައިއޮތް އެންމެ ޮބޑު 

ގިނަ  ޗެލެންޖަކ  ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލަ، ކުނިކޮށި ރޯކުރާ މައްސަލައާއި ކުނި ސެގްރިގޭޓްކުރުމާއި އެކަހަލަ ކަންކަން ހައްލުނުކުރެވި އެއް

ނ . ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތ ، މިކަން ހައްލުކުރެވެން އަންނަނ  މިތަނުގެ އިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަކިކުރެވިގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެ

މިހާރު އި ގިނަވަމުން.  ދާނ   ކުނިވެސް  ދިމާވާނެ.  ދަތިތަކެއް  އިތުރު  ނުކޮށްފިނަމަ  މަސައްކަތް  މިހާރަށް  މިހާރުން  ވަކިކުރަން  ން 

މެނޭޖްކުރަން ފަށައިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ސެގްރިގޭޓް ކުރެވެން ޓާސްކް ކުރެވެން ފަށާނ . އެހެންވ މަ ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް 

   މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއ ދު ކުރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ 2ކަށް މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ަބޖެޓް ސ ލިންގއަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަދި މި މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑައިގަތ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެކަނި. އެހެން ކަމުން  

 އެޖެންޑާގަ ަބހުސް ކުރުމަށް އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

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

ޮބޑަށް  އޮތުމަކ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް  އައިއިރު ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ނުރޭނި  މިއަދާއި ހަމައަށް  ޭބނުންވަނ ،  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

 އައިއިރު ަބދަލުވެގެން އައި އިރު މިފަދަ އެރޭންޖް ނުވެ އިނުމަކ  ވަރަށް ގިނަ ސަރުކާރުތަކެއް މިއަދާއި ހަމައަށް ކަންޮބޑުވާކަމެއް.  

ގެ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރާކަމެއް. މިރަށުގަ ތިމާވެށ ގެ ގޮތުން ެބލިކަމަށް ވިޔަސް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދާކަމެއް، ތިމާވެށ  

އަޅުގަނޑަ ތަނެއް  ދޭ  އިސްކަމެއް  މިކަމަށް  ޖަމިއްޔާއަކުން  ނިސްަބތްވާ  އެއްވެސް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  އަދި  ނުފެނޭ،  ތިމާވެށި ކަށް 

ތައްވެސް އެަބހުރި، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެކަމުގަ އަޑު އުފުލާތަނެއް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންޮބޑުވާ ޖަމިއްޔާކުލަްބތައްވެސް  

މިލިއަން ފާސްކޮށްގެން ކުރަން މި އުޅޭކަންތައް އެންމެ ފުރިހަމައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދާއި ހަމައަށް އައި އިރު   2ކަމަކ   

ން ލާރި ލިޭބނެ މަގުތައް ނެތުން. މިއަކ  އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންޮބޑުވާއެއް ކަންތައް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަ

ފޫޓަށް   10މިލިއަނުން ފުއްދާލެވޭވަރުގެ ފާރެއްވެސް ނޫން އަސްލު ހަޤ ޤަތުގަ. އަޅުގަނޑު ބޭނުން މުޅި ވަށާފާރު    2ބޭނުންވަނ ކ   

މެނަށް ލިޭބ އާމްދަނ އާއި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބަލާފަ އަޅުގަނޑުމެން ފުއްދައިގެން މިކަން ކޮންމެސް ނަގައިގެން ރާނަން. މިއަދު އަޅުގަނޑު

މިލިއަން ފާސްކޮށްގެންވެސް ކުރަން. ފުރަތަމަ ކުނިކޮށި އިން ވަކިކޮށްގެން ދެން ކުރަން   2ވަރެއްކުރަން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން  

 މިލިއަން ފާސްކުރަން މިއަށް ތާއ ދުކުރަން.  2ޅުގަނޑު ހުރި ކަމެއްވެސް ކުރެވޭނ . އެހެންވ މަ އަ
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    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   

އަޅުގަނޑުވެސް    ޝުކުރިއްޔާ ދިމާވެފައޮތް މޭޔަރ.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މައްސަލައަކ   ކުނ ގެ  އޮތ   ދަންނަވާލަން  ޮބޑުއެއް ހަމަ  އެންމެ   

 މައްސަލަ. ހަޤ ޤަތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކުނި ސެގްރިގޭޓްކޮށްގެން މި ކަން ކުރަން ެބލި އިރުގަ އެންމެ ފުރަތަމަ މި އަންނަން ޖެހޭކަމަކ  

ުބން ކޮތަޅުތަކާއި  ވަށާފާރުގެ އިން ވަކިކުރުން. އޭގެ ފަހުގަ އެހެންކަންކަން ކުރިޔަށް ދާނ . މިހާރު ކުނިތައް ފުރާނާ ޭބރު ނުކުރެމުގެ ސަަބ

ނޑު އެއްޗެހި މޫދަށް ގޮސް ވަރަށް ަބއިވަރު ކަންތަކާއި އެއްޗެހި އެަބ ދިމާވޭ. އެހެންވ މަ މިކަމަށްވެސް ހައްލެއް ލިބޭނެކަމަށްވެސް އަޅުގަ

މެވެސް ވަރެއްގެ ދެކެން. އޭގެ އިތުރުން ކުނިކޮށި ރޯކުރާ މައްސަލައަކ  މިހާރު އެންމެ ޮބޑުއެއް މައްސަލަ. އެމައްސަލައަށްވެސް ކޮން

ދެކެން. އެހެންވ މަ އެހެން ޭބފުޅުންވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން މި ވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހައްލެއް ވަށާފާރު ރޭނުމުން ލިޭބނެކަމަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ     ކަމަށް ވާތ  މިގޮތަށް ކުރިޔަށްދާން އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. މިލިއަން 2ފާސްކުރެވެން އޮތ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

މިލިއަން ކަނޑައަޅާފަ އެ އިނ  އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިން ަބޖެޓުގަ   2ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ . މި ވަގުތަށް  

ޓުގެ އެހެން ތާކުން، ނޫނ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރަން. ަބޖެޓް އަދި އިތުރަށް ޮބޑުކުރާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނ  ަބޖެ

އަކ . އެހެން ޕުރޮޖެކްޓެއް އުނިކޮށްފަ މި ޕުރޮޖެކްޓަށް ލާން. އެއ  އަޅުގަނޑުމެނަށް އިތުރުކުރަން ބޭނުން ވަންޏާ އިން ހަމައެކަނި އޮޕްޝަން

 އަށް. هللاދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު އަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަްބދު

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ނިންމިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ 

މި މަޑުކުރ ، އޮފިޑް ޕުރިޖެކްޓުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަށާފާރު، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް  

ހަމަ ޮބޑު ހޭދައެއް ވެގެން ދާނެކަމަށް މި ފާހަގަވި ހިސާުބން. އަޅުގަނޑުމެނަށް މިއަދު މި އޮތ  ވަށާފާރު ރާނަން މަޖުޫބރުވެފަ. އެ 

ަބޔަކު ކުނި ގޮޑުގަ ރޯކުރަން، ގޮސްފަ މިއޮތ މަޖުޫބރުވާ ހާލަތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް   ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަކި 

ތެއް އަނެއް ހެން ުބނަންޏާ ކުނިގޮޑުގަ ރޯކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާތ ވ މަ. އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރުވެސް އޮފިޑް ޕުރޮޖެކްޓަށް ވާގޮ

ވާނަމަ، ކައުންސިލްގެ ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން ވަރަށް ޮބޑު އެއްޗެއް އެަބ ސޭވްކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު   ބަލަން، އެ ޖާގަ ރައްޔިތުން ދ ފި ކަމަށް

ން، ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ރައްޔިތުން އެަބޖެހޭ މިއަށްވުރެ ޮބޑަށް ހޭލުންތެރިވާން. ރައްޔިތުންގެ ަބޔަކުގޮސް އެތާ ރޯކުރުމުގެ ސަަބުބ

ރަނގަޅު ދިމާއަކަށް ޚަރަދު ކުރެވެން ހުއްޓާ މިހާރު މި މަޖުޫބރުވަނ  މިހާރު ޚަރަދު ނުކޮށްވާން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެއްއަށްވުރެ މާ  

ން. އޮތް ދިމާއަކަށް ޚަރަދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ މިހާރަށް ވުރެ ޮބޑަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަ
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ޭބނުންވަނ  ދަންނަވާލަން  ހުޅުޖެހ މާއަޅުގަނޑުހަމަ  ފަރާތްތަކުން  ހުޅުޖަހާ  އެ  އެޭބފުޅުންނަށްވެސް،   އުނދަގޫ،  ގޮތުގެ  އެވާ  ދެން   ،

ކަން އެޭބފުޅުންގެ ދަރިންނަށްވެސް ހަމަ ކުރާނެ. އެހެންވ މަ އެކަންކަމަށްވެސް އެޭބފުޅުން އެަބޖެހޭ އެކަންކަމަށް ވިސްނަން. ވިސްނާ އެކަން

މި މިހާރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ަބއިވަރު ހުއްޓާލަން.  ހަރުކުރުމާއި  ކެމެރާ  މިކުރެވުނ ،  ޚަރަދުތަކެއް  އެތައް  އެތަނަށް  ހާރަށްވެސް 

ނޑު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން މި ޖެހުނ ، މަޖުޫބރުވ  ހަމަ އާންމުންގެ ފަރާތުން މަދު ަބޔަކު ކުރާކަންކަމުގެ ސަބަބުން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަ

       ކުރަން އަޅުގަނޑުވެސް. ޝުކުރިއްޔާ   ފާހަގަކުރަން މިހާރު މަޖުޫބރު ހާލަތުގަ ތާއ ދު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

އެޖެންޑާގަ    މި  ނިމިފަ.  މިހާރު  އަރުވާ  ފުރުސަތު  މިވަނ   މިހާރު  މެންަބރުންނަށް  އެދިލެއްވި  ފުރުސަތަށް  އެހެންކަމުން ަބހުސްގަ 

މިލިއަން   2ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތުން މިއިނ  ހަމަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަ އިން  

އެގޮތަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފައިނ . އަދި އެއާ ގުޅިގެން ވަކި އިތުރު ހުށައެލުމެއް އައިސްފައި ރުފިޔާ. މެންަބރުންގެ ވާހަކަފުޅުންވެސް  

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސ ލިންގއެއް   2ނުވާތ ވެ އަޅުގަނޑު އެ ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާނ  ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ  

 މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެދެން.  ށްތަފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެ ގޮކަނޑައެޅުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް   .1

 އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ   .2
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 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ގޮތުގަ    ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުންވެސް  ހުރިހާ ަބޖެޓެއްގެ  ރޭނުމަށް  ވަށާފާރު  ރުފިޔާގެ   2ކުނިކޮށ ގެ  މިލިއަން 

 ނިންމެވިއެވެ.   ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ފެންނަކަމަށްސ ލިންގއެއް ކަނޑައެޅުމަށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ކޮށްލެއްވ މަ.؟ ހުށައެޅުއްވިންތޯމެންަބރު ރިޟްވާން އިތުރު ހުށައެޅުއްވުމެއް 

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

 ؟ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރ  ަބޖެޓެއް ފާސްކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔޭ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

ަބޖެޓުކޮށްފަ މި އިނ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރަން ހުރިހާ ކަމަކަށް    2ަބޖެޓު ފާސްކުރަން މިޖެހ  އަޅުގަނޑުމެން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވޭސްޓް   1މިލިއަން ފާސްވެގެން ދިޔަ ނަމަ އިންނާނެ ާބކ     1ދު  މިލިއަން ރުފިޔާއޭ، އަޅުގަނޑުމެނަށް މިސާލަކަށް މިއަ

މިލިއަން މިހާރު ފާސްވެގެން އެ ދިޔައ . ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު   2މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އެހެން ކަންކަން ކުރުމަށް.  

އަޅުގަ މިއަދު  ރޭނުމަށް  ވަށާފާރު  ަބޖެޓު  ފުލް  އިން  ހަދާ ޤާއިމްކުރުމަށް  އެސްޓިމޭޓް  އަދި  ދިޔައ .  އެ  ގުޅިގެން  ވޯޓާއި  ނޑުމެންގެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ސ ލިންގއެއް ފާސްކުރ  ިބޑް ހުށައެޅޭ ގޮތަކުން އެއް ވުރެ ކުޑަވެގެންވެސް ހިނގައިދާނެ. އެ ސ ލިންގގެ ތެރެއިން 

 ިބޑެއް ނައިސްވެސް ދާނެ. އޭތި ފާސްވެފަ އޭނ .

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ނިންމުން   ގޮެތެއް   ބައިވެރިވުމާއިމެދު   ކުޅުދުއްފުށި   ޓ މް   ޗެލެންޖްގައި   ފުޓްސަލް   ގޯލްޑަން  •
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުޅުވާލައިގެން ރަށްތަކަށް  އަތޮޅުތަކުގެ  މާލޭގަ  ޗެލެންޖަކ   ފުޓްސަލް  މުާބރާތުގަ   ގޯލަޑަން  އެ  މުާބރާތެއް.  ފުޓްސަލް  ާބއްވާ 

މުާބރާތުގަ  އަދި އެޓ މުން ވަނ   އެކަމަށް އެދިފަ  ވަނ  ސިޓ އަކުން  ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޒުވާނުންތަކެއް ކައުންސިލަށް   ަބއިވެރިވުމަށްޓަކައި 

ތަފުސ   ޚަރަދުގެ  މުާބރާތަށްދާ  ލިޔުނ   ޖަވާުބގަ  ސިޓ ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ހިއްސާކުރ މަ ަބއިވެރިވެސްވެފަ.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ލު 

ޅުން ކައުންސިލުން އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަން ފެންނަ ޚަރަދެއް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފަ އެޭބފުޅުންނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް. މިހާރު އެޭބފު

   ފޮނުވާފަ އެއިން ތަފުސ ލުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ޑެޕިއުޓ ގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން.   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  ކުޅުދު 

 14726ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މުާބރާތުގަ ަބއިވެރިވާ ފަރާތުން ލިިބފަ މިއިން ޖުމްލައަކ   

. ޖާރޒ  ަބޔަށް ހޯމް އެންޑް އަވޭ ޖާރޒ  ބޭނުންކުރަން 1500ޑް އެލަވަންސަށް  . ފ2226ުޓިކެޓް    ލައިން   ރުފިޔާ. އެއ  ޓޫވޭ އެއަރ

 ރުފިޔާ.  1000ރުފިޔާ. ދެން އަދާ އެކްސްޕެންސްގެ ގޮތުގަ  10000ޖެހޭތި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މޭޔަރ. ޑެޕިއުޓ   ޖުމްލަ    ޝުކުރިއްޔާ  މެންަބ  14726އެހެންވ މަ  ހުރިހާ  ތަފުސ ލު ރުފިޔާ.  އެ  މިހާރު  ރުންނަށްވެސް 

 އެނގިވަޑައިގެންފިކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލުކުރަނ . އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި މި މުާބރާތުގަ

މަ އެ ކުރަނ  ކޮން ޚަރަދެއްކަން،  ަބއިވެރިވެފައިވާ ޓ މަށް ކައުންސިލުން ޓ މް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާނެތޯ، ކުރާނެ ނަ

 ަބހުސްގަ ވާހަކަ ަބއްޓަން ކޮށްދެއްވުން އެދެން. ަބހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމޭއިރު މުާބރާތަށް ކުރާނެ ޖުމްލަ ޚަރަދެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަކ 

 އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންަބރުން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެއް. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

ރުފިޔާ    10000 ހެދުމަށް ޚަރަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފަ މި އިނ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިހާރު ލިިބފަ މިއިން ަބޖެޓަށް ަބލާއިރު ޖާރޒ 

ރުފިޔާގެ   12000މި ދެަބޔަށް ޮބޑަށް ރިއާޔަތްކޮށްފަ    ،ރުފިޔާ އެއްކޮށް  1000އަދި އިތުރު ޚަރަދު ތަކެއްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަކޮށްފަ މިއިން  

ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރުގަ ޓޫވޭ އެއާލައިން ޓިކެޓަކާއި   ހުށައެޅުމަކ . ދެންހުރިަބޖެޓެއް މިކަމަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ  
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 ަބއިންދާފަ ޖާރޒ އާއި އަދާ އެކްސްޕެންސް ޮބޑަށް ކަވަރުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން މިހުރ . އެހެންވ މަ ފުޑް އެލަވަންސް

 މަށް ފާސްކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް މިކަ 12000އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުމަކ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑަށް ހެދުނު ހިސާަބކ  ރަނގަޅު ހިސާެބއްކަން އަޅުގަނޑު ބަލާލަން އެަބ ޭބނުންވޭ. ޖުމްލަ ހިސާަބކ 

. އެހެންވ މަ އެއާރޓިކެޓް އާއި ފުޑް 1000ރުފިޔާ އިންކަމަށް، އެހެނިހެން ކަންކަމަށް    2226ރުފިޔާ. އެއަރ ޓިކެޓަށް    14726

އުތުރު   އަޅުގަނޑަށް ސާފުވެއްޖެ މިހާރު.   ވުންހުށައެޅުމުގަ މ ނ . އެހެންވ މަ ޑެޕިއުޓ ގެ ހުށައެޅުނލުމަށް ޑެޕިއުޓ ގެ  އެލަވަންސް ކަނޑާ

 މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ ހުށައެޅުމަށް 

 އަޅުގަނޑު ތާއ ދުވެސް ބޭނުންވާނެ. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށ   

ހިމެނޭގޮތަށް މި ގޮތަށް ަބއިވެރިވާ އެކި ކުޅ ވަރުތަކަށް ކައުންސިލުތަކުން އެއްާބރުލުން ދިނުމަކ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ ނަން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އަނެއްކޮޅުން ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖަކ  މާލޭގަ ހޯސްޓް ކުރާ މުާބރާތަކަށްވެފަ، ކުޅުދުއްފުށ ގެ   އަޅުގަނޑު ވަރށް ތާއ ދު ކުރާ ކަމެއް.

، ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް، ރައްޔިތުންތަކެއް މާލޭގަ ދިރިއުޅެމުންދޭ. ރަށުގަ ާބއްވާ މުާބރާތްތަކުގަ އެކުދިންނަށް ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ތްގޮތުން ނުލިިބ މިދަނ . އެގޮތުން ގިނަފަހަރަށް މިކަހަލަ މުާބރާތްތަކެއްގަ ވާދަ މި ކުރަނ  އެތަނެއްގަ ވަޒ ފާގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮ

 12000އެހެންވ މަ ކުޅުދުއްފުށ ގެ ކުދިންނަށް މި ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އެ ހުށައެޅުއްވި  ޭބސްވެފަ ތިޭބ ކުދިން.  

   ޝުކުރިއްޔާ  ޖެޓެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އެ ަބޖެޓަށް ތާއ ދުވެސް ކުރަން.ރުފިޔާގެ ަބޖެޓަކ ވެސް ޮބޑު ަބ

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

ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އޮތ   އެޭބފުޅުން މި ހުށައަޅާފައޮތް ަބޖެޓަށް ަބލާއިރުގަ، މިކަހަލަ މުާބރާތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު

ނޑު އާންމުކޮށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭ ފައިސާއަށް ަބލާފަ މިއ  ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ަބޖެޓެއް. އެގޮތުން އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަ

ޭބފުޅެއްގެ ޓިކެޓް. މ ގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު ޓެކާސް   2226 މ ނ   ހަމަ ދެކޭ ގޮތުގަ ޓިކެޓަށް  ރުފިޔާ. އެންމެ 

 މުާބރާތުގަ ަބއިވެރިވެގެން ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާެބއް ހޯދަމުން މިދަނ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޓ މް. އެެހެން ވ މަ ވަރަށް ރަނގަޅު ސްކޮޑެއް

އެންމެ ޭބ ަބލައިގެން ކުޅުދުއްފުށ ގަ އޮތް އިރުގަ  ަބޖެޓަށް ވަރަށް  ަބލާކަމަށް ވަންޏާ  ފުޅެއް މާލެ ގެންދާކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަނެއްހެން 

މެ ހަދާފައޮތް ަބޖެޓެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނ . ރަނގަޅު ސްކޮޑެއް އޮތް ތަނަކުން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ގެންދިއުމުގެ ަބދަލުގަ އެން
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ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުގެ   14726ަބޖެޓެއް ހަދާފަ އޮތްއިރުގަ މ ތިވެސް އިންކުލޫޑްވާ ގޮތަށް  ކަސްކޮށްގެން  ކުޅުންތެރިއެއް ގެންދަން. މިގޮތަށް ފޯ

 ގޮތުގަ ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ހުށައެޅުމެއްގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

އެއް ހުށައެޅުމަށް ަބހުސްގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވި މެންަބރުންނަށް މިހާރު މިވަނ  ފުރުސަތު އަރުވާ ނިމިފަ.  މިހާރު މި އެޖެންޑާގަ   

ގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް އަޅުގަނޑު هللاއަޅުގަނޑުމެނަށް ތާއ ދު ލިިބފަ މި ވަނ . ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަްބދު

 މަދު މި ވަނ  އަޙްމަދުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. ބޭނުންވާނެ. ރިޟްވާން މުޙައް

 12000ަބޖެޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި ހުށައަޅުއްވާފަ މި ވަނ   އެންމެ ފުރަތަމަ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފަ އިން ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން  

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް. މި ހުށައެލުއްވުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާނަމަ ވޯޓު ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

 މެންބަރުން:   އްވާ ނުދެ ވޯޓް 

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 12000ަބއިވެރިވުމަށާއި އަދި  ކުޅުދުއްފުށި ޓ މް ޗެލެންޖްގައި ފުޓްސަލް ގޯލްޑަން ދެއްވާފައިވާތ ވެ ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް މެންަބރުން 05

 ނިންމެވިއެވެ.   ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ފެންނަކަމަށްކަނޑައެޅުމަށް  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ ހުށައެޅުން މިވަނ  ފާސްވެފަ. އެހެން ކަމުން މެންަބރު އަޙްމަދުގެ ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާކަށް ނުޖެހޭނެ.  

 

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ކުރުމާއިމެދު   ޚަރަދުތައް   ޖެހޭ   ކުރަން   އިތުރަށް   ބުރަށް   ވަނަ   ތިން   މުބާރާތުގެ   ޓެކާސް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ރައުންޑުތަކަކަށް ދާ މުާބރާތަކަށް ވާތ ،  ކަނޑައަޅާފަ ވާ  ުބރަށް  ވަނަ   ތިން  އެޖެންޑާގަ މި ގޮތަށް

ފުރުސަތުގަ  މި  ދިއުން.  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތުގަ  ަބޖެޓެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ދާން  ކުރިއަށް  ަބޖެޓެއް،  ކުރާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް 

ހއ އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާ މ ގެ އިތުރުން ނ ، ށ   އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ ކުޅުދުއްފުށ ގެ ޓ މެއް ހދ އަދި

،  ހދ ، ހއ ހިމެނޭ ޗެންޕިއަން ކަންވެސް މި ވަނ  ހޯދާފަ. އެހެންކަމުން ފަހުގެ ތާރ ހެއްގަ ކުޅުދުއްފުޓަށް ކުޅިވަރުން މި ލޭިބ 

ނޑުމެން ކުރުމަށް މ ގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ކާމިޔާބ އެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން މި ކާމިޔާބ . މިހާރު އަޅުގަ

ހާސް ރުފިޔާ   20ހާސް ރުފިޔާގެ ނުވަދިހަ ޕަސެންޓް އެވަނ  ހަރަދުވެފަ. އަދި ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެ    20

މި ވަނ  އެމް.ޓ .ސ .ސ  އެހ ތެރިކަމާއި   ކަނޑައެޅި ހަރަދުވި އިރު އަދި ސްޕޮންސާރގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާފަރުގެ ދަތުރު ލިިބފަ

އެއްކޮށް. އަދި އެކަމަށްޓަކައި އެމް.ޓ .ސ .ސ ގެ ސ .އ .އޯ އާދަމް އާޒިލް އަށާއި މެނޭޖުމެންޓަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން އަޅުގަނޑު 

ޓަކައި ކައުންސިލް އިން ކަނޑައަޅާ  ޭބނުންވޭ. އެހެންކަނުން މި ފުރުސަތުގަ އިތުތަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި މުާބރާތުގަ ކުރިއަށް ދިއުމަށް
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ަބޖެޓް   ގޮތުގަ  އަޅުގަނޑު ސ ލިންގއެއް  ަބޖެޓެއްގެ  ަބހުސްއަށް  އެޖެންޑާ  މި  އެހެންކަމުން  ޖެހޭ.  އެަބ  ފާސްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ަބއިވެހުޅުވާލާނަން.   ަބހުސްގަ  އެދެން.  ނެންގެވުން  އަތްމައްޗަށް  މެންަބރުން  ބޭނުން  ަބއިވެރިވާން  ވަޑައިގަތުމަށް ަބހުސްގައި  ރި 

މެންަބ ކައުންސިލް  ވަނ   މި  ދެން   ރުއެދިލައްވާފައި  ކުރިން  އެރުވުމުގެ  ފުރުސަރު  ރިޟްވާނަށް  މެންަބރު  ކައުންސިލް  ރިޟްވާން. 

 . ހިފައިވާ ގާފަރު ދަތުރުގެ ތަފްސ ލް ހުށައަޅައި ދިނުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެންޖެއަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހަމަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ގާފަރަށް ދެން އިން ރައުންޑުގަ އަޅުގަނޑުމެން ޓ މް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފަ މި އިނ . އެގޮތަށް ަބލާލާ އިރުގަ 

ރުފިޔާ.   25000ހިއްސާކޮއްލާންނަން.  ރިޓާން ސ  ފެއަރ ނުވަތަ ލޯންޗުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގަ  އަޅުގަނޑުމެން ހާދާފަ މި އިން ަބޖެޓް  

ރުފިޔާ.  10000ރުފިޔާ. ދެން ޖާޒ  އަވޭ ޖާޒ  އަދި ޓްރެވަލް ކިޓަކަށް  20000ރ ފުރެޝްމަންޓް އަދި މިސިލޭނިސް ހަރަދުގެ ގޮތުގަ 

ޖުމްލަ   ރިޓާން ސ   30000މުޅިޔަކު  ފުރަތަމަ   އެންމެ  ގޮތުގަ  ރުފިޔާ.  ހަރަދުގެ  ލޯންޗުގެ  ފެއަރ ނުވަތަ  އޭ   25000  ރުފިޔާ 

ގޮތަކ    އޮޅުމަކުން. ރަނގަޅު  ދެންނެވުނ   ގޮތުގަ   30000އަޅުގަނޑަށް  ަބޖެޓްގެ  ޓޯޓަލް  އެއްކޮއްލ މަ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ރުފިޔާ. 

 ރުފިޔާ މިހާރު ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ މި ކުރެވެނ . 60000

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

  ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު އަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ފަހުގެ ތާރ ހެއްގަ ހާއްސަކޮށް ފުޓްޯބޅައިން މި ފަހުގެ ތާރ ހެއްގަ ދެވިފަކާއެއް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އިސްނަންގަވައިގެން  ޑޭވިޑް  ހާއްސަކޮށް  ވަކިން  އަޅުގަނޑު  ކުރ ތ ވެ  ދަތުރު  ހިސާަބށް  މިހާ  ޓ މެއް  ކުޅުދުއްފުށ   އެހެންވ މަ  ނެތް. 

 ވައިގެން ޓ މެއް އެކުލަވާލާ މި ހިސާަބށް ގެންދެވުމުގަ ވަރަށް އިސްދައުރެއްވ ތ  ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޑެވިޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަން ހުންނަ

ނުވަތަ    60000އަދި  ޭބނުން. އަޅުގަނޑުވެސް ޭބނުމެއްނޫން މި ހިސާަބށް ޓ މު ގޮއްސަ މިމުާބރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވެގެން ދާކަށް.  

ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮއްގެން ވިޔަސް މިހިސާަބށް ދަތުރުކޮށްފަ އޮތ މަ މި މުާބރާތަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދެއް ކުރަން. ޒުވާނުންގެ   100000

ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފުޓްޯބޅައަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން. ހިތުގެ އެދުންތަށް 

ދިންކަމަށްޓަކައި އެހެންވ  ހަމަޖައްސަވާ  ލޯންޗު  ގޮތުގަ  ސްޕޮންސާގެ  އެމް.ޓ .ސ .ސ ން  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  އެކަން  މަ 
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އެޭބފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވަން. އަދި ޓ މު ކުޅުދުއްފުޓަށް މަރުހަާބ ކިޔުމަށް ސަޕޯޓަރުން އެ ކުރެއްވި ހިތްވަރަށް ވެސް  

 ދާ ކޮއްލަން ޭބނުން. ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރަކ  ރިޟްވާން އެކަނި. މެންަބ  އެދިލެއްވި  ފުރުސަތަށްފުރަތަމަ    ަބހުސްގަ  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު.

އިތުރު  އަދި  ނުވުމުން  އައިސްފާ  ހުށައެޅުމެއް  އަށް  ސ ލިންގ  ަބޖެޓް  އެއްވެސް  އިރުވެސް  ނިމުނު  ފުރުސަތު  މި  އެހެންނަމަވެސް 

 ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާ ލާނަން މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގަ ަބއިވެރި ވަޑައިގަތުމަށް. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ރުފިޔާ މި މުާބރާތަށް   60000މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައި އިން ަބޖެޓަށް ރިޔާޔަތްކޮށްފަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 މޭޔަރު.   ޝުކުރިއްޔާ އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާސް ކުރުމަށް.

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވ  ޓެކާސް މޯލްޑިވުސްއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލެޓާއެއް އައި.  މި 

އަހަރުގެ ވަކި ހިސާަބކުން ދެ ލެޓާއެއް ފޮނުވިފަ މި ވަނ . އެއް ލެޓާއަކ  ހޯސްޓްކުރުމަށް އަނެއް ލެޓާ އަކ  މުާބރާތުގަ ަބއިވެރިވެ ދިޔަ 

ލެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އެ ހޯސްޓުގެ ކުރުން ލެޓާ އައިސް މި އިންނަނ  އެ އަތޮޅުގަ މުާބރާތް ރަޖިސްޓްރ  

މުާބރާތަކަށް   ކަހަލައޭގެ އިތުރަށް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ލެޓާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނެތް. މި ކުރުމަށް.

ކުޅެންޖެހޭ ތަންތަނާއި   ުބރަށްއަނެއް    ުބރުންތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުާބރާތުގައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ހަރަދެއް އެއް  

އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސަކަތްތަކާއި ވެދެން ޖެހޭ އެހ  އާއި   ނަމަމި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފަ ވާ

ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ލަން.  އެހެންވ މަ މި ކަހަލަ މުާބރާތްތައް ކުރިޔާލައި މި  ށްކުރިޔާލާ އެގިގެންދާނެ ކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮ

 ތައް ހޯދުމަށް. ދެން އެކުރަންޖެހޭ ހަރަދު  ޓ މުން ަބއިވެރިވަނ  ކާމިޔާުބ  ގެލަން. އަޅުގަނޑުމެންށްއޮޅުން ފިލުވުމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

ން ލުވަރަށް އުދަނގުއެ ޖަލްސާ ނުޭބއްވިގެން ގިނަ ފަހަރު މި ދަނ . އެނެއްހެން ުބނައްޔާ    ށްކުރަން މ ޓިންތައް ާބއްވަން ޖެހޭ ވަގުތަ

އެކި   ށްލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ގޮތަށްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮަބޖެޓުގެ ކަންކަން މެނޭޖްކުރަމުން މި ދާން ޖެހޭ

ން ނަގާ ދެ އަތޮޅު ހޯސްޓް ކުރުމުން އަންނަ އިރުގަ އަތޮޅު މުާބރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ނެގުމުން އެ ހިސާުބން ޖެހޭނ  އެ ޗެންޕިއަންކަ
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ލަން. ަބޖެޓުގެ ށްއަތޮޅުގެ ތެރޭ ގުރުއަތު ލައިގެން ފައިނަލް ކުޅޭނެ ތަނެއް ކަނޑައަޅަން. އެހެންވ މަ އެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

ހޯދި ކާމިޔާބ  ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދެއްވި ހިސާުބން އަޅުގަނޑުމެން ޓ މު މި  މި  އްޔާ  ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިހާރު 

 ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދު ކުރަން.      60000ލަން. އެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓ  ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުން  ށްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަނެއްކާވެސް މި އޮތ  ކުޅުދުއްފުށ  ެބލެނިވެރިކަމަށް އައިސްފަ މިހެން ަބއިވެރިވާ މުާބރާތްތަކުގަ. މި ޮބޑު ޒިންމާ

ގެ  މި އަންނަނ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލަށް. ފުރަތަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޒޯން އެކެއްގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދ މަ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ 

އ . މޭޔަރ އަދި މެންަބރުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުހަާބ ކިޔަން. އާދެ ވަރަށް ޮބޑު ކާމިޔާބ އެއް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް މި ލިިބގެން ދިޔަ

ލަން ކުރިންވެސް ހަމަ ފުޓްޯބޅައިން ށްގަނޑު ހަމަ ފަހުރުވެރިވާ ވަރުގެ ކާމިޔާބ އެއް ލިިބގެން މި ދިޔައ . މި ގޮތައް ހަމަ ފާހަގަކޮއަޅު

ވަނ  މުބާރާތަކުން ކާމިޔާބ  ހޯދާފަ. އާ މު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭ ވާހަކައެއްމ  ކުޅުދުއްފުށ ގައި ންަބޝ ރު އެކަޑަމ ވެސް 

 ދަނޑުތަކެއް ހުއްޓަސް ފުޓްޯބޅަ ކުޅޭ ވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނެއް ނެތޭ. އެކަމަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަހަލަ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން

ނަ ނުަބއި އާދަ ތަކުން ދުރުވުމުގެ ޑިސިޕްލިންވެސް މި އަންނަނ . މަސްތުވާތަކެތި ކަހަލަ އެއްޗެހިންވެސް މި ދުރުވެވެނ  ކުޅިވަރުގެ މި ގި

ތެރެއިން. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަވޭ ޓެކާސްގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށ  ޓ މް ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބ  އާއި އެކ ގަ ރަށުގެ 

ވެސް އާލާ ވެގެން ގޮސްފި. ގިނަ ފަހަރަށް ޖޯޝާއި ރޫޙް އާލާ ޝުވަންތަކަމުގެ ރޫޙް ވަރަށް ޮބޑަށް އާލާވެގެން ގޮސްފި. ރަށުގެ ޖޯއެއްަބއި

މަދު ދެއްކެވި މިވަނ  ކުޅިވަރެއްގެ ތެރެއިން. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މިފަހަރު ދޭންޖެހުނަސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއ ދު ކުރަން މެންަބރު އަޙް

 ށް ވެސް. މި މުާބރާތުގެ މޮޑެލް މި އިންނަ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ފަހަރު އެކި ަބއްދަލުވުން ާބއްވައިގެން އެކި ގޮތްގޮތަ   ވާހަކައަށް

ޓް މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އެަބ ޖެހޭ. ދެން ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ވާ ގޮތަށް މި ހުރިހާ ޗެލެންޖަސް ތަކަކައްވުރެ ޕްރޮކިއުމަން

ކުރުމަށް ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުތަކާއި އެ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު   ދި އެސް.ޖ  މި މުާބރާތް ތަރުތ ުބޓ މް އަ

އަޅުގަނޑުމެން   ލަން ސަރުކާރުން ކުޅިވަރުތަކަށް މިހާރު މި އަހްމިއްޔަތު ދެނ  ފުދޭ ވަރަކަށް ކުޑަކޮށް.ށް ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ފާހަގަކޮ

ތަކުން އިސްނަގައިގެން މިހާރު ވަރަށް ޮބޑަށް އެަބ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސަކަތްތަކެއްވެސް ކުރޭ. އެކަމަކު މި ކަމުގެ ކައުންސިލް

އަޅުގަނޑުމެން އަހަމިއްޔަތުކަން ނުދ ފި ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ މުޅި އެތި   ށްލާނަން މި ގޮތަށްތެރެއިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮ

ޮބޑެތި ހަރަދުތައް ކުރަން ޖެހުނުކަމުގަ ވިޔަސް  ޖަހައިގެޅުވަ ަބޖެޓްތައް ފާސްކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް  ޮބޑެތި  ން ހިގައިދާނެ. 
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ނޑު މިކަންކަން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ނުަބއި އާދަ ތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަ

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ތާއ ދު ކުރަން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

އަޅުގަނޑަށް ަބހުސްގެ މަރުހަލާގަ ފާހަގަ ކުރެވިފަ މި ވަނ  އެންމެ   . މިވަނ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވި މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވިފަ   

ފާސް   އްރުފިޔާ އިތުރަށް މި މުާބރާތަ  60000ޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފަވާ ހުށައެޅުން.  ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާފަ ކަމަށް. އެއ  ޑެ

ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުން   ރުފިޔާ. ދެން  60000ގެ އިތުރުން    20000ކުރުމަށް. އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ހަރަދު ކުރި  

ނުވި ސާފެއް  ސާފު  100000އެ    ތޯ  ގޮތުގަ  ހުށައެޅުމެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވ މަ  ވާތ .  އައިސްފާ  ވާހަކަ  ލަ ށްކޮރުފިޔާގެ 

 ލަން.  ށްދެއްވަންވ ނުންތޯ. ހުށައެޅުމެއް ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ނޯޓް ކޮ

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

 ރުފިޔާ ބެނުންވި ކަމުގައިވާ ނަމަވެސް އެކަމަށް ތާއ ދު ކުރާކަމަށް. 100000ލ  ށްއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 އެހެންވ މަ ހުށައެޅުމެއްނޫން. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުއްވުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

24ގެ   24ޞަފްޙާ:   

 

 

 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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

 هللاޢަްބދު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ އުތުރު ހުޅަނގު ފުށިކުޅުދުއް .6

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން އަލްފާޟިލް މެންަބރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ ދެކުނު ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .7

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 60000  ޚަރަދުކުރުމަށް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ޓ މް  އިތުރަށް  މާުބރާތަށް  ޓެކާސް  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  ހުރިހާ

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 

ވ     2022  ފެްބރުއަރ   02ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  38ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:36ުބދަ ދުވަހުގެ 
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