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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   05ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ  

 

ކައުންކުޅުދުއްފުށީ   ހަތަރުވަނަސިސިޓީ    ެގ ހުވަދު  ބުދަ  ވީ  2021  ޖޫން  09  ަބއްދަލުވުންވަނަ    05  ދައުރުގެ ލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި  08:50

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ވަނަ 04ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން.ޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އާރ-ދަ-ފްއޮ-ސްޓޭޓް 3.2

 ކަނޑައެޅުން. ޖެހިފައިވާ ގެތަކަށް ބިން  ކުރަންލޮކޭޓް ރިރަހައްދުން ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ސަ  3.3

)   ETM/2021/014މަހުގެ ކުއްޔާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ އެތުމާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަންަބރު ( 02 3.4

 ސިޓީ އަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ކުނިކޮށި ފާރު ރޭނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.5

 ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ރިސަރޗާ އެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.6

 

 :  ހާޒިރީ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

 07 :ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ންގެ ޢަދަދު:ންަބރުމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު: ގެ ޢަންމެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 
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 ން މެންބަރު   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .2

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  ަބރުމެން ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .3

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .4

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .5

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުސިލް ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންމެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .6

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .7

 

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

ޢާންމު  05  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށީޅުދުކު ރިޔާލުވުމުގެދައްަބ  ވަނަ  ބެލެހެއް  ޓެވީ  ސަތު 

 ޠިފް. އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ ސިޓީފުށީ އްދުޅުކު

 ން ފެށު   ގެ އްދަލުވުމު ބަ 

 ން،ގެ ގޮތުށުމުފެން ލުވުދައްަބ މުވަނަ ޢާން 05 ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

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

 . والھ نوم وصحبھ ھل ا وعل رسو� عل موالسال الةوالص هللا الحمد ،  حیم  الر حمن رال هللا بِسم

ކައުފުދުއްޅުކު ސިޓީ  ދައުރުގެ    ތަރުވަނަހަ  ންސިލްގެ ށީ  ަބޢާންމުވަނަ    05ވަނަ  ާބއްވާތަން  ަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވު  އްދަލުވުން 

 09،މީލާދީ ސަނަތުން    1442  ޝައްވާލު  28ސަނަތުން    ، މިއަދަކީ ހިޖުރީރާ މާލަމްކުސާ   ޖަލްއުންސިލްގެ ކައްފުށީ  ސިޓީ  ދުކުޅު

ަބއްދަލުވުމަށް ހާ 08:50  . ގަޑިދުވަސް  ބުދަ،    2021  ންޖޫ ަބއްދަލު  07ދު  ންގެ އަދަމެންަބރުރުވާންޖެހޭ  ޒި،  ރުވީ ޒިވުމަށް ހާ، 

އެޖެންޑާ ؛ ޖެންޑާއެސިލްގެ  ކައުންސިޓީ  ށި  ޅުދުއްފުން، ކުލާނަވާންނަދަ   ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުނޑު ަބގަ ޅު. އަ  07ންގެ އަދަދު  މެންަބރު

ދައުރުގެ  ދުއްކުޅު  ،01އައިޓަމް   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ފާސްކުރުން.  ވަނަ  04ފުށީ  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު 

އައިޓަ އިންސްޓިޓިއުޓް  އާރ-ދަ -ފްއޮ-ސްޓޭޓް  ،02މް  އެޖެންޑާ  ޓިވެޓް  ކަނޑައެޅުން.ޓް  ބިން  އައިޓަމް    އެޅުމަށް  ކުޅުދުއްފުށީ   ، 03އެޖެންޑާ 

ސަ ބިން    ކުރަން ޓް  ލޮކޭރިރަހައްދުން  އެއަރޯޕޓް  ގެތަކަށް  އައިޓަމް    ކަނޑައެޅުން.ޖެހިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން   02  ، 04އެޖެންޑާ  ކުއްޔާއި  މަހުގެ 



 

 
 3ގެ   22ޞަފްޙާ:  

 

 

 ، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ) ސިޓީ އަށް ގޮތެއް ނިންމުން.   ETM/2021/014ލިބިފައިވާ އެތުމާ މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަންބަރު (

ގޮ  ރޭނުމާއިމެދު  ފާރު  ނިންމުން. ކުނިކޮށި  އައިޓަމް    ތެއް  ހޯދުމަށް    ، 06އެޖެންޑާ  އެއް  ރިސަރޗާ  އެކުލަވާލަން  ްޕލޭން  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ސިޓީ 

ން. ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުން އެދެ  ނި އިތުރެއް ގެންނަންއުޑާއަށް  ންން އެޖެއެހެންކަމު  އިއުލާން ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

 ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑުވޯއެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން    އެހެންކަމުންބޭނުންވާ ފަރާތެއް ނެތް،    ގެންނަން  އުނި އިތުރެއް   އެޖެންޑާއަށް

  ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތު

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ންގެމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެ ށް ވޯޓުވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ން:މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 މަދުއަޙް ލީޢަޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6



 

 
 4ގެ   22ޞަފްޙާ:  

 

 

ވަނަ ޢާންމު   05ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ގެއުންސިލްށީ ސިޓީ ކަ ދެއްވާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފު ވޯޓްންވެސްމެންަބރު  06       

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުގައި އެޖެންޑާ ފާސްވިކަަބއްދަލުވުމުގެ 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ޔައުމި   ވަނަ   04ކުޅުދުއްފުށީ  ބައްދަލުވުމުގެ  އްޔާ  ޢާންމު 

 ފާސްކުރުން. 

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

ޔައުމިއްޔާ ޗެކް ނުކޮށްލެވޭ މެމްަބރަކު   ،ފަވެސް ހިއްސާ ކުރެވިންނަށްމެންަބރުހާ  އިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިޔައުމިއްޔާ ވާނީ މިހާރު އީމެ

 ަބރުންވެސް ންވުން އެދެން، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ ޔައުމިއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ މެއިޝާރާތް ކޮށްލަދެއްއިންކަމުގައި ވާނަމަ  

 މިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލަން، އި ކަމަށް ވާނީ، ޔައުވިދާޅުވެފަ

ދެކުނު    ދުއްފުށީ ޅު ކު                 ކައުންސިލް  މެދު  ސިޓީ  ޢަ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ދާއިރާ  ފުރުސަތަކަށް    ލީ ޢާޠިފާ 

  އެފުރުސަތު ދެވުނެވެ. އެދިލެއްވުމުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ލީ ޢާޠިފާ ޢަ ފާޟިލާ  ލް އަ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ނު  މެދު ދެކު   ދުއްފުށީ ޅު ކު 

 ށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ، އެ ކޮމެންޓްތަކާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމައަޅުގަނޑު އޮންނާނެ ކޮމެންޓް ކޮށްލާފަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ކުރެވިފަ މިހާރު ޔައުމިއްޔާ އޮންނާނީ، އެ ޔައުމިއްޔާ ހިއްސާ ކޮށްލަދެވިދާނެ  ސްލާހުއިއި އެއްގޮތަށް  ނުވި ކޮމެންޓްތަކާަބރުން ފޮންމެ

ނޫނަސް މެމިވަގުތު  އެހެންކަމުން  އާދެ  ހުށަހަޅުއްވާފަވެސް،  ފާސްކުރުމަށް ންަބރުން  ޔައުމިއްޔާ  އެއްގޮތަށް  ކޮމެންޓްތަކާއި  އިވާ 

 ، ޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންވޯޓްދިނުމަށް އަޅުގަނ

 ގޮތް ދެއްވި ޓް  ވޯ ން  މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ
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 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަނަންނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެރުބަ ންމެވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަރާ ސިރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަރު ދާއިރާ ސިދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

ސި         ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ  04ހަތަރުވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ    06ޢާންމު 

 ންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންަބރު

 02ބަރު  ޖެންޑާ ނަން އެ 

 އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން.  އިންސްޓިޓިއުޓް  ވެޓް ޓި ޓް  އާރ -ދަ -ފް އޮ -ސްޓޭޓް  •

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

އަޅުގަނޓިވެ އަކީ  ސެންޓަރ  ޒުވާނުންނަށް  ޓް  ދަސްކޮށްދިނުމަށްހުނަމަސައްކަތުގެ  ޑުމެން  ޕްރޮޖެކްޓެއްސަރުކާ◌ާ  ރު  ހިންގާ   ރުން 

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގަ، މި އިންސްޓިޓިއުޓް ގާޕީ.އެސް.އައި ގެ ފަރާތުން  މިވަނީ ކައުންސިލްރުނޑުމެން މިހާ އިމް ކުރުމަށް އަޅުގަ.ޕީގެ 

ކަނ އެޑިޑައަޅާިބމެއް  ހަޔާރ  ޖެހިއުކޭޝަނަ  އަންގަން  ފުރުށް  ބަހުސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާއަށް  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ސަތު ފަ، 

 ވާލަން، ހުޅު
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ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  ކައު ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  ޢަބްދު   ފާޟިލް ލް އަ   މެންބަރު   ންސިލް ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ން ދާއިރުގަ ވަރަށް◌ް ންގަމުރަށުގަ މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިމިހާރު    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ

ޕްރޮޖެ ކޮޅުގަ މިކަހަލަ  އެއްގަމު  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން،ޮބޑަށް ހަމަ  މިންވީހެއެ  ކްޓްތައް ނުދާކަން  ކަށް މިވަނީ  ވަރަހާރު ކޮންމެސްމަ 

އެމީއަ އަޅަންމިހާ  އެއީ  ބިންއޮތް    ރު އަމީން ސްކޫލާއި ޖެހިގެން  ޕާކެއް  ކުޑަކުދިންގެ  ިބރު  ޕާކުވެސް  ންއޮތް  ކުޑަކުދިން  ، މިހާރު 

އެހިސާުބގަ   މުންދިޔުންޅިގެއެޅޭނެގޮތަށް އެަބ ލިޭބ އެބޭފުޅުން އެ ދަންނަވާ ވަރުގެ ޖާގަ، އެހެންވީމަ އެތަނުގަ ޓިވެޓް ސެންޓަރ  އެ

ގަ ޓިވެޓް ސެންޓަރ ، އެހެންވީމަ އެތަނުޓްވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންކުރިއޭ  އް މެންޓެރަށް ޮބޑަށް ހަމަ މޫވްވަ

ގަސްތަކެއް، ނިކަ   ތިސާުބގަ އެބަހުރި ވަރަށް ޮބޑެމެއް، ދެން ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން އެހިކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭކައަޅަން ނިންމުމަ

ޮބޑެތި ގަސްތަގަސްތަކެއް އެ  އެޅެއް ނުކަނޑާ  ، އެހެންވީމަ  ބަހައްޓައިގެން ޓިވެޓް ސެންޓަރ  ޑިޒައިން   ކަހަލަ  ޖެހޭނެންއެގަސްތައް 

 . ރިއްޔާ މޭޔަރ، ޝުކުދޭކަމެއްގަނޑު ހަމަ އެ◌ެއް ހުށަހަޅަން އެބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވުމަކީވެސް އަޅުންސެޕްކޮ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ލީ ޢާޠިފާ ޢަ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ނު  ދެކު   މެދު   ދުއްފުށީ ޅު ކު 

ޅުމަށް، ދެކުނު ކޮޅުގަ އެަބ ޖެހޭ މޫވްމެންޓެއް ކުރިއޭޓް ށަހެހުމަދުގެ  ޙްޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދު ކުރަން އަނއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަޝުކުރި

ތަންކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އެންމެ އެކަޝީގެންވާ    އަޅަން ހަމަ  ސެންޓަރޓިވެޓް    ތަނަކީ  ޅުވިޙްމަދު އެ ވިދާކުރަން، އެގޮތުން ހަމަ އަ

ހުރިތާ   ގަސްތައް  އެ  އި އެއްކޮށްތީއާވަރަށް ގިނަދުވަސްވެފަ ހުރި ގަސްތަކަކަށް ވާ  އީއެ  ދެކެން، އަޙްމަދު ވިދާޅުވިގޮތަށް އެ ގަސްތައް

ން ވެސް ދެކެން، އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރަ ނޑުމަކަށް ވާނެކަމަށް ހަމަ އަޅުގަޕްލޭނެއް ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަ  ލަޅޭނެކަހައެޓައިގެން  ބަހައް

 އެޅުމަށް، ޓިވެޓް ސެންޓަރ ވިދާޅުވި ތާގަ މަދު ޙްއަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އޫދު  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

ވީ، ދެން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ޅުންަބރުންވެސް އެ ވިދާހަކައެއް ދެމެ ކުރާ ވާތާއީދު  ނޑު ވަރަށްޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަ

ނަށް ނަ ޒުވާނުން، އެއީ ވަރަށް ގި މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބެހެއްޓުންއަވަހަކަށް މި ބިން ދައްކާފަ

ޅުވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ފުޅުންވެސް ވިދާޭބދެއެހެންވީމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް    ،ދަނީގެންލިިބ  ހުނަރު ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި

 ނޑު އެދެނީ، ޅުގަރާވާލައިގެން ބިން ފާސްކުރުމަށް އަ
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 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު 

ވާހަ ދެއްކެވި  ޭބފުޅުން  ތިން  މޭޔަރ،  އަޅުގަފުޅަކަޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ށްވެސް  ކޮޅު  މަހަ◌ަ  އީދުކުރަންތާނޑު  މޫވްމެންޓް   ގައެއްގަމު 

އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަކީ  ކުކުރިއޭޓް  އޮންވެސް  ޖެހިފައި  ދެންރަން  ދެކެވެނީ،  ކަމަށް  ކަމެއް  އަޅުގަތް  ކޮށްލަން   ފާހަގަ  ނޑު 

އެހިސާބު،   ލަމައްޗަށްުބގަނޑުން ދެން ވާނީ އެއްގަމުކޮޅުގެ މަހިސާ  އެ  ރުގައިމުގަ އިމާރާތެއް އެޅޭ އިއެތަނުގަ އެ ބި   ބޭނުންވާ ކަމަކީ

ކަށް، އެހެންވީމަ ވާންވާނީ މަލަމަތީގެ ރީތިކަން ހިފެހެއްޓޭ ކަހަލަ ޑިޒައިނަ ޑިޒައިން  އެއްގެ  ންގލްޑިއެހެންވީމަ އެހިސާުބގަ އެޅޭ ބި 

ނޑު ދެކެން، ރަށް ރަނގަޅު ވާނެކަމަށް އަޅުގަކަމަށް ވާނަމަ ވަޖެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެރިއަށް ދެވޭއިން ލިިބގެން ކުއެކަހަލަ ގޮތަކަށް ޑިޒަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކަފުޅު ވި ވާހަ ދެއްކެ   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު އުންސިލް  ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތު ކުޅު 

ވާހަކައަކީ   ޅޭރަނގަށް  އިރުމަތި ކޮޅަ  ހެންވިނެޭބފުޅުންވެސް އެ ދެންނަވާލާނީ ހަމަ ހުރިހާ  ގަނޑުވެސް ދަންޅުއަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

ސެންޓަރ އެ  ފަރާތަކަށް  އެއް  ވާނަ   ރަށުގެ  ކަމަށް  ފެނު ގެންދެވިއެޖެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރީގަ  ރަނގަޅޭ،  ވަރަށް  މިރަށު މަ  ގަ ނު 

ން ހުއްޓަ ނުފެންނަ ތަ އެގަރުމްރީނު ކުރުމުގެ ތަނެއް ހުއްޓަ، މިތަނުއްގަ ތިއްަބވާފާނެ ފަހަވީޓީސީ ކިޔާ ތަނެއް ހަމަ ޒުވާނުން ތަ

ޭބޭބޅުން   ހަގު  އުމުރުން  ހެދިއިތަންކޮޅެއް  އެތަން  އަޅުގަފުޅުން،  ޒުވާނުންތަކެއް  ޑުމެންނަށްނރުވެސް  ވަރަށް   ،ފެނުނު  ހަމަ 

ނައުން، ގެ  ސެންޓަރު މިކޮޅަށްހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ޓިވެޓް    ގަޅޭވަރަށް ރަނއުޅޭ ރަށަކަށް ވާތީވީމަ  މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނުނަތަކެއް  

 . ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ގަނޑުމެންގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އިންސާނީ  އަޅުގެ ޚިދުމަތް ފެށިޓް ސެންޓަރމި ޓިވެ  ނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށްއެދެ  ވެސްނޑުއަޅުގަ

އަޅު ދިޔުން،  ތަރައްޤީވެގެން  ވާހަކަޑުވެގަނވަސީލަތްތައް  ތާއީދުކުރެވޭ  ހަމަ  ހުސް  މެރިތަކެއް  ދެއްކީ،  ހާ  އެންމެ ންަބރުންވެސް 

ން، ސެންޓަރ އެޅުއަށް ހުށަހެޅިފަ މިވަނީ، އިރުމަތި ފަރާތުގަ މަގާމް މަގުގެ ދެކުނު އެ ސަރަހައްދުގަ ޓިވެޓް  ޅުމެއް މި އެޖެންޑާހުށަހެ

އެއެހެއް އަޅުގަނޑު ވޯޓަޅުމަށްވީމަ މި ތަނުގަ ޓިވެޓް ސެންޓަރ  އެޅުމަށް ފެން  ޓްދެއްވުން ރުން ވޯ މެންަބ  ނަށް އަހާލަން، އެތަނުގަ 

 އެދެން،  
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 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

  ޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓް ާއރ -ދަ-ފްއޮ-ސްޓޭޓް  ވާތީނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިންން ފެމެންަބރު  06ކަމުން  އެހެން        

މަގާ އުތުރުން  ސްކޫލްގެ  އަމީން  މަގުގެ  އަމީރު  އޮތް    ށްކުނަދެމް  އެޅުމަށް  ވާގޮތަށް  އެޑިއުކޭޝަނަިބމުގައި  ށް ހަޔާރ 

 ގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ހުށަހެޅުމަށް ފާސްވިކަމު
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކަނޑައެޅުން. ޖެހިފައިވާ ގެތަކަށް ބިން    ކުރަން ލޮކޭޓް  ރި ރަހައްދުން  ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ސަ  •

 ޅު ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު ރިޔާސަ 

ތަކެއް ދެވިފައި ޓް ސަރަހައްދުން އެތަކެއް ނެގި އެ ގެތަކުގެ ބަދަލަށް ބިންރޕޯ އެއަފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް މިއީ   މި ވަގުނު

 ފަ،ވޭ ިބމުގެ ހައްގުން މަހުރޫމްވެ ތުން އެަބރޕޯޓް ސަރަހައްދަށް އަރާ ގެތަކެއްގެ ރައްޔިމަ އެއަވެސް ހަސް އަދިހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެ

ނޑު ދެކެނީ ރަންޖެހޭ ކަމެއްގޮތަށް އަޅުގަސް އެބޭފުޅުންނަށް ބިން ކަނޑަނޭޅި މިވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް އަވަހަށް ކުދިވެއަ

  ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،ގަނޑުނަމަ އަޅުންފުޅުކަމުގައި ވާކުރަން ބޭނުބަހުސްތަކީ، އެހެންވީމަ މި އެޖެންޑާއަށް މި މަސައްކަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ލީ ޢާޠިފާ ޢަ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް    ދެކުނު   މެދު   ދުއްފުށީ ޅު ކު 

ރަށުގަ   މޭޔަރ،  އަޅުގަމިގޮޝުކުރިއްޔާ  ބިންތަކެއް  ދޫކުރެވިދާނެ  ގެތަކަށް  ދިމާވާ  ފާސްކުރަތަށް  އުޅެންނޑުމެން  މި  އެގޮނީ  ތުން ، 

ފެގަނޑުމެނަޅުއަ އެބަހުށް  ބިންތަކެއް  ވަކިވަކި  އަޅުގަދާނެރެވިދޫކު  ރިނުނު  ދެން  ހުށަހަޅަ،  ވަކިނޑު  އެގޮތަށްހުރި  ބިންތައް ނީ   ވަކި 

ނޑު ނުން ދޫކުރުމަށް އަޅުގައެަބ ހުށަހަޅަން، އެތަނޑުމެން  ށްވެސް އަޅުގަދެކުނުކޮޅުގައި ހުރި ބިންތަކެއް ދިނުމަ، އެގޮތަށް  ދޫކުރުމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ.   ،ސްކުރަންއަވަހޭ ޖެން މިކަން އެަބޅުވިހެޔަރ ވެސް ވިދާދެން ހަމަ މޭ ހުށަހަޅަނީ،

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު އުންސިލް  ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތު ކުޅު 

އެއަޝުކުރިއް  ޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަނީ،ޅުގަނރޕޯޓް ސަރަހައްދުން ހަ ގެޔަކަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އަޔާ މޭޔަރ، ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުގައި ރަހައްދުތަ ސަރަށުގެ އެކިނުން އަސް ލަސްވެއްޖެ، އެހެންވީމަ ހަމަ  ތައް ދިނަވާނީ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އެ ގެ ދަންނޑުޅުގައަ

ދެންނެ އެ  ޢާޠިފާ  ހަމަ  ބިންތައް  ވަކި  ވަކި  އެހެވި ހުރި  އެބަހުރި،  އަހެން  ނިންމިދާނެ މެ  ނޑުޅުގަންވީމަ  ވަކި  ންނަށް  އެ  ވަކި ހަމަ 

 .   މޭޔަރންތައް ދޭން، ޝުކުރިއްޔާފައި ހުރި ސައިޒުގެ ިބފުޅުނަށް ލިިބއެޭބ ހާރުމިބިންތައް ހަމަ 

އުތު  ހުޅަނގު  ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ރު  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

އަ މޭޔަރ،  ފާޅުޅުޝުކުރިއްޔާ  ކަންޮބޑުވުން  ހަމަ  މިހާގަނޑުވެސް  ބޭނުން  އިސްދުވަ  ގިނަ  ކުރަން  އެއަވީ  އެއަރޕޯޓުރުގަ  ރޕޯޓް ން 

ށް ވެސް ހަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަކަކަށް ބަދަލު ނުދެވި ލަސްވެގެން ގޮސްފައި ވާތީ، އެހެންވީމަ ހަމަ މިހާރުއަޅަންޖެހިގެން ނެގުނު ގެތަ
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، ދެން އެބޭފުޅުންނަށް ގަކޮށްލަންހަޑު ފާ ނށް އަޅުގަކަމަން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  މެށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުންމެ މުހިންމު ކަމަކައެ

ދޫ ރަށު ގޯތި  ފެންނަނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ތަންތަނުން   ކުރުމުގައި  އެ  ބަލާފަ  ތަންތަން  ނެގެންހުރި  މިހާރު  ތެރެއިން 

ން ކުރަން އެއީ އެކަން  ކު ހަމަ ފެނޭ މިގޮތަށް ނެގޭނެ ތަންތަން ބަލާފަ ގުރުއަތަ، އަޅުގަނޑަށްއެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ގެވަޅުތައް ދޫކުރުން

 ، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޅުގަނއަ އިއެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމުގަ

ކަ  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    އްމަދު ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

 ޅޭން ) ހެކްޓާރުގެ ިބމުގައި އެނަވާވީސް(  29ން  ހިއްކައިގެ  ހެކްޓަރުގެ ބިން  އް)އެކެ   ސް(ސާޅީ  41ލަން  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްއަޅުގަ

އެއަ އެކެއް)  41ޓެއް  ރޕޯއޮތް  އެއަ  (ސާޅީސް  ބޭނުންކޮށްގެން  ބިން  އެޅީހެކްޓަރުގެ  އުރޕޯޓް  ދިމާވެގެން  މި ޅޭމަ  މައްސަލައެއް   

ން ގެގުޅި  ސްރޫއާއި ރޕޯޓް މަ އަނެއްކާވެސް◌ް މި ފެންނަނީ އެއަރު އިތް، އޮފަިބމަށް ޖެހިމި އޮތީ ވަރަށް ޮބޑަށް    މައްސަލައަކީ، މިރަށް

ގަނޑުމެން މިކަހަލަ ޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް، ދެންވެސް އަޅު، މީ އައަދިވެސް ރަށުތެއެއިން ބިން ގެއްލިގެން ދާތަން 

 ނީއެަބޖެހޭ ރާވަން، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއީދު ކުރަ  ންޑުމެނގަށް ކަންކަން އަޅު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަކަބިންއިރުގަ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ

 .  ، ޝުކުރިއްޔާސުންކުން މި ގެތައް ހަމަޖެއްތައެކި ބިންމިރަށުގަ ބިން ނެތުމާއި އެކު ރަށުތެރޭގައި ހުރި އެކި

 ޅު ކަފު ހަ ދެއްކެވި ވާ   އޫދު  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

އަޅު ކަނގަނޑުމެން  މިވަގުތު  ބަލަންބިންތައް  ރަށުޑައަޅާއިރުގަ  ހަޖެހޭ  ބިންތައް  މުސްތަގުބަލުގައި  ކުރިޔަށްއޮތް  ލާކުނުވާނެގޮތަކަށް ގަ 

ފާހަގަކުރިޟްވާރި އެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމަ  ދޭން،  ބިންތައް  އިތުރު ންމެ  ހެން  ލިބޭނެގޮތަކަށް  މަންފާ  ބިންތަކުން   ޮބޑަށް 

ށް ތާއީދު، ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެތާކުން ވަރަޕްލޭން ކުރެވިގެން އެބިންތައް ދޫކުރުމަށް އަޅުގަނޑު    ގޮތަކަށް  ކްޓްތައްވެސް ގެނެވޭނެޖެޕްރޮ

ގެންދިޔަދީގެން ބިންތައް  އަޅުގަނ  މަސައްކަތްތަކައީމަ  ހުރި  ކުރިޔަށް  އުނޑުމެންނަށް  ދޫކުރަންވާނެގޫދަށް  ބިންތައް  އެހެންވީމަ    ،

 ން، ޝުކުރިއްޔާ. ންތައް ދޫކުރު ދެވޭނެ ިބކުރަނީ އެކި ތަންތަނުން ވަކިން ހުރި ފަސޭހައިން ތާއީދު ސްނޑުވެގައަޅު

 ޅު ފު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

އަޅުގަނޑަ ަބށްއެހެންވީމަ  އެޖެންޑާގަ  މި  ހީވަނީ  މެ  އިތުރު  އެއްކަމަކީހުސްކުރުމަށް  އެހެންވީމަ  ނެތްހެން،  ، މިގޮތަށް  ންަބރަކު 

ކުރެއްވި ފާހަގަ  ލަރުންސިއުންކަ އެކި  ހުރި  ރަށުތެރޭގައި  ބަލާފަގޮތަށް  ތަންތަން  މުނިސިޕްސް    އެކި  ހުރި  ބެލިފައިވެސް  މިހާރު  އަދި 

ވަކިވަކިން ކުދިކޮށް ހުރި ތަންކޮޅުކޮޅު، އަޅުގަނޑަށްވެސް    އް ޕްރޮޕޯސް ކޮށްފަންތަކެިބ  ނޑުމެންނަށް އެބަހުރިސެކްސަނުންވެސް އަޅުގަ
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ހަފެ ިބޮބޑު  މަންނަނީ  ދިންމަކު  އެއް  ބަދަލު  06  މާލަކުން  ދިޔުމުގެ  ގެއްލިގެން  ޮބޑުިބމެއް  ދީގެން  ހުރި ގަގެ  އެހެން  ކުދިކޮށް  އި 

ބިންތައް ހަމަޖައްސަން ތާއީދުކުރާ މެދެން މިގޮ ތަންތަނުން ބިންތައް ހަމަޖެއްސުން،   ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ންަބރުން ވޯތަށް 

ން ބިންތައް ބެހޭނެ ގޮތަކަށް ތު ލައިގެމެދުގަ ގުރުއަދާއިރު ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ  ހިގެން  މަޖެހަ  ތައްބިންއް  ތައަދި ހަމަ މިގޮހުޅުވާލަން.  

 ންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ންނަ މެއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ފެ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 :ދަދުޢަ ގެންރުމެންަބ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ގެންމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 :ން ބަރު ން މެ  ވި އް ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ ކަނުދެކުނގު ހުޅަ ކުޅުދުއްފުށީ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

އަމުންކައެހެން        ޖެހިފައިވާ  އެއަރޕޯތުން  ިބއްޔަގުލަ  ކުރަން  ރިލޮކޭޓް  ސަރަހައްދުން  އެކި   ގެތަކަށްޓް  ރަށުގެ 

ިބސަ ކަނރަހައްދުން  ގުރުއަތުޑައަޅާ،  ން  މެދުގަ  ބިންލުއެފަރާތްތަކުގެ  ފާ ދެ  މަށްފަހު  ރިޔާސްތުން ސްއްވުމަށް  ވުކަމުގައި 

 . ވެނިންމެވިއެ
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 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކު   02 • ނަންބަރު  ގޮތު ގުޅޭ   ޔާއި އް މަހުގެ  ގެ  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  އެތުމާ  ލިބިފައިވާ  ން 

)ETM/2021/014    .ްސިޓީ އަށް ގޮތެއް ނިންމުނ ( 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ރިހާ އް ހުކޮޅެގުތު ވަޑުނ، ސިޓީ ކިޔާލުމަށް އަޅުގަހިއްސާކުރެވިފަ ންަބރުންނަށްހުރިހާ މެ  ސިޓީ ވާނީ މިހާރު ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕްގައިމި

 ، ދެއްވާނަން ންަބރުންނަށްވެސްމެ

 ޅުވިންމެ ތި ވިދާދެ  މަހުގެ ކުއްޔާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ އެތުމާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ  02އެޖެންޑާގަ މި އޮތް ކަމަކީ  

ނިންމުން ގޮތެއް  އަށް  ސެޕްޓެމްަބރސިޓީ  އެދެނީ  މި  އެބޭފުޅުން  ފެށިގެން  ،  އާމްަބޑިސެ  މަހުން  ހިރ  ޮބޑުއި  ކު ސާބަށް  ލި  

ގައި މި އިންނަނީ އެތުމާއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ، އެގޮތަށް ފޮނުވީމަ ކުރިޔަށް އެ   05ކައުންސިލުން ނޮވެމްަބރ    އީއެ  ހިނގާނެކަމަށް  ނު

ކު ފަހަތައް  ނުކުރެވޭނެކަމަށްނާންގާ  ޮބޑު  އެގްރިލި  ނަމަވެސް  އެހެން  އޮވޭ  މެންޓް،  އެަބ   ށްފަހުމަވުމަހަހަރު  އަ  05ގަވެސް 

މަހު  ސެޕްޓެ ހިސާބަށ25ް  ފެށިގެން  އިން  02މްަބރ  އާއި  ޮބޑުކު  %  ބެހޭގޮ،  ރެވޭނެކަމަށްކުލި  މިކަމާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ތުން ދެން 

ކައުންސިލުން އެ  ކުރީގެ  އެދިފަ  ލަފަޔަކަށް  ސޮލިއުޝަންގެ  ލީގަލް  އޮތް،  ޓޯޓަލް  ސޮލިއުޝަނުދެން  ަބ  ލީގަލް  ދެއްވާ ން  ޓޯޓަލް 

ހަ އެމަލަފައަކީ  ކަނޑައެޅި  ގަ  ޓްންމެގްރި  ތާރީއެ  އޮތް  ފެށިފައި  އަދި  ން  ގެހުން  ކަމަށް،  ހިންގާނެ  ކުލި  އަންގާފަ ޮބޑު  ފަހުން 

މަށް އެ އޮތް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އްޔަށް ލުއި ދިނުއި ގުޅިގެން ކުކޮވިޑާސް  މަވެސް، އެ މުއްދަތަކީ އެތުމާ މޯލްޑިވްވީކަމުގައި ވީނަ

މުއްދަތެއްކަ އޮތް  ހަގަނއަޅު  ވެސްންހިފާފައި  ަބޑު  އެޖެންޑާއަށް  މި  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން،  ފުރުސަތު މަ  އަޅުގަނޑު  ހުސްކުރުމަށް 

 ލަން، ހުޅުވާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އޫދު  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

 އް،ށް ދެރަ ނިންމުމެ ވަރަ  ކައުންސިލުގެރު މަހުގައި އެންގުމަކީ  މްަބން ނޮވެ ކަކުލި ޮބޑުވާ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ސެޕްޓެމްަބރު މަހުގަ

މިހެން     މަށް،ކުރެވިދާނެކަޮބޑު  ލިއަށް ކު% އާއި ހަމ25ަގަ މި އިންނަނީ  ންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ހުންނާނެ، މީއެބޭފުޅުންވެސް ހަމަ ވާ

ކައުންސިލްގެ   ނިއޮތްއިރު  ަބއްދަލުވުމަކުން  އ20ަނެ  ފަ މާންޢާންމު  އަދި ންޮބޑުކުރަށް  %  ވާނަމަ  ނިންމައިފިކަމުގައި  އެހެން   ،

އިންޓަށް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ބަލައި ގަނެވޭ، އެއީ ތީގަ އެބޭފުޅުންގެ ޕޮޑަށް މީފުޅުންނަށް އަންގަންވެސް ޖެހޭ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނއެޭބ

 ޓަށް ކުލި ނުނެގޭނެކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެރޭ
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ހުޅަ  އުތު ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  އި ދާ ރު  ނގު  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު ކައުންސިލް  ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

އެއީ ވަރަށް ގެ ކުރިން،  މުންނަން އެަބ ޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވުހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ވިޔަރ، އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ މޭ 

މެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ، އެއީ މިގޮތަށް ހުންނަ ންމުވެރި ނި، އިންސާފުއްކި ޭބބޭފުޅުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަމެޮބޑަށް އެ

އި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ގެންގޮސްގެން، މީގަ ވާއިދު ތަކާ ވާނީ އެ ހުންނަ ޤަމައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުވެރި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި

ދެމެކައުންސިލާވެސް  ދެފަރާތުން އެފަރާތާއި  އެއްަބސްއި  އޮފަ  ވެދު  އެގްރިމެންޓެއެަބ  އެަބ  އްތް  އެގްރިމެންޓްގަ  ފަސްއަހަރު ،  ބުނޭ 

 ހަމަ އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ،  %25މި އިންނަނީ  އެންމެ ޮބޑު ޕަސެންޓޭޖަކަށް  ، ދެން ޮބޑު ކުރެވޭނެ  ށްފަހުން ޮބޑު ވާނެކަމަ

މަށް ވިޔަފާރިއެއްކަދާ  ކަންކަން ަބޖެޓް ކުރެވިގެން  ރަނގަޅަށް  ހަމަ ވަރަށް  ށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ވިޔަފާރިއެއް ކަންނޭންގެވަރަށް ރަނގަޅަ

% އާއި ހަމައަށް ޮބޑު ކުރެވޭނެކަން، އޭތި 25އެ    ނގަޅަށް އިންގިލައްވާނެއެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަ  ަބޖެޓްކުރަން  ކުއްޔަށް  ވީމާވާތީ

އް އެހެން ހެދިފައި ރިމެންޓެތް އެގްމިގޮތަށް އޮ   ޮބޑުވާނީ،ށޭ ކުލި% އ25ަންމެ ޮބޑުވެގެންވެސް  ، އެއަށްވުރެ ޮބޑެއް ނުވާނެ  25%

ވަން ސިޓީއެއް އައިސްފައި ނެތްކަން ޮބޑުވަނީ ކިހާވަރެއްތޯ އޮޅުން ފިލު  ރު ކުލި ޮބޑުވޭތޯވެސް ކައުންސިލަކަށް މިހާއިރު އެފަރާތުންވާ

ފާ ހަމަ  ދެފަރާތުންއަޅުގަނޑު  ދެން  އެއްަބސްވުހަގަކޮށްލަން،  ވާއި  މެއްވާ  އެތުންވެސްއެފަރާ  ރުގަކަމަށް  އޮޅުން      ފިލުވަން އެއްޗިހި 

އޮތްކަމެއް ހަމަ  ކުރުމަކީ  އަ  މަސައްކަތް  ކަންކަމަށް  ދެން  ދެކެން،  އެ ޅުގަނޑު  އެބޭފުޅުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތްއިރު  މިހެން   

ކޮ ކޮވިޑްދަންނަވަނީ  ވާހަކަ،  ހާލަތުގެ  ވިޔަފާހާލަތަ  ވިޑް  ހަމައެކަނި  ޖެހުނުރިކީ  ނޫ  ވެރިންނަށް  ކަހާލަތެއް  ހަމަ ލްއުންސިން،  ވެސް 

ދިޔަވަރަ ިބޒީވެގެން  ޮބޑުތަން  ވަ  ށް  ހިންގުމުން  އިދާރީ  ހަމަ  ކައުންސިލުން  ގުޅިގެން،  ހާލަތާއި  ޮބޑުކޮވިޑް  ހަމަ ◌ަރަށް  ތަން 

މީޓިންއުންދަގުވެގެ ކައުންސިލް  އެހާލަތުގަ  އެހެންވީމް  ގުޅިގެން،  ހާލަތާއި  ކޮވިޑް  ާބއްވައިގެންންދިޔަ  މިގއެއް   ހެންހުންނަ  

ތައް ބަލާ ޗެކްކޮށް މުއްދަތު ހަމަވާދުވަސް ފާހަގަކޮށް އެ ނިންމުންތައް ނިންމުން ލަސްވެގެންވެސް ހިނގައިދާނެ، އެއީވެސް މެންޓްއެގްރި

ކައުންސިލް އޮ ހަމަ  ސައިޑުން  ކަމެއް  ލަސްވެގެ ތް  ކުޑަކޮށް  އަދި  ނިންމުން  އެ  އެހެންވީމަ  އޮން  ،  ވިޔަސް  ތްގޮސްފަ  ކަމުގައި 

ން ކުލި ޮބޑުކުރަންވެސް ހަމަ ނިންމިދާނެ، ދެން މިހެން  އެ ދުވަހުން ފަ◌ަށައިގެށް ހީވަނީ ހަމަޅިގަނޑައަ  ންނާ ގޮތުމެންޓް އެުބގްރިއެ

ކަން ބަލަންވީ، އެގޮތަށް ޤާނޫނީ ލަފާ   ފާއަށްނީ ލަނޫޤާގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އެ  ތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޮބޑަށް އަޅުހުންނަ ކަން 

ފުވެރި ގޮތަކަށް ގަ އެންމެ އިންސާ ހީވަނީ އެއީހެން މީޮބޑު ވެދާނެކަމަށް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށްކުލި    ތަށްގޮ އެއޮންނަނީއި މި  ފަދީ

، ޝުކުރިއްޔާ  ޗަށް ވެނީ އެ ޤާނޫނީ ލަފާގެ މައްށް ތާއީދު ކުރެޑަޮބޑު  ހެންވީމަ އަޅުގަނމަކީ، އެނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ ނިންމުއަޅުގަ

 މޭޔަރ. 
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ދެކު ކުޅުދުއްފުށީ   ސި ހުޅަނގު  ދާއިރާ  ކަ ނު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  ޓީ  ދެއްކެވި    އްމަދު ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

ހަ ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުގަނޑު  ފާހަ  މަ  ރިޟްވާން  ކުރެކައުންސިލަރ  އަޅުގަނޑަށްވެސްކަންތައްތަ  ވިއްގަ  ޤަޫބއް  ކުރެވޭ،   ލު 

މަ އެބޭފުޅުން އެސްޓިމޭޓް  ޮބޑުވާނެކަން، އެހެންވީކުލިއަހަރުން    05ސް އިނގޭނެ  ވެއަންނަ އިރުގަ އެބޭފުޅުންނަށްއެގްރިމެންޓަކަށް  

ކަންނޭންކުރާ އެގޮތަސް  އެހެންވީމަ  ންވާނީ  ހީވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  ގުޅިގެން އަޅުގަނގެ  ހާލަތާއި  ކޮވިޑް  އެބޭފުޅުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ޑު 

އަޅުގަނޑަށް އް، އެހެންވީމަ އެގޮތުން ބަލާއިރު  ކާއެފައްކާދަކުލި  ހުގެ  ތް އެ ކުލި ކުޑަ މަބޭނުން ހިފާފައި ވާތީ އެބޭފުޅުން ނެގެ  ލުއީ

 ން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދު ކުރަހީވަނީ ހަމަ އެގްރިމެންޓްގަ އިންގޮތަށް މިކަން ކުރު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ފައި ، ހުށަހެޅިން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމުގައި ވާނަމަރަބަހުސްކު  ންަބރަކުމެ  ބަށް އިތުރުޖެންޑާގަ މިހާހިސާއެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް މި އެ

ފާ އާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނޫނީ ލަން ދެއްވާފައިވާ ޤާނުގަލް ސޮލިއުޝަލް ލީމެންނާއި ޓޯޓަމި އޮތީ ހަމަ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް އަޅިގަނޑު

އްވާފަ، ޅުމަށް ތާއީދު ކުރަ ވަނީ އެ ހުށަހެލަރ ރިޟްވާންއް، ކައުންސިކުރުމަށް ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމެ

  ، ޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންމަށް އަލުން ވޯޓްއެހެންވީމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅު

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންރުމެންަބވި ރިވެއި ަބއިޓްގަވޯ

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިދެއް ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ
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 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްމޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޓީ  ޑެޕިއުޓީއްފުށީ ސިދުކުޅު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ަބރުމެންސިލް ންއުރާ ސިޓީ ކަކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއި .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

އަމެންަބރުހުރިހާ             ފެށިގެން  އެގްރިމެން  ގުލަިބއްޔަތުންގެ  ތާރީހުން  އޮތް  ކުލި 25ހިންގާނީ  ންޓްގަ  އަށް   %

 ނިންމެވިއެވެ.ން ތުށް ރިޔާސަމަށް ފާސްވިކަމަން ހިނގާ ކުލި ކަޮބޑުކުރެވިގެ

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކުނިކޮށި ފާރު ރޭނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަ 

ޑުމެންނަށް ނުބެލެހެއްޓިފަ އޮތް ތަނެއް، ފަ އަޅުގަނވެޓަކީ އެތަކެއް ޒަމާންތަކެއްށްކޮނި ހަމަ ކުން ހަގަކޮށްލަފާއަޅުގަނޑު  މި އެޖެންޑާގަ

ސަރުކާ މި  ހަމަ  އެހީތެރިކަމާއިއެކު  ދެން  ވެމްކޯގެ  ކުނި  06ރުން  މިހާރު  ކޮންޓްރެކްޓަކުން  ސާފްކުރެވެމުން މަސްދުވަހުގެ   ކޮށި 

ކަމަށް   އްޓިއްޖެޅު އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެތަން ނުބެލެހެނގަރަށް  ރު ދެން އިތުރަ އިދާންރެވެމުން، ސާފް ކުފާހަގަ ކޮށްލަދާކަންވެސް  

ހާ  ވާނަމަ އޮތް  ކުރީގަ  ރުޖޫއައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުނިކޮށި  ިބލަތަށް  ކުނިކޮށިވުމުގެ  އޮތުމާއިއެކު  ރަނގަޅައް ރު  ރާނާ  ވަށާފާރު   

ންަބރުން ބަހުސްކުރުމުގެ މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސްކުރަން ޭބނުންވާ މެނީ،  މިއަދު މިވަ  އް ނިންމުން ގޮތެ ނެ ގޮތެއް ހެދުމަށްއްޓޭބެލެހެ

 އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން،ފުރުސަތު 

ކަ  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    އްމަދު ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

މެންނަށް ޅުގަނޑުރުވެސް އަމިހާރު ސާފްކުރަމުން ދާއި  ށް މި އެދުނީ ކުނިކޮށިތަކަ ފުރުސަމަވެސް ހަނޑުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަ

އުކަމުންދާތަން ކުނި  މަގުމައްޗަށް  ހުރިހާ  ފެނިގެންމިދަނީ  އެ  ދާނީކުނިކޮށީގެ  ،  ހައްލުވެގެން  ޤަޫބއަޅު  ކަންކަން  ލުކުރެވޭ ގަނޑަށް 

ރޭނިގެން ވަށާފާރުވެސް  ކުނިކޮށި  ހަމަގޮތުގައި  އަދި  ފާ  ،  ވަށާފާރުއަޅުގަނޑު  ފުހަގަކޮށްލަން  އުސްމިން  ރަނގަޅު ގެ  ދޭވަރަކަށް 
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ށް އެަބޖަހޭ ފާރު ފޫޓަ  09ޑަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  މަ ފާރުގެ އުސްމިން އަޅުގަނވޭ، ކުނިކޮށްޓެއްވީއުސްމިނެއް އެަބ ބޭނުން

ދެން އެދެން    އަޅުގަ◌ަނޑު  އުސްވާން،  އަށް  ހަމަ  ގޭޓް  ކެނޑެން  02ލާނަމަ  ަބކެނޑޭ  އަ  02،  ވާނެ ގޭޓް  ކެނޑިފަ  އޭގެ ގޭޓް  ދި 

ހާސިލް ކުރެވޭނީ، އަޅުގަނޑުމެން މަގުސަދު   ކުރަން ބޭނުންވާ  ސިލްއިތުރަށް ކީވޯލްއެއް ލެވުނީމަ ކަންނޭންގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ހާ 

ޅުގަނޑުމެން މިބުނީ އަ  ރޭނުނީމަ  ރު ފާރެއްތުއި  ގަ އަދިޑުގެ ތެރޭރު ކުނި ނުފެންނާނެ ގޮތަކަށް އެ ކުނިގޮނގޭޓް ކުރިމައްޗަށް އަރާއި 

 ކަން ފެނިގެންދާނީ، ޝުކުރިއްޔާ. ގައިމުއެސަރަހައްދުގެ ހިތް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އޫދު  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

މޭޔަރ ކު  ޅުގަނޑު އަ  ،ޝުކުރިއްޔާ  ތާއީދު  ރިޟްވާވަރަށް  ދެއްކެވިރަން  ވަށާފާވާހަކަފުޅަ  ން  އަށް،  ރޭނޭއިރު  ނަށް ޅުގަނޑުމެން ރު 

ން ން، ދެ ށްވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަހެން ަބއިަބއިވެސް ވަކިވާގޮތަށް ސްކޭޕިންގއެއް ހަދާފަ އެގެ އެކޮށީކުނި

ރައްޔިތުން މިހާރު  ތަންކޮޅަކީ  ކުރަ  އަނެއް  ހޭލުންތެރި  އެަބޖެޮބޑަށް  އުހޭ  ން  ހަމަ މަގު   ލުމުގަކާކުނި  ދެން  އުކާނުލުމަށް،  މައްޗަށް 

އަޅަން، އެ ހަމަ  ގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް  މެން އެަބ ޖެހޭ ކަންނޭންޅުގަނޑުތަނަށްވެސް އުކާނުލުމަށް، އައިތުރުތަން

މަގުމަ އަދިށްގެންގޮސް  އުކާލުމަކީ  ދެ  ޗަށް  ނޫން،  ރަނގަޅުކަމެއް  އެހެންވީއެންމެ  އެން  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފު މަ  ވަރަށް  ޖެހޭ  ަބ 

ހަދަން،  ޓީއަކަށްސި ޮބޑަށް އެދޭކަމެއް މިއީ ހަދަން އިތުރު އުސޫލުތަކެއްވެސް މިޔާއިއެކު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމު   އަދި 

ކުނިކޮ ތެރޭގައި  ގޮތެއްޕްރޮޖެކްޓް  އަލިކުރެވޭނެ  ކުރިޔަ  ށި  ލައިގެން  ތެރެއަށް  ގެންދިޔުމީގެ  އަނދިރިށް  ވަރަށް  އެތަން  ކަން ން، 

ރެއިން ލައިޓިންގ ސިސްޓަމާއި ކްޓްގެ ތެއިންނަ މަގުތައް، އެހެންވީމަ މި ޕްރޮޖެނިކޮށީގެ ވަށާއެ ކު  ރެވޭއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފާހަގަ ކު

ށް ޮބޑަށް އެދެން، ވަރަ   އަޅުގަނޑުކަށް ނިޒާމު ަބއްޓަން ކުރެވިގެން ދިޔުންގޮތަ  ން ކުނި އެޅޭނެވަކިވަކިދެން ވަކިވަކި ތަންތަނަށް  

 ކުރިއްޔާ. ޝު

ހު ކުޅުދުއް  ދާ   ޅަނގު ފުށީ  ކައު އި އުތުރު  ސިޓީ  ޢަބް އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ންސިލް ރާ  ދެއްކެވި   هللاދު  

 ވާހަކަފުޅު 

އަ  މޭޔަރ،  ހަމަޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަ  ޅުގަނޑު  ދެއްކެވި  ރިޟްވާން  ހަމަ  ށް،  ޔަތާއީދު  ޭބއަލުގަނޑު  ކޮށްލަން  ފާ ފާހަގަ  ރު ނުންވަނީ 

ޮބޑު ޖާގައެއް ކުނިކޮށްޓަށް މި ޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ވިސްނަން ކުނި ކޮށި މިހާރު ވަރަށް  ރުގަ އަމުން ދާއިރަރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކު

ކަނޑައެ ޖާގައޮތީ  ރަށަކީ  މި  ނެތް  ޅިފަ،  ހަމަ  ތަނުގައިވެސް    އޮތް  ކުރިޔަށް  ކޮށި  ކުނި  އެހެންވީމަ  ދެންނެވިދާނެ،  ރަށެކޭ 

ޖަމާކުގެންނުވެ  ގުބަލުގައިމުސަތަ ކުނި  ކޮވާނެ  ކޮށްޓަކަށް  ޓަކަށްއްރާ  މެނޭޖުކުރާ  އެ    ކުނި  މެނޭވާންޖެހޭނީ،  ކޮށްތަކަށް ކުނި  ޖުކުރާ 

އަ ކާމިޔާުބވާނެ، ކުނި،  ކުރަނީތްކަމަސައް  ގަނޑުމެންޅުހެދޭތޯ  އިރާދަކުރެއްވިޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކު  އެކަމުގަ  ރާ ކޮށްޓަކަށް އެ މެނޭޖް 

 ކުރަން އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް ދޫކޮށްލާފަކުނި މެނޭޖްރު ރާނާއިރުގަ  ކަމުން މި ފާހަގަ ކުރެވެނީ، އެހެން ފާށްއް ޮބޑުކަމަބިން ތަންކޮޅެ
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އަ  ފަ،ފާރު ރާނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަހަލަ  ދެން  ކީ ތަކަށް ވެގެންދިޔުމަ ގޮނެއްަބއި ކޮންމެސް އެހެންކަމެއް ކުރަން 

 އް، ޝުކުރިއްޔާ.މެޑަށް އެދޭކައަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު އުންސިލް  ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަފުށީ މެދު އުތު ދުއް ކުޅު 

ތިންބޭފުޅުންޝު މޭޔަރ،  ދެކުރިއްޔާ  ހަމަ ންވެސް  ވާހަކައެ  ނެވީ  އެއް  ދަންނަވާލާނީއްގާތްގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައިގެ ،  އެ   

 މިހާރު ކުނިކޮށި ޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން، މިހެން މި ދަންނަވަނީނގަ ލެހެއްޓޭނެ ރަެބ  ން އެަބ ޖެހޭ ކުނި ކޮށިމެނޑުން އަޅުގައިތުރު

 ރަން އުޅޭ އެތަން ސާފުކުސަލާގަ ހަމަ  އް، އެ މަކުގޮސް ރޯކޮށްލާނެރެއިން އެތާ ކޮންމެސް މީހަ ދޭތެ  ދޭތެރެވެސް  ސާފުކުރަމުން ދާއިރު

 ނގަޅު ކޮންމެސް އެއްގޮތަކަށް އެތާގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ރައެހެންވީމަ އަޅުގަ  ،ކަކާއި އެަބ ކުރިމަތިވޭތަޮބޑެތި ދަތިންނަށްވެސް  ބޭފުޅު

ބަހައް ަބއި އެހެންގޮތަކުން ވިޔަސް އެ ރޯޓައިގެންވިޔަސް ނޫނީވޮޗަރެއް  އެއީ ސްކޫލެއް ކުރުމުގެ  ބަލަން،  ޔައްވެސް ހައްލެއް އޮތްތޯ 

، އެއީ ރާތުން ބޭނުންކުރައްޔި  އަމެއް އެއޮތީރުކޮޅަކާ ގެންދާ ސްޓޭޑިޅަކާ އިދިންތަކެއް އިރުކޮ މަ ސްކޫލް ކު، ދެން ހަމަތީގައޮތީ ކުރިއެ

ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާ އެކު    އާއި، މި ހަމަ ވަރަށް ހިތާމައަނެއްކަ އެ ސަރަހައްދުގަ ދިރިއުޅޭ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް  ޮބޑުހަމަ ވަރަށް  

 ރ.، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަ އްސަލައެއްމަ

 ހަކަފުޅު ވި ވާ  ދެއްކެ ން ރިޔާސަތު 

މެދެ އިތުރު  ވާހަން  އެޖެންޑާއަށް  މި  ނޫންކަމަންަބރެއް  ބޭނުން  ދައްކަން  ވާނަމަކަ  ރަނގަޅު   ށް  ވަރަށް  ފާހަގަވީ  މި  އަޅުގަނޑަށް 

ރި ކައުންސިލަރ  ހަމަ  ކުޕޮއިންޓްތަކެއް  ފާހަގަ  ވޯލްއެއް  ފޫޓަ  09ގޮތަށް  ރެއްވި ޟްވާން  ބްލޮކް  އުސްކޮށް   މަތީގައި ކުރިގޭޓް  ށް 

ހި ކުނިކޮށި  އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހެއްޓޭނެ ވަކިވަކިން ކުނި ެބމުޙައްމަދު ދާއޫދު ފާހަގަ ކުރައްވައިފިލަރ  އުންސި،ދެން ކަހަލަޖަހާކަ

ފާހަގަ ކުރެއްވި ސަރަހައްޖެހޭނެކަން، ކައންސިލަރ އަންހެދިގެންދާއިރު އަލިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާ ދުތަކެއް ޙްމަދުވެސް 

ޖާނޑައެކަ ކުނިކޮށީގެ  ވީހާޅޭއިރު  ނުގެއްލޭނެގޮގަ  އަޅުގަނޑަވެސް  ދެން  އަޅުގަތަކަށް  ހީވަނީ  ޮބޑަށް  އޮތްތާގަ ށް  ކުރިއަށް  ނޑުމެން 

މެންޓް ޖްގެ ވޭސްޓް މެނޭނޑުމެންދަލުވެގެން ދާނީ އިރާދަކުރެއްވިއެޔާ އަޅުގަހެދިގެން ކަންނޭންގެ ކުނިކޮށި ަބންޓްސް  މެޖްވޭސްޓް މެނޭ

ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓެއް ހަމަ ފާހަގަ ކުރެއްވީ މިހާރު ރައްޔިތުންވެސް އެަބ ދާމަޖީ  އުންސިލަރންދާނެ، ހަމަ ކަލޭން ހެދިގެޕް

ޮބޑަ ތަންކޮޅެއް  ކުރުޖެހޭ  ހޭލުންތެރި  ޒިންމާދާރުވެސް ށް  އަދި  ހޯދަން،  ވި  ގޮތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  އެ  މި  ހަމަ  އަދި  ޖެންޑާއަށް ދެން 

 މުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޟްވާނަށް ފުރުސަތު އަރުވާނަން،  ވާފަ އިނުދިލައްތަކަށް އެސަ ޟްވާން ފުރުކައުންސިލަރ ރި
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ކަ  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    އްމަދު ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

ތުންވެސް  އެއްވަރަށް ޢާންމު ރައްޔިސެޖަކީ ތަރައްޤީއާއިތް މެއޮނަށް ދޭން  ތުންއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ ހަމަ ރައްޔި

ކާމިޔާުބ   މަސައްކަތް  އުޅޭ  ކުރަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަބަދަލުވެގެންނޭ  ރައްޔިތުންވެސް  ސީދާ  އެހެންވީމަ  މި ވާނީ،  ޅުގަނޑުމެން 

ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި   ޓީ ރަނގަޅުންނަށް މި ސި މެނޑުން އަޅުގަ، އޭރުޓަން ކޯށްދޭށޭގެންނަ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ަބއް

އެކަނި  ގީންޔަ ކުރެވިގެންދާނީ، ހަމަ  އަޅުވާލާފަ ސިޓީއެކޭ    ބަދަލެއް ނާންމު ރައްޔިތުންވެސް  ޢާ މި ބުނަނީ  ނަންޯބޑު  ދޭ، އެއްވެސް 

ކޮށްދޭން ރައްޔިތުން  ޢާންމު  ކަންއެކަމަކު  އެބަހުރި،  ޖެހޭ  ފުންތައްކައެތައްތަކެއްވެސް  ކޮށްދިނީމަރިތައްވެސް  ކަ  ހަމަ  އުންސިލް ސިޓީ 

ވިޔަސް   ޓަކާށްއުމިއްޔާއަޔަ  ނޑުދެން ހަމަ އަޅުގަ  ކަން ފުރިހަމަވެގެންދާނީ، އެކިތަންމެ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ހަދައިގެން ނިކުތަސް އެކަން

 އަކީ،ން ބޭނުންވާ ވާހަކަލަޅުގަނޑު ބުނެއަ

 ން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތު ސަ ރިޔާ 

ޑާގަ މި އޮތީ މިއަދު، ފާރު ރާނާ އިން ޖެންންމުން މި އެނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނި ރޭނިކޮށި ފާރުޖެންޑާގެ ކުގަނޑު މި އެމަ އަޅުއެހެންވީ

 ޓު ދެއްވުން އެދެން،  ންަބރުން ވޯންނަ މެމަށް ފެމިގޮތަށް ކުރިޔަށް ދިޔު ވަކިކޮށް މި ނިންމުން ނިންމުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލަން،

 

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 :ދު ދަ  ޢަ ންގެ ރު ބަ މެން ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިގަވޯޓް

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަ ވާންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ
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 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުއްފުށީ ސިޓީކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ލްޟިފާއަލް ންަބރުމެރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުސިލް ންއުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަކު .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ޟިލާފާލްއަ ންަބރުމެއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

އިއްތިފާގުމެންަބރުހުރިހާ        ކުން  ންގެ  ފާހަގަ  ކަންރެމެމްަބރުން  އެކު  އްވި  ރޭނުމަށް ތައްތަކާއި  ފާރު  އިންވަކިކޮށް  ކުނިކޮށީގެ 

 ވެ.ވިއެވިކަމަށް ރިޔާސްތުން ނިންމެފާސް

 06ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  

މެދު ގޮތެއް  ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމާ   ރިސަރޗާ އެއް ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލަން   •

 ނިންމުން. 

 ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަ 

ނަށް މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑަށް ހީވަނީޅުޕްލޭން އަޅުގަނޑުމެން ހަދާއިރު އަޕްމެންޓް  ޓީ ޑިވެލޮސި

ޑާޓާ އް ހަމަ   ފަދަ ކަމެނެ ނުވާން ހަމަ ނުކޮށްމެނޑުއަޅުގަ  ކީއެއް ހޯދުމަސަރޗާވެސް ރިނުންމިމަ އެންމެ ކުޑަޮބޑަށް ބޭނުންވާހެން، ހަ

ނެ ރ ކުރެވޭ ށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފޯމެޓަކަށް މިކަންކަން ސްޓޯކްޓެއްގައިވެސް ޑާޓާތައް ރަނގަޅައެނަލައިސިސް ހަދާ އިތުރު އެހެން ޕްރޮޖެ

މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު   ޑު ހަމަ ދެކެނީ، އަޅުގަނކަމަށް  އެކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނަލިސްޓެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި

 ން.ޅުވާލަފުރުސަތު ހު

 ޅު ދެއްކެވި ވާހަކަފު  މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް   ޑެޕިއު އްފުށީ ސިޓީ ކުޅުދު 

ޖެހޭ ރޭގައި ނިންމަންދުވަސް ތެމަސް  03ހު  ފަލުވުމަށްރ، ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓޭ ޕްލޭން އަކީ އާ ކައުންސިލަރުން ހަވާޔާ މޭޔަ ޝުކުރިއް

ން ފޯކަސް   އެަބ ބޭނުންވޭ، ދެން ފާހަގަކޮށްލާނަ ޕްލޭންއެއް ހެދުމަށްޓް ކުޑަވެގެން ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޗާއެއް ވާހިނދު ރިސަރ ކަށް  ޗައެއް

ރާވާލެވޭ އިންސަވިއުސްތަކެއް  ކަހަގްރޫޕް  އަލަ    ދައްކާލެވިފަޅުގަނގޮތަކަށް  ވާހަކަ  ގްރޫ ންވީމަ  އެހެވަނީ،  މި   ޑުމެންނަށް  ޕް  މިކަހަލަ 

މަޢުލޫމާތަކީއި ނެގޭ  އެކަނި  ންޓަވިއުސްތަކުން  ހުރި  ކުރިޔަ   ނުކޮށްއު  ރައްކަށް  ޔައުމިއްޔާއަކަ  ހަމަ  ސް  ގައިވެ ތަކު  ކްޓްޖެޕްރޮށް 
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މައުލޫމާތަކެ ފަ  ބޭނުންކުރެވޭނެ ނެރެވޭދަ  އޭގެން  މިކައް  ަބއިވެރި    ރިސަރޗާ ގަ  މުނީ  އަޅުކޮއެއް  ދެކެނީށްގެންކަމަށް  ދެން ގަނޑު   ،

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ނަމަ އަޅުގަނަގައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެކަމުގައި ވާ  އެއް  ރިސަރޗާންމެ އަވަހަކަށް  އެހެންވީމަ ވީ އެ

 ކަމަށް ދެކެން ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެވީހާވެސް ހަލުވިކަމާއި އެކީ

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ލީ ޢާޠިފާ ޢަ   އަލްފާޟިލާ   ބަރު މެން ންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ ކައު މެދު ދެކުނު    ދުއްފުށީ ޅު ކު 

އަ މޭޔަރ،  ޑެޕިއުޓީޝުކުރިއްޔާ  ތާއީދުކުރަން  ވާ  ޅުގަނޑު  ދެއްކެވި  ހޯދަން ހަކަފުޅަށްމޭޔަރ  ރިސަރޗާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން   ،

ޮބޑަށް ށްއެއް ހެދުމަވާހަކަދެކެވުނީ މިހާރުގެ ސިޗުއޭޝަން އެނަލައިސްކުރަން، ސޯސަލް އިކޮނޮމިކް އެނަލައިސިސް    އަޅުގަނޑުމެން 

މި ކުރިޔަށް އޭގެން އެ އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގޮތަށް  ކުރެއްވިވިފަ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަންނާނީ ވާހަކަ ދެކެހު

ޕްމެންޓް ޑިވެލޮކޮށް   ވަރަށް ފުޅާނޑުމެންގެ ރަށް ހިމެނޭގޮތަށްން އެަބއިން އަޅުގަ ބެންކުލްޑްހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވެސް ހާއްސަކޮށް ވޯ

ލޭންޑެޕްލޭ ޕްރޮޖެސްންއާއި  ގެ  ޕްލޭން  ކުރާގޮތަށްޔޫސް  އިއުލާން  އެޔަޓެއް  ރިސާޗުތަ،  ކުރެވޭގޮތަށް  ބޭނުން  ނެށްވެސް  ޑާ ކުން  ޓާ ގޭ 

ބިފައި މެންނަ◌ް ލިނޑުހެންވީމަ މި ކަމަކީ އަޅުގަ، އެނީގަނޑުމެންވެސް ޤަބޫލު ކުރަން ކަމަށް އަޅުއެއްކުރެވޭނީ ރިސަރޗާއެއް ނަގައިގެ

ކު ވަރަށް  މުއްމިއޮތީ  މިކަރު  ކުރުދަތެއް  މިކަމަކީ  މަށްން  އެހެންވީމަ  ކުރަންޖެ،  އަވަހަށް  ވަރަށް  ކަމަށް ހަމަ  ކަމެއް  އޮތް  ހިފައި 

 ނީ، ޝުކުރިއްޔާ.  ޅުގަނޑު ދެކެއަ

އުތު  ހުޅަނގު  ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ރު  ސިޓީ  ޢަބް   ލް ފާޟި އަލް   މެންބަރު ރާ    ދެއްކެވި  هللاދު އަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރުގައި ސިޓީ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނެއް  ބޭނުން   ން ފާހަގަކޮށްލަވެސް ވަރަށް  ނޑުޅުގަމޭޔަރ، އަޝުކުރިއްޔާ  

މަ ވާނަށް  ހެންކަމަތަކެއް ކޮށްގެން، އެތުންގެ ޮބޑު ޕަސެންޓޭޖެއްގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާޕްމެންޓް ޕްލޭން ހެދިގެން ދާންޖެހޭނީ ރައްޔިޑިވެލޮ

ން މި އޮތް ކުޑަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރުމަށް ޅުގަނޑުމެކީ ވަރަށް މުހިންމު ފަރާތެއް، މީ އަ ރިސަރޗާއަލު ހޯދުމަށްހިޔާއެ  

ޭބފުޅެއްވަރަށް މުހިންމު  އެ    ގޮތަކަށް  އަވަސްވީ  އެހެންވީމަ  އަޅުގަނޑުމެން،  ވު ރިޗަރޗާ  ފެށޭނެގޮތެއް  މަސައްކަތް  ނެގި  ކީ މަނަށް 

  ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުށް މަމުހިންމު ކަމެއް ކަ ވަރަށް

 ހަކަފުޅު ވި ވާ ން ދެއްކެ ރިޔާސަތު 

މެ އައް  މްަބރެއިތުރު  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާނަމަ  ނުވާކަމުގަ  ބޭނުންފުޅު  މިކަމަށް ބަހުސްކުރަން  ބަހުސްއެއް  މާޮބޑު  ނެންހެން 

މެން ހުރިހާ  ހަމަ  ހުރިހާ    ވެސްގެންަބރު ކުރުމެއް  އެއީ  ވާނީނެތީމަހެން  ބޭނުމަކަށް  ހަމަ  އަވަހަކަށް މެންަބރުންގެވެސް  ވީހާވެސް   

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސިޓީ  ނެގި  ފެށިރިސަރޗާ  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  ޕްލޭންގެ  ކައުންސިލަރ    ފަދައިން ގެންދިޔުން،  ފާހަގަކުރެއްވި  ޢާޠިފާ 
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ޕްރޮ ޮބޑު  ބެންކްގެ  މިވޯލްޑް  އޮތްކަމަންރީޖަ  ޖެކްޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންއަށް  މިށް  ލިބެނީ  ނަށް  ޑިވެލޮރީޖަނަ  މަޢުލޫމާތު  ޕްމެންޓެއް ލް 

ރަ ވަން  ޓަޔަރ  ހެދިގެންދާއިރު  ޑިވެ  ރަށުގެށްހެދުމަށް،  ލެވަލްއަށް  ދާކަމަށްލޯކަލް  ހެދިގެން  ޕްލޭން  އެހެންކަމުލޮޕްމެންޓް  މި ،  ން 

މެދުވެރިސަރރި ކުޅުނެ  ކޮށްޗާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަކީ  ޑާޓާ  ޕްލޭ ޓީގެ   ސިށީދުއްފުގޭ  ބެންކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ވޯލްޑް  ތެރެއިން ނާއި  ގެ   

ވާލަން ލޭން އެކުލަޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްނީ، އެހެންކަމުން ސިޑުހަމަ ދެކެޅުގަނމަށް އަބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ވާނެކަދާއިރު ވަރަށް 

 ރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ފުޓްދެއްވުމަށްންަބރުން ވޯ ންނަ މެހޯދުމަށް ޢިއުލާން ކުރުމަށް ފެއެއް  ރިސަރޗާ

 

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   ން މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެންަބރުމެވާ އްނުދެވޯޓު  ށްތަކަވަކިގޮ

 4 ދު ދަޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުއްފުށީ ސިޓީކުޅުދު .1

 އޫދު ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ލްފާޟިއަލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދާއިރުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުކު .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުސިލް ންއުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ ކަރުދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6



 

 
 22ގެ   22ޞަފްޙާ:  

 

 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލަން ރިސަރޗާ އެއް ހޯދުމަށް ޓީ  ސިވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ    ންނަކަމަށްފެ  ންމެންަބރުހުރިހާ           

 އެވެ.ތުން ނިންމެވިވިކަމަށް ރިޔާސަކުރުމަށް ފާސްއިއުލާން 
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