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ީކައުންސިލްގެީއިދާރާީީީސިޓ ީ ކުޅުދުއްފުށ ީ

 ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 
 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   02ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ  
 

 08:30  ގެހުވަދުފަތި  ސްުބރާ  ވީ  2021  މޭ  20  ަބއްދަލުވުން ވަނަ    02  ސިލްގެ ހަތަރުވަނަސިޓީ ކައުންކުޅުދުއްފުށީ  

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 .ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން ރޯލް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އޮތޮރައިޒޭޝަންކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  3.1
 ފަރާތްތައް:  ށަހަޅާން ދޭން ހުރައިޒޭޝަންޓް އޮތޮމަޕޭ    

 އަދި ހުރިހާ މެމްަބރުން. ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ •
     
 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކްގައި ސޮއި ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން. 3.2

 ރާތްތައް:ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަ މުގެ ރޯލް ސޮއި ކުރުކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޗެކްތަކުގައި    
 .މެމްަބރުންހުރިހާ އަދި  ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރމޭޔަރކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  •
 .ޢާދަމްهللا އަްބދު ލްޟިކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ •
 .މަދުން އަޙްލް އިމްރާޟިއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާކުޅުދުއްދުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ   •

 ރީ:  ޙާޟި ގެ  މު ބައްދަލުވު 

 07 :ރުންގެ ޢަދަދު ބަ މް ޖުމްލަ މެ 

 07 ަބރުންގެ ޢަދަދު:މްމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު:ގެ ޢަންރުަބމްޙާޟިރުނުވާ މެ

 

 



 

 

 

 

 ބަރުން މް މެ   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ މޭޔަ  ޓީ ޑެޕިއުޓީސިކުޅުދުއްފުށީ  .2

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް .3

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .4

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބމްއުންސިލް މެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .5

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ޢަލްމެދު ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުށީ .6

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .7

 

 މެމްބަރުން   ވާ ނު ށް ޙާޟިރު މަ އްދަލުވު ބަ 

 ހާ މެމްަބރުންވެސް ހާޒިރު ވެފައިވޭ.ހުރި ށްމަވުއްދަލުމި ަބ

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު ބައްދަލުވު 

ދުއްފުށީ ޅުކުޓެވީ  ސަތު ބެލެހެއް ރިޔާލުވުމުގެދައް ަބ  މަފުރަތަ  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށޅުދުކު

 ޠިފް.އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ  ސިޓީ

 ން ފެށު   ގެ ބައްދަލުވުމު 

 ން،ގެ ގޮތުށުމުފެން ލުވުދައްަބވަނަ ޢާންމު  02 ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

 . واله نوم وصحبه اله وعل رسوهلل عل موالسال الةوالص هللا الحمد ،  حيم  الر حمن الر هللا بِسم

އްދަލުވުން ާބއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްވުދަލުއް ަބޢާންމުވަނަ    02ވަނަ ދައުރުގެ    4ންސިލްގެ  ށީ ސިޓީ ކައުފުދުއްޅުކު

 2021މެއި    20،މީލާދީ ސަނަތުން    1442  ޝައްވާލު  08 ސަނަތުން  ، މިއަދަކީ ހިޖުރީރާ މާލަމްސާ ކު ޖަލްއުންސިލްގެކަސިޓީ  

ގަޑިދުވަސް  ުބރާސްފަތި،   ހާޟި  08:36  .  ަބއްދަލުވުމަށް  އަދަ،  މެމްަބރުންގެ  ަބ  07ދު  ރުވާންޖެހޭ  ހާއްދަލު،  ޟިރުވީ ވުމަށް 



 

 

 

 

އެޖެންޑާ ؛ ޖެންޑާއެސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ށި  ޅުދުއްފުންނަވާލާނަން، ކުދަ  ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުޅުގަނޑު ަބ. އަ  07މެމްަބރުންގެ އަދަދު  

އިދާރާ    01އައިޓަމް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އޮތޮރައިޒޭޝަންކުޅުދުއްފުށީ  ވައުޗަރ  ފަ  ރޯލް   ޕޭމަންޓް  ކަރާތްތަދޭނެ   .އެޅުންނޑައް 

ނަން ނި އިތުރެއް ގެން އެޖެންޑާއަށް އު  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކްގައި ސޮއި ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ސަތު ހުޅުވާލަން، ޅުވާނަމަ އެފުރުޭބނުންފު

 އްސަލަ އްވި މަ ށަހެޅު ހު  ދު ދާއޫ   މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    ބަރު މެމް   ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް 

މޭޔަރ ހުށަހަޅާޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ެބހޭގޮތުން  ލަން،  މަސައްކަތްތަކާއި  މުނިސިޕަލް  ގޮތެއް ޭބނުންވަނީ  ޝަކުވާތަކަށް  ހުރި   

 . ންމުންނި

 ކުޅުދުއްފުށީ  ށްމަނުމެއި ހިއެޖެންޑާގަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އޫޓީ ކައުންސިލްގެ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްަބރު މުޙައްމަދު ދާކުޅުދުއްފުށީ ސި

މެމްަބރު   ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާ  އުތުރު  މަޖީދާމިނައާ  ފާޟިލާލްއަމެދު  ސިޓީ އަދި    ތު  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދު ކުރެއްވިއެވެ.ޢީތާ އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލް އަލްފާޟި ރުަބކައުންސިލް މެމް

 

 އްސަލަ ހެޅުއްވި މަ ރިޔާސަތުން ހުށަ 

އްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ަބދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ، ކުޅުދުކައުންސިލްގެ ނަން އުވާލެވި  ރަށުއްދުށީ  ދުޅުކީ ކުއަ  ލަސައްމި މަ

މިހާހިސާ ގަވާޢިދެއް  ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އަދި  ކަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  ނެތް،  ސިޓީ ވާޢިދެއްޤަހިންގާ  ަބށް  ނެތި   

ވާޢިދު ޤަމެންނަށް އައު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ  ގަނޑުޅުކަށް ވާތީ އައަރާނެ ކަމަށުފުން  ގޮތު  ނީނޫއީ ޤާންގުން އެކައުންސިލެއް ހި

 މަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން. ފާސްކުރުޢިދަށް ކައުންސިލްގެ ހިންގުންވާޤަހިންގަމުން އައި ހެދެންދެން، ކުރިން ރަށު ކައުންސިލްގަ 

ހުށަހެޅު ހުށަހެޅި  އެޖެންރިޔާސަތުން  އަން  ކުތުރުއި  ށްޑާ  މެމް  މަށްރު  ކައުންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ  ދެކުނު  ހުޅަނގު   ރު ަބކުޅުދުއްފުށީ 

 ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި

ހި  މައްސަލައެއްއިތުރު   އެޖެމަނައެޖެންޑާގައި  އައިޓަމް  މިދެ  އަޅުގަނޑު  ނުވާނަމަ  ބޭނުންފުޅު  ހިމަން  އެޖެންންޑާގައި  ޑާ ނާ 

 އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. މަށްވޯޓްލު ށްރުމަފާސްކު

 

 

 



 

 

 

 

 ގޮތް މްަބރުން ވޯޓް ދެއްވިމެ

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެރުންބަ މްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުއްޙަމުއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ޠިފާ ޢަލީ ލާ ޢާޟިފާދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ޢަލް ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .6

 ގެ ލުވުމުަބއްދަވަނަ    02  ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   ދެއްވާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެމެމްަބރުންވެސް ވޯޓް  06       

 ވެ. ނިންމެވިއެގައި ރިޔާސަތުންޑާ ފާސްވިކަމުއެޖެން ވިކުރެއައިޓަމެއް އިތުރު  02ޑާއަށް އެޖެން

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

އެޖެންޑާ ދަންނަވާލަދޭނަން އްކާވެސް  ހެންވީމަ އަޅުގަނޑު އަނެއެ،  ހިމެނިފަ   އްއައިޓަމެ  02ޖެންޑަގައި މިހާރު މިވަނީ  އެހެންކަމުން އެ

ދޭނެ ފަރާތްތައް    ރޯލް  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ އޮތޮރައިޒޭޝަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރެސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ    މިވަނީ ގަ    01ަބރު  ންޑާ ނަންޖެއެ

. އެޖެންޑާ ނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން ޗެކްގައި ސޮއި ކުރާކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ވަނީގަ މި  02ޑާ ނަންަބރު  އެޖެން  .ކަނޑައެޅުން

 ހުށަހަޅާފައިވާ  އްމަދު ދާއޫދްަބރު މުޙަސިލް މެމް ކައުން ސިޓީތުރު ދާއިރާގެ މެމްަބރުށީ އުދުއްފު ކުޅުވަނީގަ މި 03ންަބރު ނަ



 

 

 

 

މަ މުނިސިޕަލް  ގުޅޭގޮމައްސަލަ،  ޝަކު   ތުންސައްކަތްތަކާއި  ގޮތެހުރި  ނިންމުންވާތަކަށް  މިވަނީ   04ނަންަބރު  އެޖެންޑާ    .އް  ގަ 

 01ަބރު  ންހެންކަމުން އެޖެންޑާ ނަން. އެ ވާޢިދެއް ފާސްކުރުޤަ  ހިންގާ  ގުތީގެ ވަންސިލްޓީ ކައު، ސިރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 ޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން، އަށް އަ

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އިދާރާ   • ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ވައުޗަރ  ކުޅުދުއްފުށީ  ފަރާތްތައް    ރޯލް   އޮތޮރައިޒޭޝަން ޕޭމަންޓް  ދޭނެ 

 . ކަނޑައެޅުން 

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ކަނޑައެޅުން،  ދޭނެ ފަރާތްތައް    ރޯލް  މަންޓް ވައުޗަރ އޮތޮރައިޒޭޝަންޕޭދާރާ  ދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޅުކު

ފަރާދޭން  ރޯލް  އޮތޮރައިޒޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުތް  މޭޔަރ ޅުތަކަކީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ހުރިހާ ދުއްފުށީ  އަދި  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ   ،

 ހުޅުވާލަން، ފުރުސަތު ރުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮތުން ަބހުސްކުއި ގުޅޭއްސަލައާއެހެންކަމުން މިމަ ން.ަބރުމެމް ގެކައުންސިލް

 

މެމް ކު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   ރު ބަ ޅުދުއްފުށީ    ވި ކެ ދެއް   އްމަދު ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު. 

 ، ގެންދެވުނު ގޮތްށް ޔަކުރިދައުރުގަ މިކަން  ލަން ބޭނުން ކުރީކޮށްޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު މިކަމާމެދު ސާފް

 

 ހަކަފުޅު. ޓްރީ ދެއްކެވި ވާ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކެ ކުޅުދުއްފުށީ 

ކައު ގެންދަވަނީ  ކުރިއަށް  އެކަން  މެމްަބރުންކުރިން  އާރަ  އެއީ   ންސިލް  ރަ އި ނައިއީސް  ގޮތަށް  ވެސް  ސްއީުބ  އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ   ،

، ނަމަވެސް ނަށްވެސް ދީފައި ހުރޭވައުޗަރ އިދާރި މުވައްޒަފުން ޝަން  ރައިޒޭތޮންޓް އޮމެޕޭގައި  އެހެން ކައުންސިލްތަކުލަން  ށްކޮ  ގަފާހަ

ށް ހަމައެކަނި މެމްަބރުންނަށް މިވަގުތަ  ންކަމުންމާ އެއްކޮށް، އެހެ މުވައްޒަފުން މަދުވުންނަނީހުއި ނުމިކޮޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިފަ

 ނިންމާފަ،  ވަނީއަޅުގަނޑުމެން މިދިނުމަށް 

 ހަކަފުޅު ވި ވާ ކެ  ދެއް ރިޔާސަތުން 

 



 

 

 

 

 ގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލަން، ޅުއަށް އަ 01 ޖެންޑާ އައިޓަމްއެހެންކަމުން އެ

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުދަޢަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ރުންގެަބމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްދެއްވި މެޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 މެމްބަރުން:އްވި  ވޯޓް ދެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ށީ ކުޅުދުއްފު .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު  ސިޓީ ކައުންސިލްދާއިރާގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރުންސިލް މެމްަބރާ ސިޓީ ކައުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބޓީ ކައުންސިލް މެމްކުނު ދާއިރާ ސިހުޅަނގު ދެ ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ޢަލްނު މެދު ދެކު ކުޅުދުއްފުށީ .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަންސިލް މެމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުކުޅު .6

 

ސިޓީކު            އޮ  ލްގެކައުންސި  ޅުދުއްފުށި  ކައުންޕޭމަންޓް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދިނުމަށް  ރޯލް  ެެ ސިލްގެތޮރައިޒޭޝަން 

އި ރިޔާސަތުން ސްވިކަމުގަހުރިހާ މެމްަބރުންގެ އަގުލަިބއެޔަތުން ފާ ދިނުމަށް  ރ އަދި ކައުންސިލް މެމްަބރުންނަށް، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަޔަރމޭ

 . ނިންމެވިއެވެ

 

   02  ރު އެޖެންޑާ ނަންބަ 

 ޑައެޅުން. ތްތައް ކަނ  ފަރާ ރައްވާނެ ން ޗެކްގައި ސޮއި ކު ކައުންސިލްގެ ފަރާތު  •



 

 

 

 

 

 ހަކަފުޅު އްކެވި ވާ ރިޔާސަތުން ދެ 

ސިއްކުޅުދު ހުށަ  ކައުންސިލް   ޓީފުށީ  ދިނުމަށް  ރޯލް  ކުރުމުގެ  ސޮއި  ޗެކްގައި  ފަރާތްތަހައިދާރާގެ  ކުޅުދުއްފުށީކަކީޅާ  ސިޓީ ،   

މޭ ޑެޕިއުޓީ  މޭޔަރ،  އަޔަކައުންސިލްގެ  ހުރިރ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދި  މެމްަބރުން،  ކައުންސިލްހާ  ސިޓީ  ޑިރެކްދުއްފުށީ  ޓަރ ގެ 

 މްރާން އަޙްމަދު، އަދި ރ އަލްފާޟިލް އިޓަންޓް ޑިރެކްޓަސްޓީ ކައުންސިލްގެ އެސިސި   އަދި ކުޅުދުއްފުށީޢާދަމް هللاްބދު އަޟިލްއަލްފާ

ކޮށް ފާހަގަ  ލިިބފައި  ލާނަންއަޅުގަނޑު  ހުއްދަ  ދެޭބވާމިހާރުވެސް  އިްބރާހިޢީއިސްމާއެއީ    ،ފުޅުން  ޢަލީ  އަދި  އިްބރާހިމް  . މްލް 

 ޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، ކުރުމަށް އަޅުގަނ ަބހުސް އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް

ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  މެމްބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޢަބްދު   ލްފާޟިލް އަ   ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު. 

ސާނއަޅުގަ ބޭނުންކޮށްފްޑު  ދެވިފައިހާރުމި  ލަން  ހުއްދަ  ކުރިން  ޭބފުޅުން  ކުރުމުގެވާ  ކެންސަލް  ހުއްދަ  އިހްތިނަށް  މި ރު  ޔާ 

ދޭތޯ   ގަމުެަލުވުދަަބއް އިދާރީ؟ ލިިބގެން  ކުރެވޭނަމަ  ކެންސަލް  ހުއްދަ  ޗެގޮތު  މުވައްޒަފުން  އަދި   ކިތައް  ކުރުމަށްެޮއިސޮކްގައި  ގައި 

 ؟ ކު ގެންދެވޭނީތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކަން މި އޭޭބފުޅުންނަށް އޮވެގެންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ވުމުގައި އެ އިހްތިޔާރުވެސް އެަބ ލިިބގެންދޭ.ވެސް މި ަބއްދަލުކުރުމަށްނަށް ހުއްދަ ބާޠިލް ޭބފުޅުންފައިވާ ވިދެއާދެ ހަމަ ހުއްދަ 

 

 ވާހަކަފުޅު ކެވި  އް ވަގުތީ ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލް ދެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    އްފުށީ ކުޅުދު 

ހަ އެއީ   ވައްޒަފުންނަށްވެސް ދޭން އެންގުން،މުއިދާރީ    ތު ލިެބނީކަމަށް މައުލޫމާ  އޭ އިން އަންގާ.ޖީ.އެލް   ،ވިގޮތަށްމަ ވިދާލުމޭޔަރ 

އަކައުންސިލަރުންނާއި ފިޔަވަޅު  ަބއެއްޅާމެދު  ދިޔައީމަ  ހާލަތަކަށް  އެކަފަހަރު    ނެ  ދިމާވާތި  މައްސަލަ  ޑިލޭވުމުގެ   ށް މަ ޗެކްތައް 

އިްބރާހިމް އަދި  ޭބފުޅުންގެ ގޮ  ރންގަވައިގެން ސީނިޔައަ އަޅުގަނޑު ، ދެން  އެވަނީ   ދެއްވާފަްބރާހިމް އަށްޢީލް އިއިސްމާތުގަ ޢަލީ 

ގެންދާނީ ކައުންސިލްއިޗެކްގައި ސޮ،  ހަލަ ކަމެއް ދިމަލެއްނުވޭރިފަހުންވެސް އެކަކު  އަށް ޖޮއިން  ކައުންސިލް  މެމްަބރުން    ކުރަމުން 

 މްަބރުން. ހަމަ ކައުންސިލް މެ ނަމަވާށްމަތިިބކަ

 



 

 

 

 

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

ކައުންސިލް  އެހެންވީމާ ސޮއިހުރިކަ  މެމްަބރަކު  ޭބފުޅަކު  އިދާރީ  ވާނަމަ  ކުރައްވާނީ  މުގައި  ސޮއި  ނުކުރައްވަވާ  ކައުންސިލް   ހަމަ 

 ލަން.ޅުވާހު ތުޅުގަނޑު ފުރުސަފުޅުވާނަމަ އަސް ަބހުސްކުރަން ބޭނުންއަދިވެއް، މެމްަބރެ

 

އު ކުޅުދުއްފުށީ  ހުޅަނގު  ދާއި   މެމްބަރު ތުރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޢަ އަޙްމަ   އަލްފާޟިލް   ރާ  ދެއްކެވި   هللاބްދު ދު 

 ވާހަކަފުޅު. 

 ގަ ކަމުގައި ހުރޭ ވަކިވަރަކަށްވުރެ ޮބޑުވާކުތަރި، މިހާރު ަބއެއް އިދާރާތައް އެަބހުންޖެހޭ ަބއެއް ކަންތައްލަފްކޮށްސާ  މިކަމުގަ  އަދިވެސް

ވަމަނަވާ އަކި  ހާލަތްތަކެއްސޮއިކުރަން  ށްެަދަކަދަ  ޖެހޭ  މި  މިގޮތުން  އެހެންވީމަ  މިކަ،  މިކޮޅުގަ  ކުރަމުމަހާރު  އުސޫށް  ލަކީ ންދާ 

 ؟ކޮަބއިތޯ

 

 ރީ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ސެކެޓް   ތީ ވަގު ޓީ ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސި 

މި ކުރާ ގޮތަކީކޮޅުން  މިހާރު  އަ)ދިހަހާސް ރު   ރ10،000  އަމަލު  ޗެކެއްގަ ދެޭބފިޔާ(  ފުޅުން ސޮއި ކުރުން،  ށްވުރެ މަތިގެ ކޮންމެ 

 25،000ދު އޮންނަގޮތަކީ  ޢިވާޤަތު  މާލިއްޔަ  ކު ސޮއި ކުރާގޮތަށް،ޗެކްތަކުގަ އެއް ޭބފުޅަ   ދަށުގެ)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އިން    10.000

 ،ން( އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ސޮއި ކުރު ރުފިޔާސް ހާސްސަވީ)ފަން

 

 ކަފުޅު ހަ ކެވި ވާ ޔާސަތުން ދެއް ރި 

އަޅު ނުވާނަމަ  ޭބނުންފުޅު  ަބހުސްކުރަން  ޭބފުޅަކު  އަހާއިތުރު  ވޯޓަށް  ކައުންސިލްގެކުޅު  ން،ނަެާލާގަނޑު  ސިޓީ  އިދާރާގެ   ދުއްފުށީ 

ކުރުމު ސޮއި  ދި  ގެޗެކްގައި  ފަރާރޯލް  ހުށަހަޅާ  ކުޅުދުއްފުށީނުމަށް  ސިތްތައް،  މޭ  ޑެޕިއުޓީ  މޭޔަރ،  ކައުންސިލްގެ  އަދި ޓީ  ޔަރ 

ސި  ންސިލްގެކައު ކުޅުދުއްފުށީ  އަލްފާޟިމެމްަބރުން،  ޑީރެކްޓަރ  ކައުންސިލްގެ  އަްބދުޓީ  ކުޅުދުއްފުށީهللا ލް  ސިޓީ ޢާދަމް،   

އިމްކަ އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  އެއިސްޓެންޓް  އައުންސިލްގެ  ދިނުމަށްނަށް  މިޭބފުޅުން  ޙްމަދު.ރާން  ރޯލް  ކުރުމުގެ  ސޮއި   ޗެކްގައި 

 .ންޅުވާލަޑު ފުރުސަތު ހުވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނ

 . ން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތު 

ސި             ކައުންސިލްގެޓީކުޅުދުއްފުށީ  ފަރާތު    ކުރުމަށްއިދާރާގެ  ސޮއި  ޗެކްގައި  ކުޅުދުއްފުށީން  ސި،  ކައުންސިލްގެ   ޓީ 

 ޢާދަމް، هللا ލް އަްބދުޟިއަލްފާރެކްޓަރ ޓީ ކައުންސިލްގެ ޑީކައުންސިލްގެ މެމްަބރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޕިއުޓީ މޭޔަރ އަދި މޭޔަރ، ޑެ



 

 

 

 

ޗެކްގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހުރިހާ   ޅުން، މިޭބފުމަދުޙްރާން އަކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިމްއުންސިލްގެ އެއިސްޓެންޓް ޑިރެކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކަ

 ންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނި އްޔަތުންލަިބމެމްަބރުންގެ އަގު

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހުރި ޝަކުވާތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުން. އްސަ ސިޕަލް މަ މުނި  •

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއް 

ނަން މިމި  ދާއިއީަބރު  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިރާގެ    މެލްސިޓީ  މުޙައްމަގެ  މަމްަބރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދާއޫދު  އްސަލައެއް، ދު 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ގަނޑުށް އަޅުށް ަބހުސްކުރުމަމައްސަލައައެހެންވިމަ މި

 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު މަދު ދާއޫދު ދެއް މެމްބަރު މުޙައް   ލް  ކުޅުދުއްދުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސި 

މަގުން ދުއްވާ   އެއީވެލި ގިނަ މައްސަލަ،    ކުގަތާރު މަގުތަ  އަކީއް ޝަކުވާޝަކުވާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެށް މިހާރު ލިިބފަވާ  އަޅުގަނޑަ

ކައްސާސައިކަ ލިިބފަ،  ވާހަކަލާ  ލު  އަޅުގަނޑަށް  ޝަކުވާއަކަށް  އެހެން  ޓިނުވަނީ    އިދެން  ޓިނުތައް ނޫގޭގޭ  މައްސަލަ  ގެ 

 ނީ ގޮސްފަ، ށް ވަންގޮސް މިހާރު ނުރައްކާވާހިސާަބނައްޓައިގެ

 

ހުޅަނގު ކު  މެމް ޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   ރު ބަ   އްކެވި  ދެ   އްމަދު ޟްވާން 

 ޅު ކަފު ވާހަ 

މިމުޭބނުންވަނީ    ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުގަނޑު   ކަންތައްތަކުގަ  އަމަލުކުރާ  ކޮނިސިޕަލް  މަށް ޅުގަނޑުމެން އަ  ޢިދުތައްވާޤަޅުން 

 ކަމެއް ށް އެދޭއަޅުގަނޑުވަރަ  ގިލައްވާނީ،ކަމާމެދު އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް އިނންނަށް އެކަންޅުގަނޑުމެރުން އައޭ  .ދެއްވުންސާފްކޮށްލަ

 ،  ނަށް ފޯރުކޮށްލަދެއްވުންނޑުމެންއް އަޅުގަތައެ އުސޫލުއެއީ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު ޢަލީ އަޙްމަ   އަލްފާޟިލް ރ  ޓީ މޭޔަ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދުއްފުށީ  

ފާއަޅުގަނޑު އެަބއިން  ކަމެވެސް  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  ޒެންއެއީ    އްހަގަ  ވާގޮތަށްިބޔާ ފަނޑިޔާރުމަގުގަ  ކުރިމައްޗަށް  އިން   ގެ 

 ލޭތާ މިހާރު އެމަގުގަ އެ ޮބކި ނުދިއް، ދެންލާފަފަރާތާއި ހިއްސާ ކޮށް ، މިހާރުވެސް ވާނީ މިކޮޅުގަ ކަމާެބހޭހަކަދަނޑިއެއްގެ ވާހޮޅި



 

 

 

 

 ކަހަލަ ގޮތެއް ވޭތޯ އަށް ގެންދެވޭނެން އެކަން ކުރިދީގެކޮޅެއް ހާއްސަ އިސްކަމެއް  ދުވަސް ވެފަ ވާތީވީމަ ތަންތިން ވަރަކަށް މަސް 

ދެަބލަ އަނެއްކަމަންވާނެ،  ދާނޑަނިގޮކު  ކީން  މަގުގަށް  އިންނަ  ވާހަކަން  ދަނޑިތަކެއްގެ  ޮބކި  ހުރި  މަ  އެ  އެަބއިން ،  އްސަލަވެސް 

 ހުށަހެޅިފަ. 

 

ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  ކައު ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  މެމްބަ ރާ  ޢަބްދު އަޙްމަ   އަލްފާޟިލް   ރު ންސިލް  ދެއްކެވި   هللاދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ރަޖަުބމަގުގެ ވިއްސާރައިގަ  ގަ  މިދިޔަ  ހުރި  ވެކޮޅުގަ  އެ ހެއް  ެބދިފަ އެ  ވަނީ މަގުވެސްއްޓި  ތް އޮ އެަބ    ވެސްދިއަ  އެގަސް  ،  އްކޮށް 

ނުނަގާ އަޅުގަނޑުވެ އެތަނުގަ  ޮބ  ސް،  އެންމެ  މިހާރު  ސާފްއަސްލުގަ  މިހާރުޑަށް  ޭބނުންވަނީ  ކުގަ ތަންތައްކައެކަހަލަ    ކޮށްލަން 

 .ތޯކޮާބގެންދާ ޢުސޫލަކީ މަލުކުރަމުން އަޢާންމުކޮށް މިހާރު 

 

 ވި ވާހަކަފުޅު ޢާދަމް ދެއްކެ هللا އަބްދު   ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް   ވަގުތީ   ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ށީ  ކުޅުދުއްފު 

 ، ކްސްގެ ފަރާތުންރ ވޯްބލިކްގަނޑުމެން އެހީތެރިކަމަށް އެދެނީ ޕަޅުއަ   އިއެއްޗިހި ނަގާ އެކަންތައްތަކުގަގަހާއި  ގަސްއެގޮތަށް ވެއްޓޭ  

އެއީ ން  ރީ، މަގުތަކުގަ ހުންނަ ގަސް ކޮށުމާއި ކަންކަން ލިިބފަ ހުށް އެހީތެރިކަނޑުމެންނައަޅުގަ  އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް މަދުފަހަރަކު

އެހީތެ އި ފަވެގެން ކޮށާ  ތިރިމި ވީހާތަނަށް މަގުތަކުގަ ހުންނަ ގަސްތައްއެކަމަކު    ،މާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަންރިކަޕަްބލިކް ވޯރކްސްގެ 

ރޓް ސަޕޯކައުންސިލްގެ  ވެސް    ތައްގަ ވެއްޓޭ ގަސްސާރައިން ވިއްން، ދެގެން ގޮސްވެސް ހުންނާނީ ކައުންސިލްގެ ސަޕޯރޓް ސްޓާފު

 މަ، ދެން ހުރި އެހެން  ދަތިކަން ހުރީްބލިކް ވޯރކްސް އަށް އެކަންކަން ކުރަންއީ ޕަގޮސްގެން ހަމަ ހުންނާނީ ނަގާފަ، އެ  ފުންސްޓާ

ވެސް މިހާރުވަނީ   އްއެކަންތަ،  އްކަމެ  އިކުރަމުން އަތަނަށް  ން މިހާއި   ކަންތައްތައް އެއީ ކައުންސިލް  މަގުަބއްތިތަކުގެ ތެރޭގަ  ކަންތައް

އް ލަ މައްސަލަތަ ށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ، އެކަހަލަކަށް ނޫގެއަމިސާ  ސަލަދިމާވާ މައް، ދެން އިމާތާތްތަކަށް  އައުޓްސޯސް ކުރެވިފަ

މެ ، އެންޕްޑޭޓެއްގެ ގޮތުންއަ  އްސަލައިގެނޫގޭގެ މަ، ދެން   ކަންތައްތައްގާނެއެއީ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ަބއިގެ ތެރެއިން ހިނ

އެމައްސަލައިގަ  ފު އެމްއެވަރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހީތެރިކަމަ. ޑީ.އެން.ގުތުގަ  ގެ  އެފަރާތުންއެދިގެށް  އެފް  ވަރަށް އެހީތެރިކަން    ގެ 

ކޮންމެ ރަނގަޅަށް   އަދި  ކުރެވު  ވެސްލިބުނު،  ހައްޔަރު  ޓިނުތައްވެސް  އަރުހަ  ،ނުވަރަކަށް  ވައި ނެއްކުރިފަހުން  ގެ ގަދަވުމު  ކާވެސް 

ޓް ންރޮކިއުމަށިގެން ޕްމަ އޮފީސް ހުޅުވުނު ދުވަހުން ފެފަ، އޭގެ ފަހުން ހަލިިބ  ތަކެއްއްލުންގެއަށް ވަނީ ވަރަށް ޮބޑެތި ގެނޫސަަބުބން  

ަބޔަކު ހޯދަންއިން މަސައްކަތް އެަބ ކުރަ ގެންދޭ އެކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް  ަބއަދިވެސް ހަވާލު  ، ނަމަވެސްމުން  ޔަކު ނެތް، ވާނެ 



 

 

 

 

ހުރީ ލިިބފަ  އަގުތައް  ަބއެއް  މިހާރު  ގެގޮވަގުތީ    ދެން  ހައްލެއް  ހީވަނީ  ގަނޑައަޅު،  ންނަންތުން  އަވަށް  އެމަސައްކަތް ވަރަށް  ހަށް 

 ކަމަށް، ން ފެށިގެ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަ ކަންތަކަށް  ނޫގޭގެ  ހީވަނީ  މިއަޅުގަނޑަށް  މިޅުގަނޑުމެން  ގޮ  ހާރު  ވެފަހެން އޮތީ  ނިންމަން  ގޮތަ،  ތެއް  ކުރާނެ  ހައްލު  ކީ އެކަން 

ަބޔަކަށް ލައްވާތޯކޮބާތޯ،  އެަބޔަކު  ދީގެން  ކުއްޔަށް  ކޮށް  މަރާމާތު  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ  ކުފަ    ދޭނީތޯަބޔަކަށް  ނުވަތަ އްޔަށް   

 ، މަން ވެފަހެން މިވަނީ ތެއް ނިންލުން ގޮކައުންސި ވަނީ މިކަމަށްށް ހީން އަޅުގަނޑަ، އެހެންކަމުއެސަރަހައްދުން ނޫގެ ނަގާނީތޯ

 ވި ވާހަކަފުޅު ޢާދަމް ދެއްކެ هللا އަބްދު   ރީ ޖެނެރަލް ށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓް ޅުދުއްފު ކު 

ެބހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ލާއި ގުޅޭ ގުދަޢާންމު އުން ހުންނާނީ ޝަކުވާތައްބަލަން    ނިސިޕަލްގަމު ކޮށްލާނަން، އާންމުކޮށް  އުސޫލާއި 

ދެޝަ ގެންދަވާޤަން  ކުވާ،  އަޅުގަނޑުމެން  ދަށުން  ޝަކުވާއުން  ންމުޢާނީ  ޢިދުގެ  ަބލަމުންތައް ދަގުލާެބހޭ  އަޅުގަނޑުމެން   މިހާރު   ،

ންމު ޢާޢާންމު އުންދަގޫ އެއީ އެއްަބއި އަދި  ،  ސޫލު ޓޭަބލްއެއްއްގެ އުވާޢިދެޤަ  24ލާފަ  ންނާނެ ހުރިހާ މެމްަބރުންނާ ހިއްސާ ކޮށްއި

، ހިމެނޭނެ  ނުންމަގު ކޮ  އް،، މަގުތަމަތިަބނދަރު  އެއީ  ،ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް  ޅޭކުވާ ހުށަހެހަމަ ޝަ  ހުންނާނެ  ނުގެ ތެރޭގަތަންތަ

 ، އިން އާންމުކޮށް ހުންނާނީ އެ ތިން ދާއިރާ ،ޅޭނެވެސް ގުދާވާޢިޤަތުރުން އިމާރާތްކުރުމާއި ކަންތައްތަކުގެ އަދި އޭގެ އި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު  އަޙްމަ ޢަލީ   ޟިލް އަލްފާ ރ  މޭޔަ   ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  

ގަ ، އެއީ ކަސީދާ ގޯޅީ މެއްލާނަން ކަގަ ކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހައްކޭތީ އަނެއްކާވެސްގެ ވާހަކަ ދެގެ ޝަކުވާމުނިސިޕަލް މައްސަލަ ތަކު

ވެ ތަކެއް  ދުވަސް  ގިނަ  ވަރަށް  ކަމަށް  ފެންޮބޑުވެ ނުހިނދި  ލިނޑަގަެަޅުއައްޖެ  މައުލޫމާތު  ހުށަގެ ޝަކުވާ އެމަގު  ުބނު،ށް  ޅުއްވި  ހެ 

ޖަހައިގެ ޕަންޕު  އެދިލެއްވީ  ހި  ންފަރާތުން  ފެންގަނޑު  އަދިކާލުމަށްއްހެދިފަވާ  މޭޔަރ  ކައުންސިލްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  ،  ސިޓީ 

ތަކަށް ކަހަލަ ގޮ  ނެ ހައްލެއް ހޯދޭ ދާއިމީ  ރަނގަޅު  ރެވުށްޔައެށްލެވުނީމަ  މްރާން އަޙްމަދު އާއި ަބއްދަލު ކޮއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އި

ކާނުވަނީ  ފަ ވެޅުދާވިސް  ރާންވެމްއި ހިއްކައި،  ފުރަތަމަ  ހިނދޭތޯ  ގެންތައް  ަބއްލަވާފަ  ފެންގަނޑު  ވާނަމަ  ނުހި  އެޔައްވުރެ ނދޭކަމަށް 

ގޮތަކަށްދާއިމީ ހޯދޭކަހަލަ  ހައްލެއް  ޕަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އޮންނަ  ،  އެކު  އާ  ވޯރކްސް  އެވާހަކަގމީޓިންްބލިކް   ގަ 

 .ނެކަމަށްގަޅުވާރަނކާލުންވެސް އްދަ

 

 

 



 

 

 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަ  ދެކެވޭތީ  ވާހަކަ  ކޮށްޅުމުނިސިޕަލްގެ  ފާހަގަ  ހިންގަމުންވޯލިކް  ޕަބް   ލާނަންގަނޑު  މިހާރު  މަސައްކަތްތައް  ދާވަރަށްވުރެ   ރކްސްގެ 

ހަ ކުރަރުދަނާއިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެ  ބޭ ންން  އެަބ  އެހެން  ވޯޕަްބކަމުން  ނުންވޭ،  އަޅުގައެ  އާއި  ރކްސްލިކް  އިންނާނެ ކު  ނޑުމެން 

 އްވާނަން، ގަނޑު ހިއްސާ ކުރަޅުރިހާ މެމްަބރުންނަށްވެސް އަ ހަމަ ހުސާފަ، ވަގުތު ފައިނަލްވީމަަބއްދަލުވުމެއް ހަމަޖައް

 

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ ންސިލް މެމްބަރު  ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައު ކުޅު 

ދާއިރާގަ  ން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މި އުޅުއްގެ ދާއިރާ އެއް ނޫލިޭބ އަޅުގަނޑުކުވާޝަރަށް  ގަނޑަށް ވައަޅު ވަރަށް    ފަޅު ގޯތިތައްވާ 

އަޅުގި ޝަކުވާވެސް  ގިނަވާ  މަދިރި  އެސަރަހައްދުގަ  އެހެންކަމުން  ލިިބފަށްގަނޑަނަ  ފުވަނީ  ގޭގޭގެ  އެއީ  ދިޔަދޮވިތައް  އަދި  ރާޅުން ، 

 ، ފަ ލިިބ ޝަކުވާވެސް އަޅުގަނޑަށް ވަނީވީމަ އެަބއެއް ގެތަކުގަ ހަދާފަ ހުންނާތީ އެޅޭގޮތަށް ށްޗަާބ ފެން މަގުމައްއިފަ

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

 ތަރަކަށް އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން. އެހެންކަމުން މިހިސާުބން އެޖެންޑާ ނަންަބރު ހަ

 

 04  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ކަ  • ސިޓީ  ހިން ކުޅުދުއްފުށީ  ގަވާ އުންސިލްގެ  އެކު ޢިދެ ގާ  ކުޅުދުއް އް  އި ލަވާލެވެންދެން  ކައުންސިލް  ން  ފުށި 

 ގޮތެއް ނިންމުން. ދު  ހިންގާ ގަވާޢިދަށް އަމަލު ކުރުމާމެ މަލު ކުރަމުން އައި  ޢަ 

 

 . ން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތު 

ހިންގާ   ކައުންސިލްއެއް  ޤައެހެންކަމުން  ނެތި  އެއީ  ވާޢިދެއް  ގޮހިންގުން  މައްޤާނޫނީ  .އޭ އެލް.ޖީމަކަށް  ކަ  މާވެދާނެދިއެއް  ސަލަތުން 

 ތު ހުޅުވާލަން، ނޑު ފުރުސައަށް ަބހުސްކުރުމަށް އަޅުގަމައްސަލަ މި، އެހެންވީމާ ފައި ވަނީދީއިންވެސް ލަފާ

 

 

 



 

 

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަލީ އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް ރ  ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ޅުދުއްފުށީ  ކު 

ހުއަ ޤާނޫނީ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހާލަތައިސްފާނެސްކަމަކަށް  އަދި  ށް  ކަ  ވެދާނެތީ  އިންމެދުވެރި  ވަގުތީ ވާޢިދުޤަ  މިހާރު   

ގެންނަން ޖެހޭ ކޮށްފަ  ގަވާޢިދު އަލުން ރިވިޔުހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން މިހާރު އޮތް    އްކަމަށް ފާސްކޮށްފަ ވީހާވެސް އަވަހަށްވާޢިދެޤަ

 ،  ށް ަބދަލުތައް ގެންއުމަ

ހުށަހެ މޭޔަރ  ކައުންސިދެކުނު    ދުމެ  ފުށީކުޅުދުއް  ގޮތަށްޅުއްވިޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ  ޢަލްދާއިރާ  މެމްަބރު  ޢަލީލް  ޢާޠިފާ  ތާއިދު   ފާޟިލާ 

 އްވިއެވެ.  ރެކު

 . ކެވި ވާހަކަފުޅު ން ދެއް ރިޔާސަތު 

 ހުޅުވާލަން.ޔަރ ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ މެމްަބރުން ވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ޑެޕިއުޓީ މޭ އެހެންކަމުން

 

 ގޮތް އްވި ދެ   ން ވޯޓް މްބަރު މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ޢަގެ ަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެރުންަބމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްދެއްވި މެޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެރުބަ މްމެ ވާއްނުދެޓު ށް ވޯތަކަވަކިގޮ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ބަރުން:މެމް އްވި  ވޯޓް ދެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ޔަ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭށީ ކުޅުދުއްފު .1

 މަދު ދާއޫދުއްމުޙަ އަލްފާޟިލް މެމްަބރު ލްކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސި .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރުންސިލް މެމްަބރާ ސިޓީ ކައުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބޓީ ކައުންސިލް މެމްނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަ .4

 ލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ޟިފާޢަލް މެމްަބރު ކައުންސިލް ދާއިރާ ސިޓީމެދު ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުށީ .5



 

 

 

 

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަންސިލް މެމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުކުޅު .6

 ހިންގާ ހާރުލްގައި މިސިން ކައުންދެންދެވާޢިގެއް ހެޤަސިލްގެ ހިންގާ  ތުން ސިޓީ ކައުންޔަލަިބއްމްަބރުންގެ އަގުހާ މެހުރި         

 ވިއެވެ.ޔާސަތުން ނިންމެވިކަމުގައި ރިސްން ފާންގުސިލް ހިދަށް ކައުންގަވާޢި
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