
 
1ގެ   20ޞަފްޙާ:    
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   07ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ  

 

ކައުންކުޅުދުއްފުށީ   ހަތަރުވަނަސިސިޓީ   ބުދަ   ވީ  2021  ޖޫން   23  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    07  ދައުރުގެ ލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި  09:05 ގެހުވަދު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  05ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  06ޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުށީ ސިކުޅުދުއް 3.2

 ދުއްވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ރަށު ޕިކަޕް  3.3

 އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރ ރިލޮކޭޓް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.4

 

 :  ހާޒިރީ ގެ  މު ވު އްދަލު ބަ 

 07 :ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު   ލަ މް ޖު 

 07 ންގެ ޢަދަދު:ންަބރުމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު: ގެ ޢަންމެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 

 



 
2ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން މެންބަރު   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދުއަޙް ލީޢަޓީ 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  07  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 06 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 مد الح،  حیم  الر حمن رال هللا بِسم

ކައުފުދުއްޅުކު ސިޓީ  ދައުރުގެ    ތަރުވަނަހަ  ންސިލްގެ ށީ  ަބޢާންމުވަނަ    06ވަނަ  ާބއްވާތަން  ަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވު  އްދަލުވުން 

 23،މީލާދީ ސަނަތުން    1442ޤައިދާ  ޛުލް  13ސަނަތުން    ހިޖުރީ  ދަކީ، މިއަރާ މާލަމްކުސާ   ޖަލްއުންސިލްގެކައްފުށީ  ސިޓީ  ދުކުޅު

ަބއްދަލުވުމަށް ހާ 09:05  . ގަޑިދުވަސް  ބުދަ،    2021  ންޖޫ ަބއްދަލު  07ދު  ންގެ އަދަމެންަބރުރުވާންޖެހޭ  ޒި،  ރުވީ ޒިވުމަށް ހާ، 

އެޖެންޑާ ؛ ޖެންޑާއެ  ލްގެސިކައުންސިޓީ  ިށ  ފުދުއްޅުން، ކުލާނަވާންނަދަ   ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުނޑު ަބގަ ޅު. އަ  07ންގެ އަދަދު  މެންަބރު

އެޖެންޑާ   ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު    05ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ،01އައިޓަމް  

އެޖެންޑާ   ކުރުން.ޔައުމިއްޔާ ފާސްަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު    06ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ،02މް  އައިޓަ

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ،  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ދުއްވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ރަށު ޕިކަޕް  ،  03އައިޓަމް  



 
3ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

ރެއް ވާނަމަ ންަބވާ މެ ންޑާއަށް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންއެޖެ  އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރ ރިލޮކޭޓް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ހުށަހެޅުން އެދެން. 

އު އެހެންއެޖެންޑާއަށް  ނެތް،  މެންަބރެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ގެންނަން  އިތުރެއް  ވޯޓްލުމަށް ނި  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު  ކަމުން 

 .ންފުރުސަތު ހުޅުވާލަ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންަބރުމެން ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ންގެންަބރުމެދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެ ށް ވޯޓުވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ން:މެންބަރު އްވި  ވޯޓް ދެ 

 މަދުއަޙް ލީޢަޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްތުއު ށީފުކުޅުދުއް .2

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

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަށީ ހުޅަނކުޅުދުއްފު .4

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

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

ވަނަ ޢާންމު   07ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ގެއުންސިލްށީ ސިޓީ ކަ ދެއްވާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފު ވޯޓްންވެސްމެންަބރު  06       

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުގައި އެޖެންޑާ ފާސްވިކަަބއްދަލުވުމުގެ 



 
4ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ދަ ބައް ޢާންމު    05ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

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

މިހާ ވާނީ  އީމެޔައުމިއްޔާ  ހުރިރު  ޒަރިއްޔާއިން  ކުރެވިންނަށްމެންަބރު ހާ  އިލްގެ  ހިއްސާ  ފާސްކުރަޔައުމިއްޔާ    ،ފަވެސް  ން އޮތްގޮތަށް 

 ޅުވާލަން.ހުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރު

 ގޮތް ދެއްވި ޓް  ވޯ   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  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 ކަސިރާ ރު ދާއިއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުދުކުޅު .3

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



 
5ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

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

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަސިރު ދާއިރާ  ދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .6

ސި         ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  05ހަތަރުވަނަ    06ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންަބރު

 02ބަރު  ނަން ޖެންޑާ  އެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު    06 ދައުރުގެ  އުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކަ  •

 

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

ހި މެންަބރުންނަށް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްގެ  ވާނީ  ޔައުމިއްޔާވެސް  ބޭނުންފުޅުވާ އްސާމި  ފާސްކުރަން  ޔައުމިއްޔާ  ކުރެވިފަ،   

 ރުސަތު ހުޅުވާލަން.ޅުގަނޑު ފުލުމަށް އަޓްމެންަބރުން ވޯ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1



 
6ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިރު ދާއިގު އުތުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނ .3

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

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުދުއްފުށީ މެކުޅު .6

ސި      ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  06ހަތަރުވަނަ  ންގެ މެންަބރު  06ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 03ނަންބަރު    ންޑާ އެޖެ 

 ދުއްވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ރަށު ޕިކަޕް   •

 

 ޅު ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު ރިޔާސަ 

 ވުން އެދެން، ، މި އައިޓަމް ހުށަހަޅާލަދެއްޢަލީ އަޙްމަދު ފޮނުވާފައި ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރމި އެޖެންޑާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަދު ޢަލީ އަޙް   ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު 

ފަ އުޅަނދާރާގިނަ  ފުރޮޅުލީ  ތިން  ނުވަތަ  ރަށުޕިކަޕް  ލިިބގެންދާ  ކޮބާތޯ ތްތަކަކުން  އުސޫލަކީ  އޮންނާނެ  ސިޓީގަ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ، އި 

ސިޓީަބއެ އެހެން  އެތަކުގައިވެސް    އް  ވުމާއި  އެއްޗަކަށް  ނުކުރާ  ބޭނުން  ހާއްސަކޮށް  ލާމަޓެކްސީކުރަން  އަދި   ން ޤާނޫނު ރުކަޒީ  ކީ 

 ރާއްޖޭގެ ގައި ދިވެހިޖީނު ނުލާ އެއްޗެހި ދުއްވުމުއްސާއި އިންއިންޖީނުލީ އެއްޗެމާއި މަގުމަތީގައި  ފައި އުޅުމީހުން ހިނގާ  މަގުމަތީގައި

ލޭގޮތުން ކަމާއި ގުލަށް މަތިކޮށްފައި އޮތުމުން އެޓުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިމަތީން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއް  ވާ ގޮތުގެނާއި އެއްގޮތްޤާނޫ

އެކުލަވާލަ އުސޫލެއް  ގުޅޭގޮތުން  އުޅަނދާއި  ފުރޮޅުލީ  އެަބޖެހޭ ތިން  ކިހިނެއްކަން  ކުރާނީ  ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމަށް  އި 

ގު މިކަމާއި  އެހެންކަމުން  ގޮތެކަނޑައެޅެން،  ނިންމާނެ  އަޅުގަޅޭގޮތުން  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  އް  ތެރޭގައި   މަށްގެންދިޔުނޑުމެން 

 އްޔާ.  ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ، ޝުކުރިއަ

 



 
7ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 ހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ 

 ތު ހުޅުވާލަން.ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯބަހުސްކުރަން ބޭނުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މި އެޖެންޑާއަށް  އްޔާޝުކުރި

ހުޅަނ  އުތު ކުޅުދުއްފުށީ  ދާއި ގު  ކައުންސި ރު  ސިޓީ  ޢަބްދު   ޟިލް އަލްފާ   މެންބަރު ލް  ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ޅު ވާހަކަފު 

ބޭފުޅު  ޢާންމު  ވަރަށްގިނަ  ޕިކަޕަކީ  ރަށު  މޭޔަރ،  ކޮށްޝުކުރިއްޔާ  ޓެކްސީ  ދުއްވައިގެން  ހޯދަމުންދާ ން  އާމްދަނީ  ހަމަ   ގެންވެސް 

އަ ވާތީވީމަ  ހީއެއްޗަކަށް  ޖެހިފައިވާޅުގަނޑަށް  ވިސްނަން  ވަރަށްޮބޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމަކީ  އެކަހަލަ ކަ  ވަނީ  އެއީ  މެއްހެން، 

ވާނަމަ   ނިންމައިފިކަމުގައި  ނިންމުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ަބޔަގޮތަކަށް  ހޯދަމުންދާ  އާމްދަނީ  މިހާރު  އަންނާނެކު  ، ހުއްޓުމަކަށް 

 އްޔާ. ނޭންގެ، ޝުކުރިންމެއް ކަވިސްނާލަން ޖެހޭކައީ ލަން ބޭނުންވަނީ މިހަގަ ކޮށްއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާ

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

 ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގައަޅުގަ ބޭނުންވަނީކޮށްނޑު  އުޅަ  ސީދާ  ލަން  ފުރޮޅުލީ  ގޮތެއް ތިން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަރަ  ހުއްތާލަންވެގެން  ނދުތައް 

އެއްގޮތަނިންމަންވެގެން އަލުގަނޑުމެން  އުޅެނީ  މި  ދެކޮލަކަ  ހުއްޓާލުމާ  މަސަކަށްވެސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އްކަތްކުރަނީ ށްނޫން 

ޅުގަނޑަށް މަ އަކުރާ މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކީ އެހެންވީންގެ ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި  ންމުމި މަސައްކަތްކުރަނީ ޢާޑުމެން  ނއަލުގަ

ސިހީ ހަމަ  އަންނައިރުވަނީ  ހަލަބޮލިވެގެން  މި  ތި ޓީތަކުގައި  ފުރޮގައި  ރަނގަޅުޅުލީން  އެހާ  ސިޓީއަށް  މި  އުޅަނދަކީ  މޮޑެލް  އަކަށް  

ކޮމިޓީގެ އިތުރު މުމުގެ ކުރިން  އެހެންވީމަ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިކަމުގަ ހަމަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންތަނުގަ،    އޮތް ކުރިޔަށްނުވެދާނެ

ން، މަ އެދެ ނޑު ހަގޮތެއް ނިންމުން އަޅުގަ  އި މިކަމަށް ރަނގަޅަށް މުރާޖާކޮށްފަބަހުސްއަކަށް މިކަމުގަ ދާން، އަޅުގަނޑުމެން މިކަން

 ޔާ. ކަށް ވާތީ، ޝުކުރިއްއި ގުޅުންހުރި ކަމަވަރަށް ަބއިވަރު ރައްޔިތުންނާހަމަ  މަކީމިކަ

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

މޭޔަރ، ފާމެންަބރ    ޝުކުރިއްޔާ  އާންއަޙްމަދު  ފަދައިން  ހުރަސްއެޅޭ  މްހަގަކުރެއްވި  މިކަމަކީދަނީއަށް  އާޮބޑުކަމެއް  ންމުދަނީއަށް ، 

ތިންފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ދުއްވާތީ އައިސްފަ،   ރުކަމެއްޮބޑު ހީނަ  ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އާންމުދަނީއަށް ވަނީ ވަރަށް  ކަޕު ޕިއިރު  ޅޭހުރަސްއެ

ރިޟްއަޅުގަނޑަ ފެނޭ  ހަމަ  ހުށަހެވާންށް  އެހެ  ކޮމިޓީގައި  ޅުމާއި  އިތުރަށް  ހަމަ  ގޮތެއް  މަޝްވަރާއްގޮތަށް  ންމުން،  ނިކޮށްފައި 

 ޝުކުރިއްޔާ 

 



 
8ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

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

 މިކަމަކީ ހަމަ ރައްޔިތުންނާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި ކުރެއްވި ގޮތަށް  ފާހަގަ ވެސް    ވެސް އަދި މުޙައްމަދު  ޙްމަދުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަ

ގަޅަށް ދިރާސާކޮށްފައި ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން ހަމަ މިކަމަށް ރަނ  ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ ހަމަމެއް އެހެންވީމަ އަޅުގަކަ

އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް އަދި އިތުރަށް ހޯދަންޖެ ލާ އިތުރަށް މިޔަށް  ހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްޗިހި ަބމިނިސްޓްރީ އާއި ވެސް 

 .މިޔަށް ގޮތެއް ނިންމުން ޝުކުރިއްޔާ މުރާޖާކޮށްފައި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު ލް  އުންސި ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތު ދުއްފުށީ މެ ކުޅު 

ވެސް ދަންނަވައިފި   ޙްމަދު އަ  ށް މިސާލަކަ  ތުމިވަގު  އީ ހުއްޓާލުން އެންނެވިފަދައިންޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ދެ

ފަ  ށްވެސް ފެންނަނީ ކޮމިޓީ މަރިހަލާގައި ބަހުސްކޮށްޢާންމުދަނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަހަމަ  

ހަމަ ކުޑަ ޕިކަޕެއް ނުގަނެވޭ    އް ނޫން،ޅު ގޮތެމެ ރަނގަޓާލުން އެއީ އެންމެއް ހުއްހާކަތަނުން ހުރިވާ  ދެން މިހާރު ސިޓީއަކަށް

ފުރޮ ތިން  މީހުން  ގެންގުޅެޅު ފެންވަރުގެ  މި  ރަށުޕިކަޕު  ކު  މައެހެންވީ  ، ނީލީ  ދަތިވާން  ހުއްޓާލަން ވަރަށް  މީތި  އްލިޔަކަށް 

މިކަމަ  އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ  ވަގުތުކޮޅެއް  އެހެންވީމަ  ހުނިންމައިފިއްޔާ،  އަދި  ވާހަސްށް  އެކައަކުރަން،  ހަމަ ބޭފުޅުންކީ  ނަށް 

ނޭންގެ،  މަ ކަމަކު ނުދާނެ ކަންތުން ނެގީ އަ   ތްތައް އެބޭފުޅުންޓީއަކަށް ވާތަނުން އެ ކިދުމައްލިޔަކަށް ހުއްޓާލަން މިސާލަކަށް ސިކު

 ، ޝުކުރިއްޔާ.  ށް ނިމެންޅުގޮތަކަހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ ފެންނަނީ ބަހުސްއަކަށް ގޮސްފައި މިކަން ރަނގައެ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ދު ކުޅު 

ތާއީ ކޮށްއަޅުގަނޑަށްވެސް  މަޝްވަރާ  ކޮމިޓީ  ހަމަ  ކުރެވޭ  މަގެދު  މި  ގެންދިޔުން  އްސަލަން  ރައްޔިތުންނާއި ސީދާ އެއީ    ،ކުރިޔަށް 

ށް ފެނޭ އިތުރު އެހެން ގޮތްތައް އެކްސްޕްލޯ ނޑައިރު އަޅުގަކުރެވޭ ޝްވަރާމަ  ފައި އިންނަ ކަމަކަށް ވާތީ، ދެން މިކަމާއިގޮތެއްގައި ގުޅި

އެކަކުމަސައްކަތް    ރެވި  ކު ހަމަ  ފެނޭ  އަލުގަނޑަށް  ކުރެވޭއިރުގައި  އެކްސްޕްލޯ  ހަމަ  ދެން  ގެންދިޔުން،  ހަމަ އްންތަރިޔަށް  ތަކަށް 

ކުރެވެ ޭބންރިއާޔަތް  ސިޓީތަކުގައި  ކުރިއަރާގޮސްފައިވާ  މިސާލަކަށް  ކުރެ،  ަބގީވޭނުން  މިކަހަ     އުޅަނދުތައް  އިލެކްޓރިކް  ލަ ފަދަ 

އެކި އުޅަޓްރާންސްޕޯޓްގެ  އެގޮތަށް  ނދުތަ  ނިންމޭއިރުގައި  ގޮތެއް  އެކަމާމެދު  ކުރެވި  ރިއާޔަތް  ކޮންމެސްވަރަކަށް  މަޝްވަރާ ކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ،ކުރެވިގެންދިޔުން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އޫދު  ދާ ދު މަ މުޙައް ލް  އަލްފާޟި   މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

ތު ހަމަ އެޔާއި އެކު އެބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުއްދަ  ށް ތާއީދު ކުރަން، އަދިށް އަޅުގަނޑު ވަރަޅަޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފު

އަޔުންވެސް  ދި  ންކަނޑައެޅިގެ އެދޭކަމެއްޅުގއެއީ  ދެން  ނޑު  ވެފައި،  ގިނަދުވަސް  ތަންކޮޅަކީ  އެއްޗިހިވެ  އަނެއް  މިހާރު ހުންނަ  ސް 

ނޑަކަށް ސިފައެއް ނުކުރެވޭ، ދެން ތިން ފުރޮޅުލީ އެއްޗެއްވީމަ ކައުތެރި އެއްޗެއް ގޮތުގަ އަލުގައީ މިހާރު އެހާ ރައްދުއްވަމުންދޭ، އެ



 
9ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

ނުތައްކާ އެބަހުރި  އެ  އޭގައި  ސްޕީޑާއި  އެއް  ތަކެއްވެސް،  ކޮންޓްރޯޗިހީގެ  ދަނީކީއެހާޮބޑަށް  ނޫން  ވެގެންނެއް  އްވަމުން ދު  އްއެލް 

މިކަ އިތުރު  ދާއިރުގަ،  ހެދެން މަށްވެސް  އެަބޖެހޭ  ހުއްދަޤަވާއިދެއް  ދުއްވަން  މަރުހަލާގައި  ކޮމިޓީ  މިސާލަކަށް  ދޭކަ،  ވަނީނަމަ، މަށް   

ންގެ ޅުފުނަ ޝަކުވާ އާދޭ،  އެޭބވަރަށް ގިފަދައިން    ންނެވިކަޕު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ދެޕި  ދެން އަނެއް ތަންކޮޅަކީ

ޅަނދުތަކެއް، ޓެކްސީ  ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގަ ޓެކްސީ ކުރައްވާ އުތަކަކީ  ތިން ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު  އާންމުދަނީއަށް ޮބޑު ހުރަހެއް އެޅޭތީ،

 ން ޓެކްސީ ކުރާއިރުގައިށް ރައްޔިތުން ގޮވައިއިންނަ އަނެއް ނުރައްކަލަކީ މީތީގަ ނީންދޭ މާޮބޑަކައި  ން އޭގަ  އިތުރުއިރު އަދި އޭގެކުރާ

ތިޭބ ގޮތެއް،  ަބތިބޭނެ  ނެތީމާ  ގޮތެއް  ކުދިންނެ  އެއެއް  އަނިޔާތައްވެ  ޮބޑެތި  ހާލަތަކަށް ނަށް  ދިމާވެދާނެ  ކްސިޑެންޓްތަކެއްވެސް 

ގޮސްދާނެކަންތައްތަ މަރު  އެހެންވީމަ  ،އް  ވަރަހަލާގައި  ކޮމިޓީ  ކުރާއިރު  މި ދެ  މަޝްވަރާ  ޮބޑަށް  ފޯކަންތަށް  ކޮށްގެކަށް   ން ކަސް 

 އްޔާ.ދެކެން، ޝުކުރިޑު ށް އަޅުގަނނގަޅުވާނެކަމަޝްވަރާކުރުން ރަމަ

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

 ވާހަކަފުޅު 

ހެޅީތިވެސް ން ހުށައް ނިންމަކަށް ގޮތެލީ އުޅަނދުތަޅުން މިހާ ކުރީކޮޅު ތިން ފުރޮޓީއަކަށް ވެގެވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ސިއަޅުގަނޑު

ހަޑެޕިއު މޭޔަރަށް  ޝުޓީ  ދަންނަވަންމަ  އިންގެންޖެހޭ، ކުރު  އެަބ  ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  އިންގެންޖެހޭ  އެަބ  ކުރިކޮޅު  ސަަބަބކީ   ،

ކު އުޅެއަލުގަޏޑުމެން  ކީއްކަންވެސް،  ރަން މި  މިކަމަށް ގޮތެއްތަންކޮނީ  ކުރީގަ ހޭލުންތެރިވެގެން ދާނެ ކަންނޭންގެ   ނިމުނީމަ، ޅެއް 

ވަރަ ރަނއެހެންވީމަ  އެއީށް  ކަމެއް  މަރުހަގަޅު  ކޮމިޓީ  ދެން  ދިޔުން،  ނިމިގެން  މިކަން  ދީފަ  ޕީރިއަޑެއް  ޓައިމް  އަޅުގަނޑަށް   ލާގަ 

 ދާނީ ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭންގެ، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެ ބަހުސް ހީވަނީ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

، ކޮމިޓީއަށް ންހެޅި ހުށަހެޅުފި، ރިޟްވާން ހުށަވެސް ބަހުސް ކުރައްވައިޑާއަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންޖެންމި އެ  ނޑުވެސް ހަމަ ޅުގައަ

އިތުރަށް އަ  ފޮނުވާފަ  ނިމިގެން  ގޮތެއް  ކޮށް  ދިރާސާތައް  ތާއީދު ކުރަންޖެހޭ  ވާހަކައިން  މެންަބރުންވެސް  ހުރިހާ  އެގޮތަށް  އުމަށް، 

ނޑު މި ޅުގަން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް އައިސްފައި ނުވާތީ އަހެންކަމުޔައީ، ދެން އެންދިގެޅުގަނޑަށް ފެނިއްވިތަން އަކުރެ

 ، ކޮމިޓީއަކީ  ކަން ފޮނުވަންޖެހޭމިރަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހޯދާ ބަލާ ގޮތެއް ނިންމުމަށް،  އެދެނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން އިތު

ރެގިއުލޭ އިންޝަންސްޓްރާންސް  މި  ހައުސިގަ  ލިވަބަލް  ނަނީ  އެންޑް  ކޮމިޓީގައިންގ  ހައުސިޓީ  ޕްލޭނިންގ  އެހެންކަމުން  ސިންގ ، 

   ން، ނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލައަލުގަޖެންޑާއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފޮނުވުމަށް މި އެކޮމިޓީއަށް ޓީ އެންޑް ލިވަބަލް ސި

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 
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 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު   ލަ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންރުމެންަބ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި ަބ އިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ގެންމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 :ން މެންބަރު   ވި އް ދެ   ޓް ވޯ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އުސިޓީ ޑެޕިއްފުށީ ކުޅުދު .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 ކަ ދާއިރާ ސިޓީ ހުޅަނގު ދެކުނު ށީއްފުކުޅުދު .4

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

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

މެ        އަގުލަިބއްންަބރުހުރިހާ  ހައު ޔަތުން  ންގެ  ސިޕްލޭނިންގ  ލިވަބަލް  އެންޑް  ޕިކަޕް  ރަ  ކޮމިޓީއަށްޓީ  ސިންގ  ށު 

 ގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މުންމުމަށް ހުށަހެޅުމށް ފާސްވިކަދުއްވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނި

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ޓް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރ ރިލޮކޭ  •
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 ސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާ 

ފަދައިން  ގަންނަވާ  ގިވަޑައިއިނ މިހާރު އެމްނެ  އޮ  .ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  އެއައެ  އުތުރުންރޕޯޓްގެތީ  ނަމަވެސް  އެހެން  އެއަރޕޯ،  ޓްގެ  

ޑިސްޓަންސްވެސް  ތެރޭގައި،  ސަރަހައްދު އިންނަންޖެހޭ  ފެށިގެން  ދޭތެރޭ އާ  .ޑަބްލިއު.އެސް.ސީމްއެރަންވޭއިން  އެއަރޕޯޓާއި   އި 

އެންމެ  ނީ އެނގިގެންދިޔައީ  މި   އަލުގަނޑުމެންނަށް  ކުޅުދުފަންނަކަމަށް  ޭބއްވުހުން  އެއަރޕޯޓާއިއެކު  ަބއްދަލުއްފުށީ  ،  ވުމުގަނު 

ސް ވަރަށް ޮބޑު ކޮންސަރންއެއް ންގެވެއެބޭފުޅުއާއި އެއްކޮށް ޭބއްވުމު ަބއްދަލުވުމުގަ    .ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއެމްދެންހަމަ އެޔާއި އެއްކޮށް  

ކްޓްތައް ސްޓާފުންނަށް އެކްސެސް ނެތުމާއި ދެންވެސް އިތުރަށް އިތުރު ޕްރޮޖެ،  ބުންސަަބތާގައި އޮތުމުގެ  ފެނިގެން މިދަނީ އެ  ގޮތަށް

ގެންދިޔު ސްޓޯކުރިޔަށް  ދަތިމަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރުމުގައިވެސް  މަސައްކަތްތައް  އިތުރު  އިތުރުކުރުމަށް  ހުރިކަމަށް ރޭޖް  ތައް 

 އެަބއޮތް ތަނެއް، އެިބމަކީ ވެސް  ކޮށްފައިޕްރޮޕޯސް    .ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއެމްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ގޮސްފައި މިވަނީ، ދެން  

ހަ ލައިސަންސް  އަމިހާރު  ަބހުސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާއަށް  މި  އެހެންކަމުން  ބިން،  އެދާ  ހަދަމުން  ޓްރެކް  ފުރުސަ ޅުގައްދާ  ތު ނޑު 

 ،  ވާލަންހުޅު

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

 ފުޅު ކަ ވާހަ 

ފާޅުގައަ މި  އަނެއްކާވެސް  އަނޑަށް  އެއަރޕޯނެއްކާވެސް  ހަގަވަނީ  އެއާރޕޯހަމަ  ބޭނުންވާތީޓަށް  ޓާއިހެދި  މި   ބިން  އަނެއްކާވެސް 

އޮބިންފުރިފައި އަނެ ތަނުތް    ދާތަން،ން  ގެއްލިގެން  ބިން  އައްކާވެސް  އަޅުޅުގަމީ  ވަރަށް  ރައް ނޑުމެން  އަމިއްލަ  ޔިތެއގެ ނޑު 

ަބޔަކު އެއްދުހު އަތްޖަހާފަ މާ  ޮބޑުޔަތުންވެސް ވަރަށް ކަންހައިސިއް ރަނގަޅު ހަަބރަކަށް ހަދައިގެން ދެއްކިކަމުގައި ވާ ކަމެއް، އަދި 

އަ މީ  ޮބޅުގަވީނަމަވެސް  ހަމަ  ކަންޮބޑުވާނޑުމެން  ރިލޮކޭޑަށް  މިބިން  އަނެއްކާ  މިއަދު  އަދި  ކަމެއް،  ހިޔެއްނުވޭންޖެހޭ  ކޮށްގެން   ޓް 

ލަން ށްން ދާތަން، މީ ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮ އްލިގެރި ގެދިވެސް ހަމަ އިތުރު ބިންތައްވެސް ތަން އޮތީ ނިމޭނެހެންނެއް، އަ

ކަބޭނުން އަލުގަވާ  ދެން  ކޮށްމެއް،  ފާހަގަ  ކުރުމަށްވުއިސެލަ،  ލަންނޑު  މޫވް  ތަނަށް  ނަގާ  އަންސް  ދެންނޑަޅުގަރެ  ހީވޭ  ވެސް  ށް 

ގެން ދިޔައްޔާ ކަންނޭންގެ، ނެގޮތަކަށް ބަދަލުވެވޭ އްދަކަށް ތި ބިން ލެރަހަ ގޭ ސަމިކަމުން ސަލާމަތް ވާނީ އިމާރާތްތައް މައްޗަށް ނުނެ

މި  އަލުގަ ދުވަހުވެސް  ފެނޑަށް  މިދާކަށް  ދާދި  އިމާރާގޯއް  06ނުނީ  ނުކުރެވޭޗެއް  ރިލޮކޭތް  ދިޔަތަންޓްވެގެތީ  އެހެންވީމަ ން   ،

 . ވާނެ ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރުންހަލަ އިމާރާތްތައް އަނެއްކާވެސް އެއަރޕޯޓް ކައިރީގައި ތަރުތީުބނަނީ މިކަޅުގަނޑަށް ފެންއަ
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އުތު  ހުޅަނގު  ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ރު  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު ރާ  ވި  އްކެ ދެ  هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޝުކުރި މޭޔަރ،  ތާއްޔާ  ވަރަށް  ހަމަ  ވާހަޅުގަނޑުވެސް  ދެއްކެވި  ރިޟްވާން  ކުރަން  މިހާރު ޅަށް،  ފުކައީދު  އެކަމަކު  ދެން 

އޮތް ޅުގަނޑުމެންއަ އެަބ  އެއަރޕޯޓެއް  މިހާރު  ނަށް  މި  .ޑަްބލިއު.އެސް.ސީ  އެމް،  އެތަނުގައި  ސައިއަށް  ވަރަށްޮބޑު ޓް  އޮތުމުން 

ރައްކައުތެރިކަރޕޯޓަ، އެ އެއަ ކަށް މިވަނީކަންޮބޑުވުމަ ލު ނުއެއް ފެތޭ ތަކަށް އަސްމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުށް ބޭނުންވާ ސަލާމަތާއި 

ރިލޮކޭޓް ވަސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެތަން  ، އެހެންވީމަ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އަތަނުގައި އޮންތާނީ ން އެއެތަ

ންނަނީ އަސްލު މި ހުޅިފައި  ލު އެލޭނުތައް އަސްޅި  ވަނީ މިހާރު ހޮށް ހީޅުގަނޑަފައިވާ ބިން އަޅާ ކުރުމަށް އެ ހުށަހަކުރުމަކީ، ރިލޮކޭޓް

ތައް އަސްލުގަ ރަކަށް ހިމަވަމުން ދާކަހަލަ ގޮތަކަށް، އެހެންވީމަ ހޮޅިލޭނުދާވަދުރުވަމުން  އެ ތަނުން ފެށިގެން ފަލަވެގެން ދެން ގޮސް  

ނީ ޕްރެޝާގެ މައްސަލަ ވަރަށް ޮބޑަށް މުސްތަގުބަލުގަ ޅުގަނޑަށް ހީވަ ކުރީމަ އަލާއިރުގަ އެތަނަށް މޫވްށް ަބފަ ހުންނަގޮތަޓަންވެަބއް

ގެ ހައުސްތަކު ، އެ ރޯއްދީން ފަހަތުގައިނީ މިހާރު ޖަލާލުޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަ އަދިމާވެދާނެހެން، ޕްރެޝާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް

ޅިވެސް  ތެރޭގައި އިންނަ ހޮއެއަރޕޯޓާއި ދޭ ރަނގަޅެއް  ށް ވާނެށް އިތުރަށް އެ ޕްރެޝާއަޖާގައަށް ހެދުމަށް، އޭރަކައިރިން އެ އިންނަ  

ކުރަހާރުން މިހާރަށް  މި   ކުރުވެގެން ދާނެކަމަށް އަލުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން، ދެން ން ވެފައި އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާފަ އަވަސް 

 ކުރިއްޔާ، ލަން، ޝުމަ ފާހަގަ ކޮށްނޑު ހަ އް ކަމަށް އަޅުގައޮތް ކަމެ

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

 އޭތި ދިރާސާ ކޮށްލަން އަދި ނޑު ހަމަ އިތުރަށްން، އަޅުގަކައަށް ތާއީދު ކުރަވެސް އަހްމަދުގެ ވާހަނޑުރ، އަލުގަޔާ މޭޔަޝުކުރިއް

ތޯ ގޭނެ ޖާހަ އެ ސޭފް ޒޯންގެ ތެރެއިން ނެންކް ތަކާއި އެއްޗިހި ހެދޭނެޓް އެފަރާތުން އެބޭފުޅުން އެުބނާ ޓޭއަރޕޯޓް ތެރެއިން އެއަރޕޯއެ

އެބަލާ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަލަން  ޤަބޫލުކުރަން  ގަނޑުޅުދެން،  އަވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން  ފާހަގަ ލަސްވެގެންދާ  ޙްމަދު 

ދިމާވާނެކަމަށް ކްނިކަލް ވަރަށްޮބޑު މައްސަލަތަކެއް ގަ ޓެފިކަމަށް ވާނަމަ އޭތީލައިސަންސް ނަގާ ޓްރެކަށް އޭތި މޫވްކޮށްއިން ކުރެއްވިފަދަ

ބޭ  ގިނަ  ވިދާވަރަށް  ވަނީ  ކޮފުޅުން  ދެން  އެންމެ  ޅުވެފަ،  އޮޕްޝަނަކަ ންމެގޮތެއްވިޔަށް  ބަދަލެއް ރަނގަޅު  ހޮޅިލައިނަށް  އެ  ވާނި  ށް 

ހިސާެބއްގަ   އަނާންނަ  ކޮންމެހެން  ދޭއިރު  ދިނުން،  ބިން  ތާއީދެއެ  އެބޭފުޅުޅުގަނޑު  ކުރީގައި  ނުކުރަން  ދީއް  އެއިން ންނަށް  ފައި 

ކަމަކަށް ދޭންޖެހޭނެ  ިބމެއް  ިބމެއްސައިޒުގެ  އެވަރު  ތެރޭ،  ިބމުގެ  އެ  ހުސްބިންތަކެއް  އަދި  ނުހިމެނިކަމު  ވީނަމަވެސް ގައި  ގައި 

 ހަމަ އެއަރޕޯޓް އެ ނުންވަނީހަމަ މީގަ ޭބށް  ހެން، އެންމެ ޮބޑަޓޭނެޑަށް ހީވަނީ ެބހެއްގަނޅުބޭނުންވާ ޓޭންކްތައް އައެބޭފުޅުންނަށް  

އެއީ ކޮއްޓެއް  އޮންނަ  ވަކިން  ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް  އެ  ތެރެއިން  ބޭނުންވެސް  ސަރަހައްދުގެ  އެތަނުގެ  ކުރަންޖެހޭ   ، ކޮންމެސްގޮތަކަށް 

އެ ބިން  އެ  ކަންތައްތަކުގަ  ބޭނުސިނާއީ  ރަނގަޅަށް  ކޮންމެސްނީންކުރެވޭންމެ  ސަރަހައްދުގަ  އެ  އެ  ކުރެވިގެން،  ވަރަކަށް  ކަން 
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 ނެތް، އިތުރު ގޮތަކަށް ނުވަނީކަމަށް ވަނީނަމަ ދެންކަމަކަށް ވެދާނެހެން ޝަނުންވެސް އެހާ ޤަޫބލު އޭވިއޭއަލުގަނޑަށް ހަމަ ހިޔެއް ނުވޭ 

 ޔާ. އިން ހުސްބިން، ޝުކުރިއް އުތުރަށްއިން އޮޕްޝަނަކީ ހަމަ ޖަލާލުއްދީން 

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

މުޙައްމަދު  ޝުކުރި ކައުންސިލަރ  މޭޔަރ،  އެއަރއްޔާ  ވިދާޅުވަނީ  މޫވްޕޯޓުއެ  އެފަރާތަށް  މޫވް ގެ  އެހެން  އަސްލު  ވާހަކަ،   ކުރާ 

ށްވެސް ގޮތެއް ނިންމަން މިހާރަން  ، އެކަމަކު މިޔަކީ މިހާރުވާނެރަށުތެރެއިން ގެއްލޭ ބިން ކުޑަޅުގަނޑުމެންގެ  އަ  ކޮށްފިކަމުގައި ވާނަމަ

އަ ކަމަކަށްވާތީ  އަވަސްވެޑަޅުގަނޖެހިފައިވާ  އެހާ  ހިޔެއްނުވޭ  އަކަށް  މޫވްކުރާގޮތަށް  އޭތި  އެތަނަށް  ދާނެހެންނެއް  ގަނޑުމެން ޅުގެން 

ވާ ވިނިންމައިފިކަމުގައި  އެ  އަޙްމަދު  މޫދާޅުނަމަ،  ިބމަށް  އޮތް  ފަހަތުގަ  ޖަލާލުއްދޫން  މިކަން ވިގޮތަށް  އަވަހަށް  ވަރަށް  ކޮއްފިޔާ  ވް 

އަޅުގަނ ދެކެނީ،  ވެދާނެކަމަށް  އަޑު  ހޮސިނޑުމެން  ގަޅުދެން  ޚިޓީ  އަލަން  ތަންތަންވެސް  މިކަހަލަ  މިތިީބޓަލާއި  ކޮށްގެން  ،  ޔާލު 

ބޭފުޅު ަބއެއް  ސަރަހައްދު  އެ  ވިދާއެހެންވީމަ  ގޮތުގައިން  އެހެންވީ  ޅުވާ  އެއީ،  ސަރަހައްދެއް  ފައްކާކުރެވޭނެ  އެޓޫރިޒަމަށް  މަށް ކަމަ 

 އްޔާ،ޅު ކަންނޭންގެ، ޝުކުރިނާލުން ރަނގަޅުގަނޑުމެން ވިސްއަ

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

 ވާހަކަފުޅު 

މޭޝުކުރި އަނެނަރުމިރަށުގެ    ގަނޑަށްވެސްޅުއަޔަރ،  އްޔާ  އަކީ  އެންމެ  ދަމާ  ބުނާނެނަމަ  އެންހެން  އެއް ރަނގަޅަށް  އޮތް  ޅިފައި 

މް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ބިން ވެނީ އެދު މި ކުރެހަމަ ޮބޑަށް ތާއީ  ލަކޮށް އެހެންވީމަފަ  ޕޯޓާއި ދިމާލަށްއެއަރހޮޅިތައް ހުރީ  ދަމާ، ދެން  ނަރު

ދާނަމަ ކުޅުދުއްފުށީ މިދަނީ ސިނާއީ ޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން މި ދާވަރުން  ، އަށް ގޮތަކަވީހާވެސް އުތުރުކޮޅަށް ލެވޭނެ

ރަ ބަދަމަސައްކަތްކުރާ  ރަށުށަކަށް  މަސައްކަތްލުވަމުން،  މިދަނީ ސިނާއީ  އެއްކޮށް  އެއްފަޅި  މިކަމުން ގެ  ބަދަލުވަމުން،  ރަށަކަށް  ކުރާ 

ފައިދާއެއްތޯ ކޮން  ސުވާލުކޮށްއަޅުގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްވީ  އެަބޖެހޭ  އަނޑުމެން  މިލަން،  ދެކޮޅުޖެހޭތޯ  ބަދަލާއި ޅުގަނޑުމެންނަށް  ވީ 

 އޮތް ތަނުގައި ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް މީ، އަދި ކުރިޔަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފިތޯން، އަގުޅިގެ

ޅުގަނޑު ކަންޮބޑުވާތީ ، މި ހަމަ އަޖެހޭ ބަލަން ޅުގަނޑުމެން އެަބވެސް އައްތޯއިރު ގެއްލޭނީ ކިހާ ިބމެޤީވެގެން އަންނަ ޓް ތަރައްއެއަރޕޯ

 މި ވާހަކަތައް މި ހިއްސާކޮށްލީ، 

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

މޭޔަރ،   ކުރި  ންސިލަރކައުޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަ  އެ  ތަންޟްވާން  އިސްލާރެއްވި  ގެންނާނަކޮޅަށް  އަލުގަނޑު  ސިނާއި ހެއް  ން، 

އަ   ޮބޑަށް  ރެއެއްޗަކަށްވު ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  މިއަސާސީ  އަސާސީ  ޅުގަނޑުމެން  ދައްކަނީ،  ދެ  ކޮޚިދުމަތް  ގޮތެއްންޏާ  ޔަސް  ވި ންމެ 

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ  އަންނޭންގެ ސީދާ ކަސް އެހެން އެއްޗަކަށްޟްވާން ކޮންމެމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެން ރިއެބޭފުޅުންނަށް އެޚިދު
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ކު އަމެންޝަން  ދެންނެވީ،  އެ  ވާހަކައެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ބޯހިޔާވަހިރީ،  މަޝްރޫޅުގަނޑުމެންނަށް  އުޅޭއިރު އުކަމުގެ  ނުފެށިގެން  ތައް 

ިބކަށް   ޖާގަ ދީފިކަމުގައި ވާނަމަ ފުފޭވަރަނަށްން ޭބނުންވާއިރު ރަށު ތެރެއިން އެތަހިކަބޯހިޔާވަ މެއް އެަބ ގެއްލޭ، މިހާރުވެސް  ޮބޑު 

ސީ ޚިދުމަތެއް ސާ، ނަމަވެސް އަ މަ ރޯހައުސްތަކެއް ހަމަ އެޅިދާނެ ސަރަހައްދެއްޅާފައިން ދިމާލަށްވެފަ އެ ދިމާލަކީ ހަރޯހައުސްތައް އަ

އަ އެދެން  އެަބޖޭހޭދެން  ޮބޑަށް  ހަމަ  އޮތޯޅުގަނޑަށް  ދައްކައެއަރޕޯޓްސް  ވާހަކަ  ސޭފްރިޓީއާއި  އިންނަ  އެ  ތެއިގެން   ރެއިން ޒޯން 

ނދުދޮށަށް ލައިގެންވިޔަސް، ، ގޮގެންވިޔަސްށް ލައިޯބޑާ ލައިނަން އަދި  ތަކަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނު  އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮށްއެބޭފުޅުންނަ

ޓްސް ގުބަލުގައި އުންމީދު ކުރެވޭ ހަމަ ޭބރު މަގު ހެދުގެންދިޔުން، ދެން އެއަރޕޯޑުވެސް ހަމަ މުސަތަގަނ ޅުދެން އަނެއް ތަންކޮޅަކީ އަ

ށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޅުގަނޑުމެންނަށް އެމީހުންނަށް އެކްސެސް ރޯޑެއް ހެދިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަގެން އައާއި ވާހަކަދައްކައި

އަޅުގަ އެހެންވީމަ  އެއްގޮވިސްނޭ،  ބިން ނޑަށް  ދުވަސްވަރެއްގަ  އޮތް  ދަތިވެފައި  ބޯހިޔާވަހިކަން  މިހާ  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  ތަކަށްވެސް 

 ، ޝުކުރިއްޔާ.ވެފަ އޮތް ދުވަސްވަރެއްގަ އެ ބިން އެތަނުން ދޭކަށްދަތި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު 

އަޅުގަ މޭޔަރ،  މިޝުކުރިއްޔާ  ޕޮއިންޓަކީ  ބޭނުންވި  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  އެއަނޑު  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން  ތެރެއިންހާރު   އެ  ރޕޯޓް 

ގެ ކުލީދުކުރެވޭ ިބމުގައި    ށްތުން ކުލި ލިޭބ ިބމެއް، ދެން އެހެންވީމަ އަލަގެ ފަރާއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީޅިފައި އިން ިބމަކީ  ކަނޑައެ

އޮކަން ކޮށްލެވެތައްތައް  މަޝްވަރާ  ދޭތެރޭ  ގޮތަކާއި  މިރަންނާނެ  މިހާރު  ދެން  އެަބޖެހޭ،  ކުލިތަށް ން  ނެގޭ  ބިންތަކުން  ށުގަ 

ށް ޑިޒާވް ވާވަރުގެ ކުއްޔެއް ނެގުމަށް ހިނދެއްގަ މިހާރު އަލަށް ކުރެވޭ އެގްރިމެންޓެއްގަ އެޔަސްކުރަމުން އަންނަވައިއަޅުގަނޑުމެން ރި

 ޑު އެދެން، ޝުކުރިއްޔާ.ޅުގަނވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަ

 ކަފުޅު ވި ވާހަ ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

، ފެނާއި ށް ވަތަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް މި ފޮރުކޮށްދެނީ ރައްޔިތުންނަގެ ާބ ހަމަ މި މައްސަލާގަނޑަށްވެސްއްސަލާގަ އަޅުމަ  ދެން މި

 އޮތް ކައުންސިލަށް މަތިވެފައިލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުންވެސް  ނުމަށް  ނަށް ފޯރިކޮށްދިމަތްތައް ރައްޔިތުންޚިދުކަރަންޓާއި މިފަދަ ޔޫޓިލިޓީސް  

ސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުމަކީ ނުކަމުގައި ވިޔަސް އެ ފެތައް ފޮރުކޮށްދޭން ޖެހުޒިންމާއެއް މީ، އެހެން ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތް

ން މިހާރު ޓުގެ އުތުރު އެ އޮތްތާގަ އެ ިބނޑަށް ހަމަ އެއަރޕޯއްޗަށް މަތިވެފައި އޮތް ކަމެއް، އަޅުގަމެންގެ ކައުންސިލްގެ މަ އަޅުގަނޑު

ލިބިދާ ހައްލެއް  އަހަރުވެސް  ފަސް  އޮތް  މި  މައްސަލަތަކަށް  ދިމާވާ  އައެ  އެމްނެކަމަކަށް  ނުފެނޭ،  ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ .ޅުގަނޑަކަށް 

ން ހަމަ އެޔާއިއެކު ދެގިފަ  ގެ ކަންޮބޑުވުންތައްވެސް އެނޅުންަބއްދަލުވެވި އެބޭފުމުޅި ކައންސިލަށްވެސް މިހާރު  އިސް ފަރާތްތަކާވެސް  

ގަނޑަށް ހީވަނީ ވަނީ، ދެން އަޅުއްވެސް އެނގިފަ  ން ަބއްދަލުވެ އެ ހުރި ކަންޮބޑުވުންތައެއަރޕޯޓުގެ އެއަރޕޯޓސް ކޮންފެނީގެ ފަރާތު

ލިނިގެންދާނީ ޅުންނަށް  ސް.ސީން ބޭނުން ހިނދެއްގަ އެ ފުރުސަތު އެބޭފުތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެމި ޚިދުމަ



 
15ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

ދު ކުރެވޭ އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީމުން  ކަސައި ދެއްވައިގެން، އެހެންއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއެކަ

ސަރަހައްދަ ނަގާ  އި  ޮބޑަށް  ރެވުށްލައިސަންސް  ގޮތަކަންއިތުރު  ނާންނާނެފަދަ  ބަދަލެއް  އަޖިނިއަރިންގ  ވެސް މެންނަށްޅުގަނޑުށް 

އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ   ހުށަހަޅުއްވާފަލީގައި އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުވެގެން ދާނެގޮތަކަށް އަހްމަދު  އަލޫމާތުގެ  ލިބިފައިހުރި މަޢު

އުލާލުޖަ ސްކޫލްގެ  އެމްރޯހައުސްތަ  ތުރުންއްދީން  ޖާގައަށް  އޮތް  އިރުމަތިން  މި   ސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެ  ކުގެ  ކުރުމަށް  ރިލޮކޭޓް 

ހުށަހެޅުމަކަށް އެއް  އިނީ  މި  ހުށަހެޅުމަކަހުށަހެޅުން  ދެން  މުޙަ،  އިނީ  ހުށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިން  ދާއޫދު  އެއީ އްމަދު  ށަހެޅުން 

، އެހެންވީމަ ހެޅުން މި އޮތީން ޭބއްވުން، މި ދެ ހުށައިގެރޕޯޓުގެ ޭބރަށް ޖައްސަމިހާރު އޮތްތާގަ ާބއްވާފަ އެއަ  ސް.ސީއެމް.ޑަބްލިއު.އެ

ވާ ކުރައް   ދުއީއްމަދު ދާއޫދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާމަދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންަބރުން އެަބ ބޭނުންވޭ ހަމަ އެއާއި އެކު މުޙައަޙް

 މެންަބރުންވެސް އެަބ ބޭނުންވޭ، ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން،  

އްވުމަށް  ބަހުސް ކުރެ   އްމަދު ޟްވާން މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި  މެންބަރު އުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ 

 ފުރުސަތަކަށް އެދިލެއްވުމުން އެފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 

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

 ވާހަކަފުޅު 

އެގޮތަށް ކުރުން އެކަމަކު ކުރެވޭތަން ގަ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭކަމުގައި ވާނަމަ އެކަން  ޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ އެފަރާތުއަ

އެދެ މި  މިހާރު  ހައްލެއްނުފެންނާތި  މިކަމުގެ  އޮތް  ނީ  ފާހަގޮތަލިބެން  އެކަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެ  ވާތީ  ކަމަށް  މިގޮތް  ގަ ކީ 

 ކޮށްލަން، ޝުކުރިއްޔާ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ފުރަތަމަ މި ބަހުސް ކުރަން މި ޖެހުނީ  ، އެއީ އަލުގަނޑުމެންށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއްޟްވާން އެ ފާހަގަ ކުރެއްވީ ވަރަކައުންސިލަރ ރި

އްކާވެސް އެތަނުގައި ޭބއްވުން، އަނެޅުމަކީ  ތީ އެއް ހުށަހެދެ ހުށަހެޅުމެއް މި އޮންވީމަ  ން، އެހެކަން ނުކުރެވުނުގައި އެަބކީ އެތަސަަބ

އަޙްމަދުގެ ކުރާއިރުގައި ޖަލާލުއްދީން    ހުށަހެޅުން  އަނެއް ހުށަހެޅުމަކީ  އިރުމަތި ކުގެއުސްތަތުރުން ރޯހަސްކޫލްގެ އު އެއީ ރިލޮކޭޓް  ން  

 ރައްވާފަ، ޙްމަދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މިވަނީ ތާއީދު ކުކައުންސިލަރ އަކުރުން،  ރިލޮކޭޓް

އްވުމަށް  ބަހުސް ކުރެ   އްމަދު ޟްވާން މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި  މެންބަރު އުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ 

 ފުރުސަތަކަށް އެދިލެއްވުމުން އެފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 



 
16ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

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

 ވާހަކަފުޅު 

ގަނޑުވެސް ބޭނުންވާގޮތް އަޅު  ،ކަމަށް ވާނަމަށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަކީ އެހެންވެއްޖެފަ އިން ހު ކަމެއް ނުވެގެން ހުށަހަޅާމިހާރު މި އުޅެނި

އަދި  އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާނީ  ރިހުވެސް  މެންަބރުންވެސް  އަހާ  ބިން،  އޮތް  ތަކުރާރުކޮށްއެފަރާތުގައި  ފާހަގަކޮށްލަނީ  ޅުގަނޑު   މި 

ވީހާ ަބއަޅުގަނޑުމެން  މި  ޮބޑަށް  ނަމަވެސް  ވެސް  ކުރަން  އެކަން  ނުގެއްލޭގޮތަށް  ިބން  މިރަށުގެ  އެކަން ޅުގައަލަނީ  ނޑުމެންނަށް 

ކޮށްލަނީ ހަމަ އިތުރު    އެކަން ހައިލައިޓް މިނީ، އެހެންވީމަ ހަމަ އަޅުގަނޑުމި އުޅެ  ންން ހުށަހަޅާއިގެއަޅުގަނޑުމެން މިކަނުފެންނާތީ  

 .ކަށްހެޅުމަ ވިސްނުން ކަންނޭންގެ ދެވަނަ ހުށައިތުރަށް ނީހީވަނީ ހުށަހެޅޭގޮތެއް ނެތީމަ، މިހާރު އަޅުގަނޑަށް 

 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

 އޮތް ލިބޭނެ ކަންނޭންގެ މިހާރުހުށަހެޅުމަކީ އަސްލު ތައްރައްޤީކުރަން ދެން ފުރުސަތެއް ނުމިހާރު ދެ ހުށަހެޅުމެއް އުޅޭތި އެ އަނެއް  

އެއު ޭބއްވުންނދަގުލުގަ  ދެވެންދެ  ކަން  މަޝްވަރާއަކަށް  މި  އިތުރު  އަނެއްގޮތަކީ  ފޯރުކޮށްދޭ ން،  ޚިދުމަތް  މި  އަވަސްކޮށް  ޚިދުމަތް 

  ރިލޮކޭޓް ކުރުން.  ގެ ގޮތުން އޭތިދިނުމުއެ ފުރުސަތު ހޯދައި އަށްފަރާތް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

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

 އެވެ. އެދިލެއްވުމުން އެފުރުސަތު ދެއްވި 

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

 ވާހަކަފުޅު 

އަ މޭޔަރ،  ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ  ކޮމި  ޅުގަނޑުވެސް  ފާހަގަ  ކަމެއް  ދާތީވީމަ  ނުކުރަން   އަޅުގަނޑުން،  ލާނަށްގޮތަށް  ޤަބޫލެއް 

ވަނީ ޑަށް ހީއް، އަޅުގަނ އެއީ ބިން ގެއްލޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއެ ސައިޓް އެފަރާތުން މިފަރާތައް ަބދަލުކުރުމަކީ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

ޖަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސޯސް ތެރެއިން އިން ޖާހައެއް އެ ޖާއަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތި  ވެސްއެއަރޕީޓުގެ އެފަރާތުން އެ އިންނަ ޖާގަ

 ގަ ދަތިތަކެއްކްސެސް ރޮޑަކާއި އެއްޗިހި ހެދިފަ ނެތީމާ އެ ބިން ބޭނުން ކުރުމުށް އެނެ، ދެން އެކަމަކު މިވަގުތަން ޖެހޭ ބޭނުންލުރެވެ

ހައްދަށް އަރާތިވީމަ ޭބއްވެން ނެތީ، އެހެންވީމަ އެކަންތައް އުޅޭތީ ސައިޓް މިހރު އެއަރޕޯޓް ސަތަ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  ހުރީ، ދެން

 ނީކަމަކަށް، ގަބޫލެއް ނުކުރަން ބިން ގެއްލެ ، އަޅުގަނޑު ރަނީން މި ޑިސްކަޝަން މި ކުކަންނޭންގެ އަޅުގަނޑުމެ

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ ން  ރިޔާސަތު 



 
17ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

އަ ވަރަކައުންސިލަރ  ކުރެއްވީ  ފާހަގަ  އެ  ވާހަކައެޙްމަދު  ރަނގަޅު  ހެދިށް  ރޯޑެއް  އެކްސެސް  އޭވިއޭގެއް،  ޤަވާއިދުތަކުގެ ޝަން  ން 

ފެތޭނަމަ   އަޅުގައެކްތެރެއިން  ރޯޑެއް  ހެދިސެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިނދަކީ  އިތުރު ނޑުމެނަ ގެންދާނެ  އެއްކޮށް  އެފަރާތް  މުޅި   ށް 

ކްސެސް ނެތުމުގެ ސަަބބުން މި މައްސަލަ މި ފެންނަނީ، ދެން މިހާރު އޮތްގޮތުން އެންކުރެވޭނެ ިބމެއްގެ ގޮތުގައި މި  ބޭނުންތަކަށް ބޭނު

 މަތިވަނީ، ކުރި

ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު  އެދިލެއްވުމުން   އޫދު     ފުރުސަތަކަށް 

 އެވެ. އެފުރުސަތު ދެއްވި 

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   އޫދު  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ޅުދުއް ކު 

އެއިން ތަނުގައި އެ  ރު  ހަން ބޭނުންވާތީ މިހާކްތަކެއް ޖަނަވާފައި އޮތީ ތަރައްޤިކުރަން އިތުރު ޓޭންން ވެސް ދަންއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ

ޖައްސާފަ އެޖާގަ ލިޭބތޯ ރިއަށް  އި ކައިނދުދޮށާޑަށް ގޮޗާއި ކައިރިއަށް ޮބނޑު މި އެދެނީ ޮބޑަށް ީބޅުގަކަ، އަޓޭންކްތައް ނުޖެހޭ ވާހަ

ަބއިންދާކަށެއް ނޫބަލާދެއްވުމަށް ބިންވެސް ބޭނުންވޭ އިތުރު ޓޭންކްތައް ޖަ، އެ އިންތަނުގައި އަލުން  އެަބ  އެބޭފުޅުންވެސް   ހަންން، 

 ނޑު ފާހަގަކޯށްލީ، ޝުކުރިއްޔާ.އި ވާނަމަ އެ ޖާގައަކަށް އޭތި ޖައްސާލަން އަޅުގަލިޭބކަމުގަވެސް ޖާގައެއް ދެން ހަމަ އަދި

 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

މައަ ސް   އެކްސެ، އެންމެ ޮބޑު މައްސަލައަކަށް މި އިނީ އެތަނަށްގެން ވާނެހެންނެއްއްސަލަ ހައްލުވެޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އޭރުން 

، ސަަބބުން، އެއީ އެންމެ ޮބޑު މައްސަލައަކީ ގެ ވަގުތު އެތަނުގައި އިނުމުޅޭ މިރަސްއެަބ ހުޓީއަށްވެސް އެއެއަރޕޯޓުގެ ސެކިއުރި ނެތުން،

ފެން އުތުރުގައި  އެއަރޕޯޓުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންނަމަ  އިތުރު ސެއް  އެހެން  ވެދާނެހެން،  ކުރެވިދާނެގޮތެއް  ޭބރު  ޖަހައިގެން 

 ސް ކުރުމަށް އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދެން، ފުޅު ވާނަމަ ބަހުންމެންަބރަކު އަދިވެސް ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނު

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އު ސިޓީ ޑެޕި އްފުށީ  ކުޅުދު 

ސް ރޯޑެއް ޅާފަ އެކްސެން އަން އެތަމަދު އެ ފާހަގަ ކުރިހެން ީބޗް ކައިރިއަށް އެތަން ޖައްސައިގެއްމުޙަ ގެ އެފަޅީގަ  ރޕޯޓްމިހާރު އެއަ

ދިޔަކަ ލެވިގެން  އެމަމިސާލަކަށް  ފަހުން  ލެވިގެށްވިޔަސް  ރޯޑެއް  ޢާޠިފާ  ކްސެސް  ކައުންސިލަރ  އެކޮޅުގައި  ފާހަގަ ންދާއިރުގައި 

ކަންތައް ހެވިކުރެއް ޓޫރިޒަމް  އަނެތަން  ބެލިކަމުގައިވިޔަސް  ކުރަން  ފެންއް  އިންނަނީ  އެ  އެތަނުގައި  ޕްލާއްކާވެސް  ންޓެއް  

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވާނީ، އެކްސެސް  ތަނުގެ މަންޒަރާއި ހުރިހާއެއްޗިހި ގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް ކަންނޭންގެ އަ  ވާނަމަ މުޅިއެހެންވެއްޖެކަމަށް

ހަ ލޭިބއިރުގަރޯޑެއް  އެކްސެސް  އަދައިގެން  ވާނަމަ  ވެއްޖެކަމަށް  އޮތްތަނެއްކަމަށް  އަންޑިސްޓާރްބކޮށް  އެތަނަކީ  އަދި އި  ޅުގަނޑުމެން 

 .ޔާ، ޝުކުރިއްސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީށް ފަޑަޒްކުރަން މާޮބން ޔޫޓިލައިތައެކަމަށްވިޔަސް  ޓޫރިޒަމް



 
18ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

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

 ވާހަކަފުޅު 

މި  އަޅުގަ ގެއްލޭވާނޑު  ިބން  އަޅުގަދެންނެވީ  މިމިވާމެން  ޑުނހަކަ  ދައްކަން  އެއަހަކަ  ނެތި  ތަރުތީެބއް  ޖެހުނީ  ގެނެސް    ރޕޯޓެއް 

އެ އެތަމެދުތެރޭގައި  މެދުތެރެއަށް  މް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  އެނގިހުރެ  އިންކަން  ކައުންސިލުނުގައި  އެންމެފަހުން  ނިންމަންޖެހޭ ލައިފަ  ން 

ނި ގެ އެއަރޕޯޓް ކޮންޕެނީން ނޫއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭން އަނެއްކަ  ދަމާ، މާން މިދަނީކެއް ދެއްތޯ މި ކުރިމަތިވެގެށްޮބޑު ތަކުލީފުތަވަރަ

ޔާފަ ތެރިވާ ހާލަތެކޭ ކި ނުރައްކާސަލާމަތައް  މުފަޅި ޓޫރިސްޓުންނަށް ބޭނުންކުރަން އާންއަރޕޯޓްގެ އުތުރުނީ އެރޭ ނެޓް ފަރާތުންރޕޯއެއަ

 ކުރަނީ މިގޮތަށް އެއްވެސް  މަ މި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މި ފާހަގަ، އެހެންވީކަންވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނެތްގީންކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔައެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި  ތި ހަމަ ވެރިމީހަރު ވެރިކައް ނެކަމެ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިގޮތަ  ބިންތައްންކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން މިގޮތަށް މި  ށް 

 ،  ނީ ތައް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަ، މިކަން ބޭނުންކުރެވިގެން ނުވާނެ

  ވާހަކަފުޅު އްކެވި ރިޔާސަތުން ދެ 

ކުއަ އޮތްތާ  ކުރިޔަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަޅުގަނޑަށް  ބިން  ގޮތަކަށްޅުދުއްފުށީގެ  ނިންމާ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މި  ހެން ނޑުމެން 

ނީކީ، ކަނޑައަޅާ  އްޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މާލޭ އޮފީހަކުން ކަމެއް މިރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެވިގެން ދާނީ، އަރެބޭނުންކު

މި   އަދުވެސް  ބޭނުންއަޅުގަނޑު  އެަބ  ސާފްކޮށްލަން  ހުށަހެޅުމެއް  މައުލޫގަ  އިތުރު  އަސްލު ޅޭތޯއުވޭ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން   ،

އަ އިނީ  އެ  ގެނެސްފައި  އެ  ދާއޫދުވެސް  މުޙައްމަދު  އެންކައުންސިލަރ  ބޭނުންވަނީޅުގަނޑުމެން  މި  އިތުރު  މެންވެސް  ބިން  ތާކުން  

   ،ން އެއީ ހުށަހެޅުމެއްތޯ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ސާފްކޮށްލަންބޭނުގެން ނުދިޔުންގެއްލި

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

އީ ބިން ން ގިނަ މެންަބރުންގެ ޚިޔާލަށް އެދާނަސް  ނޑުވެން މެންަބރުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަގިރ، ދެން  އްޔާ މޭޔަޝުކުރި

ގޮތަކަށް  ގެއް އެލިގެން ނުދާނެ  ނޫންކަމަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ތާއީދުކޮށް  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ދެން   

 .އްޔާ މޭޔަރ، ޝުކުރިގެންގޮސްފިން

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

 އެވެ. އެދިލެއްވުމުން އެފުރުސަތު ދެއްވި 

 



 
19ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

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

 ވާހަކަފުޅު 

މޭޔަ މިޝުކުރިއްޔާ  ޭބނުންވަނީ  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ވާހަކަ  ރ،  ޭބނުދެކެވޭ  ހަމަ  ބިން  މިރަށުގައި  ހަމަ  ން ޔަށް 

އަޅުގަ އެހެންވީމަ  ނުގެއްލޭނެގޮތަށް،  ބިން  އެަބޖެހޭ  ވިސްނަން  ވަރަށް  ަބކުރުމުގަ  ކުޑަކޮށް  ހުށަހެޅުން  އަޅުގަނޑު ލަދަލުކޮށްނޑު  ން 

 ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ށްވުރެ ކުޑަ ޖާގައަކަށް މޫވްށްފައި އިން ިބމަ މިހާރު ބޭނުންކޮ  ކުރެވޭއިރުގައި  ، އެ ސައިޓް މިކޮޅަށް މޫވްބޭނުންވަނީ 

 . މް ހަމަޖެއްސުން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރޒާއިންތިގެން ލައި ކޮށް  މަޝްވަރާއެބޭފުޅުންނާއި

 ފުޅު ކަ ން ދެއްކެވި ވާހަ ރިޔާސަތު 

މި ހީވަނީ  ހަމަވީއަޅުގަނޑަށް  މި  ވަގުތުވެސް  އެހެންވީމަ  އެޖެންޑާ  މިހާހެން  ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެ  ހުށަހެޅިފަ ވަމި  ރު،  ނީ 

ބޭނުއެމް.ޑަ މިހާރު  ބްލިއު.އެސް.ސީން  ގޮތަކީ  ހަ  ބްލިއު.އެސް.ސީއެމް.ޑަންވާ  ލައިސެންސް  އިން  ޓްރެކަށްކައިރީގައި  ދިޔުން، ދާ   

 އްދީން ސްކޫލްގެ އުތުރުން ރޯހައުސްތަކުގެ  ޖަލާލުމަކީޅުގަނޑުމެން މި ކައުންސިލުން މިއަދު ބަހުސްއަށް ހުށަހެޅިފައި އިން ހުށަހެޅުއަ

ިބމަށް މިހާރު އެ   އެގޮ  ިބމަށްވުރެއިރުމައްޗަށް އޮތް  އެހެންކަމުން  ކުރުމަށް،  ބިން ރިލޮކޭޓް  ޖާގައަކަށް އެ  ތަށް އެ ނިންމުން ކުޑަ 

 ޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލަން. ނިންމުމަށް އަ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު   ލަ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންރުމެންަބ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި ަބ އިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ގެންމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 01 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 



 
20ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 :ން މެންބަރު   ވި އް ވޯޓް ދެ ފެންނަކަމަށް  

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އުސިޓީ ޑެޕިއްފުށީ ކުޅުދު .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކަ ދާއިރާ ސިޓީ ހުޅަނގު ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  އްފުށީދުޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދުއްފުށީ މެދު އުތުކުޅު .5

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެންބަރުން:

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްޟިލް އަލްފާ  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .1

އޮޕަރޭމެންަބރު  05        އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ  ލުއްދީން ސެންޓަރ، ޖަލާޝަން  ން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ 

ރެ ކުޑަކޮށް ބިން ދެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތް ިބމަށްވުރު  ހާރަނިހިޔާ ފްލެޓްގެ އިރުމަށްޗަށް އޮތް ބިން މިސްކޫލްގެ އުތުރުން ކަނޯބ

 ޓް ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ރިލޮކޭރާކޮށް މަޝްވަ

 ینالعالم رب �  حمدالو

 . ނީސާ ނިމު ޖަލް   

 މުން ން ނި  ވުން އްދަލު ބަ 

  ބުދަ  ވީ  2021  ޖޫން  23  މުނީނި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ  07  ގެދައުރު  ވަނަހަތަރު  ލްގެއުންސިކަޓީ  ސި  ފުށީޅުދުއްކު

 .ވެއެގަ 09:42 ގެހުދުވަ

 1442 ޛުލްޤައިދާ 13

 2021 ޖޫން 23

 ޒާހަމް  ދު ހައިޝަމްމުޙައްމަ ސަރއ.ހާަބރ އޮފި :ނީ ވަ ލިޔެފައި ޔާ  މިއް ޔައު 

 


