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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/53ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   50ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ުބދަ    ވ   2022  އޭޕްރިލް  27ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    50  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. 09:51ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    49ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  އާރު .އޯ.ޓ  ހުޅުވާލުމަށް ހިންގުމަށް ރެސްޓޯރެންޓް  އަދި   ޓަކްޝޮްޕ   ހުރި   ޓާމިލްގައި ފެރ   އެލް .ޓ . އާރު  ދޫކޮށްފައިވާ  އަށް   ސ  .ސ .ޓ .އެމް  3.2

 .ފާސްކުރުން 

،  ކުރުމަށާއި   ހޮސްޓު  މުބާރާތް  ބަށިބޯޅަ   އަތޮޅު  ހދ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް   ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  ބަށިބޯޅަ  3.3

 .ނިންމުން ގޮތެއް  ހަރަދުކުރުމާމެދު ޓ މްތަކަށް   ތަމްސ ލްކުރާ ކުޅުދުއްފުށި

3.4 MBA/MIS/2022/52  ުޗެމްޕިއަންޝިްޕ   އޭޝިއަން  ފ ބާ  ބައިވެރިވާ   ފަރާތުން  އެސޯޝިއޭޝަންގެ  ބޯޅަ  ބާސްކެޓް ،  ސިޓ އިން  ނަންބަރ  

  ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް   އެކަމަޑޭޝަން  އަދި   ފުޑް   ޓ މްގެ   ކުރާ  ކޭމްްޕ  ކުޅުދުއްފުށ ގައި   ގޮތުން   ތައްޔާރުވުމުގެ  އަށް"    ކޮލިފަޔަރސް  ސާބާ   2022

 .ނިންމުން  ގޮތެއް  އެކަމަށް ވާތ އެދިފައި

 އޮފ ސް އެކްެޕންޝަން ްޕރޮޖެކްޓް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   3.5

 ޕ .ޓ .އޭ ގްރާންޓް އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.   3.6

 އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރ  ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން.   3.7

 ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.  ބެހޭ ވަޅުލުމާ އެއްޗެތި  މަގުގައި، މަގުކޮނުމާއި 3.8
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 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 މްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖު 

 04 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     50ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 . މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 50ކުޅުދުއްފުށި 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   50ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  .1

 27،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ރަމަޟާން   26ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ    07ގެ އަދަދު ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން 09:51ދުވަސް. ގަޑި   ދަބު ،  2022 އޭްޕރިލް

ޢާޠިފާ   ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު،   .04މެންބަރުންގެ އަދަދު 

، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އެޖެންޑާ .އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިހުންނެވ   އާމިނަތު މަޖ ދާ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާޢަލ  އަދި 

، 2ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  49ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ށް ހުޅުވާލުމަށް ޓ .އޯ.އާރު  އެމް.ޓ .ސ .ސ  އަށް ދޫކޮށްފައިވާ އާރު.ޓ .އެލް ފެރ  ޓާމިލްގައި ހުރި ޓަކްޝޮްޕ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމަ
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ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ އަތޮޅު  ،  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ފާސްކުރުން 

 ، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ހޮސްޓު ކުރުމަށާއި، ކުޅުދުއްފުށި ތަމްސ ލްކުރާ ޓ މްތަކަށް ހަރަދުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

MBA/MIS/2022/52   ްނަންބަރު ސިޓ އިން، ބާސްކެޓް ބޯޅަ އެސޯޝިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފ ބާ އޭޝިއަނ

ސާބާ ކޮލިފަޔަރސް " އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށ ގައި ކޭމްްޕ ކުރާ ޓ މްގެ ފުޑް އަދި   2022ޗެމްޕިއަންޝިްޕ 

، އޮފ ސް އެކްެޕންޝަން ްޕރޮޖެކްޓް  5އެޖެންޑާ އައިޓަމް . އިދެއްވުމަށް އެދިފައިވާތ  އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުންއެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަ

ޕ .ޓ .އޭ ގްރާންޓް އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު   ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ،8އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓްރ  ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން. ، 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މަޝްވަރާކުރުން. 

ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް    ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.   ބެހޭ ވަޅުލުމާ އެއްޗެތި މަގުގައި، މަގުކޮނުމާއި

  ދިނުން އެދެން. ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  ގެންނަން  ދަލެއްބަ . ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ވާނަމަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 .هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ   50ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   49  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެންނަން ބަދަލެއް  އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  48

ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ނެތް ނަމަ،   އަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންޔަޢުމިއްޔާބޭނުންވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން.   ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .4

ދައުރުގެ     ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ    49ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު   އަގުލިބިއްޔަތުންމެންބަރުންގެ    ހުރިހާވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 



 

5ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހިންގުމަށް   ރެސްޓޯރެންޓް   އަދި   ޓަކްޝޮޕް  ހުރި   ޓާމިލްގައި   ފެރ    އެލް . ޓ  . އާރު   ދޫކޮށްފައިވާ   އަށް   ސ  . ސ  . ޓ  . އެމް  •

  . ފާސްކުރުން   އާރު . އޯ . ޓ    ހުޅުވާލުމަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަތުންނަށްވެސް   އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ  ފަދައިން  މިހާރު  އެގިވަޑައިގަންނާނެ  ދިމާލަށް،  ނަށް  ޓާމިނަލް  ހެދިފައިން  ސަރަހައްދުގަ  އާއުބަދަރު 

ކައުންސިލުން   ފެރ ޓާމިނަލްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމް.ޓ .ސ .ސ  އާއި މިވަނ  ޓާމިނަލްއަށް ބޭނުންކުރެވޭ    ކައުންސިލާއި ހަވާލުވުމުން 

ޓަކްސޮްޕ، އެތަނުގައި ކުޑަ ފިހާރައެއް ހިންގުމަށް    އެ އިމާރާތުގަ ބާކ އިން ދެން    ސަރަހައްދު އެގުރިމަންޓެއްގެ ދަށުން އެމް.ޓ .ސ އަށް ދޫކުރެވިފަ.  

ށް ދިނުމަށް  އިންނަ ޖާގަ އާއި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމަށް އިންނަ ޖާގަ އައިޓް ސޯސްކޮށް އެތަނުގަ އެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭނެ ބަޔަކަށް އެތަން ކުއްޔަ

މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ . އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭގޮތުގަ  ޓ .އޯ.އާރު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ޓ .އޯ.އާރު މިހާރު އެކުލަވާލެވިފަ. އެހެންކަމުން އެ 

ބައްދަލުވު ވާނ   ލިބިވަޑައިގެންފަ  ވާނ   މެންބަރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  އައުމުގެ  ޓ .އޯ.އާރު  ބަހުސްގަ  މަށް  އެޖެންޑާގަ  މި  އެހެންކަމުން  ކުރިޔަށް. 

 ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

ތައްޔާރ ތަށް ވަމުންދާއިރުގަ، މި ފެރ ގެ ޙިދުމަތްތަށް ފަށާއިރުގަ  މިހާރު ފެރ ގެ ޙިދުމަތް ފެށުމަށް މި ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ވ މަ ޓަކްސޮްޕ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ޙިދުމަތް  ޙިދުމަތެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްވަނ . އެހެން  2މުހިންމުވާނެ    ވެސްއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ނަށް މިވަގުތު ވަރަށް މުހިންމު ވެފަވާކަމެއް. އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ފެށޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ޓ .އޯ.އާރު ފައިނަލް ކޮއްލުން އެއ  އަޅުގަނޑުމެން

މަސް ތެރޭގަ ފެށުމަށް ޓ .އޯ.އާރުގަ އެބަހުރި ފާހަގަ   3  ކުރެވޭތާ    އެ ގޮތުންހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮއްލަން ރެސްޓޯރެންޓް ޙިދުމަތް ހަވާލު ދެން  

ފާހަގަކޮއްފަ    ކޮއްފަ. ދެން ރެސްޓޯރެންޓް މިހާރު އޮތް ގޮތުން އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި އެއްޗެހި ހޯދާ އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ޓ .އޯ.އާރުގަ

މަސްތެރޭގަ ހިދުމަތް ފަށަން ޖެހޭގޮތައް ފާހަގަ    3ކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ    އެބަހުރި އައިޓް ޑޯ އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤ  ކުރަން ޖެހޭން ވާހަކަވެސް. މި 

އެގޮތަށް ފާހަގަކޮއްލަން ޓ .އޯ.އާރުގަ އެބަހުރި ބަޔާންކޮ ށްފަ  ޙިދުމަތް ކުރުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކަނުދާ ކަމަކެއްކަމަށް ފާހަގަކޮއްލަން. އަދިހަމަ 

ގެ މަތިން އެ ގަޑިތަކެއްގަ ޙިދުމަތް ދޭންޖެހޭނެކަމާއި އަދި އެހެން ގަޑިތަކުގަ އެފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ  ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއް  ދޭންޖެހޭނެ ގަޑިތައް.

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މި ގޮތަށް ކައުންސިލުން ޙިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ގަޑިތައް ރެސްޓޯރެންޓާއި ޓަކްސޮޕްގެ ޙިދުމަތް ދެވޭނެކަން ފާހަގަކޮއްފަ. އެހެންވ މަ  

އެކަންކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ން ހިދުމަތް ހޯދާ ތަނެއްގަ ދެވޭ ޙިދުމަތަކަށް ބަލާއިރު.  ރުން ވަރަށް މިހިންމު ކަންނޭގެ މިކަހަލަ އާއްމުއަންގާގޮތަށް ހު 

މިވަނ  ފާހަަގކޮއްލަން.   ހަމަޖެހިފަ  ދިނުމަށް  ރެސްޓޯރެންޓް  ބުނާގޮތުން  އަޅުގަނޑު   15އެ    އަހަރަށް.   15  ޓ .އޯ.އާރު  ރަނގަޅުކަން  އަހަރުވެސް 

 މި އިންނަނ . ފާހަގަކޮއްލާނަން އެއ  ވަރަށް ބޮޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް މިތަނަށް އެނަގާ ބަޔަކު ގެންނަން ޖެހޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ޓ .އޯ.އާރު ބައްޓަންވެފަ 



 

6ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ގަކޮއްފަ މި އިނ މަ އަހަރު ފާހަ  5އަހަރަށް. މި ގޮތަށް    5ގަ ފާހަގަ ކޮއްފަ މި އިންނަނ   ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޓ .އޯ.އާރު  އެހެންނަމަވެސް ޓަކްސޮްޕ

ޑުވެގެންދާނެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން މި ޓަކްސޮަޕކ  އެތަނުގެ ޙިދުމަތް ހޯދަމުން ދިޔަ މިންވަރަކަށް އަހަރުން އަހަރަށް ޑިމާންޑް ބޮ

 މި ހުރި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ރަނގަޅުކަން. އަހަރަށް އިންނައިނުން    15ތަނެއް. އެހެންވ މަ ޓަކްސޮޕްގެ މުއްދަތު ކުޑަކޮއްފަ ރެސްޓޯރެންޓްގެ މުއްދަތު  

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިބަޑައިގެންނެވި އަޙުމަދުގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް    ފުރަތަމަهللا. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު ޢަބްދު

ޓ .އޯ.އާރުގަ ހުރި ކަންކަން. އަދި އެހެންމެންބަރުންގެ ހިޔާލުވެސް މިކަމަށް ބޭނުންވާތ  އަޅުގަނޑު ދެވެނަ ފާހަގަވ  ރަނގަޅުކަމަށް ޖުމްލަގޮތެއްގަ  

ހިޔާލެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ މެންބަރުން ފާހަގަކޮއްލަ ދިނުމަކ   ޓ .އޯ.އާރުއަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ނުވަތަ    ސްގަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގަ ބަހު

   އެއ  އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްއަށް އިތުރަށް އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ އެއްވެސް މަންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައި ނުގަންނަވާތި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލާނަން ބައެއް މުހިންމު ޕޮއިންޓްތައް.  

ޔާ މިއިންނަނ  ރުފި 35000ރުފިޔާ. އަދި ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވޭ އެ    35000ގޮތުގަ ރެސްޓޯރެންޓް ދޫކުރުމަށް ބިޑް ފެށޭ އަގަކަށް މިއިނ   

އޭރިޔާއާއި އެކ ގަކަން. އެއ    ލޭންޑް  އިތުރު ކުރެވޭ  ޖާގައަށް  ފޫޓްގެ ޖާގައެއް ރޭސްޓޯރެންޓާއި އިންވެގެން   75ފޫޓް    50ރެސްޓޯރެންޓް މިހާރު 

 އަންނަ ގޮތަށް މި އިނ  ކޮންމެ ހޮޅަނގަށް އިތުރު ކުރެވޭތަނަށް. އެއ  އައުޓްޑޯ އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށްޓަކައި. ދެން އިމާރާތުގެ ކުއްޔަށް ބަދަލު 

ކުރި ޕްއިންޓްތައް ފާހަގަ ޕަސެންޓުކަމަށް. އެއ  ހަމަ ޖުމްލަގޮތެއްގަ އަޙުމަދު   10އަހަރަކުން. ކުލި ބޮޑު ކުރެވޭނ  އެއިރެއްގަ ދައްކަމުންދާ ކުލ ގެ  5

ޕަސެންޓް.   95ޓ ރިއާ ކަނޑައަޅާފަ ހުރިއިރު ހުށައެޅޭ އަގަށް  ޓ .އޯ.އާރުގަ ބޮޑުތަކަށް މާކުސްދެވޭ ކުރައިޕްއިންޓްތަކަކަށް މި ހުރ  ދެން. މި    މުހިންމު

އަދި އޭގެ އިތުރަށް މި އެޖެންޑާގަ ހިމެނޭ ބައެއް ޓަކްސޮޕްއަކ . ޓަކްސޮޕްގެ  ޕަސެންޓް ދޭ ގޮތަށް.    5ޤާބިލުކަމަށް     ހުށައަޅާ ކުންފުނިއެއްގެ މާލ   އަދި

މެންބަރުން ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ ނުވާތ    ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  ޓ .އޯ.އާރުއަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަދި އެއް

  12000އެންމެ ކުޑަ ކުލ ގެ ގޮތުގަ ހުށައެޅޭނ   ހުށައަޅުއްވަންޖެހޭ  ޕްގެ ބިޑަށް  އަޅުގަނޑުހަމަ ބައެއް މުހިންމު ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކޮއްލާނަން. ޓަކްސޮ

އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތަށް. މި ކަންކަމަށް އިސްލާހެއް ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުން ފުޅުވާނަމަ އަދި އެއް   5އަދި މުއްދަތަކަށް މި އިނ     ރުފިޔާކަމަށް.

ށް ފާސް ޓ .އޯ.އާރު އޮތްގޮތަ  އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ  ފަހަރު އެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ މިހާރު ޓަކްސޮްޕ

            ރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  ބަ ކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެން
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

 ރެސްޓޯރެންޓް   އަދި   ޓަކްޝޮްޕ  ހުރި  ޓާމިލްގައި  ފެރ   އެލް.ޓ . އާރު  ދޫކޮށްފައިވާ  އަށް  ސ .ސ .ޓ .އެމް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް އާރު .އޯ.ޓ  ގެ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބަށިބޯޅަ   އަތޮޅު   ހދ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް   މޯލްޑިވްސްއިން   އޮފް   ފައުންޑޭޝަން   ބަށިބޯޅަ  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ހަރަދުކުރުމާމެދު   ޓ މްތަކަށް   ތަމްސ ލްކުރާ   ކުޅުދުއްފުށި   ، ކުރުމަށާއި   ހޮސްޓު   މުބާރާތް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވަނަ   2022އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު    2ފޮނުވާފަވާ ސިޓ  އެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން  އިން  ފައުންޑޭޝަން  ބަށިބޯޅަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން   2015ފަ.  އަހަރު މިވަނ  އަނެއްކާވެސް ބަށި ބޯޅަ ކުޅުވަރުގެ އަތޮޅު ލ ގާއި ޒޯން މުބާރާތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލާ

ރާއްޖެ މަތިންނެވެމުޅި  އެދިވަޑައިގަތުމުގެ  މިނިސްޓްރ ގެ  ޔޫތު  ގެންދެވިފައިވަނ   ކުރިއަށް  މުބާރާތްތަށް  މި  ހުޅުވާލެވިގެން  އަހަރަކު  ކޮންމެ  . އަށް 

އަހަރު   މި  ނުވާތ   ބޭއްވިފައި  މުބާރާތް  އަތޮޅުގައި  ތިޔަ  ގެންދެވިފައިވާއިރު  ކުރިއަށް  އަތޮޅުތަކުގައި  އެކި  މުބާރާތްތަށް  ލ ގް އަތޮމިހާތަނަށް  ޅު 
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ރަށްތައް ހުޅުވާލުމަށް   އަތޮޅުތަކުން  ބޭއްވުމަށް  މުބާރާތްތަށް  ގޮތަށް  މި  ފައުންޑޭޝަންއިން ނިންމާފަވެއެވެ.  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އަތޮޅުގައި  ތި 

ގައި އަތޮޅުގެ މެދުގައިވާ ކަނޑައަޅަމުން ގެންދަނ  ދަތުރު ފަތުރުގެ ގޮތުން ފައްސޭހަކަމާއި އެކު އަސް ގޮސް ވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރަށެއްގެ ގޮތު

އްވުމުން އެފަރާތުން އެކަމަށް ތާއ ދު ކޮއްފައިވާތ  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލާއި އެކު މި މުބާރާތް ރަށްކަމުގައިވާ ވައިކަރަދޫގެ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކުރެ

ސަބަބުން އެ ރަށުގަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފަ ވެއެވެ. ނަމަވެސް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ  

ފާޅުކޮއްފައިވުމާއި ފަހުން ކައުންސިލުން ގުޅުއްވާ އަންގަވާފައިވާތ  ތިޔަ ކައުންސިލުން ގުޅުއްވާ މި މުބާރާތް ކުޅުދުއްފުށ ގައި ބާއްވާ ދިނުމަށް ހިޔާލު  

 10ރާތް ބަދަލުކުރުމަށޭވެ. މި މުބާރާތް މިހާރު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވަނ   މިހާރު ނިންމާފައިވަނ  ކުޅުދުއްފުޓަށް މުބާއެކު ފައުންޑޭޝަނުން  

ކަމަކ  ވަނަ ދުވަހުކަމަށް ވާތ  އެ ތާރ ހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހިފައިވާތ  އެންމެ ފުރަތަމަ    2022ޖޫން  

ގައިވާތ  ކުރައްވަން ހޯދިފައި އޮތުންކަމު  ކޮޔުންއެގި ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އެކަންކަން ކުރެވިދާނެކަމުގެ ލިޔުން ދެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  

ވަނަ ދުވަހުގެ    2022އޭްޕރ ލް    28ޖެހޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓް މި ސިޓ އާއި އެކު އެޓޭޗްކޮއްފައި ވާނެއެވެ. ވ މާ މިކަންކަން ކޮއްދެއްވޭނަމަ  

އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓ އަށް ޖަވާބެއް  އޮފ ސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ. މާދަމާގެ އޮފ ސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން  

މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފަ ވާނެ ބަށިބޯޅަ އެސޯޝިއޭޝަންއިން ފޮނުވާފަ ހުރި މައުލޫމާތު ޝ ޓްތައް އެއ  ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް މި އޮތ . ދެން  

ތައްތަކެއް ހިމަނާފައިން ކަރުދާހެއް. ދެން ޖުމްލަ އޭޝަނުން ކުރާނެ ކަންމުބާރާތެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ބަށިބޯޅަ އެސޯޝި

 ހުރިހާ ކަމަކާއި ގޮތެއްގަ ބުނާނަމަ ކައުންސިލްއިން މުބާރާތުގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރާ ގޮތަށް އިންތިޒާމްގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި ޓ މްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ

ބަށިބޯޅަ ކައުންސިލުން ކުރާ ގޮތަށް އެދިފަ މި އޮތ . ދެން ހޯދަންޖެހޭ ބައެއްތަކެތި    ތަންތައްޔާރުކޮށް، މުބާރާތަށް އޮފިޝަލުން ހޯދުމުގެ މި ހުރިހާކަމެއް

ން ކުރަން އެސޯޝިއޭޝަންއިން ހޯދާކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވ މަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ ކަމެއް މިއ . ކައުންސިލްއިން އަޅުގަނޑުމެ

ގަ މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ހަމަ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ވިސްނާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މިކަމު

އި ބައްދަލުކޮށް ހިއްސާކޮއްލާނަން ކުޅުދުއްފުށ ގަ ބަށިބޯޅަ ދެ ޓ މެއްވަނ  ބައިވެރިވެފަ މި މުބާރާތުގަ. ދެ ޓ މެއް ބައިވެރިވެ މި ދެ ޓ މް ކައުންސިލާ

ބަށި އަޅުގަނޑުމެން  ކުޅުދުއްފުޓަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެ  އެދިފަވޭ.  ކޮއްދެއްވުމަށް  މަސައްކަތް  ކޮއްދެއްވުމަށް  ބަދަލު  މުބާރާތް   ބަށިބޯޅަ ބޯޅަ 

ދޫ ށް އެދުނިން ކުޅުދުއްފުށ ގަ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވާ ދެއްވުމަށް. ދެން ނަސ ބުކަންދިމާކުރިގޮތުން ވައިކަރަ އެސޯޝިއޭޝަންއަ

 ވެސް ބުނެފަ މިވަނ  އިންތިޒާމްގެ ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އުދަނގޫތަކެއް ހުރިކަމަށް މި މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރަން، އެހެންކަމުން މި ރަށުގަ އުންސިލުން ކަ

ނެ. އެހެންނަމަވެސް މެންގެ ޓ މްތަކަށް މިރަށުގަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނަމަ ފައްސޭހަތަކެއް ވެގެންދާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ހަރަދު ބަލާނަމަ ވާނ    ޓްރާންސްޯޕޓް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖެއްސިކަމުގަ ވާނަމަވެސްން ނުވަތަ  ހަރަދުގެ ގޮތުން ހޯސްޓް ކުރު

އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް. ދެން ހޯސްޓް ކުރާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޓ މަށް    ހާސް ރުފިޔާ ދާނެ  25000ދެ ޓ މަށް ހަމަޖައްސާއިރު    އެއްހަމައެއް. އެއ 

ވިދާނެ. އެހެންކަމުން މި ކުރެ   ހަރަދު  ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކުރެވިދާނެ މިރަށް ތަމްސ ލްކުރާ ޓ މަށް. ހަރަދު ކުޑަކޮއްފަ ހޯސްޓް ކުރުމަށް އެ ބަޖެޓުން 

 ގަ މެންބަރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން.   އެޖެންޑާ
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

އިރު ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެބޭފުޅުން ހުށައަޅާފަ ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާމޭޔަރުވެސް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ޑުމެން މިއަހަރުގެ  އެ ގޮތުން މި ކަންތައްތަކުގަ ކުޑަ ބޮޑުމިނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާލެވޭނ  މިކަމަށް ހިގާނެ ހަރަދު އަންދާޒާކޮށް ހެދ މަ.  އަޅުގަނ

އެބަޖެޓް ތެރެއިން ކޮންމެސް މިންވަރެއް މިކަމަށް ހަރަދުކުރާނެ ހުސްވިޔަނުދ     ވޯކް ްޕލެއިންގަ ބަޖެޓް ކޮއްފަ ވ ނަމަވެސް އެ ބަޖެޓްއެއްކޮށް މިކަމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރެއް ކަނޑައަޅަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފައްސޭހަވެގެންދާނެ މ ގަ ފާހަގަ ކުރެވިފަހުރި ކަންތައްތަކަށް ހަރަދު ވެގެންދާނެ މިންވަރެއް  

 މ ތި ކޮމިޓ ގެ މަޝްވަރާއަކަށް ފޮނުވާލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ޑަށް ވަރަށް ފެނޭ ސްޓަޑ  ކުރެވިއްޖެއްޔާ. އެގޮތުން އަޅުގަނ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވ މަ އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޮމިޓ އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތަކަށް އެދުނ  މިއ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާ ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަން.  ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ރިއަށް ގެންދަވާފަމ ތި ފޮނުއްވަވާފަ އިތުރަށް މަޝްވަރާކު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މުޙައްމަދު. ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ހުށައެޅުމެއް މިވަނ  ލިބިފަ. މިއެޖެންޑާގަ އިތުރަށް މިވާ ކަންތައްތައް  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު

މިވަނ  ހުށައަޅުއްވާފަ އަދި އެށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރަށްވާފަ މިވަނ  هللا މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު އަބުދު

މުޙައްމަދު ދައޫދު. އެހެންކަމުން އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމާއި ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް އިތުރު މެންބަރަކު އެދިފަވެސް ސިލް މެންބަރު  ކައުން

هللا ރު އަޙުމަދު ޢަބުދުނެތުމާއި އެކު އިތުރަށް މިއެޖެންޑާގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްތެއް ނުކުރަން. ކައުންސިލް މެންބަ

ސިވިކް އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް  ތާއ ދު ކުރަށްވާފަވާ ގޮތަށް    ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދައޫދު މި ހުށައެޅުން ހުށައަޅުއްވާފަ އޮތްގޮތަށް އަދި  

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. ފޮނުވުމަށް ކޮމެޓ އަށް 

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

10ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ އަތޮޅު   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

ވިކް އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް ކޮމެޓ އަށް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ހޮސްޓު ކުރުމަށް ނިންމުމާއިއެކު، މުބާރާތަށް ހަރަދު ވާނެވަރުގެ ހިސާބެއް ހެދުމަށް ސި 

 .ފޮނުވުމަށް  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

• MBA/MIS/2022/52   ުބައިވެރިވާ   ފަރާތުން   އެސޯޝިއޭޝަންގެ   ބޯޅަ   ބާސްކެޓް   ، ސިޓ އިން   ނަންބަރ  

  ކުޅުދުއްފުށ ގައި   ގޮތުން   ތައްޔާރުވުމުގެ   އަށް "    ކޮލިފަޔަރސް   ސާބާ   2022  ޗެމްޕިއަންޝިޕް   އޭޝިއަން   ފ ބާ 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   އެކަމަށް   އެދިފައިވާތ    ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް   އެކަމަޑޭޝަން   އަދި   ފުޑް   ޓ މްގެ   ކުރާ   ކޭމްޕް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އޮތް "ފ ބާ އެސޯޝިއޭޝަނުން ފޮނުވާފައިން ސިޓ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.  ބާސްކެޓް ބޯޅަ    -  2022  ޗެމްޕިއަންޝިްޕ   އޭޝިއަން  ކުރިއަށް 

އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޤައުމ  ސްކޮޑް ހަދ.ކުޅުއްފުށ ގައި ކޭންޕް   18އަށް ތައްޔާތުވުމުގެ ގޮތުން މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ    "   ކޮލިފަޔަރސް   ސާބާ

މުގަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭފުޅުންގެ ހުރުމާއި ކެއު  20ކުރަމެވެ. އެގޮތުން މި ސްކޮޑާއި އެކު ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުމްލަ  ކުރުމަށް ގަސްތު

ންނަށް އަގުހުރި ބޭނުންވެއެވެ. މި ކޭންްޕގެ ސަބަބުން ތިޔަ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުން އަދި ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލު

ރޭވިފައިވާ އިން ފެށިގެން ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިކޭންޕްގައި    222މެއި    10މައުލޫމާތާއި ތަމްރ ނު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން  

 ބައެއް މިހިންމު ކަންތައްތައް ތިރ ގައި ފާހަގަކޮއްލަމެވެ.  

 ތަމްރ ންތަކުގައި ކުޅުދުއްފުށ ގެ ކޯޗުންނާއި ރެފްރ ން އަދި ޓޭބަލް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިކުރުން.ޤައުމ  ސްކޮޑްގެ  •

 ރަށު ޓ މުތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެނޭޖަރުންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް މައުލޫމާތާއި ތަމްރ ން ދިނުން. •
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ކުޅުންތެރިންނާއި ކުޅުދުއްފުށ ގެ ކުޅުންތެރިން  މުބާރާތެއް ހިންގުން. މި މުބާރާތު    3X3ދެ ދުވަހަށް ރޭވިގެން   • ގައި ޤައުމ  ސްކޮޑްގެ 

 ންދާނެ. އެއްކޮށްގެން ޓ މުތައް ހެދުން. މި ގޮތަށް އެކުގައި ކުޅުމުން ތަފާތު ތަޖުރިބާރަކެއްލިބި ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެ

އްސެވެން އޮތްނަމަ އެކަން އަންގަވާ ދެއްވުންއެދި  ޒާމް ތިޔަ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެވ މާ، މި ކޭންަޕށް ދާފަރާތްތަކުގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތި

އްވާ އެހ ތެރިކަން ދެންނެވ މެވެ. މި ފުރުސަތުގައި ކުޅުދުއްފުށ ގައި ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ތިޔަ ކައުންސިލުން ބަހައްޓަވާ ޝައުޤުވެރިކަމާއިނ ވެދެ

ދުވަހަށް މިކަމަށް  10ބޭފުޅުންނަށް  20މެވެ. ދެން މި ސިޓ އާއި ގުޅިގެން ބައެއް ހަރަދުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާއިރު ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަ

ސިޓިންރޫމަކާއި އެކު ކޮޓަރ ގެ އެާޕޓްމަންޓެއް ބަދިގެއާއި    2ލަފާކޮށްފަ ހުރި ހަރަދުތައް. އާދެ ބައެއް އޮްޕޝަންތަކުގައި މިހުރ  ގެސްޓް ހައުސްތައް.  

ކޮޓަރ ގެ އެާޕޓްމަންޓެއްވެސް އެބައިން ދުވާލަކަށް ކޮޓަރިއަކަށް   3ހުރި ތަންތަން.    މ ހުންނަށް ޖާގަ  3  އެއ   ރުފިޔާ   400ކޮޓަރިއަކަށް ދުވާލަކަށް  

ދުވަހަށް   10ހަގަ ކޮއްފަ.  މި ދެބަޔަށް  އެއްކޮށް އެކަމަޑޭޓް ކުރެވޭނެކަން އެބައިން ފާ  މ ހުންގެ ޖާގަ. ދެން މި ދެބައި  3ރުފިޔާއަށް. އެއ ވެސް    400

ސްކޫލްތަކުގެ ޕ .ޓ .އޭ ތަކަށް ފައިސާ   ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ސިޓ އާއި ގުޅިގެން ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް  20,000ހަރަދަށް    ޖުމްލަ

ޝަނަށް ރެކުއެސްޓްކޮއްލިން. ކޯޓޭޝަނަށް ރެކުއެސްޓްކޮއްލުމުން ލިބޭނެގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕ .ޓ .އޭތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓޭ

އި ދިނުމަށް. އެ ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކެއުން ހަމަޖައްސަ  300އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަ މިއިނ  ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލްގެ ޕ .ޓ .އޭން އެކަނި އަގެއް. އެއ   

 އަދި ހދ.އަތޮޅު ތައުލ މ  މަރުކަޒުން އަންގާފައިވަނ  . އަފ ފުއްދ ން ސްކޫލުންރުފިޔާ އެބަދޭ ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް  60,000ރޭޓުން ބަލާނަމަ  

ފަ. ލިބިފައި ސްކޫލްގެ ވަގުތު ހުރިގޮތުން ބައިވެރިވެވެން ނެތްކަމަށް. އެހެންކަމުން ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލް ޕ .ޓ .އޭއިން އެކަނި މި އިނ  އަގެއް ލިބި

ލިބިފަ ބޮޑުއަގެއް.  ފުދޭވަރަކަށް  އަގަކ   ކަމުގައިވާނަމަ    މިވާ  ހަމަޖައްސަވާ  ކެއުން  ހުރުމާއި  އަޅުގަނޑުމެން  އަގުގަ  ރުފިޔާ    80,000މިއިން 

މެންނަށް  ހަރަދުވެގެން ދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަކ  މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކ  ކޮބައިތޯ އަދި އަޅުގަނޑު

ދެވެން ނެތަސް ކުރެވޭނ  ކޮންކަމެއްތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ހަރަދު މިކަމުގަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިފަދަ ކަންކަން ރަށަށް ގެނައުމަށް 

ކޮއްދެވޭނ  ކޮންކަމެއްތޯ. މިކަންކަމަށް ރިޔާޔަތްކޮށް މެންބަރުން ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. މިކަމުގަ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން  

 އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ކުޅިވަރުތަކާއި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   އޮތް ކުޅިވަރެއް. އެހެން  އަޅާ ނުލެވި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ  ބާސްކެޓްބޯޅަ އަކ  މިހާރު 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މ ގެކުރިން ހޯދާފަ ހުރި ކާމިޔާބ ތަކަކ  ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބ ތަކެއް. އެއ  ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު އަޅާބަލާއިރު ބާސްކެޓުން  

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ވަރަށް ރ ތި ނަމެއް    8ދެން މ ގެ ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑު ހަދާންވާ ގޮތުން    ސްފަ.މިވަނ  މާލޭގައޮތް މުބާރާތަކުން ތަށިގެނެ

އެދެވޭ ގޮތަށް   ވަނ  ހޯދާދ ފަ. އޭގެ ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ ބާސްކެޓްބޯޅައަށް ކުޅުދުއްފުށ ގަ އަޅާ ނުލެވި މުބާރާތްތައްވެސް އެންމެ

އެ ނުދާތާ.  އެކަނި  ހިންގިގެން  މުބާރާތް  އޮފ ސް  ބާސްކެޓް  މިދަނ   ފެނިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  އެސޯސިއޭޝަންތަށް  ންމެ  ހިންގާތަން. 

ގުނަ މައުލޫމާތުތައް ބައިވެރިވާ މިފަދަ އިވެންޓްތަކުން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާއި ތަޖްރިބާތަށް އަދި ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވާނެ ގޮތުގެ ގިނަ 



 

12ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ށް ގަބޫލުކުރަން. ސާކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި ްޕލޭނެއްވެސް މިކަމުގެ ތެރޭގަ އެކުލަވާލެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަހިއް

ނޑު ހަމަ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިފަދަ ކަންކަން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް އަންނާތ  މިކަމަކ  ރަނގަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގަ ފެންނާތ  އަޅުގަ

 ބަޖެޓެއް މިކަމަށް ކަނޑައަޅާލާ އެ ހަރަދު ކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދެއް ހުށައެޅުމެއް ގޮތައް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދައޫދު. ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް މިގޮތަށް ބުނުމުގަ ބަދަލުގައި ވަކި އަދަ 

 ހުށައެޅުން އެދެން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ގާތްގަނޑަކަށް   މިވަނ   އެކަމަޑޭޝަންއަށް  އާއި     20,000އާދެ  ހަރަދު   25,000ރުދިޔާ  ވާ  އެކަމަޑޭޝަންއަށް  ބަޖެޓެއްކަމަށްވާތ   ރުފިޔާގެ 

 ހުށައަޅަން.    އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލުން ކުރަން ފެންނަކަމަށް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާގަ އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތުމުން އަދި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ    ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދައޫދު.

ބަރުންގެ ހިޔާލަށް  ކައުންސިލް މެންބަރުގެ ހުށައެޅުމެއް އޮތުމާއިއެކު އިތުރު ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން އެ ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ މެން

އަޅުގަނޑު އަދި  ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާނަމަ ތާއ ދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި.  ތަކަމުގައިވާނަމަ ހުށައެޅުމަށާއި  އަދި ހުށައެޅުމެއް އޮ

ށް ކަމަޖެހޭފާހަގަކޮއްލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލުނު މިކަމުގެ ހިލޭ އެކަމަޑޭޝަން ލިބޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހޭތޯވެސް. ސްޓޭޓް ހައުސްވެސް އެ ގޮތަށް ހަ

އިމާރާތް ހަމަޖެހޭނެގޮ  ބޭނުންކުރި  ގޮތުގަ  ފެސިލިޓ ގެ  ކޮވިޑް  ކުރ ގެ  ކޭ.ޕ .އެލްގެ  އޮްޕޝަނަކ   އަޅުގަނޑުމެންބެލި  އިތުރަށް  ދެން  ތެއްވޭތޯ. ނެތް. 

ންނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރި އެ އިމާރާތްވަނ  އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިކަމަށް، އެހެންކަމުން މިވަގުތު ހަމަޖެހެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކަނޑައަޅިފައިންކަމަށްވާނަމަ  ބަޖެޓެއް  ގޮތަށް  މި  ހަމަޖެހިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ އަދިވެސް  އެކަމަޑޭޝަން  ހިލޭ  އަދިވެސް 

އެހެން   ހުރި  އި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފްޑަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ފާސްކުރުމަކ  ހަމަ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގަ

މި   ދިނުމަށް. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަންގޮތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އިތުރަށް އެ ފުރުސަތު އެޓ މުތަކަށް ފަހިކޮށް  

 އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް.   

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ދައޫދު އެ ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް. ރު މިހާ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތައ ދުކުރަން 

ވަރެއް. އެހެންވ މަ ބާސްކެޓްމ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ ބޭވުނު މުބާރާތްތަކުގަ އަދި ސިޓ  ތަމްސ ލު ކުރާ މުބާރާތްތަކުގަ ހަމަ ކާމިޔާބ ތަކެއް ހޯދާފަވާ ކުޅި

ޓެއްދޭން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތުން އެ ކުޅިވަރަށް މިހާރު އަޅާލުން ބޭނުންވެފަވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރުގަ މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަޯޕ
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އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދުކުރަން. ދެން މޭޔަރު   ރުފިޔާއަށް   25,000އެހެންވ މަ  ރުފިޔާ ކަމަށް.    25,000ފާހަގަކ  ޑޭވިޑްގެ ވާހަކައިން އެއ   

ރަދުކުރުމަށް ފާސްކޮއްފި ކަމުގައިވާނަމަ ރުފިޔާ ހަ   25,000އެއ  ސ ދާ އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގަ ފާސް ނުކޮށް    25,000ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ  

ފާސް  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެކަހަލަ  ހަރަދު  ރުފިޔާ  އެ  ފުޑަށް  ފެނިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ   އެކަމަޑޭޝަންއަށް  ގޮތެއް  އިތުރު  ކުރުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ން ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ފެންނަކަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެހެންކަމުން ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުގަވެސް އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މިވަނ  ލިބިފަ. އެއ  މިކަމަށް  هللا. ޢަބްދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު   ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ

ޅުއްވާފަވާ ހުށައެޅުން އަދި ހުށައަމުޙައްމަދު ދައޫދު ކައުންސިލް މެންބަރު ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް   25,000އަޅުގަނޑުމެން ހަރަދު ކުރާނެ ބަޖެޓަކަށް 

ގެ ތާއ ދުވެސް މިވަނ  ލިބިފަ. އެހެން ކަމުން އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލުމެއްނެތި ތާއ ދު هللا ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު ޢަބުދުމި ހުށައެޅުމަށް  

އެދުމުގެ މަތިން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ހަމަ އަހާނ . ކުޅުދުއްފުށިއަށް މިއަންނަ ބާސްކެޓް ޓ މަ ށް އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިފައިވާ 

ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަދި އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ޔާގެ  ފިރު  25,000ކައުންސިލުން ކުރެވޭނެކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

 ޓް ދެއްވުން އެދެން.  ހަމަޖެއްސުން. އެ ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

 އްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙަ .4
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ކުރެވޭނެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި    ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04  އްވާ ބަޖެޓް ޅުރުފިޔާ ކަނޑައަ  25,000ކައުންސިލަށް ހަރަދު 

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   އިޢުލާނުކޮށްގެން   ޕްރޮޖެކްޓް   އެކްޕެންޝަން   އޮފ ސް  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވަރަށް އަވަހަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިޔަތާއި ހަވާލުވުމަށް  

ހުޅުވާލެވުނު. އެހެންނަމަވެސް އޮފ ސް އެކްެޕންޝަންގެ މަސައްކަތް. އޮފ ހަށް އިތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ޖާގަތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެހުމެއް ހެދުމަށް  

މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ އެކަމަށް ހަރަދުވާތ  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމ   5 ކަމުން ބިޑެއް މާބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ބިޑަކ  އެކަށ ގެންވާވަރަށްވުރެ  

ޑަކުރުމަށްފަހު މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.   އެ ހަރަދު އެއަށްވުރެއް ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ކުރެހުން ބަދަލުކޮށް، މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕްވެސް ކު

ކުޅުދުއްފުށ ގައި.   އެޅުމަށް  އިމާރާތެއް  ކައުންސިލް  އާއި  ހިގައްޖެ  ބަޖެޓްގަ ހިމެނިގެން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް މި ސަބަބަކ  

އަހަރު މިހާރުގެ އޮފ ސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް.   2 އެންމެ މަދުވެގެން  އިމާރާތް އެޅުމާއި ހަމައަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް މި ގަބޫލުކުރަނ  

އޮފ ހެއް   އައު  ނިންމާލާ  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެއެމަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދޭތެރެއަށް  ފެށުމާއި  ކުރެވެން  މުވަޒަފުންނަށް  ބޭނުން  ންގެ 

ހޯދައިނުދެވި އަދި އޭގެ އިތުރަށް ސިޓ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަކްޗަރގައި ހިމެނިގެން ނަގަން ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް  އޮފ ސް މާހައުލެއް  އެކަށ ގެންވާ  

ތިބުން މިތިބެންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިފެހެއްޓިފަ  ނެގުމުގަ  ބައެއް މުއައްޒަފުން  މިހާރު  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ގެނެވިގެންދާނެ.  ނިމުމަކަށް  ވެސް 

މް.އޯ.ޔޫތަކުން  ސޮއި ކުރެވިގެން ބައެއް ސްޓާފުން މިކޮޅުގަ އެކަމަޑޭޓްވެ ތިބުމަށްވެސް މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރެވިގެންދޭ. އިދާރާތަކުންވެސް އެ

މިކޮޅުގަ އެކަމަޑޭޓްވެފަ ތިބެ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކ ގަ ސްޓާފުން    2،މިހާރުވެސް ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓ  އާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުގެ  

އެންމެ މަސައް އިމާރާތުގަ  ކުރަމުންދާ  ބޭނުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް  އެބަދޭ.  މަޝްވަރާކުރެވެމުން  ކުރާގޮތަށް  ކަތްތަކެއް 

މެ ބޮޑަކަށް  އެން  ވަގުތ ގޮތުންވ    ފ ސް އިމާރާތަށް މިހާރު ޑެސްކެއްވެސް އިތުރުކޮށްލާނެ ޖާގައެއް ހޯދުންވެސް މިވަނ  ދަތިކަމަކަށް ވެފަ. އެހެންކަމުން އޮ

 ށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލަކަށް މި އިނ   ކުރެވޭނެ ގޮތަ ކޮށްފަ. އާދެ މިހާރުގެ ސްކޯްޕ ކުޑަ  ސްކޯްޕ ކުޑަ 

 ޖާގައިގަ މި ، ބަދަލުކޮށްފަ ރޫމް  މ ޓިންގ މި  ޖާގައަށް އިން މި ކުރިމައްޗަށް  ، ނުގެނެސް ޑިމޮލިޝަންތަކެއް ބޮޑު މާ އެތެރޭގެ  އިމާރާތާ އިން މިހާރު

 ވަކިން   ވަނ    ދަތިވެފަ  ވަރަށް   މަސައްކަތަށް   ސެކްޝަންއަށް  މުނިސިަޕލް  އިތުރުން   އޭގެ  ދެން  ، އެއްކަމަކަށް  ގޮތަކަށް  ޖެހޭނެ  ޑެސްކްތަކެއް   އޮފ ސް

 މަސައްކަތް  ހަރުދަނާކުރުމަށް   ، އިތުރުވެ  ދުވަހުން  ދުވަހުން  މަސައްކަތްތައް  މުނިސިަޕލްގެ  އަދި  އެކ ގަ  ނެތުމާއިވެސް  ޖާގައެއް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް

 ލޮބ  .  ހަދާގޮތަށް  ޖާގައެއް  ސެކްޝަންއަށް  މުނިސިަޕލް   ފަޅިން  އުތުރު   ފުރޮންޓުގެ  ، ފުރޮންޓުން  ހެދުމަށްޓަކައި  ސެކްޝަންއެއް  ވަކިން  ، ކުރާއިރުގަ

 އޭރިޔާގެ   ލޮބ  .  ގޮތަށް  އެކްސަސްވެވޭ   އަށްއޭރިޔާ  ލޮބ   އަކުން  ވޯކްވޭ  ދެން  ، ބޮޑުވާނެ  ކުޑަކޮށް  އޭރިޔާ  ލޮބ    ، އިނދެފަ  އިންތާ  މިހާރުވެސް  އޭރިޔާ

 މާ  އެއ .  ތެރޭން އޮފ ސް  އިންނާނ   ގޮތަށް  ވަދޭވޭ ސެކްޝަންއަށް  މުނިސިަޕލް  ނަމަވެސް  އެހެން.  އިންނަނ   މި ސެކްޝަން   މުނިސިަޕލް  ދެފަރާތުގަ 
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 އެހެން  މެދުން  ގޮޅ ގެ  އިންނަ  މި  ޤާއިމްކޮށްފަ  މިހާރު  ސެކްޝަން  އެކޮނަމިކް  މިހާރު  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން.  ޗޭންޖަސް  ގެންނަ  ގޮތެއްގަ  ބޮޑު

. ބަދަލުކުރެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަވާނެ  މާހައުލު   ކަތުގެމަސައް  ސްޓާފުންނަށް  ، ގެނެސްފަ  ނިމުމަކަށް   ހިންގުން  ހިނގަންޖެހޭ  ސްޓާފުން  ސެކްޝަންތަކުގެ

  މައިގަނޑު   އެއ .  ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް  ސްޓާފުންނަށް   ރޫމް   މެސް  ބަދިގެ .  އެތެރެއަށް   އަންނާނެ   ރިނޮވޭޝަން   އޭރިޔާއަށް  ކިޗަން  އިތުރުން   އޭގެ  ދެން

 ، ތެދުކުރެވި   ލައިނަކަށް   އެއް  ކައުންޓަރުތަކާއި   އެހެން  މިހާރު  ، އަންނާނެ  ބަދަލެއް   ކައުންޓަރުތަކަށް  އެތެރޭގެ  ދެން .  ކަންކަމަކ   ހުރި   މި  ގޮތެއްގަ 

  މުނިސިޕަލް   އިތުރުން  އޭގެ  އަދި.  ދާނެ  އިތުރުކުރެވިގެން   އޭރިޔާއަށް  މި  ޖާގައެއް  ރަނގަޅު   ފުދޭވަރެއްގެ  ހަމަ  ސަބަބުން   މ ގެ.  ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެ 

  ސިވިލް   މިކޮޅުގެ  އެސްޓިމޭޓެއްކަމަށް  ދެން .  ގޮތަކަކ   އިން  ކުރެވިފަ  ްޕލޭން  މި  އެއ .  ލިބިގެންދާނެ  އޭރިޔާއެއް  އާ  އިތުރު  ހަމަ  ސެކްޝަންއަށް 

 އެނގެން  މައުލޫމާތުން  އައިންތްގެ  އެކޮނަމިކް  އަދި  އެޑަމް  ސާވެއަރ  ، މައުލޫމާތަކ    މިއިން  ފޯރުކޮށްދެއްވާފަ   އާކިޓެކްޗަރުން  އިންޖިނިއަރުންނާއި

 ދޭތެރޭގެ ންއާއިމިލިއަ  1.5  އާއި  މިލިއަން  1 ކުރެވެނ  އަންދާޒާ  ، ހުރ މަ އައިސްފަ   ބަދަލު  ގުޅިގެން ޑާއިކޮވި އަގަށްވެސް  ތަކެތ ގެ  މިހާރު  ، މިހުރ 

 އިތުރުން   މ ގެ   ދެން .  ކަމަކ    އޮތް   ފާހަގަކުރަންވެފަ   ކަމަށް   މި   ގޮތެއްގަ   މައިގަނޑު  އެއ .  ވާނ   ކުރެވިފަ  ކުޑަ   ވަރަށް  ކުރެވޭ   މަސައްކަތް   މި   އަދަދެއްގަ 

  ބަހުސްގަ .  ހުޅުވާލަން  އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތު  އެ  ހުރިކަމަށްވާނަމަ  މެންބަރުންގެ  ހިޔާލެއް  އިތުރު  ނުވަތަ   ސާފުކުރަން   މެއްކަ  އެޖެންޑާގަ  މި

 . އެދެން އެދިލެއްވުން  ފުރުސަތަށް މެންބަރުން  ބޭނުންފުޅުވާ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

އޮފ ސް އިމާރާތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޖެޓެއްވެސް ލިބިފަ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު ހަމަ 

 ނަގާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް މިވަނ . އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގަ އިމާރާތްކުރުމަށާއި ުޕރޮކިއުމަންޓަށާއި މި ހުންނަ ކަންކަމުގަ ވަގުތުތަކެއް

އެ ތިބެވޭނެ.  ނުއެއް  ޖައްސާލައިގެން  މަޑު  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހިދުމަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ތެރޭގަވެސް  ދުވަސްވަރުގެ  ގޮތުން  ކުރިޔަށްދާ 

ނުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިހާރުވެސް އެކަށ ގެންވާ  މިހާރުވެސް އޮފ ސްގެ ޖާގަ ހުރި މިންވަރުން، އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދި

ކުޑަކުރެވެން   ޖާގައެއް ނެތް. ޖާގަ އިތުރުކުރުމަކ  މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުވާ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަރަދު އަޅުގަނޑުމެނަށް

ދެކެން. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކްސްެޕންޝަނަށް ހުށައެޅުމަށް ދެތިން ހަތަރު  ހުރި ގޮތަކުން ކުޑަ ކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް  

ކުރަމުން ގޮސް ފަހަރެއްގެ މަތިން މި ބަދަލު ގެނެވިފަ މިވަނ  ކުރިޔަށް އޮފ ސް އިމާރާތް ލިބިފަ ވާތ ކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިހާރު ކުޑަ

މުވައްޒަފުން ނަގަން ކޮންމެހެން މުހިންމުވާނެ ޖާގައަށް ބަލާފަކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.  މ ނ  ހަމަ މިހާރު މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް  

 .ޝުކުރިއްޔާ   އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ބަލާއިރުގަ މިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމުގަ ދެކެން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނުވާތ ވެ އަދި  هللا. ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އިތުރު ފުރުސަތެއް އިތުރު މެންބަރެއް ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިލައްވާފަ 

 އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލާނަން.  
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ންފުޅު ނުވާކަމަށް ވާނަމަ، މިހާރު މި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް، އޮފ ސް އެކްސްެޕންޝަން އިތުރަށް މި އެޖެންޑާއަށް މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނު 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު   1.5ުޕރޮޖެކްޓް އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް،  

 މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ.  هللا ކުރައްވާ މެންބަރެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާނެ. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ހުށައަޅަން. މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން، އޮފ ސް އެކްސްެޕންޝަން ުޕރިޖެކްޓް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ   1.5އެހެން ކަމުން ހުށައެޅުމަށް  

 އްވެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  މެންބަރުން ވޯޓް ދެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

 ރުފިޔާގެ   މިލިއަން  1.5  ކުރުމަށް  އިޢުލާނުކޮށްގެން   ްޕރޮޖެކްޓް  އެކްެޕންޝަން  އޮފ ސް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04   

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް ކަމަށް  ފެންނަ ކަނޑައެޅުމަށް ބަޖެޓެއް

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  މަޝްވަރާކުރުން   ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު   އުސޫލަށް   ގްރާންޓް   އޭ . ޓ  . ޕ  •
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ލުކުރަނ . ނުލިބޭ ޕ .ޓ .އޭ ގްރާންޓްގެ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޑްރާފްޓް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފަ ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ގަބޫ 

ހު ފާސްކުރިން ގްރާންޓް  މި ގްރާންޓް އުސޫލަން އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފަ އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަމެންބަރެއް ހުރިނަމަ ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

ގޮތްތަކާއި އަދި ހަރަދުތައް ފުރިހަމަކޮށްފަ ހަރަދުތައް ކުރެވޭނެ   ކުރުމުގަ  ުޕރޮޕޯސަލް ޓެމްްޕލޭޓަކާއި އެކ  އުސޫލެއް. ދެން އެ އުސޫލު އިތުރަށް 

ސްކުރުމަށް ހުށައެޅިފަ. މުހިންމު ކަންތައްކަތެއްގެ ދެފަރާތުން ހިފަހައްޓާނެ އުސޫލުތަކަކާއި އެކ ގަ، އެކަން ބަޔާން ކުރެވި ފައިނަލް އުސޫލެއްގެ ގޮތުގަ ފާ

ގްރާންޓް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާނ  އާންމުކޮށް   ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށްގޮތުގަ، ގްރާންޓުގެ އެއްބަސްވުމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާ ގޮތަށް ހިމަނާފަވާނެ. އަދި  

އަދި  ބެހޭ މުޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ްޕރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.   ްޕރޮޖެކްޓަކާ އެ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  އިޢުލާން ކުރުމުން އެ

އަކުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި " އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައވާ ކޮމ ޓ " ހުށައަޅާ ްޕރޮޕޯސަލްތައް  ދެވޭނ   ގްރާންޓް ްޕރޮޕޯސަލްތައް ހުށައެޅުމުން  

ދުވަސް ތެރޭ   30ތެރޭ ްޕރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމަންވާނެ ކަމާއި، އަދި އެގްރ މަންޓް ކުރެވޭތާ    ދުވަސް 10އެ ހުށެއެޅޭތާ ބަންދު ނޫން  

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ނިންމަން ވާނެކަމަށް   12އަދި މި ގްރާންޓް ދޫކުރުމަށްފަހު  އެ ފައިސާ ޕ .ޓ .އޭތަކަށް ދޫކުރަންވާނެގޮތަށް.  

ށްފަވާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް. ދެން މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ގްރާންޓުން ްޕރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް މި އުސޫލުގަ ބަޔާންކޮ 

 ހުށައެޅޭނެ ދާއިރާތައް، 

 ؛ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޔުނ ފޯމް ބޮޑ ސްގެ )ހ( 

 ؛މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރު )ށ( 

 ؛ރަކާތްތައް ހިންގުމަށްހަ  ދަރިވަރުންނަށް އަދަބ  )ނ( 

 ؛ކިޔަވައިދިނުމާއި ގުޅުންހުރި ވަސ ލަތްތައް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް )ރ( 

 ؛ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ވަސ ލަތް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ )ބ( 

 އަދި ؛ ވަސ ލަތްތައް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް  ޓ ޗަރުންނާއި ގުޅުން ހުރި )ޅ( 

 ޕ .ޓ .އޭގެ މާލިއްޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް.  )ކ( 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރު ކޮމެންޓެއް  ންނަށް މި އެޖެންޑާގަ އުސޫލަށް އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް މެންބަރުންގެ ހުރިނަމަ އަދި އުސޫލަށް އެއްވެސް 

 އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  ޕ .ޓ .އޭތަކަކ  ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓ ޗަރުންނަށް ނުނ  ސްކޫލްގެ ކުރިއެރުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ޕ .ޓ .އޭއިން މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެއް. އެގޮތުން  
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ހަގަކޮށްލަން. މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނ . ފައިސާ ގަވާއިދުން ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތްތަކެއް އެއްވެސް ޕ .ޓ .އޭ އަކަށް މިރަށުގަ ހޯދިފަ ނެތްކަން ފާ 

ހަވާލުވިފަހުންވެ ކައުންސިލާއި  އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެދިފަ.  މިވަނ   އެހ ތެރިކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  ޕ .ޓ .އޭއިން  ސްކޫލްތަކުގެ  އެކި  ސް 

ދި އެބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހ ތެރިވެދޭނެ، ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ކައުންސިލުން މި ދޭން ބޭނުންވާ އެހ ތެރިކަން އެއް ހަމައަކުން އަ

ޅޭނެ ގޮތަކަށް ދިނުމަށް. އެހެންވ މަ މި އުސޫލު ފާސްކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭނުންވާކަންތަކަށް ހުރަސް ނޭ

، ހުރިހާ ދެކެން. ދެން އުސޫލުގެ މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ގޮސްފަ ހުރި އިރުގަ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފަ

 ކުރެވޭނެ މަގުން ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެގޮތަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާފަ ހުރ . އެހެންވ މަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އުސޫލު  ސްކޫލެއް އެއްހަމަ

  ، ގްރާންޓް ވަރަށް ކަމުދާކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން ްޕރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ްޕރޮޕޯސަލް ފާސްކުރުމަށް، މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުގަ

. އެހެންވ މަ މި ދިނުމުގަ ކޮމެޓ  އަކުންނޭ ނިންމާނ  އެބައިން އުސޫލުގަ ފާހަގަކޮށްފަ. ކޮމެޓ  އެކުލަވާލާނ  އާންމު ބައްދަލުވުމަކުން ކަމުގަ އެބައޮތް

އިދާރ    2މެންބަރުންނާއި    3ޕޮއިންޓަސް އެކަން އަވަހަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަމަޖައްސަން މި އާންމު ބައްދަލުވުމުގަ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެޓ  އެކުލަވާލާނ   

ފާސްކުރުމުގެ   ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ނިންމާލުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތުގަ ހުށައަޅަން އުސޫލް

   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އިތުރުން އިތުރު ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތުގަ. 

 ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

. ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފަ އޮތުމާއިއެކު އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްތު ކުރަން . هللاޙްމަދު ޢަބްދުއަ   ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު

ފުރުސަ އެކު.  އޮވެދާނެތ އާއިވެސް  ކަމެއްވެސް  ބޭނުންވާނެ  ފާހަގަކުރަން  އުސޫލަށް  އަދި މި  ބޭނުންވާނެ  މެންބަރުން ތާއ ދުވެސް  ބޭނުންފުޅުވާ  ތު 

 އިޝާރާތް ކޮށްލަދިނުން އެދުން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ޕ .ޓ .އޭ ތަކުގަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އުޅެފަ   ހުންނާނެ. ޕ .ޓ .އޭ ތަކުގަ އުޅުންއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް  ދިމާވާ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް 

އެދެ މި  ފަހަރަށް  ގިނަ  ދަތިކަމެއް.  ވަރަށް  ހޯދުމަކ   ކަންކަމަށް ފައިސާ  ދަރިވަރުންގެ  ހަރަކާތްތަކުގަ  އަންނަ  ކުއްލިއަކަށް  ޖެހެނ  ދަތިކަމެއް  ން 

 އިތުރު ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ފަންޑް ރައިޒްކުރަން. ކައުންސިލުން، މެންބަރު  ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިވެރިޔެއްގެ ގާތުން އެހ  ހޯދަން ނޫނ 

ހަރަކާ ހުންނަ  އެ  ދެވޭނެނަމަ،  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް  ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ހަމަހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން،  ތްތަކަށް އަޙްމަދުވެސް 

 ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނެކަންވެސް ގަބޫލުކުރަން. ދެން މި ގްރާންޓްގަ ހުށައެޅޭ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގަ ބަހާލާފަ، އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ބަޔަށްވެސް ދާނެ

ހުށައަޅާފައިން ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު  ތެރޭގަ މައިގަނޑު ހުރިހާކަމެއް މި އުސޫލުގަ އެބައޮތް އަލި އަޅުވާލާފަ. ދެން މެންބަރު

       . މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކޮމެޓ  އެކުލަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 2މެންބަރެއް އަދި އިދާރ   3ސިލް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ތާއ ދު ކުރަން. އެއ  ކައުން
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މެންބަރުންނަށް މިހާރު މިވަނ  ފުރުސަތު އަރުވާ  މުޙައްމަދު ދާއޫދު. މި އެޖެންޑާގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެން  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު  

ރުފިޔާގެ ގްރާންޓެއް   50000ސްކޫލަށްވެސް    3ނިމިފަ. އަޅުގަނޑަށްވެސް މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރ  ސަރުކާރު  

ްޕލޭން  ގަ ހިމެނިފައިވާ، ސްކޫލްތަކުގެ ޕ .ޓ .އޭތަކަށް އެހ ތެރިކަން ދޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮށްފަ ވާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤ ގެ 

ބޭނުންވޭ،    ދިނުމުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  މިވަގުތު  ދެން  ހަރަކާތަކ .  މި  ހަރަކާތެއް  ހިންގާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަށުން  ސްޓްރެޓަޖ ގެ 

ފުރުސަތު ތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި   އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި ހަވަލުވެފަ މިވ  މުއްދަތުގަ ފުދޭ ވަރެއްގެ 

ކޮށްގެން ސްކޫލްތަކަށް ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް މިކުރަނ . ޕ .ޓ .އޭ ތަކަކ  ބެލެނިވެރިންގެ ޖ ބުންނާއި އަދި ޕ .ޓ .އޭތަކުން ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް  

ބެލިކަމަށް ގޮތުން  ހޯދުމަސާއި ސްކޫލްގެ    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އާލަތް  ބޭނުންވާނެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތައުލ މު  ޒަމާނ   ދަރިވަރުންނަށް  ވިޔަސް 

ން މި ހުށައަޅާ ތަރައްޤ އަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ސްކޫލްތަކުގެ ޕ .ޓ .އޭތަކުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން މި އަންނަނ . ދެން އަޅުގަނޑުމެ

ތަކަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ހިތްވަރެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން އޭގެ ތެރޭގަ ޕ .ޓ .އޭތަކުގެ ހިންގުމުގެ ވިސްނުމުން ގްރާންޓަކ ވެސް ޕ .ޓ .އޭ

އިތުރުން ޕ .ޓ .އޭގެ މާލިއްޔާ އިތުރުކުރުމަ މި ކަނޑައެޅ . އޭގެ  މިކަންކަމަށް ނެގިދާނެ ދާއިރާތައް އަޅުގަނޑުމެން  ހިން ރަނގަޅު ފައިދާއަކާ  ގޭ ށް 

ރުފިޔާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގަ ބޭނުން   50000 ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގަވެސް މި ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވިދާނެކަމަށް. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭ  

ނެރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ބައްޓަންކޮށްފަ މިއޮތ . މިއަދު އު  50000ކޮށްގެން އެބޭފުޅުންނަށް އިތުރު   ސޫލު އަދި ރުފިޔާ 

ކޮށްފަ މިވަނ  އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލ ގަލް އޮފިސަރެއްވެސް ލިބުމާއި އެކ ، އިތުރަށް ލ ގަލ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭކަންކަން  

هللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  އުސޫލުވެސް ފައިނަލްކޮށްފަ. އެހެންކަމުން މިހާރު މި އޮތް އުސޫލަށް، އުސޫލުގަ ބަޔާން ކުރާ ކޮމެޓ އަށް ކައުންސިލް

އިދާރ  މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކަމަށް، ދެން އުސޫލު ތައްޔާރު   2ކައުންސިލަރުންނާއި    3ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުން، ކޮމެޓ  އެކުލެވިގެން ދާނ ،  

މި ހުށައެޅުމަށް ވަކިން. މި ހުށައެޅުން ފާސްވ މަ ކުރެވުނު އިރުވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތް އެއ . އެހެން ކަމުން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ   

ޢަބްދު އަޙްމަދު  އެހެންވ މަ  އަހާނ .  ވޯޓަށް  އުސޫލަށް  މުޅި  ކޮމެޓ އަށް  هللا އަޅުގަނޑު  އިވެލުއޭޝަން  ހުށައެޅުން،  އިން  މި   3ހުށައަޅާފަ 

މި ވާފަ ވަނ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު. އެހެންކަމުން  އިދާރ  މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމަށް، މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައް  2ކައުންސިލަރުންނާއި  

 ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

20ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

  ކަނޑައެޅުމަށް އިދާރ  މުވައްޒަފުން    2ކައުންސިލަރުންނާއި    3އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓ އަށް    ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04   

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ކަމަށް  ފެންނަ

 މެންބަރުން ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  ގްރާންޓްގެ އުސޫލް ފާސްކުރުމަށް. މިހާރު ގްރާންޓް އުސޫލް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  .3

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

 .   ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން 04 ގޮތަށް ހުށައެޅިފައިވާ  އުސޫލު ގްރާންޓް  އޭ.ޓ .ޕ    

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ކަނޑައެޅުން   ބިން   ޤާއިމްކުރުމަށް   ފެކްޓްރ    ކާޑް   އޯގެ .ޓ  . އެސް  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ގެނައުމަށްޓަކައި ވާނ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ފެކްޓަރ   ފުޑް   އެތަކެއް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މި 

ންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާ ހިސާބަށްކުރެވިފަ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މި ފެކްޓަރ  ބޭނުންވާ މިންވަރު އޮޅިފައެއް ނެތް. އެހެ

 3ފަރާތުން ވާހަކަ ދެކެވޭން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ މިކަން މި އޮތ .    3މަސައްކަތަކަށް މިވަނ  ބިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން. އެގޮތުގެ މަތިން  

މް.ޑ  އަދި މޯލްޑިވްސް ފޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބަދަލުކުރެވުނު ސިޓ ތަކާއި އެކ  އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުވަތަކަށް އެސް.ޓ .އޯގެ އެ

ކުރެވުނު   އެމް.ޑ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ދަތުރުގަ އެ މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ މަޖިލ ސް މެންބަރުންނާއި، ކައުންސިލާއި އެއްކޮށް އެ

ހައްދުން، އެސް.ޓ .އޯގެ ފުޑް ފެކްޓަރ  ޤާއިމްކުރުމަށް ބިން މަޝްވަރާއާއި އެކ  މިހާރު ކުޅުދުއްފުށ  ޯޕޓް ލިމިޓެޑަށް އެ ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ސަރަ

ން އެއްކޮށް ނަގާގޮތަށް، އެ ދުވަހުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވި އެއްބަސްވެވުނ . ދެން އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރު މިއަދަށް އެޖެންޑާކުރެވިފަ މިވަނ  އެބި

ރވޭއެއް މިހާރު މިވަނ  ހެދިފަ. ދެން އެއާއެކު އެބޭފުޅުން އެ ބޭނުންވާ  ސާރވޭ ކުރެވި، މުޅި ކޭ.ޕ .އެލް ސަރަހައްދުގެވެސް ރަނގަޅު ހަމަ ސާ

ޓް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭން ސްކޭލް ޑްރޯވިންއެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ނެގި މިވަނ  ކުރެހިފަ. ދެ ލައްކަ އެގާރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ދިހަ އަކަފޫ

ގާތްގަނޑަ  ފަންސާސް ހާސް ވަރުކަމަށް ބޭނުންވާނ ، އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކަން އޭރިޔާއެއް މިހާރު މ ނ  ކުރެހިފަ. އެބޭފުޅުން  ލައްކަ  ދެ  ކަށް 

ފުށާއި ހަނޑޫވެސް ކުރުމަށްޓަކައި އެވަރު ބޭނުންވާނެކަމަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެދިފަ މ ނ . އެއ  މިހާރު ހަމައެކަނި ފުށް ފެކްޓަރ އެއް ނޫން. މިހާރު އެތާ  

 ދާނެ، ދެ ފެކްޓަރ އެއް. އެއ  ފުށް ފެކްޓަރ ގަ ގޮދަން ބަންދުކޮށް، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ސައިލޯސްތަކުގަ  އެތަނުގަ ޕެކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ދެބައެއް

ގޮތުގަ އަދި    ސްޓޯރ ކޮށްފަ ބަހައްޓާނ . ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ސައިލޯސްތަކެއް ހުރ  ކުރެހުންތަކުގަ. އެހެންކަމުން އަދި އިންޖިނަޔަރުން ލަފާ ދެއްވާ

 ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންގެ ލަފާގެމަތިން ވަކި ޑިސްޓަންސްތަކެއް ދޭތެރޭގަ ހުންނަން ޖެހޭ. އަދި ދެފަރާތު މެދުގަ އިންނަ ދޭތެރޭގަ ހުސް އެފެކްޓަރ  ތަކުގެ

ކުރަނ . ޤަބޫލު  ޖާގައަށްވެސް އެވަރުގެ ޑިސްޓެންސް އެބަ ޖެހޭ ލިބެން. ދެން މިހާރު މި ނެގިފަ އިން އޭރިޔާގަ މިކަން ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

އް ބަނދަރުގެ ތެރޭން މިހާރު އެސް.ޓ .އޯގެ ވެއާހައުސް، ސްޓޯރވެސް އަރާގޮތަށް ދެ ލައްކަ އެގާރަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ދިހަ އަކަފޫޓްގެ ޖާގައެ
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ރި އެތަނުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަން ހުށައަޅާފަ މި އިނ . މިހާރު އެތަނުގެ ތެރޭގަ ފަހުން ކޭ.ޕ .އެލުން ދޫކުރި ބައެއް ތަންތަން އެބަހު

ޅުގަނޑުމެނަށް  އަރާ. އެއ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް  އަދި ވެއަރހައުސް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފަ ހުރި ބައެއް ބިންތައް. މިހާރު އަ

ބާކ  ދިނުމަށްފަހު، އެތަންތަނުގެ  އޮތް ގޮތުން، އެސް.ޓ .އޯއިން އެތަންތަނަށް ބަދަލު  ކުރާ ގޮތަށް،   މަޝްވަރާކުރެވިފަ  ރިލޮކޭޓް  އޮތް ބަޔަށް  އެ 

މިހާރު މި   ކޭ.ޕ .އެލް ސަރަހައްދު ތެރޭގަ ދެކުނުން އެއިން ބަޔަށް، އެތަނުގަ އެ ހެދިފަ އިންނަ މަގުގެ ދެކުނުން އެ އިންނަ ބަޔަށް. އެހެންކަމުން 

 ރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފު 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

އިދާ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެސް.ޓ .އޯގެ ކާޑް ފެކްޓަރ  މި ސިޓ ގަ ޤާއިމްވެގެން ގޮސްފިނަމަ، އިޤްތިސާދ  ގޮތުން މި ސިޓ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަ

ގޮތުގަ ތަރައްޤ    ހަބެއްގެ  ވިޔަފާރު  މި ސަރަހައްދު  ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސް، މުޅި  ވަރަށް ރަނގަޅު  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުރާނެ. އަދި  ވެގެން ތަކެއް 

އްދުން މި ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވިގެންދޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ފެނޭ ބަނދަރު ސަރަހަ

ނެސް ބަނދަރަށް މި ލޯޑް ފެކްޓަރ އަށް ބިން ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމަކ . އެއ  ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކާޑްގެ އާލާތްތައް މި ގެންނަނ  ބޭރުން، ދެން ގެ

ކ  ފުށ  ސިޓ އަ ކުރާ އެއްޗެހި އެ ފެކްޓަރ އާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމުގަ ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ، ފެކްޓަރ  އެ ސަރަހައްދުގަ އިނުމުން. އަދި ކުޅުދުއް

ށް ދެއްކޭނ ، އެސަރަހައްދުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބިމުގެ ޖާގަ ދަތި ސިޓ އަކަށް ވެފަ އޮތުމާއިއެކު، މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެޖާގަ އަޅުގަނޑުމެނަ

ޓ ގަ މިފަދަ  މި ޤަބޫލު ކުރަނ . މިހާރު އެސް.ޓ .އޯއިން މި ުޕރޮޯޕޒް ކޮށްފަ މި އިން ސައިޒަށް، ބިން ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. މި ސި

ސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަޅުގަނޑުހަމަ ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދު ފެކްޓަރ އެއް އަޅަން ނިންމާފަ ވާތ ވެ އެސް.ޓ .އޯގެ އެމް.ޑ  އަމްރު އަދި ރައ 

     .ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ

މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ދެއްކެވި  ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

ކުޅުދުއްފުށ ގަ ވަރަ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ މި ފެކްޓަރ  ޤާއިމްވެގެން ދިޔައ މަ،  ފާހަގަކޮށްލަން، މި  ށް ބޮޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް 

ވެ ގޮތްތަކެއް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ތަކަކަށް  ވިޔަފާރިވެރިން  ޤަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑުވެސް  ކަމަށް  ދާނެ  ފެނިގެން  ތަރައްޤ އެއް  ގެންދާތަން އުމްރާނ  

ން ސަްޕލައިކުރާ އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނ . ވަރަށް ބައިވަރު ލޮޖިސްޓިކްސްތައް އުފެދިގެން ދާނެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުޅުދުއްފުށި 

ރަށް ބައިވަރު ލާރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެގެން މި ދަނ . އެހެން ވެއްޖެއްޔާ އެއ  ވަރަށް ބައިވަރު ލާރި، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަންނާނެ ވަ 

.ޕ .އެލްއަށް މި ޤަބޫލުކުރަނ . ދެން ކުޅުދުއްފުށ ގެ ބިމުގެ ދަތިކަން އޮތްކަން ހަމަ ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަކޮށްފަ މިވަނ . ހަމަ އެގޮތުން މިހާރުވެސް ކޭ

ންދާނެ ރަނގަޅެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެސް.ޓ .އޯ އާއި ކޭ.ޕ .އެލް  ބޭނުންކުރާ ބިމެއްގެ ތެރޭން މި ބިން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެ

އަދި މި ބިން   އާއި އެކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިޔައ ، ކޭ.ޕ .އެލްގެ ކުރިޔަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކަކަށްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް، 



 

23ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ވަނ  މިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއްހެން، ކޭ.ޕ .އެލް ތެރޭން މި ފެކްޓަރ އަށް ބިން ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ވިޔަސް. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑަށް ހ 

 އެވެސް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމަކ . ދެން އަޅުގަނޑު މި ޖަހާ ހިސާބު ދޮގަކަށް ނުވާނެނަމަ، ސާޅ ހަކަށް ވަޒ ފާ ހަމަ އިތުރުވެގެންދާނެ. އެހެންވ މަ

ރަނގަޅެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ޤަބޫލުކުރަނ . މިވަގުތަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   ވަޒ ފާގެ ދަތިކަން އެބަހުރި. އެހެން ވ މަ ވަރަށް ބޮޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ.        

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޑަރ  އިންޑަސްޓްރ ގެ  އާދެ ފުޑް ފެކްޓަރ  ނުވަތަ ކޮންމެ ފެކްޓަރ އެއް ވިޔަސް، ސެކަން  .ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ

އް ކުރިއެރުން.  މަސައްކަތްތައް އެތަނެއްގަ ގިނަވެގެން ދިއުމަކ ، ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެތަނެއްގެ އިޤްތިސާދު ބޫސްޓްކުރުމަށް އެ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެ

އި ގުޅިގެން އަންނަ އިތުރު ވަޒ ފާތައް އަދި މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނަކ  ވަޒ ފާތައް އެތަނުގަ، ސ ދާ އެތަނުގަ އަދާކުރާ ވަޒ ފާތަކުގެ އިތުރުން، އެއާ

ނޑަކަށްވެސް މާ އިތުރުވާނެ ކަމެއް. މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ރަށުގެ އިޤްތިސާދަށް މިވަރުގެ ފަހި ފުރުސަތެއް އަދި މިވ ހާތަނަކަށް އަޅުގަ

 ފެކްޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށ ގަ އަޅަން ބޭނުންވ . ބޭނުންވި ހިޔެއް ނުވޭ ލިބިފަ އޮއެތްހެނެއްވެސް. އެހެންވ މަ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވިޔަސް މި

މި މަޝްވަ  ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންވެސް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  ސަރަހައްދުގަ  ކޭ.ޕ .އެލް  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ރާކުރ ، އިރުގަ ތި މެންބަރުންވެސް 

ވާތ ، އަދި ބަނދަރުގަ މިހާރު ުޕލޭން ކުރެވިފަހުރި ތަރައްޤ ގެ ްޕލޭންތަކަށްވެސް ހުރަހެއް   ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ބިމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން އޮތް ރަށަކަށް

ބިމެއްގެ   ނޭޅޭނެ ގޮތަށް މި ބިން ދެ ފަރާތުން، އަޅުގަނޑުމެންނާ ޯޕޓާއިއެކުވެސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެން މި ބިން ކަނޑައެޅެނ  އެތެރޭން ނަގާ 

އްޖެ ހާލަތެއްގަ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމ ދު މިކުރަނ  ކުރިޔަށް އޮތްތާ  ގޮތުގަ. އަދި ބަނދަރުގެ ސްކޯޕް ބޮޑުވެ

ތުގަ އަދިވެސް  ބޮޑުތަނުން އިތުރެވެގެން ދާނެކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް ސާރވޭ ކުރެވިފަ އޮތްގޮތުން އިތުރަށް ރިކުލައިން ކުރަން، ހިއްކޭނެ ޖާގައިގެ ގޮ

އްކަ އަކަފޫޓް އެބައޮތް ފެންނަން. އެހެންވ މަ ބަނދަރުގެ ކުރިމަގަށްވެސް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމަށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޔަގ ން ހަތަރުވަރަކަށް ލަ

ކައުންސިލް   ކުރެވެނ  މިގޮތަށް މި ސްކޯްޕ އޮތުމުގެ ސަބަބުން. އަދި ބަނދަރު ތެރޭގަ، މިތަން ޤާއިމްވެގެން ދިއުމުން ބަލްކްކޮށް މި ގެންނަ ތަކެތި، 

 ހުންނަ އިރުގަ، މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ޕައިްޕލައިން އަޅާފަ މި ހުންނަނ  މި ސައިލޯސްތަކަށް. ޕައިްޕލައިން އަޅާފަ

ކޮށްފަ، ކޭ.ޕ .އެލް ތެރޭން ބަނދަރެއްގެ ކައިރިން އެކްސަސް ވެވޭނެ ގޮތަކަށް ފެކްޓަރ  ލިބުމަކ ވެސް މުހިންމުކަމެއް. މި ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ރިއާޔަށް 

މެންބަރުންގެ މި ބިން އެލޮކޭޓްކުރުމަށް ނިންމ . އެހެންކަމުން މިހާރު މި ސާރވޭ ކުރެވިފަވާ ގޮތަށް، ކާޑް ފެކްޓަރ އަށް ބިން ކަނޑައެޅުމަށް ހުރިހާ  

ލުމެއް ނެތި މިހާރު މި ހުށައެޅިފަވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވާހަކަފުޅުންވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާކަމަށް މި ފާހަގަވ . އެހެންކަމުން އިތުރަށް ބަހުސްއަށް ހުޅުވާ

   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.                
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

 ގޮތަށް   ފޮނުވާފައިވާ  ސެކްޝަންއިން   މުނިސިަޕލް  އެޅުމަށް  ފެކްޓަރ    ކާޑް  އޯގެ.ޓ .އެސް  ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04   

 ންބި (  ޤާއިމްކުރުމަށް  ފެކްޓްރ ީ   ކާޑް  އޯގެ.ޓ .އެސް  ވަކިކޮށް  ބިން  އަކަފޫޓް   211510.80  ތެރެއިން  ބައުންޑްރ   ލިމިޓެޑްގެ  ޯޕރޓް  ކުޅުދުއްފުށ )

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި  ފެންނަކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

 08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޤަވާއިދު   ބެހޭ   ވަޅުލުމާ   އެއްޗެތި   މަގުގައި   ، މަގުކޮނުމާއި  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދަތި  ރައްޔިތުންނަށް  ކުރުމުގަ  މަސައްކަތްތައް  ފަދަ  މި  އަދި  ކޮނުމަށާއި  މަގު  ކުޅުދުއްފުށ ގަ  މިހާރު  ފަދައިން،  ވާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ 

ންވެ، މިކަމުގެ ހައްލަކަށްވެސް އާދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އަދި މަގުގަ ވަޅުލެވިފަ ހުންނަ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލު 

ތު ކުރުމުގެ ނުފެނި އަޅުގަނޑުމެނަށް މިވަނ  ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ. އަދި މަގު ކޮންނަ ފަރާތްތަކުން މަގު ކުރިން ހުންނަ ގޮތަށް މަރާމާ

މުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވާ ދަތިތައް އަޅުގަނޑުމެނަށް މިވ   މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށ ގެންވާގޮތަށް ބައެއްފަހަރު ނުގެންގޮސް ހުރު 
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ކުލަވާލެވި، މުއްދަތުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފަ. އެ ގޮތުގެ މަތިން މުނިސިަޕލް ސެކްޝަންއާއި މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ އާއި ގުޅިގެން މި އުސޫލު އެ

ފުރުސަތުގަ އަޅު ހުށައެޅިފަ މިވަނ . ހަމަ މި  ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމިއަދު  ކޮމެޓ ގެ ބޭފުޅުންނަށާއި، هللاގަނޑު މުނިސިަޕލް  އަށާއި 

ބޭނުން    ކޮމެޓ ގެ ބޭފުޅުންނަށާއި، މުނިސިަޕލް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ކުރަން. މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވާން

ވާލަން. އަޅުގަނޑު ޔަޤ ން މިކުރަނ  މި އުސޫލު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ބައްދަލުވުމަށް އައުމުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅު

ތިބޭފު ދ ފާނަން  ދަންނަވާލަ  އަޅުގަނޑު  އެދެން.  ދިނުން  ފާހަގަކޮށްލަ  ކަމަށްވާނަމަ  ނޫން  އެހެން  ލިބިފަވާކަމަށް.  ވަގުތު  ޅުންނަށް  ވިދާޅުވެވޭހާ 

 ސް ވާނަމަ. މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ވިދާޅުނުވެވި އޮތްކަމަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

 ބޭނުންވާ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިހާރު މަގު ކޮނުމުގަ އަމަލު ކުރެވެމުންދާގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމުން، ފުރުސަތު އެބަލިބިދޭ އެ ގެއަކަށް ކަރަންޓް ލާން

އްސަކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމިއްލައަށް ކޮނުމުގަވެސް. އެކަމަކު މަގު މައްޗަކ  ހަގ ގަތަށް ބުނަންޏާމުން އެކަމަށް ހާ

 އާންމު ނޫނ  ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން ދިމާވާ ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް އެބަ އުޅޭ. އެގޮތުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން މިގޮތަށް ހަމަ

 އިރަށް ގެޔަކުން ކަރަންޓް ގޮސްގެން އެގޭގެ ފަރުދަކު، ކޮނެގެން މި ކަރަންޓް ލާން އުޅުމުގެ ތެރޭގަ، އެންމެ ހޫނު ގަދަވި ގަޑ ގަ، ތިން ގަޑިއިރެއްހާ

ދެކެން. އެގޮތުން   ބޭފުޅުން ތިބެން ޖެހިއްޖެ. އެހެންވ މަ މިކަހަލަ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް މި ޤަވާއިދުގެ ސަބަބުން، ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަމުގަ އަޅުގަނޑު

ރު މަގު ކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނ  މަގުކޮނެގެން އެ ވަޅުލަން ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް މި ޤަވާއިދުން ބަދަލަކަށް ފާހަގަކޮށްލާނަން. މިހާ

ގަ މި ބުނަނ  ފަރާތުން. އެހެންވ މަ ހުއްދައަށް އެދޭނ  ނޫނ  އެ މަގު ކޮނުމުގަ އެ ވާ ކަންތައްތަކަށް އެ ޒިންމާނަގާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަ، މި ޤަވާއިދު

 ބުނަންޏާމުން ކަރަންޓް ކޭބަލެއް ވަޅުލާނަމަ އެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ވަޅުލާ ފެނަކައިންނޭ އެ ޒިންމާ އެ މަގުކޮނުމަށް އެ ބޭނުންވާ ފަރާތުން. މިސާލަކަށް 

ނޭ އެ ޒިންމާ ނަގާނ . ކޭބަލް ްޕރޮވަޑާސްއަށް އެހެން ގޮތަކުން ބުނަންޏާމުން. ނަރުދަމާ އެއްޗެހި ވަޅުލާކަމަށް ވަންޏާމުން ނަރުދަމާ ވަޅުލާ ފަރާތުން

ނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި އެއްކޮށް ރަނގަޅު އެގްރ މަންޓެއް އޮތިއްޔާ، އެ ޒިންމާ އެ ކޮނުމުގަ ހަރަކާތްތެރިވާ  ނަގާނ . އެބޭފުޅުން އެ ކޮ

އަޅުގަނޑަށް   ފަރާތް ޒިންމާ ކުރުމުގަ މަސްއޫލިއްތު އަދާކުރާނ ، އެ ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފަ އެ ކޮނުން ހަވާލުކުރާ ފަރާތުންނޭ. އެއ  އެންމެ ބޮޑަށް

ތެއްގަ ވާއިދުގަ މިހާރު މި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް މި ތަފާތެއް އަންނާނެކަމަށް މި ފާހަގަކޮށްލަން މި ބޭނުންވާ ގޮތަކ . ދެން މައިގަނޑު ގޮމި ޤަ

ތުން ބަލާއިރުގަ  މިހާރުވެސް ހަމަ މި އަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފަ ހުންނާނެ. ދެން މިހާރުން އަމަލު ކުރެވެމުން މިދާ ގޮ

 މި އައިސްފަ ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ މި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެނާއި ހިސާބަށް އެކި އެކި ސޯޝަލް މ ޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް

އްސަލައާއި ތާރު ނުކެނޑިގެން، ހިދުމަތް  ހުރ ، ތާރު ކަނޑައިގެން މި ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކަށް. އެހެންވ މަ އެ މަގުތައް ތާރު ކަނޑާފަ ގިނަ ދުވަސްވާ މަ

ސް ވަރަށް  ނުދެވިފަ ގިނަ ދުވަސް ވާ މައްސަލައާ. މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް މ ގެ ކުރިން އައިސްފަ އެބަވޭ. އެހެންވ މަ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށްވެ

ގެ ތެރޭން. އެހެންވ މަ ކޭބަލް ުޕރޮވައިޑާސް ޒިންމާ ނަގާގޮތަށް، ބޮޑުތަން ހަމަ ހައްލު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ޤަވާއިދު
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ބައްޓަންކުރެވިފަ. ޒިންމާ ވާގޮތަށް، މިކޮޅުން އަންގާ އުސޫލެއްގެ ތެރޭން އެތަން ފިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަށް މި ޤަވާއިދު މ ނ   

 ކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ    އެހެންވ މަ މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން މެންބަރުން ފުރުސަތު ބޭނުންވާ ކަމަށް  هللا. އަޙްމަދު ޢަބްދު ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ 

 ވާނަމަ. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

ގަ މައިގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ކުރ ގެ ވާހަކައިގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްފަ ވާނެ، މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާކުރުމު

ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތު   ފަރާތް  ކޮންނަ  މަގު  އަޅުގަނޑުމެންވާނެ،  އިތުރުން  އޭގެ  ފަރާތުންނޭ.  ހޯދާ  ހުއްދަ  ކޮނުމުގަ  މަގު  ޖެހޭނ   އަދާކުރަން 

އިދުގެ ތެރޭން  ކުރުވުމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނެ ހަމަ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފަ، ކައުންސިލްގެވެސް ޒިންމާއެއް އޭގަ އޮންނާނެ ކަމަށް ވާތި ވ މަ މި ޤަވާ

ދާ ފަރާތާއި ބައިން އެމަގު ކޮންނަ ފަރާތް ޒިންމާކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް މި ކަންތައްތަކެއް. އެކަމަކުވެސް އެބޭފުޅުންނާއި އެ މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ހޯއެ

ޓަންވެފަ. އެގޮތުން ހަމަ އޮންނަ އެގްރ މަންޓްގެ ތެރެއަށް ލައިގެން މިކަންތައްތަކުގެ ހައްލު ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ޤަވާއިދު މ ނ  ބައް

ގު ކޮނުމުގަ  ފާހަގަކޮށްލަން މަގު ކޮންނަ ފަރާތް މ ގެ ފަހުންވާނ  ކައުންސިލްގަ ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަންޏާމުން، މަ

ންސް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ލައިސަންސްއެއް ކައުންސިލުން ދޫކުރާގޮތަށް މި ޤަވާއިދު ބައްޓަންވެފަ މިހުރ . އެހެންވ މަ އެ ލައިސަ

 ޤަވާއިދުތަކާއި އެނގޭނެ މަގު ކޮނުމުގަ އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް. އެ ލައިސަންސް ލިބޭއިރު ލައިސަންސާއި އެއްކޮށް މަގު ކޮނުމުގަ މި އަމަލުކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތަ  މިކަހަލަ  އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި،  އެންގުމާއި  އެއްޗެހި  މި  ޤަވާއިދު  އުސޫލުތަކާއި  މި  އަސްލުގަ  އޮންނަގޮތަށް  ރޯލެއް  ކައުންސިލްގެ  ކުގަ 

 . ބައްޓަންވެފަ މިހުރ . އެހެން ކަމުން އެކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ށް ފެނަކައިން ބޭނުންވާ ކޮނުން ހަވާލުކުރެވޭނ .  ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވ މަ ތި ވިދާޅުވ  ލައިސަންސް ދޫކުރެވުފަ އިން ފާރާތަކަށޭ މިސާލަކަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

 އާދެ. 

      ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އު އެދިވަޑައިނުގަންނަވަނ   ފުރުސަތަށް  ޤަބޫލުކުރަނ ،  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނެތުމުން  އެދިވަޑައިގެންފަ  ފުރުސަތަކަށް  މެންބަރަކު  ސޫލު  އިތުރު 

ކަމަކ ، މެންބަރުން މިއަދު މި ތިއްބެވ . އަޅުގަނޑުމެނަށް މި އެންމެ މުހިންމުވާ  2އެކުލަވާލުމުގަ މަސްއޫލުވި މެންބަރުން، މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ ގެ  



 

27ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ލުކުރެވެމުންދާ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ތެރޭން، ކުޅުދުއްފުށ ގެ ހުރިހާ ކަންކަންވެސް ތަރުތ ބު ވެގެންދިއުން. ލިޔެވި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލެއް ނެތި އަމަ

އް ނޫން. އެހެންކަމުން މިއަދު މި އުސޫލުތަކަކ ، އަޅުގަނޑުމެނަށް ޒިންމާދާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް  އުސޫލު ފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރެވިގެން ދިއުމާއި އެކ  ރަނގަޅު ހައްލުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެ ދިމާވާ ދަތިތައް

ށް ބަހުސްކުރެވި ޤަވާއިދަ   ވަޅުލުމާބެހޭ   އެއްޗެތި   މަގުގައި  ، ކޮނުމާއިމަގު  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށި ކުޑަ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް މި ޤަބޫލު ކުރަނ . އެހެންކަމުން  

 ހުށައެޅިފަވާ  މިވަނ  ނިމިފަ. އެހެންވ މަ އިތުރަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފަ ނުވާތ ، މި ޤަވާއިދު ޖަލްސާއަށް މި

   ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.                

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

 ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން  04  ގޮތަށް  ހުށައެޅިފައިވާ  ޤަވާއިދު  ބެހޭ  ވަޅުލުމާ  އެއްޗެތި  މަގުގައި  ، މަގުކޮނުމާއި  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށި   

 .   ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ދެއްވާފައިވާތ 

 މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން މި ނިމުނ .   8އެހެންވ މަ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ    2022  އޭްޕރިލް  27ނިމުނ     ވަނަ ބައްދަލުވުން  50ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.   11:23

 1443 ރަމަޟާން 26

 2022 އޭްޕރިލް 27

  هللاބްދުޢައާއިޝަތު  އޮފިސަރ އ.ކައުންސިލް  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 
          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


