
 

1ގެ   10ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

  

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   46ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  ަބއްދަލުވުން    46  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޢާންމު  ުބދަ   ވ   2022  މާރޗް  30ވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  13:06ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    45ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް   02އިދާރާގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށި 3.2

  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިމެދު

އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރ  އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   3.3

 ނިންމުން. 

  

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1



 

2ގެ   10ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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

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

 މެންބަރުން   ނުވާ   ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި(ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     46ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 46ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން    46ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443  ޝައުާބން  27ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ަބއްދަލުވުމަށް   07، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު  13:06ދުވަސް. ގަޑި    ދަުބ،    2022  މާރޗް  30

އެޖެންޑާ  ؛ އެޖެންޑާ  )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި މާލޭގައި(  ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  .06ހާޒިރުވ  މެންަބރުންގެ އަދަދު  

ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    45، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  1އައިޓަމް  

  މުވައްޒަފުންނަށް  02  އޮތޯރިޓ ގެ  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި    ،2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

އެސް.ޓ .އޯގެ   ،3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .  ނިންމުން   ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިމެދު  އިންތިޒާމް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް

 ކާޑް ފެކްޓްރ  އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  



 

3ގެ   10ޞަފްޙާ:   

 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ  ަބ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމައެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެން

  ދިނުން އެދެން. ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

 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  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

 ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ   .4

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

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   46ރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ހުރިހާ މެންަބ  

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   45  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  45

ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،   ަބދަލެއްގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން. ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ

 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 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .6

ޔައުމިއްޔާ    45ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     ަބއްދަލުވުމުގެ  މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މަސައްކަތް   މުވައްޒަފުންނަށް   02  އޮތޯރިޓ ގެ   ރިލޭޝަންސް   ލޭބަރ   އިދާރާގައި   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށި 

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިމެދު   އިންތިޒާމް   ކުރެވޭނެ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޒަފުން މުވައް   2ފައޮތް ސިޓ އަކުން އެދިފައޮތް ކަމެއް  ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ  2022މާރޗް    22ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓ ން  ރ  ލޭަބ

 ސެޕްޓެންަބރ   22ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކ . އެއ  ވަޒ ފާ އާއި ެބހޭ ޤާނޫނުގަ ހުރި ކަންތައްތަކާއި އަދި    ގައިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލު

އެޅޭނެ  ހަރު ވަޒ ފާ އާއި ެބހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާއި އެކ ގަ ވ ހާވެސް ގާތުން ަބލާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަވަނަ    2020

ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ނިންމާފައޮތް ނިންމުމެއްމ . މާލޭ ފިޔަވާ ކޮންމެ ސިޓ އެއްގަ   ރނިޒާމެއް ރަށްރަށުގަވެސް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ލެަބ

ވަރާކޮށް ނިންމާލަން މިޖެހެނ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަ ޝްޭބތިއްުބމަށް. އެހެންވ މަ އެގޮތުގެ މަތިން މަމުވައްޒަފުން    2

މުވައްޒަފުން ޭބތިއްުބމަށް. އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގަ    2ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ    ރލެަބ

 ނުން ފުޅުވާ މެންަބރުން އިޝާރާތްކޮށްލެމަށް އެދެން.ަބއިވެރިވާން ޭބ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ދު ބް ޢަ އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭންގަވެސް އެކުލެވިގެންވާ   އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  މިހާރުމޭޔަރ.    ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

ކުރުމަކ . އެގޮތުން މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ވަރަށް ޮބޑުތަން   ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކަމެއް ިބދޭސ  މަސައްކަތްތެރިން ރެގިއުލޭޓް

ކައުންސިލުން ކުރަން ތެރި ވާކަމުގަވާނަމަ ވަރަށް ގާތުން  ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓ  މުވައްޒަފުން މިކޮޅުގަ ހަރަކާތް  ރފަސޭހަވެގެން ދާނެ ލެަބ

ގަނޑު ދެކެން. ކަމުގަ އަޅުބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަން މުހިއްމު ކަމެއް

ކ  ކައުންސިލްގެ ޖާގާގެ ދަތިކަން. ދެން މިހެން ހުންނަ ދިމާވެގެންދާނެ ދައްޗައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގަ ހަމައެކަނި  ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ  

ވަނ ނަމަ  ކަމަށް  އަންނަ  ދަތި  ތެރޭން  ކައުންސިލް  މިހާރު  ލިޭބތި.  ހައްލު  އެަބފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތަކަށްވެސް 

މިހާރުވެސް.   އެަބހުރި  އިމާރާތް  ހުންނަ  ދަށުގައި  ެބލުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކަންއެ އަޅުގަނޑުމެންނާއި  މެނޭޖް 

އިރުވެސް    ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވ މަ މިކަމުގެ މުހިންމު ކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެދަތި އިޙްސާސް ކުރެވޭ 

   ނަށް ކައުންސިލް ތެރޭން އެކޮމޮޑޭޓް ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން މުހިއްމު ކަމުގަ ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.ންއެޭބފުޅު
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލ .

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލާނަން.  އެހެންވުމާއި އެކުމި އެޖެންޑާގަ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ަބހުސް ކުރައްވާފައިވަނ  އެންމެ މެންަބރެއް.  

 ކުޅުދުއްފުށިދެވަނަ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންަބރަކު ަބހުސްކުރައްވަން ޭބނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވާނަމަ. އެޖެންޑާގަ މި އޮތްގޮތަށް  

 އިންތިޒާމް  ކުރެވޭނެ  ސައްކަތްމަ  މުވައްޒަފުންނަށް  02  އޮތޯރިޓ ގެ  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ  އިދާރާގައި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ 

    ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

 އްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙަ .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް   02ރިޓ ގެ  މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ލޭަބރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯ  06

  ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް  އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރ  އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތ ވެ  

 ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  އެސް.ޓ .އޯގެ މެނޭޖްމެންޓް ޓ މަކާއި އެކު    ވަނަ ދުވަހު،  2022ރުއަރ   ފެްބ  27އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

 ކައުންސިލުން ަބއްދަލު ކުރެވުނު ަބއްދަލުވުމުގަ އެސް.ޓ .އޯގެ ފަރާތުން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ކާޑު ފެކްޓްރ  ތަރައްޤ  ކުރުމަށް

އަކަފޫޓް ިބމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދިފައި އެަބއޮތް. ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މިފަދަ ކާޑު ފެކްޓްރ އެއް މިރަށުގަ   269098

ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްވެގެން ދާނެކަމަށް. ކުރެވިއްޖެނަމަ  ގާއިމު   ގޮސް އަދި ވަޒ ފާގެ  ކުރިއަރައިގެން  އިޤްތިސާދު އިތުރަށް  ރަށުގެ 

     އެހެންވ މަ މިއެޖެންޑާއަށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ކުޅުދުއްފުށ ގަ  މޭޔަރ.    ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ ފެކްޓްރ އެއް  މިފަދަ  ސަރުކާރުން  އަދި  އިން  ނިންމުމަކ  އިމުގާއެސް.ޓ .އޯ  ކުރަން 

ކުރާކަމެއް.   އުފާ  ވަރަށް  އިންތިހާއަށް އަޅުގަނޑުމެން  ދަތިކަން  ިބމުގެ  މ   މިރަށަކ   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ޭބފުޅުންނަށް  އެންމެ 

ގެންފައި އެއޮތ  ކޭ.ޕ .އެލް ތެރޭން އެޭބފުޅުންނަށް ިބން ހަމަޖައްސައިދޭން. ދެން އެކަމާއި ޮބޑުވެފައިވާ ރަށެއް. އެޭބފުޅުން އެދިވަޑައި

މިހާރުވެސް  ޝްގުޅޭ މަ ދެކެން. އަދި ވަރާތައް  ކުރެވެމުން ދަނ . ކާޑުގެ ޔަޤ ންކަން ދެމެހެއްޓުމަކ  މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ގެ ލޮކްޑައުން ތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި ކާޑު ލިުބމުގެ ދަތިތަކެއް ދިމާވި ޤައުމުތައް  ލޮކްޑައުންވެ  19މިދިޔަ ކޮވިޑް 

ކޮށް ދިނުމުގަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކާއި ރު ަބުބން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށް ކާޑު ފޯއަދި ހާއްސަކޮން މާލެ ލޮކްޑައުން ސަ

ކަމަށްވާނަމަ ދިމާވި.   ޤާއިމުކުރެވިއްޖެ  ފެކްޓްރ އެއް  ރަށުގަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށްވެސް  ހައްލުކޮށް  ކަންކަން  މިކަހަލަ  އެހެންވ މަ 
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ކަމުގަ ދެކެންއި  އެހ ތެރިވެވޭނެ  އިންގްރޭޑިއަންއަޅުގަނޑު  އެހެންވ މަ  ރަށް.  އޮތް  ަބނދަރުވެސް  ސަރަހައްދ   މިރަށަކ   ދެން   ޓް . 

ގަ. އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި އަދި އެތެރެކޮށް އެންމެ ފަސޭހައިން އެ ފެކްޓްރ  އާއި ހިސާަބށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމް ގާއިމުވެފަ މި އޮތ  މި ރަށު 

ން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއިދުކުރާ ކަމެއް އަދި ވަރަށް ޭބނުންވެސް އެގޮތުން ދެކެމިކަމަށް އެކަށ ގެންވާ ރަށްކަމުގަވެސް  

ށްވާތ  ކަމެއްމ  ިބން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކ . އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ހުށައެޅުމަކ  މިކަމަކ  ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމައްކަމަ

 މުން. ކޮމިޓ ގަ މިކަން ދިރާސާކުރެވި މިއަށް ގޮތެއް ނިން

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކާޑު ގުދަނެއް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ އަޅަން ނިންމާފައިވާތ  އެސް.ޓ .އޯގެ އެމްޑ  މޭޔަރ.    ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

 ރެއްވި ގަ ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދު ކުރަން. މިއާއި އެކު ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ފާހަގަ ކުމުލ  އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިކަޢައަމްރު  

ނުސ ދާގޮތުނާއި ސ ދާ ގޮތުންނާއި ވަޒ ފާގެ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް މިސިޓ އަށް ފަދައިން މިކަމ  އިޤްތިސާދ  ގޮތުންނާއި  

މިސިޓ  ދިއުމަކ   ލިބިގެން  ފެކްޓްރ އެއް  ކުރެވޭނެ  ބަންދު  ފުށް  އެކިވަތްތަރުގެ  ކާޑު،  އެކިވަތްތަރުގެ  ކަމެއް.  މުޅި އަދި    އަށްކުރާނެ 

ފާ ޢާޠިހައްދުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް އަދި  ރާއްޖެއަށްވެސް އޭގެ ފައިދާ ތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި  މިސަރަ

ކޭ.ޕ .އެލް އާއި   ފާ ދެންނެވި ފަދައިންޢާޠިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަ ކަށް ވ ނަކުޑަ ރަށަ  ގަފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މިރަށަކ  ިބމުގެ ޖާ

އެއްަބސްވުމަށް އާދެވިއްޖެކަމަށް ވާނަމަ މި ކާޑު ގުދަނަށް އެކްސެސްވެވޭނެ ގޮތަށް މި ހިދުމަތް ދެވިގެން ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު   ށްއެއްކޮ

ިބން މިކަމަށް  ދިރާސާކޮށްގެން  މަރުހަލާގަ  ކޮމިޓ   އަޅުގަނޑުމެން  ނުލިުބނަސް  ިބން  އިން  ކޭ.ޕ .އެލް  އަދި  ކަނޑައެޅުމަކ    ދެކެން. 

 ގޮތުގަ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް. ދެން އަދި ހަމަ މިސަރަހައްދަކ  އިޤްތިސާދ  ހަެބއް. އެންމެ ގިނަ ދަތުރު ފަތުރު ކުރާއެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭ

މި ފެކްޓްރ ން ހިދުމަތް ދެވިއްޖެ ކަމުގަ ވަނ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮވިޑްގެ ހާލަތް ފަދަ ރަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް  

އަމްރު  ހާލަތްތަކުގަ ކަމަށްވެސް  ހަމަޖެހިގެންދާނެ  އިންތިޒާމް  ެބހެއްޓޭނެ  ރައްކާތެރިކޮށް  ކާބޯތަކެތި  މުތްދަތަކަށް  ވަނ    ދިގު  އޭރު 

އް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކި ޭބއްވި ަބއްދަލުވުމުގަ ދަންނަވާފަ. އެހެންވ މަ މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް  މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެ

 ން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލް ކުރަނ . މަގުފަހިކޮށް ދޭ

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތުޝުކުރިއްޔާ އެއް  އަދި  ަބހުސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާގަ  މި  ކުރުމަށް  .  ަބއިހުޅުވާލަ  ަބހުސް  ަބހުސްގަ  ޭބނުންވާ ނަން.  ވެރިވާ 

 ރާތްކޮށްލެންވުން އެދެން.  ަބހުސްގައި އިތުރު މެންަބރަކު ަބއިވެރި ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުނުވާކަމުގަ ވަނ ނަމަ ޝާމެންަބރުން އި
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ފާ ހުށައަޅުއްވާފަ އޮތް ޠިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފަ މި އޮތ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް. ކައުންސިލް މެންަބރ ޢާއިވޯޓަ

ަބރެއް ހުށައެޅުމަކ   މިކަމަމާއި ެބހޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓ އަކަށް ފޮނުވުމަށް. މިކަމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާނެ އިތުރު މެން 

ޢާ ދާޠި ބޭނުންވާނެ.  މުޙައްމަދު  މެންަބރ  ކައުންސިލް  ވަނ   ކުރައްވާފައި  ތާއ ދު  ހުށައެޅުމަށް  މިއެޖެންޑާގަދު.   އޫފާގެ    އެހެންވ މަ 

ފާހަގަ   އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް  އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރ  އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ިބން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު

 ފާ އަދި މި ޠިކުރެވިފައިވާތ  އިތުރަށް ދިރަސާކުރުމަށް މުނިސިފަލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރ ޢާ

ދާ މުޙައްމަދު  މެންަބރ  ކައުންސިލް  ކުރައްވާފައިވަނ   ތާއ ދު  މެންަބރުން  ދު.  އޫހުށައެޅުމަށް  ފެނިލައްވާ  މިގޮތަށް  ވޯޓް އެހެންކަމުން 

     ދެއްވުން އެދެން.

 

 

 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  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3
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 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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

 މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  .6

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރ  އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ިބމާއިމެދު އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އަށް   6

 ފޮނުވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

   ަބއްދަލުވުންވެސް މިހާ ހިސާުބން މި ނިމުނ .އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ުބދަ   2022 މާރޗް  30ނިމުނ   ވަނަ ަބއްދަލުވުން 46ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ގައެވެ.  13:19ދުވަހުގެ 

 1443 ާބންޢުޝަ 27

 2022 މާރޗް 30

 ޢަލ هللا ނަސްރުކައުންސިލް އޮފިސަރ  ސިއޭޓްއެސޯ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

      

 

 

 

 


