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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   09ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ  

ކައުންކުޅުދުއްފުށީ   ހަތަރުވަނަސިސިޓީ    ބުދަ  ވީ   2021  ލައިޖު  07  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    09  ދައުރުގެ ލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ތިގައި  09:05 ގެހުވަދު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ  08ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ޯބޑް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.ސައްކަތް ކުރާކަން އަންގައިދޭ މަ 3.2

 ހިނަވާގެ އަޅާނެ ިބމެއް ކަނޑައެޅުން. 3.3

ވަނަ ދުވަހަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައި  30މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ހުސްވި ޖޫން މަހުގެ ފިއުލް ސަޕްލައި  3.4

 ންސިލުން އަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން. ވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބިން ހުސްނުކުރާތީ ކައު

 ކުނިކޮށިން ކަޅުވެލި ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.  3.5

 

 :  ހާޒިރީ ގެ  މު ވު އްދަލު ބަ 

 07 :ންގެ ޢަދަދު މެންބަރު   ލަ މް ޖު 

 06 ންގެ ޢަދަދު:ންަބރުމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު: ގެ ޢަންމެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 

 



 
2ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން މެންބަރު   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްޙައްމަދު މުއަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ދުއްފުށީ ޅުކު .1

 މަދުއަޙް ލީޢަޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .2

 އޫދު ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  ަބރުމެން ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .3

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

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުސިލް ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންމެދު ދެކުނު  ށީފުދުއްޅުކު .5

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

 ން:މެންބަރު ހާޒިރުނުވާ  

 ގައި) ޕެޓާނިޓީ ލީވް(  هللاބްދުދު ޢައަޙްމަ އަލްފާޟިލް މެންަބރުއުންސިލް ރާ ސިޓީ ކަރު ދާއިކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތު .1

 

 

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

ޢާންމު  09  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށީޅުދުކު ރިޔާލުވުމުގެދައްަބ  ވަނަ  ބެލެހެއް  ޓެވީ  ސަތު 

 ޠިފް. އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ ސިޓީފުށީ އްދުޅުކު

 ން ށު ފެ  ގެ އްދަލުވުމު ބަ 

 ން،ގެ ގޮތުށުމުފެން ލުވުދައްަބ މުވަނަ ޢާން 09 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  ަބމުޢާންވަނަ    09ވަނަ  ާބއްވާތަން  ަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވު  އްދަލުވުން 

 07،މީލާދީ ސަނަތުން    1442ޤައިދާ  ޛުލް  27ސަނަތުން    ހިޖުރީ  ދަކީ، މިއަރާ މާލަމްކުސާ   ޖަލްއުންސިލްގެކައްފުށީ  ސިޓީ  ދުކުޅު

ރުވީ ޒިވުމަށް ހާ، ަބއްދަލު  07ދު  ންގެ އަދަމެންަބރުރުވާންޖެހޭ  ޒިހާ  އްދަލުވުމަށްަބ،  09:05  . ގަޑިދުވަސް  ބުދަ،    2021  ލައިޖު

އެޖެންޑާ ؛ ޖެންޑާއެ  ލްގެސިކައުންސިޓީ  ިށ  ފުދުއްޅުން، ކުލާނަވާންނަދަ   ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުނޑު ަބގަ ޅު. އަ  06ންގެ އަދަދު  މެންަބރު

އެޖެންޑާ   ސްކުރުން.ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާޢާންމު    08ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ،01އައިޓަމް  



 
3ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ހިނަވާގެ އަޅާނެ ިބމެއް ، 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޯބޑް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.ސައްކަތް ކުރާކަން އަންގައިދޭ މަ ،02އައިޓަމް 

ވަނަ ދުވަހަށް   30 ބިން ހުސްވި ޖޫން މަހުގެ  މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާފިއުލް ސަޕްލައި  ،  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ކަނޑައެޅުން.

، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް    މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބިން ހުސްނުކުރާތީ ކައުންސިލުން އަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން.

 ކުނިކޮށިން ކަޅުވެލި ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. 

އު ބޭނުންފުއެޖެންޑާއަށް  ގެންނަން  އިތުރެއް  އެހެންނި  ނެތް،  މެންަބރެއް  ވޯޓްލުމަށް ޅުވާ  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު  ކަމުން 

 .ންފުރުސަތު ހުޅުވާލަ

 ގޮތް އްވި ން ވޯޓް ދެ މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންަބރުމެން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ދު:ޢަދަ ންގެންަބރުމެވި އްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެންމެންަބރުދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެންމެންަބރުވާ 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

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުސިލް ންއުގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަށީ ހުޅަނކުޅުދުއްފު .3

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

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަތު މެދު އުދުއްފުށީކުޅު .5



 
4ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ވަނަ ޢާންމު   09ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ގެއުންސިލްށީ ސިޓީ ކަކުޅުދުއްފު   ދެއްވާފައިވާތީ ވޯޓްންވެސްމެންަބރު  05       

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުގައި އެޖެންޑާ ފާސްވިކަަބއްދަލުވުމުގެ 

 

 01ންޑާ ނަންބަރު  ޖެ އެ 

 ލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ދަ ބައް ޢާންމު    08ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

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

ަބއްދަލުވުމުގެ  08 ޢާންމު  މިހާ  ވަނަ  ވާނީ  އީމެޔައުމިއްޔާ  ހުރިރު  ޒަރިއްޔާއިން  ހިއްންނަށްމެންަބރުހާ  އިލްގެ  ކުރެވެސް   ،ފަވިސާ 

  ޅުވާލަން.ހުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ން ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަޔައުމިއްޔާ 

 ގޮތް ދެއްވި   ޓް ވޯ   ން މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރުދެއްވި  ޓްށް ވޯމަކަނަންފެ

 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 ށީފުއްކުޅުދު .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް  ކަކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ .3



 
5ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

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

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަސިރު ދާއިރާ   މެދު އުތުފުށީދުއްކުޅު .5

ސި         ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  08ހަތަރުވަނަ    05ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންަބރު

 02  ބަރު ނަން ޖެންޑާ  އެ 

 ބޯޑް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން. މަސައްކަތް ކުރާކަން އަންގައިދޭ   •

 

 ކަފުޅު ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ ރި 

 ނީ އެސްޖީގެ އަރިހުން، މަށް އަޅުގަނޑު މި އެދެލަދެއްވު އިއްވާސޫލުއު

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއް ވަގު   ގެ އުންސިލް ސިޓީ ކަ ކުޅުދުއްފުށީ  

އިން މެންދުރު   08:30ގު ކޮނުމާއި މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދާ ދޫކުރާނީ ހެނދުނު  މަ  ،ކުރުމުގެ އުސޫލުދުމަގު ބަން  އިނުމާމަގު ކޮ

 08:00ދުވަހެއްގެ މެންދުރު    ށް ފީނެގޭނީ ކޮންމެ، މި ޚިދުމަތަ، ތިންދުވަސް ކުރިން މި ހުއްދައަށް އެދެން ވާނެކަމަށްއަށް  13:30

ކަ  12:00އިން   ރައަށް  މަގުކޮނުށުތެރޭގައިމަށް،  ބަންދުކުރު  މަގު  ދޫކުމާއި  ޯބޑު  ނުވަތަ  ހުއްދަ  ބަލައިގަތުންވެސް  މުގެ  ރުމާއި 

އްދަ ނުވަތަ ޯބޑު ދޫކުރާނީ ކުރާ މަގުބަންދުކުރާ ހުދޫ  ގެ އިދާރާއިން، ބަނދަރު ބޭނުންތަކަށްކައުންސިލް  ކުރިޔަށްދާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ

ޑެސްކުންކަން،   ދޫކުރާ  ބަނދަރު  ބޭނުބަނދަރު"ޑުތަކުގައި  ޯބމިގޮތައް  ދޫކު  ހުއްމަށް  ލިޔެވިފައި    " ދަރާ  ދިގު ހުންނާނެމިހެން   ،

ކޮންޓްރެ ދޫކުރެމުއްދަތަކަށް ނުވަރަ  އުސޫލުން  މަގުވޭ ކްޓް  ކޮނުމާއި  މަގު  ޯބ    ކުރުމުގެ  ކުޅުދުއްފުބަންދު  ހަމައެކަނި  ދޫކުރާނީ  ށީ ޑް 

 ސާ ނެގޭނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ކަށް ފައިތަ ޯބޑުތަ ދަތައް ނުވަ، މިގޮތައް ދޫކުރާ ހުއްއުންސިލުންކަންކަ ސިޓީ

ކޮނުމާއި   ކޮންމެ  މަގު  ބަނދުކުރުމަށް  ރ50ުގޭނީ  ނެ  ރަކަށްގަޑިއި   24މަގު  (ފަންސާސް  ތަރައްޤީގެ ރ  އުމްރާނީ  ފިޔާ)، 

ބަންދުކުރުމުގެ  ތަކަށްމަޝްރޫއު މަގު  ކޮނުމާއި  މަގު  ކޮންމެ    ދޫކުރުމަށް  ޯބޑު  ނުވަތަ  (ސަތޭކަ 150ކަށް  ގަޑިއިރަ  24ހުއްދަ  ރ 

ރުފިޔާ) ކޮންމެ    ފަންސާސް  (ސަތ100ޭކަށް  ރަގަޑިއި  24އިތުރުވާ  ހަރަކާތްތަކަށް  ރ  އިޖްތިމާއީ  ރުފިޔާ)،  ބަންދުކުރުމުގެ ކަ  މަގު 

ދޫކު ޯބޑު  ނުވަރަ  ކޮންމެ  ހުއްދަ  އިތ100ުގަޑިއިރަކަށް    24ރުމަށް  ރުފިޔާ)  (ސަތޭކަ  ކޮންމެ  ރ  ރ 200ގަޑިއިރަކަށް    24ރުވާ 

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް(ދުވިސައް ރުފިޔާ)،  ނުވަތަ  ހަފްލާތަކަށް    ބަނދުތަ  ދޫކުރުމަށް  ކުމަގު  ޯބޑު  ނުވަތަ  ހުއްދަ   24ކޮންމެ  ރުމުގެ 

ރުފިޔާ)500ރަކަށް  ޑިއިގަ (ފައްސަތޭކަ  މަގުރ  މަގުކޮނުމާއި  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ދޫކުރުމަ  ،  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ހުއްދަަބންދު   ށް 



 
6ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

މުއްދަ  01ދޫކުރަނީ   ކޮރ  1500ނަމަ  ތަކަށްއަހަރުގެ  ދޫކުރާ  ރުފިޔާ)  ފައްސަތޭކަ  ވަކިން  (އެއްހާސް  ޯބޑަކަށް  ރ 300ންމެ 

 ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ޗާޖުކުރާގޮތަށް،  (ތިން

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

 ންޅުވާލަމަ އެ ފުރުސަތު ހުއް ހުރިކަމުގައި ވާނަން ޭބނުން މެންަބރެ  ކޮމެންޓެއް ނުވަތަ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައުސޫލަށް

 ކަދުޅު ވި ވާހަ ދެއްކެ   އޫދު  ދާ މަދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

އިޖްތިމާއީޝުކުރި ކަންކަމުގަ  އިޖްތިމާއީ  މޭޔަރ،  ހިލޭ  އްޔާ  އުސޫލު  ގޮތުން  ކަންކަމުގެ  އަޅުގަނޑު   ހެދުމަށް  ގޮތެއް  ކުރެވޭކަހަލަ 

 ، އްގޮތެ ތްތައް ހިނގާއިރުގައި މަގު ބަންދުކުރާއިރުގައި އެ ހަރަކާރުގެ ގޮތުން ހިލޭ ދޫކުރެވޭފަދަހުށަހަޅަން، އިޖްތިމާއީ ހަރަކާ

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު އުންސިލް  ޓީ ކަސި ރު ދާއިރާ  ދުއްފުށީ މެދު އުތު ކުޅު 

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ދޫ  މާއީ ކަންކަމަށް ހިލޭއެ ދެންނެވީ، އިޖްތިކައެއް މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ތާއީދު ކުރެވޭ ވާހަ

 ފެންނަނީ، 

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

 ވާހަކަފުޅު 

މި ގިނަ ކަންކަން ހަމައިން ނެއްޓިފައި    ށްއްޖެ ވަރަވެ  ވަސްންދު ގިކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ފާހަގަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު  

ކަމެއްގައިވެސް ވަކި ފި، އެކަމަކު ކޮންމެ   ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ރައްޔިތުންތަކެއްވެސް އުޅެގަޑިއިރު  24ކުރުން  ސިޓީ މިވަނީ، ޯބޑު ދޫ

އެ އެަބޖެހޭ،  ހަމަޖެހެން  ގޮތްތަކެއް  ވަކި  މިއުސޫލުތަކައުސޫލުތަކާއި  ރިވިއު   ހެންވެގެން  މި  ވަކި ށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ކުރަނީވެސް  މި 

ތުންނަށް ަބއެއް ފަރާތްތަކަށް ނަ ކަންކަން ހަމަޖހިގެން އަންނައިރު އާންމު ރައްޔިގޮތަށް ގިމިގަޑިތަކެއްގައި ޯބޑު ދޫކުރާ އުސޫލަކަށް،  

ކުރިމަތިވޭ،  ތިދަ އާންތަކެއް  ފައިދާވެސް  އޭގެ  ދެންއެކަމަކު  ކުރާނެ،  ރައްޔިތުންނަށް  ރައްމު  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޔިތުންގެ  

ފާހަގަ  ރުލުންއެއްާބ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ރައްޔިކޮށް،  އެއްލަން  ދެން  ތުންގެ  ލިިބގެންދާކަން،  ފާހަގަކޮށްއަޅުގަާބރުލުން  މީގެ ނޑު  ލަން 

ގަޑިއިރަކަށް މި އިންނަނީ   12މަ  ތަ މަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް، އެގޮތުން ފުރަގު ބަންދުކުރުކުރިން އާންމު ބޭނުންތަކަށް މަގު ކޮނުމާއި މަ

ރ 20ގަޑިއިރަކަށް    6، އިތުރުވާ ކޮންމެ  ރ (ތިރީސް ރުފިޔާ)30ނަނީ  ގަޑިއިރަށް މި ނިން  12، ދެން ދެވަނަ  ރ (ވިހި ރުފިޔާ)20

ހަ ރުފިޔާ) ރ (ނުވަދ90ިލައިފި ކަމުގައި ވާނަމަ  ނަމަ އެއީ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ބަހާއެހެން ވެއްޖެޗާޖުކުރޭ ،  އެަބ    ފިޔާ)(ވިހި ރު

އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ، ދެން ކުރީގަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް   ރުފިޔާ  ރ (ސަތޭކ100ަކު  ލާއިއެވުނު ބަދައެކަމަކު މިއަދު މި ގެނެ
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ނަ (150ގަނީ  މި  ރުފިސަރ  ފަންސާސް  ފުރަތަ  ޔާ)ތޭކަ  ކޮންގަޑިއިރަށް،    24މަ  އެއީ  އިތުރުވާ          ރ50ގަޑިއިރަކަށް    މެދެން 

) ރުފިޔާ   ސަތޭކަ  ރ (ރޭތ1300ަވަހަށް ބަލައިފިކަމުގައި ވާނަމަ  ދު  2ނަމަ  ށް ވާކަމަ) އެަބ ނަގާ، އެހެންވެއްޖެ  ރުފިޔާފަންސާސް  (

މި މިހާރު  އައެބަނަގާ،  ދެ    އެއްކޮށް  ބަދަލާއި  އަރަނީ  ދުވައި  މި  ރުފ250ިހަށް  ފަންސާސް  (ދުވިސައްތަ  ދެޔާ)ރ  ކުރީގަ ،  ން 

ރ (ވިހި ރުފިޔާ) ނެގީމަ 20ގަޑިއިރަށް ނަގާފައި ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް    6މަ  ) ފުރަތަފިޔާކަ ރުރ (ސަތ100ޭއިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް  

ރ (ތިންސަތޭކަ 300، މިހާރު މިވަނީ  ރ (ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ)460އިފިނަމަ ޖެހޭނީ  ދެ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ބަހާލަ

ބަދަލުކުރެވިފައި)  ރުފިޔާ ާބއަށް  ކުރީގަ ސެރެމަނީތައް  ާބއްވަން މި ނަގަނީ  އްވަން  ، ދެން  ފަސް  ރ (ހަތްދިހ75ަނުވަތަ ހަފްލާތައް 

މިހާރު    2ރުފިޔާ)    ، ނަގަނީ    24ގަޑިއިރަށް  މި  ރުފިޔާ)500ގަޑިއިރަށް  (ފައްސަތޭކަ  އެހެންވެއްޖެކަމަށް  ރ  ދެން  ދެ ،  ވާނަމަ 

ބަހާ ދުވަ ވާނަމަ  ހަކަށް  (ނުވ995ަލައިފިކަމަށް  ރުފިޔާ)  ނުވަދިހަ  ސަތޭކަރ  ަބހާލައި  2މިއަދު  ،  އަރާނެފަސް  ފި ދުވަހަކަށް 

މި އަރަނީ  ކަމުގައިވާނަމަ  ރުފިޔާ)ތި(ރ  3000  ޕް   ންހާސް  ވޯ،  ފަރާތްރޮޖެކްޓް  ނަގާ  ދިގުމުއްދަތަށް  ނުވަތަ   1ތަކަށް  ކާރސްއަށް 

މިހާރު   ށްތަގޮ މި، ދެން(ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  ރ100ހާސް ރުފިޔާ) ދެން އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  (އެއްރ  1000ގަނީ  އަހަރަށް މި ނަ

ށް ދީފިނަމަ މި ވާގޮތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުން އަހަރަކުން ގު މުއްދަތަކަރު ދި  މިހާށްވެސް ނެގޭ، އެކަމަކުކައޭއު ފުދޭވަރަކަށް ދިގު މުއްދަތަ

ން ކަންކަ  ގޮތަށް ހުރިހާން މިބަދަލު، ދެހަމަ ވަރަށް ކަމުދޭ މި  މަ އަޅުގަނޑަށް  ، އެހެންވީމި މިބަދަލަކީހޭ އައު ކުރަން، ދެން  އެަބޖެ

 ނީ، ޝުކުރިއްޔާ،ސްލު ވާންޖެހޭގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެއަދިޔައީމަ ންގެހަމައަކަށް އެޅި

 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

ބަހުސް މެންބަރަކު  އިތުރު  ބޭނުންފުބަހުސްގައި  ވާނަމަ ކުރަން  ނުވާކަމުގައި  ހުށައު   ،ޅު  މިވަނީ ހެޅިފަސޫލަށް   އި 

ހަރަކާ   އެންމެ އިޖްތިމާއީ  އެއީ  ބަން އިސްލާހެއް،  ބަގު  ނު ތްތަކަށް  ކޮންމެ  ދުކުރުން  ދޫކުރުން  ހުއްދަ   24ވަތަ 

ސްލާހަކީ އެއްވެސް ރ (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދެން ހުށަހެޅުނު އ100ިގޮތުން   އުސޫލުގަ ވާގަޑިއިރަކަށް ޗާޖު ކުރެވޭނީ

ނުނަގާގޮތަށް ދާއޫ ކައު   ފީއެއް  ހުންސިލަރ މުޙައްމަދު  މި ށަހަޅާފަދު  ކައުންސިލަރ މަޖީދާ  އި  ހުށަހެޅުމަށް  ވަނީ، މި 

ތާއީދުވަ މި އުނީ  އެހެންކަމުން  ފާކުރައްވާފަ،  ވޯޓަކަށް ސްކުރުމުގެ  ސޫލު  އަޅުގަނޑު  އިސްލާހަށް  މި  ކުރިން 

ދު އޫ ދާ މުގައި ވާނަމަ، މުޙައްމަދުބޭނުންފުޅު ނުވާކަ   ރަންކައުންސިލަރެއް މިކަމަށް ބަހުސްކުރުއަހާލާނަން، އިތުރު  

 ، ންޓްދެއްވުން އެދެ ންނަ މެންބަރުން ވޯފެ ގޮތަށް ފީއެއް ނުނަގާ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް    ،އްވި ހުށަހެޅުން އެ ހުށަހެޅު

 

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

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރު އިވެރިވި ަބއިވޯޓްގަ

 03 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 02 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޙްޢަލީ އަޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އުއްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިކުޅުދު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

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

 ލީ ޢަ ޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލްމެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .5

 ރުން:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ 

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .1

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ ަބރުންމެލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .2

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .3

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވެ މެންބަރުން:

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުސިލް ންއުޓީ ކަޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިކުޅުދުއްފުށީ ހު .2

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން 
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 ފެންނަ ބޭފުޅުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންއުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފީނެގުމަށް 

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންަބރުމެން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 02 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 03 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ދެ ވޯޓް  

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ސިޓީ ޑެޕިއު ށީއްފުދުކުޅު .6

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .7

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .8

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުއުންސިލް  ކަޓީއިރާ ސިދާމެދު ދެކުނު  އްފުށީދުޅުކު .9

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .10

 ރުން:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ޓީ ކަ ސިރާނު ދާއިދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުކުޅު .2

 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވެ މެންބަރުން:

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .1

 ދާ ޖީމަތު ނަމިއާ ފާޟިލާލްއަ ންަބރުމެލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .2
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 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .3

ދެއްވާފައިވާތީ  03އެހެންކަމުން          ވޯޓް  ކަންކަމަށް  ޖްތިމާއި  މެންަބރުން  ޯބމަގުބަންއީ  ހުއްދަ ދުކުރާ  ނުވަތަ  ޑު 

 . ވެމެވިއެމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންދޫކޮށް ފީނުނެގުމަށް ފާސްވިކަ

 ކަފުޅު ވާހަ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

 ، ނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންނަމަ އަޅުގަވާ ންފުޅުކުރަން ބޭނު ރާއެއްވަތަ މަޝްވަހިޔާލެއް ނުތުރު   އެއްވެސް އިށްސޫލަދެން އު

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

މި މޭޔަރ،  ދޫތިޖުއި ހާރު  ޝުކުރިއްޔާ  ހިލޭ  ކަންކަމަށް  ފާސްވެފައި  މާއީ  އިޖްތިމާއިއެ  އޮތުމާއިކުރުމަށް  ހަމަ   ކަންތައްތަކުގެ  ކީގައި 

ކަމެއްތޯ    ކޮންކަހަލަވާނީ  ސާލަކަށްން، އިޖްތިމާއީ ކަމަކަށް މި ގެ އަންނަތެރެއިން އެ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް އެަބޖެހޭ ކަންނޭން

ނުނެހިނެކި ފީއެއް  އެަބއި  މިހު     ނަސްގު ތްތޯ  ހުއްދައަކާއި  ކަންނޭ ލައިގެ  ރިހާކަމެއްއަދި  ވާނީން  ކުރިޔަށްދާން  އެހެންވީމަ ންގެ   ،

ށް އް ކަނޑައެޅެން ޖެހޭނެކަމަށް އަލުގަނޑަސޫލެ އުކުރިޔަށްދާނެ ވަކިއޮތީމަ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން  ށް ގޮތެއް ނުވެފައި  އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަ

 އްޔާ.ރިފެންނަނީ، ޝުކު

 ފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ   ލީ  ޢަ ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް    ނު ކު މެދު ދެ   ދުއްފުށީ ޅު ކު 

ފާހަގަޝުކުރިއްޔާ   ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ކަންތައްތަކަކީ ލަކޮށްމޭޔަރ،  އިޖްތިމާއީ  އެވިދާޅުވީ،  ޑެޕިއުޓީވެސް  ޕޮއިންޓް  ބޭނުންވި  ން 

އަޅުގަނޑުމެ ޑިފައިރަނގަޅަވަރަށް  ން  ކޮަބއިކަން  ކުށް  ހާޖެން ރަން  ކަންތައްތައް ހޭނެ،  ކުރެވޭ  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި  އްސަކޮށް 

ގަނޑުމެން ހަމަ އަޅު  ،  އޭގެ ތެރެއިންއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަންތަމައުކަންނޭންގެ އިޖްތިމާއީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، މުޖު  ހިމެނިދާނެ

 އްޔާ، ކުރިޝުންޖެހޭނެ، ޅަ އުސޫލެއް ކަނޑައަވަކިށް އެކަމަ  ޕިއުޓީ ވިދާޅުވިގޮތަށްކޮމިޓީގައި ޑިސްކަސް ކޮށްފައި ހަމަ ޑެ

   ސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާ 

ދެ އެ  ރަނގަޅުޑެޕިއުޓީ  ވަރަށް  ވާހަކައެއްއްކެވީ  ކޮ  ހަރަކާ،  އިޖްތިމާއީ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ންމެ  ކޮާބކަން  ތްތަކަކީ 

ށް އަޅުގަނޑު ން މި އުސޫލު ފީތައް މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަ، ދެންނައި އޮންހޭ ކަނޑައެޅި ލިޔެވިފަވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެަބޖެ

ފާ އުސޫލު  މި  ކަމުގައި  އަހާލާނަން،  ހަރަކާތްތަސްކުރެވުނު  އިޖްތިމާއީ  ކުރެވޭނީ  ތަންފީޒު  އުސޫލު  މި  ކޮާބކަން ވީނަމަވެސް  ކަކީ 

އުސޫލު އެ  ހިމެނިނިންމާފަ  އަޅުގަ  ގަބޫލުކުގެންކަމަށް  އަރަނީގަނޑު  އެ އުކަ  ސްދިވެ،  ވާނަމަ  ބޭނުންފުޅު  ބަހުސްކުރަން  ންސިލަރެއް 

  ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު އޫ  ދާ ދު މަ މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 
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ފޯމް ހުށައަޅަން   މާއީ ކަންކަމުގައި  ތިޖް އިރަން،  ދު ކުޅަށް ތާއީކަފުވާހައްކެވި  ދެޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ހަމަ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސ  

ކުރަ ކިހިނެންޖެހޭއަމަލު  ދެނީ  އަޅުގަނޑުގެއްކަން،  ހުށަހަހިޔާލަކީ  ން  ކަންކަމަށް  އިޖްތިމާއީ  ހަމަ ،  އޭތި  އަދި  ޖަމިއްޔާތަކަށް  ޅަން 

  ހަރަކާތަކީ ކޮންމެގެން ހިންގާ  ޅިގު އުންސިލާ ޖަމިއްޔާ އަދި ކައުއްގެން ހިންގާ ކޮންމެ ހަރަކާތެންސިލާއި ގުޅިހެން ކައުއާތިފާ ދެންނެވި

އެ ތެރެއައެއީ  މިންގަނޑުގެ  އަ  އެއްޗެއްހެން  ފެތޭނެ  ފެޅުށް  މި ދެ  ނޭ،ގަނޑަށް  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  މީ  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

ގަސްތުކުރަނީ  ންކުބޭނުސޫލަކަށް  އު މި  މަޝްވަރާކުރެވި  ރަން  މަރުހަލާގައި  ނިގޮކޮމިޓީ  ދެންތެއް  ރިން ކު  ސްވަދު  03  ންމުމަށް، 

 ،ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ފޯމް ހުއްސދައަށް އެދުމަށް

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އިތުދެން އުސޫލު  އެކީ  ބަހުސްކުރުމަށް ނެތުމާއި  ކައުންސިލަރެއް  ގެނެރު  ފީތައް  ފާވުގެ  އެކީ  އިސްލާހާއި  އަނު  ގަނޑު ޅުސްކުރުމަށް 

 ޓަކަށް އަހާލަން، ވޯ

 ގޮތް ދެއްވި   ޓް ވޯ ން  ރު މެންބަ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެރުބަ ންމެވާ އްނުދެވޯޓު  ށްކިގޮތަކަވަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކަ ޓީއިރާ ސިފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާކުޅުދުއް .3
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 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .5

މެންަބރުންވެކަމަފެންނަ ހުރިހާ  ވޯށް  ބަނދުކުރާމަތީ  ވާފައިވާއްދެ  ޓްސް  އަދި  ގު  އުސޫލު  ޯބޑުހުއްދަ  ދޫކުރުމުގެ   

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފާސްވިކަމުގައި

 ހަކަފުޅު ވާ ސަތުން ދެއްކެވި  ރިޔާ 

ފާސް  ފީ އުސޫލު  އަޅުގަނެގޭ  އެކީ  މިއީ  ވުމާއި  އެދުމެއް  އެދޭ  ހަމަ  މުނިސިވީހާނޑު  އަވަހަކަށް  ކޮމިވެސް  އިޖްތިމާޕަލް  އީ ޓީން 

 .ވުންޅާދެއްކަނޑައަ ތަފްސީލުވާ ގޮތަށް މަތަކަކީ ކޮބާތޯ ހަތްކާރަހަ

 03ބަރު  ނަން ޖެންޑާ  އެ 

 ހިނަވާގެ އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުން.  •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޖެހިފަ،  ހި  ފަދައިން   ނގިވަޑައިގަންނަވާނެއި ޮބޑަށް  ވަރަށް  ރަށަށް  މިވަނީ  ބޭނުން   ނަގި ހަމަ    އަތޮޅުގެ  03ނަވާގެއެއްގެ 

މިއްޔިތުންރަ ހޮސްތަކެއް  ޚިދުމަތްރަށުގަ  މިރަށުގަ ނިޔާވެގެން  ޕިޓަލުން  ޭބބޭފުޅުން  ގިނަ  ވަރަށް  ދިޔުމާއިއެކު  އެބަދޭ، ހޯދަމުން  ވެސް 

އް ، އެހެންކަމުން ހިނަވާގެއެވެމުން މި ދަނޑިވަޅުގަ މި ދަނީނަށް ވަރށް ޮބޑަށް އިހުސާސްކުރެހިނަވާގެއެއްގެ ދަތިކަން އަޅުގަނޑުމެން

ޖެ  މެއް މިހާރުން މިހާރަށްވެސްިބ ނެޅާއަ މިއޮއަޅަން  ބޭނުހިގައި  ބަހުސްކުރަން  އެޖެންޑާގައި  މި  އެހެންކަމުން  ންފުޅުވާ  ތީ، 

 ސަތު ހުޅުވާލަން، ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުމެންަބރުން 

ކަ ކުޅުދުއް    ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ޟްވާ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  ފުށީ    ދެއްކެވި   ދު މަ އް ން 

 ވާހަކަފުޅު 

ވަރަ  ހިނަވާގެ މިއީ  އިސްކަމެއް  ކަންތައް  ހާއްސަ  މިވަގުތުން  ދީށް  ކުރަގެން  ހައްލު  އޮތް  ވަގުތަށްވެސް  ، އްމައްސަލައެންޖެހިފައި 

އެ އިންނަ   ންގެއި ޖެހިނީ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަރަ ހޮސްޕިޓަލާއިމަ އެންމެ ކަމުދާތަނަކަށް  ނޑަށް ހަގަށް ހިނަވާގެ އިންނަން އަޅުއަޅުގަނޑަ

އެތަ ބޭނުންވިރުއްގަނޑު،  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  މި  އަޅުގަނޑު  ޖެހެ ން  ގެންދަން  މި  ނިޔާވެގެންވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  ސަަބަބކީ  ނީ  

ހޮސްޕިނުހޮސްޕިޓަލު ގެންގޮސްފަ  ހޮސްޕިޓަލުން  ކަން ،  ޖެހެނީޓަލުން  މި   ގެންދަން  ހިނަވާގެޔަށް ތައްތައްބަލާފަ  އެގޮތަށް    ،

ދެއްގަ ހިނަވާގެ ޓާގެ ކައިރި ސަރަހައްހޮސްޕި  ޓާގެ ތެރެއިން ނޫނިޔާސޭހަވެގެންދޭ ހޮސްޕިނަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް އެަބ ފަވާ  އިކަމުގަބަލައިފި

، އަޅުގަނޑަށް ކޮށްތި މަގުތަކާއި ދިމާ، ދެން އާންމުކޮށް ހިނަވާގެ މި ހުންނަނީ ވަރަށް ޮބޑެއަކަށް ވާނެމަ ވަރަށް ޮބޑު ފައިދާއެޅުނީ
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މަ އެމްިބއުލާން ދަތުރު އޭރުން ހަ،  ޔުން ގެން ދިޕޮޓަލް އަދި ޕޮލިސް އާއި ދޭތެރޭގައި އިން މަގަށް ހަމަޖެހިސްހަމުދޭ  ރަށް ހަމަ ކަވަ

އެތަނުގެ   ވެއްމަދުކޮށް  އެވެސްތެރެއަށް  ލުޔަކަށްދޭނެ،  ޮބޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ވާނީ  ބޭނުންވާ   ކޮށްލަން  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑު  މީ  ދެން   ،

   އްޔާ މޭޔަރ.ޝުކުރިން، ކަންކަ

 ފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް   ސިޓީ ޑެޕިއު ފުށީ އް ދު ކުޅު 

ރިޟްވާން މޭޔަރ،  އަޅުޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުމަށް  ތާއީދުކުރަންހެ  ހޮގަނޑުވެސް  އެ ،  ރުއްގަނޑުގެ  އޮތް  އެ  ޖެހިގެން  ސްޕިޓަލްއާއި 

އެޅުމަކީ   ހިނަވާގެއެއް  އަޅުކަމެއްކަމަ  ރަނގަޅުސަރަހައްދުގަ  ކުރައްވައިފި ފެނޭ  ސްވެށްގަނޑަށް  ފާހަގަ  ރިޟްވާންވެސް  ދެން   ،

 އެއާއި އެކީގައި ، ދެންތީ އޭގެ ސަަބުބން ދިމާވާނެ ފަސޭހަތަކާއިޅިފައި އިންނާއި ގުސްޕިޓަލާސްގެ ދަތުރެއް މަދުވުމާއި ހޮއެމްިބއުލާން

އެޅިގަންހިނަވާގެ ފާހަގަ  އެއް  އަޅުގަނޑަށް  ނިރަށުމި  ކުޔަގިނަަބރައްރަށުން  ކުރެވޭ  އަންނައިރުގައި  އެބޭފުޅުންގެ ންދާއިރުގައި  ޔާވެގެގަ 

އި ޮބޑަށް އެދެވިގެންވޭ، ދެން އެޔާވަރަށް  ޅުން މަޑުކުރާނެ ޖާގައަކާއި އެކީގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދިޔުންއާއިލާގެ ބޭފުއެހީތެރިންނާއި  

ކުރިޔަށް ކަށް  ގޮތަ  މަޑުކޮށްލެވޭނެ  ޖެހުނަށް   ލަންށްކޮތަށް ރޭ އެކީގައި ކޮޓަރިއެއް ނޫނިޔާމުން އެގޮއެކީގައި ހަމަ މަޑުކޮށްލާނެ ޖާގައަކާއި

 އަންޖަ ބޭފުޅުން މިސްކިތަށް ކަށުނަމާދަށް ނުގެނެސް  ދެން ަބއެއްފަހަރު އެގޮތަށް،  ށް ފެންނަނީ ކަމަނގަޅުވާނެޖެޔާ ވަރަށް ރަވިއްގެންދެ

ކުރަ ކަށުނަމާދު  އެތަނަށް  ހާއެތަނުން  ބޭނުންވާ  ކޮންއައިސްދާނެތި  ލަތްތައްވެސްން  ނަމަވެވަރަކަށް    ސްވެމެން  މިސްކިތެއް  ސް ކުޑަ 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ، ޝުކުރިއްޔާ. ރެވިގެން ދިޔުމަކީވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ހިނަވާގެއާއި އެކީގަ ގާއިމްކު

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

ވިޔަމޭ  އްޔާރިޝުކު އެ  ދެބޭފުޅުނެވެސް  އަހެޅުވިދާރ،  ހިނަވާގެ  އަޅުގަން  ފެންނޑަޅަން  ހަމަ  ހޮސްޕިޓަށްވެސް  ކައިރި   ލާއިނަނީ 

އެން ހަމަ  އެއީ  ދަތުރު  ސަރަހައްދެއްގަ،  އެއްކޮށްިބއުލާން  ދަންވަފްރީވުމާއި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހިނަވާގެ ވާލާނީ،  ދެ  ރަށަކީ  މި   

މީހުން   03ގަ އެއްދުވަހާއި  ހަކީ މިރަށު ޖޫންމަނުލިޭބ ތަނެއް، މިދިޔަމިހާރު ޚިދުމަތް    އިންގެވާނަހިއްގެ  އެހުރިނަމަވެސް އެއް ހިނަވާގެ

އަޅުގަނ ދުވަހެއް  ކުރެޑަނިޔާވި  ފާހަގަ  ދަތި  ށް  ވަރަށް  ގާތުން  ވަރަށް  ހަގީގަތުގަވެސް  އަވުނު  ހުރި ސްލު  އެ  މިހާރު  ހިނަވާގެ  އެ 

ށް ހަމަ މި ންވަރު ރަނގަޅަކޮޅެއް ފެހަކަށް އެަބޖެހޭ އިތުރު ހިނަވާގެއެއް ތަން އަވަމެ ންއެވީ  މަ  ސައްކަތްކުރަން، އެހެންވީހިނަވާގޭގަ މަ

ޖެހޭނީ   ނުވާލެވެންދެން ށް ހަމަ އެބޭފުޅާ ފޮމިސާލަކަށް ޭބރުމީހަކު ނިޔާވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަ ކަށީގެންވާ ގޮތަށްސިޓީއާއި އެ ހަމަ 

އިންސާނު ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް  ކުރުވާމަ  ކީންނަާބއްވަން،  ވަރަށް  ކުނިވާޑަރާ  ވަގުތުކޮޅެއްތެރޭގައި  ވީހާވެސް   އެހެންވީމަ  ަބއެއް،   

 . ޔާ މޭޔަރދެނީ، ޝުކުރިއްވަހަކަށް މިކަން ވުން އަޅުގަނޑު އެއަ

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

 ވާހަކަފުޅު 
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ކަމަށް ޭބނުން ޑެޕިއުޓީ ފާހަގަކޮށްލިގޮތަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫނިޔާ މިސްކިތެއް މިވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން  ނޑުގަޅުން އަދެ

މަޑުކޮށްލެވޭން ތަނެއްވެސް  ން  ކިސު ވަދެ ޖިން  ހަމަ  ށްއިންނަން އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަ ތާއީދު ކުރެވޭ، އެގޮތަ  އި ޖެހިގެންހިނަވާގެއާ

އެއްޗިހިވެސް    ޗާ އާއިޓްރެސެޖެހޭ  ން މީގެ އިތުރުން އިނަވާގެއަށް ގެންގޮސް އަނެއްކާ އަނުބރާ އެަބދެން، ދެ އެ  ށްރަވަން  ހަމަ އިނު

 ށް ލުނިވެގެންދާނެ،  ރާތްތަކަށް ވަރަށްޮބޑަށްލަން، މިކަންކަމުން ހަމަ ހިނަވާގެ ބޭނުންކުރާ ފަގެންދަން، މިކަންތައްވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކޮ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު އޫ  ދާ ދު މަ މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި ރު ދާ ތު އު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

މޭޔަ އަޅުގަނޑު  އްކެވި ވާފަރ، ރިޟްވާން ދެޝުކުރިއްޔާ  ޑެޕިއުޓީކަފުޅަށް  މޭޔަރ ދެންނެވިފަދައިން މިސްކިތެއް ތާއީދުނ ކުރަން،   

ތަ ޓްތައް ނުވަ ލަ ޕްރޮޖެކްގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މިކަހަންމު، އަޅުހިމު  ށް ވަރައް ހިމެނޭގޮތަށް އެ ހިނަވާގެ އެޅުންމެނޫނީ ޕްރޭޔަރ ރޫ

ކުރެވޭ ގޮތެއްވެސް   ން ދަން، މިސާލަކަށް ހަމަ ހިނަވާގެ ކައިރިހޯމިކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރުގައި އެ ތަނަކުން ތަނެއް މެނޭޖް 

އެތަނު  ކުއްރޫމްތަކެއްދީގެން  ރޫމްތައް  އެތަނު ޔަށްދީގެން  މަންންވެސް  ބަލިވެގެދާނެ،  ދިހޯފާން  ފަރާތްތަކުން މިސާލަކަށް  އަންނަ  ން 

ރިޓީ ޕްރޮވައިޑް ކޮށްދެވޭނެ، އުސެކިމެންނަށް އެ  އަޅުގުގެ އާއިލާ މަޑުކޮށްލަން ޭބނުންވިޔަސް  އަންނަ ފަރާތެއްކޮށްލަން ނިޔާވެގެން  މަޑު

ރޫމަކާއި ޕްރޭޔަރ ރޫމްއެއް އަދި   ންގވެއިޓި  ސް ވެރާއިރުކު  ވީމަ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ބިން ކަނޑައެޅީމަ އެތަން ޑިޒައިންއެހެން

 ގެންދިޔުން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މެއްވަރު ހެދި އެތަން ޑިޒއިންވެރޫ 03ންޓްކުރާނެ ރެ

 ސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާ 

ދޭތެރޭގަ  ސެންކޮ ޑިޒައިންއަކާއި  އަޅުގަޕްޓަކާއި  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ކުރެވޭޑުމެންނަށް  ނއަދި  ދެމަޝްވަރާ  އެޖެންޮބ  ންނެ،  ޑާ ޑަށް 

 ކަމަށް  ތަކެއްއްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަން އްތަތަކަނޑައެޅުން، ތި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންނީ ހިނަވާގެ އަޅާނެ ތަނެއް  ކުރެވިފައި މި އި

ރުން ތި ަބންމެހަމަ    ންޓަތަކެއްށް ގިނަ ޕޮއިޖެހޭ ވަރަނާލަންރު ވިސްއަޅުގަނޑުވެސް ދެކެނީ ހާއްސަކޮށް އެ ލޮކޭޝަންއެއް ކަނޑައަޅާއި

ނެފާހަގަ ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  ކުރެއްވީ،  ހުށަހެޅުމެއް  އެންމެ  ހުށަހެޅިފައެއް  އެޖެންޑާއަކަށް  ހުރިހާ   ތް  ަބއިވެރިވި  ބަހުސްގަ   މި 

ހުށަހެޅިބަހުސްކުރިއިރުވެސްމެންަބރުންވެސް   އިނީ    މި  ދެންފައި  ކަނޑައެޅުން،  ިބމެއް  ހިނަވާގެއަށް  ކައިރިން   ހޮސްޕިޓަލްގެ 

އަޅުގަލްޓަހޮސްޕި ތެރެއިން  ވާނެހެންނެއް  ނޑަގެ  ނުވޭ  ހިޔެއް  މުށް  ިބދޫކުރެއައްސަސާއަކަށް  އެއީ  ވުމާއިއެކު މަކަށްވިފައިވާ   

ހުޅަނ ބިލްޑިންގހިސްޕިޓަލްގެ  ފަޔަރ  ިބން  ހަމަ  އެަބއޮތް  ހިނަވާގެއެ  ދޭތެރޭގަ  އާއި  ގުން  ހަމަ  ޖާ އަޅުގަޏޑުމެންނަށް  ގަ އްގެ 

ޕާކިންކާއިތަޓީލިވި ފެސި މެންަބރުން ފާހަގަ ކުރެއް ޮބޑު ޖާގައެއް ހަމަ  އެޅޭނެ ޖާގައެއް، ގ   އެކު އެޅޭނެ ވަރުގެ  އޭރިޔާވެސް ނަގާފަ 

އަހާލާނަ އެ ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  މި  ކައިރިން،  ހެންވީމަ  ކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލް  ތާއީދު  ކަނޑައެޅުމަށް  ިބން  ހިނަވާގެ  ން 

 ލަން، ވާޅުހުސަތު ނޑު ފުރު އަޅުގަމެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް

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

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްކަތަކިގޮވަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް އިރާ ސިޓީ ކަގު ދެކުނު ދާފުށީ ހުޅަނކުޅުދުއް .3

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .5

މެ             ފެންނަކަމަހުރިހާ  އެންަބރުންވެސް  ހިނަވާގެ  ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ކުޅުދުއްފުށީ  ށް  ކައިރިން ހޮޅުމަށް  ސްޕިޓަލްގެ 

 ވެ.ންމެވިއެވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިިބމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސް

 

 ކަފުޅު ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ ރި 

ކޮށް ރވޭއެއްން ސާމަކީ މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން ބަލާ މުނިސިޕަލް ސެކްޝަނުދުނޑު އެދޭ އެކު އަޅުގަމުން ނިންމުމާއެ މި ނިން  ގޮތަށްމި

 ،ރަހައްދުން ކަނޑައެޅުންހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް ިބމެއް އެ ސަ

 04ބަރު  ނަން ޖެންޑާ  އެ  
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ސަޕްލައި   • މަހުގެ  ފިއުލް  ޖޫން  ހުސްވި  ބިން  ދޫކޮށްފައިވާ  މުއްދަތު    30މޯލްޑިވްސްއަށް  ދުވަހަށް  ވަނަ 

 ންސިލުން އަމަލު ކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން. މަވެސް އަދިވެސް ބިން ހުސްނުކުރާތީ ކައު ނަ ހަމަވެފައި ވީ 

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

މެންޓް ހަމަވެފަ، މިއަދާއި އަށް މި އިނީ އެގްރި  30ން ހުސްވި ޖޫންމަހުގެ  ގެ ދަށުގްރިމެންޓްއޮތް އެއެފް.އެސް.އެމް އާއި ވެވިފައި  

ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ކުރުމަށް  ފައެއް ނުވޭ، މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސްވާލުކޮށްހުސްކޮށް ކައުންސިލާއި ހަ  ންވެސް އަދި އެ ިބހަމައަށް

 ނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، ޅުގަށް އަކުރުމަސްބަހު

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

 ޅު ކަފު ވާހަ 

އެއްަބސްވުމާއި   އްގެ މަތިން އެބަހުރިހަރެ ދެތިންފަގޮތަށް   މިފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އާއި ކުރިންވެސްލަން  ނޑު ފާހަގަކޮށްއަޅުގަ

މިކަހަ ހިޚިލާފަށް  ކަންކަން  އަކަ  ފާހަގަޅުގަނގާފަ،  ހަމަވެގެނޑު  މުއްދަތު  މިގޮތަށް  މިކޮކޮށްލަން  މިހާރު  ޅަން  ސަޕްލައި ށް  ފިއުލް 

 އެތަނުގަ އަދިވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދަނީވެސް އެދިފަ، ދެން އެކަމަކު  ށްދޭން މިހާރުރު ވާނީ ހަވާލުކޮށް ވެސް މިހާއަސްވްމޯލްޑި

ޭބ ކަރަންޓު  އެތަހަމަ  ކުރާތަގަނުނުންކުރާތަނާއި  ޑިއުޓީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންއި  ދެން  ކަރަންޓްބިލާއި،  އެ  މާދަމާ  ހަވާލުވާނީ ން   

ކުރެވިގެން މިގޮތަށް ބޭނުންލާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިން  ނުނޑުމެންނަކަށް ސާފެއްނުވޭ، މިގޮތަށް އެގްރިމެންޓަކާއިއަޅުގަ  ސްކަންވެންފަރާތަކުންކޮ

ނަމަ ރިޔަށް ނުދާކަމަށް ވަނީއިތުރަށް ކު  ށްލަދީފައިންކޮ ހަނދާސް އެއްފަހަރުމަ އަދުވެށް ހަމަ ވަރަށް ފެނޭ ފުރަތަނޑަޅުގަނުވާނެތީ އަ

   ން، ސް މިކަން މިގޮތަށް ކުރަވެންކޯޓާހިސާަބއް ގޮސްގެ

 ކަފުޅު އްކެވި ވާހަ ދެ   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު 

ވާ ދެއްކެވި  އަޅުގަރިޟްވާން  ތާއީހަކަފުޅަށް  ކު ނޑު  އިރަދު  ހަމަ  އެއަށް  ޖޫން  ން،  މިހާރު  ބޭނުން  ފަހުން މި   30ތުރުކޮށްލަން  ގެ 

އެގްރިމެ ދުވަސްތަކަކީ  ވާކާޓަން ހިނގާ  ދުވަސްތަކަކަށް  ހިނގާ  ނުލާ  އެކަމަތީއި  ނުވީމަ  ހުސް  އެތަން  މިއޮތީރެވި  ކުކު  ހިނގާ މަ 

ހާވެސް އަވަހަކަށް އެތަން ވީ، އެހެންވީމަ  ން ކުރިޔަށްދާނީނެ ގޮތަކަށް ކަންނޭންގެ ދެދުވަސްތަކަށް ކުލި ކައުންސިލަށް ނުލިިބ ހިނގާދާ

މުހިން  ގޮތެއް  ހުސްކުރެވެނެ ވަރަށް  ފެ   ކަމެއް  މުހޯދުމަކީ  އެހެން ނޫންކަމަ ންނަނީކަމަށް  ވަނީ ،  އިށް  ިބމެއްގަ  ތިެބ ނަމަ  ތުރުަބޔަކު 

 .އްޔާ މޭޔަރ، ޝުކުރިަބއޮތްމުދަނީއެއް ނުލިިބ ހިނގައިދާނެކަމުގެ ިބރު އެލިބެންޖެހޭ އާންސިލަށް ކައުން

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 
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، އެހެންނަމަވެސް އެ ށް ލިޔުމުން އަންގާފަވަނީން ބޭނުންކަމަކޮށްލަށް ދޫ ންނަމެޑުނއަޅުގަބިން  އެއިން    ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް

ގެނީ، އެހެންކަމުން މނަދާކަމަށް މި އިނިބމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަ އެ  އަދިވެސްނުވޭ،    އެއްފަށް ހަވާލުކޮށްޑުމެންނަބިން އަޅުގަނ

 ، ފާނަންތޯ ދެއްވަ ލަހެޅުން ހުށަހަޅާލުކޮށް އެ ހުށަފްސީތަޭބނުން، ޑުނލަން އަޅުގަމި އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ސާފްކޮށް

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

 ކަފުޅު ވާހަ 

ފާހަގަކޮއަދި  ނޑުއަޅުގަ ހަމަ  އެއްފަހަރު  ށްލަންވެސް  އަދި  ހަމަ  ސަޕްލަޭބނުން  ނަމަވެސް  މޯލްޑިވްސް  އިފިއުލް  ލިޔުމަކުން  އަށް 

މިހާރު އަށް    30މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިންވެސް ވާނީ އަންގާފަ  ށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަލާފަ  ންގަން، އެންގުމައަ

 10މާފަ ނަމަވެސް ނޫނީ ންނިވަރަކަށް ދުވަސްކަން  05ޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ދެވޭނީ ން އަފަ، ދެތުވެސް އެވަނީ ހަމަވެއެ މުއްދަ

އެ  ދުވަސް   ނަމަވެސް  ނުނެގިއް  10ނިންމާފަ  ކޯޓަދުވަސްތެރޭގައި  ދެން  ކަން  ދެން  ގޮސްގެންވެސް  ށްޖެނަމަ  ތައްތައް ކުރަންޖެހޭ 

 ން، ރަކު

ދާ ކުޅުދުއް           ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކަ ފުށީ  ސިޓީ  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  އިރާ    ވި އް ހުށަހެޅު   އްމަދު ޟްވާން 

 އެވެ. ތާއީދު ކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު   ހުށަހެޅުމަށް 

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

ންއެއް ދީފަ އިޑްލަ ވަކި ޑެ ހިނގާށޭފަހުމްވި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަދިއެހެންވީމަ ރިޟްވާން މި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑަށް  

ކަމުގައި ވާނަމަ ދެން ޝަރުއީ ހަވާލު ނުކޮށްފިކައުންސިލަށް ބިން  އްދަތުގެ ތެރޭގައި  އެއްފަހަރު ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ފޮނުވާފަ އެ މު

ނޑު ގަ، މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުވަނީ ލިބިފަ ހޯދުން، އެހެންވީމަ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް މި ިބން އަޅުގަނޑުމެންކޯޓަކަށް ގޮސްގެން ނަމަވެސް

އަހާލާވޯ ފެ ޓަކަށް  ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް  ރިޟްވާން  ދެއްވުމަނަން  ވޯޓް  ޭބނުންވާ  ންނަކަމަށް  ފުރުސަތު ށް  ދެއްވުމަށް  ވޯޓް  މެންަބރުން 

ދާ ކުޅުދުއް   ން،ހުޅުވާލަ ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކަ ފުށީ  ސިޓީ  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  އިރާ  ފުރުސަތަކަށް    އްމަދު ޟްވާން 

 އެ ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.   ލެއްވުމުން އެދި 

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

 ވާހަކަފުޅު 
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، ދަނީ މުން މިވެރެންވެސް ނޯޓިސް ދެވެމުން ދެސުކުރިން  ގިނަތޯއޭޑުމެންނަށް  ނދުވަސްވެސް އަޅުގަ  05އަސްލު    ޑުމެން ހަމަނޅުގައަ

އަޅުގަ  05ންވީމަ  އެހެ ދޭން ދުވަސް    05ރަން  ނޑަށް ހަމަ ގިނަ، ދެން ތަން ހުސްކުރުން ނުވަތަ ހަވާލުކުދުވަސްވެސް  ނަމަވެސް 

 ، ން ހަމަ މައުލޫމާތައްޓަކާ ހިއްސާކޮށްލީކައަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ، މި

  ދެއްކެވި ވާކަހަފުޅު ރިޔާސަތުން 

 ؟ވޭތޯމެއް  ދުވަހާއި ދޭތެރޭގަ އެއްވެސް ހުށަހެޅުއެ

 ކަފުޅު އްކެވި ވާހަ ދެ   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު 

ޑެ ހީވަނީ  އައަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައަޅާފަ  ނިންޑްލައިންއެއް  ފޮނުވަން  ސިޓީއެއް  ޑެލުން  ފަހުން ޑްލައިންއަކާމާފަ  ގުޅޭގޮތުން  އި 

 ހަލަ ގޮތަކަށް، މީ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން،  ވޭނެކަޕީރިއަޑެއް ދެ ލް ކަހަލަޅަށްވެސް ޑުވަަބތަންކޮޅެއް ދެކޮ ހެންނެރެވިދާވަރާކުމަޝް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުށަހަޅާޑެޑްލައިންއަކާއި އެކީ ރިޟްވާ ނީ އެ ންކަމަށް ވާނަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް ވާންވާއެހެ،  ދުވަހަށް  05ނީ  ، ހުށަހަޅާފައި އި އިނީފަން 

   ނީ،ށްގެން ޑެޑްލައިންއެއް ދޭން، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްގޮތަށް ވާވަރާކޮޑުމެން މަޝްޅުގަނޑެޑްލައިންއެއް ކަނޑަނާޅަ އަ

ދެކުނު    ދުއްފުށީ ޅު ކު               ކައުންސިލް  މެދު  ސިޓީ  ޢަޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ދާއިރާ    ށް ކުރުމަ ބަހުސް   ލީ  

 . ސަތު ދެއްވިއެވެ ފުރު މުން އެ ފުރުސަތަކަށް އެދިލެއްވު 

 ފުޅު ކަ ދެއްކެވި ވާހަ   ލީ  ޢަ ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު ސިޓީ ކައުންސިލް  ދާއިރާ  ނު  މެދު ދެކު   ދުއްފުށީ ޅު ކު 

އެ   ވަރަށްގިނަ    ވިދާޅުވިހެންރިޟްވާން  ކުރެވިއްޖެމިހާރު  އަދިބަހުސްވެސް  ހަމަ ނިކުންނަން   ،  ތިއްަބވާނީ  މިހާރު  އެބޭފުޅުންވެސް 

ށް މަދު ދުވަހެއް ނޫން މިހާރު ހަމަ ރަނގަޅު މުއްދަތެއްކަމަ  ވަސް އެއީދު  05ގައި  ރެވޭގޮތުގަބޫލުކު  ށްވެސްޑީވެގެން، ދެން އަޅުގަނޑަރެ

  ، ނީދެކެއަޅުގަނޑު 

 ހަކަފުޅު ސަތުން ދެއްކެވި ވާ ރިޔާ 

ފެއަޅުގަ ވަންނަނީ  ނޑަށް  ވިޔަފާރިއަކީ  އެއްޗިހިތެލުގެ  ޮބޑެތި  އެތަނުރަށް  ގާއިމްގައިތަކެއް  މަސައްކަތަކަށްމުކުރަ  ދެން ންދާ  ވާތީ 

ށް  ން ހަވާލު ކުރެވޭގޮތަ  ިބސާފުކުރެވިން  ޑީވެގެން އެތަޖެހޭނީ ރެހާއި ހަމައަށް  ރިމެންޓް ހަމަވާދުވައަށް އެގްންޑްލައިޑެ  ޅެއް ހަމަތެދުފު

ދުވަހެއް ދެން   05ކަށް އެހާ ނުވޭ  ންނަ މަންޒަރު ތަފާތު،އަޅުގަނޑަށް އެ ރިއަލިސްޓިކް ކަމަ ފެތިބެން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް

 ، ދެން ދެ ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު މިވަނީ ލިބިފަ،  ށްލީމި ހިއްސާކޮ އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލެއް
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ދާ ކުޅުދުއް  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކަ ފުށީ  ސިޓީ  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  އިރާ  ދެއްކެވި    އްމަދު ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

ކައުންސިލަށް އަސްލު މި ސް ދީފައި  ދުވަނަރެ ގިށްވުދުވަސް ނުވަތަ އެއަސްމަ   01ލަކީ އަދިވެސް އަނެއްކަ  ގެ ސުވާދެން އަޅުގަނޑު

ކޯ އަޅުގަލިބެނީ  އަމިއްލަ  ޗެއްާބއޭ، މީ  ރަިބމެއް ނޫންނޑުމެންގެ  މީ  ިބމެއް، އެހެން،  ަބއެއް އްޔިތުންގެ  ކަމަށްވާނަމަ މިގޮތަށް ހަމަ 

ން ނުވާނެ،  ހެންވެގެ ިބމަށް މިރާތެއްވީމަ މިފައިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެ، ވަކި  ބޭފުޅުންވެސް ގަވާފާރިކުރަން ހުރިހާވިޔަ

ގޮތުގައި   ކުރާބޫލުގަދުވަހަކީ އަޅުގަނޑު    05ނަށް  ޖެ، އެހެންވީމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތުވެސް ދެވިއް

ދެން އަޅުގަނޑު ރެޑީވެފަ،    މިއަދާއި ހަމައަށް އަންނައިރު އޮންނަންވާނީ  ސް އް ކުރިޔަވިޔަފާރިއެއަދި އެހެން   ކުރިޔަސްތެލުގެ ވިޔަފާރި

ކުރު ވިޔަފާރި  ތެލުގެ  ސަފާހަގަކޮށްލަން  ބަނރުން  ޚިދުމަތްލިބެން  ރަހައްސީ  މިހާރުވަނީ  އެކަންތަދަރުން  ދެން  ހަފަށާފަ،  މަ އްވެސް 

ކޮށްލަން ފާހަގަ  ދެއަޅުގަނޑު  އަ،  ވަނީނަމަ  އެހެންކަމަށް  ސްން  އެތަނުގެ  ހީވަނީ  އެ ޅުގަނޑަށް  ހުންނާނީ،  ޓޯރޭޖެއްހެން 

 ން، ގިނައެއްނޫ ދުވަސް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް 05ޑީ ކުރެވިފައި، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ންނަންވާނީ ރެއްވެސް މިހާރު ހުރިހާއެއްޗެހު

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

އެބޭފުޅުންނާއި އަސް  ަބއެއް   މަސައްކަތްކުރާއީ މާލޭގައިއެ   ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އެލުދެން  ތާއެ ހުރި ޓެންޓްތަކާއި އެހެން  

  ދޭން ނުޖެހުނަސް ވަގުތު ދެވެންންވީމަ އެ ވަގުތު ހެނީ، ދެން އެއެއްޗިހިވެސް ހުރިކަން ދެން ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މައުޅުމާތު ލެިބ

ވަގުއެަބޖެހޭ ވަކި  އެބޭފުޅުންނަށްވެސް  އެކަމަ،  އެބޭފުޅުންނަށްތެއް  ދީގެން  ޓޭށް  އެންކްތަކާއިވެސް  ކުރެވޭނީ،   ބަދަލު  އްޗިހި 

ކެ ޖެހޭނެ  އެބޭފުޅުންއަތުގައި ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ  އެއްޗިހި  އަޅުގައްޗިހި ހަރޭންއާއި އެވަސީލަތްތަކާއި  ނޑަށް ޔަރކުރަންވެސް، ދެން 

މު ވިޔަފާރީގެ  އެއްވެސް  ތަނުގަ  އެ  ނުފެންނަނީ  ތަނގަޅު ކުރެވޭގޮތައާމަލާތެއް  ތަންކޮޅެއް  ދެއްވާފަ  ދެއްވަން،  ނޯޓިސްއެއް  ހަމަ  ށް 

 ރިއްޔާ މޭޔަރ، ން އަންގަން، ޝުކުގެ ތެރޭގަ އެތަން ހުސްކުރަމަސްދުވަހު 01ކަށް ، ގާތްގަނޑަޑޭޓެއް

ދާ ކުޅުދުއް  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކަ ފުށީ  ސިޓީ  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު އުންސިލް  އިރާ  ވި  ދެއްކެ   އްމަދު ޟްވާން 

 ފުޅު ވާހަކަ 

އަލުގަނޑުމެން   ފާހަގަކޮށްލާނީ  ހަމަ  ކުދިފަމި  އަޅުގަނޑު  ވިޔަފާރިދައްކަނީ  ދައްކަންތީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޮބޑު އެއްނޫން  ނީ 

ން ގަޑިއިރު އެހެ  24ން މި ނަގަނީ  ޕެއަރޕާޓެއް ގެންނައައްޑޫގަ އިންނަ ޖެނެރޭޓަރެއްގެ ސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޏެއްގެ ވާހަކަކުންފުން

އަވެއްޖެކަމަ ވަންޔާ  އަޅުގަނށް  ކުރެވޭނެކަމަށް  މިކަން  ކުރެވެޑަށް  ޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުންފުންނީޤަބޫލު  ހާއްސަކޮށް  އެކަން ،  ޏަކަށް 



 
20ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ބޭނުން  ވޭނެކުރެ ނުވެއްޖެކަމަކުރަން  އަޅުގަނޑަކަށް  މިކަން  މިގޮތަށް  ވަނީނަމަ،  އިތުރުކުރާކަށް، ށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ފެނޭހަމަ 

 ށްލީ،  މަ ފާހަގަކޮއެހެންވެގެން ހަ

 ކަފުޅު އްކެވި ވާހަ ދެ   މަދު ޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއު ކުޅުދު 

، ވަނަދުވަސް މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ  07ހަމަވެފަ، ދެން ކުރިޔަށް މިހާރު  ބުން  ތީ އެއްަބސްއާއި ހަމައަށް މި އޮ  30މިހާރު ޖޫން  

އިތުރަށް އަދި  ނުވަތަ    05  ދެން  ވޭތުވެގެން ސް ޔަވަސްވިދު  10ދުވަސް  ނިންމިޔަސް  ކަނޑައަޅާފަ  ޑެޑްލައިންއެއް  ފަހުން  ލާފަ   

ދުވަސްތަކަ މި  އެހެންވީމަ  ދުވަސްތަކެއް،  އެަބއޮތް  ލިގޮސްފައި  ކައުންސިލަށް  ނެށް  ކުއްޔެއް  ހަމަޖެއްސެ ބެންވާ  ގޮތަކަށް  ން ޣޭނެ 

 އެަބޖެހޭ، ޝުކުރިއްޔާ. 

 30ފަ، ރިޟްވާންގެ  އަށް ހުށަހެޅިގޮނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް އެބަހުރި މި އެޖެންޑާމަ ވަރަށް  ރު ހަހާޅު، މިކަފުވާހަރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

ހުށަހެނޯޓިސްއެދުވަހުގެ   މޭޔަރގެ  ޑެޕިއުޓީ  އެންގުން،  ހުސްކުރަން  ތަން  ދީފައި  އަޅުއް  ޑެޑްލައިންއެއް  މި ގަނޑުމެން  ޅުމަކީ 

 ންގުން، އި ސިޓީއަކުން އެފަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްންއެއް އަންގާނެ ޑެޑްލައިަބއްދަލުވުމުގައި ނުނިންމާ ތަން ހުސްކުރަން އަ

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

 ވާހަކަފުޅު 

 ނިމެންދެން ދު ގޮތެއްމެސަލައާއި، މައްރަންއެދެން ތަން ބަންދު ކު  ކޯޓު އަމުރަކަށް ން،  ނަށްލާހަގަ ކޮފާ އަދި    ޅުއަޅުގަނޑު އެއް ތަންކޮ

 ،  މަށްކޯޓު އަމުރަހަށް އެދު

 ކަފުޅު ތުން ދެއްކެވި ވާހަ ސަ ރިޔާ 

ފު ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިރަތަމައެހެންވީމަ  އަހާލަނީ  މި  ހު  ރިޟްވާން  ހުލަރ  ނޯޓިސްއެއް   05ޅުމަށް  ށަހެށަހަޅާފައިވާ  ދުވަހުގެ 

ރައްވާ މެންަބރެއް ޭބނުންވާނެ، ތާއީދު ށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުއެގޮތަށް އެ ހުކުރުމަށް،  ން ބަންދު  ދީފައި ކޯޓު އަމުރެއް އޭގެ ފަހުން ނެރު

ހުރިކަމުގައި  މެންަބރެއް  މެންަބރެ  ކުރައްވާ  ކުރައްވާ  ތާއީދު  އެދެން،  ދެއްވުން  ވޯޓް  ނެ އްވާނަމަ  ހުށަހެޅުން   އެ  ވާނަމަ  ތްކަމުގައި 

 މުއްދަތެއްދުވަހުގެ    30  ،ހެޅުންސިލަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަކީ ކައުންޅުމަދެން އަނެއް ހުށަހެބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ،  

 ؟ދެއްތޯ

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

 ދުވަސް، 30ވޭގޮތަށް ހުސްކުރަން އް ނުކުރެއާމަލާތެން، ވިޔަފާރީގެ މުށްލާނަކޮއިސްލާހު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުން

 ހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވާ ރިޔާސަތުން  



 
21ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

ތާއީދު ކުރައްވާ   ، މި ހުށަހެޅުމަށްދުވަސް  30ތަށް ތަން ހުސްކުރުމަށް ސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރެވޭގޮމިއަދުން ފެށިގެން ވިޔަފާރީގެ އެއްވެ

ވާނަ އެދެން،   މެންަބރަކު  ކުރެއްވުން  ތާއީދު  ހުށަ   03މަ  ހު  ހެޅުމަކަށްވަނަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ން ށަހެޅުމިވަނީ 

ށް ތާއީދު ކުތައްވާ ށް، މި ހުށަހެޅުމަކު ލިޔުމުން އަންގާގޮތަށް ތަން ަބންދު ކުރުމައަކާއި އެއަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފައި ޑެޑްލައިން

 ވާނަމަ އަންގާލަދެއްވުން އެދެން، ރަކުމެންަބ

 ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފަ، މަޖީދާ މި ރއުންސިލަހެޅުމަށް ކަމި ހުށަ     

ށަހެޅުމެއް ވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިރިޟްވާން ހުލުކުރާނެ ގޮތަކަށް  ހުން އަމައޭގެ ފައެ ނިމުނީ އެހެން ނަމަވެސް    ބެހޭގޮތުން  އެ މުއްދަތާއި 

އަމުރެއް ކޯޓު  ދަށުން  އެއީ  ބަންދުކުރުމަގެ  ހުސްތަން  ޑެޑްލައިންގަ  އެ  ވާނުކޮށްފިކަމަށް  ހުށައިތުމަ،  ނަށް  އެރު  އޮހެޅުމެއް   ތޯ ތްަބ 

 ލަދެއްވުން އެދެން، ން އަންގާމެންަބރުވާ ށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްއެ ހު؟ ތެއްޑެޑްލައިންގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮ

 ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.ލުމަށް  ހެންގެ ހުށަރ ރިޟްވާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ     

ގޮތަށް ޑެޕިއުޓީ ޑްލައިންއެއް ދޭވަރާކޮށްފައި ޑެން، އަޅުގަނޑުމެން މަޝްނަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލާށް އަޅުގައެހެންވީމަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަ

 ރުމަށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން،  ށް އަމަލު ކުހެޅުން އެގޮތަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަމޭޔަ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި ރު މެންބަ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 02 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 01 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 02 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްކިގޮތަކަވަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 



 
22ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 އްމަދުމުޙަ ޟްވާންރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް އިރާ ސިޓީ ކަފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާކުޅުދުއް .3

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .5

 ންބަރުން:ވޯޓް ދެއްވި މެ ންނަކަމަށް  ފެ

 މަދުޢަލީ އަޙް ޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލްއްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .2

 ން:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރު 

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް އިރާ ސިޓީ ކަފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާކުޅުދުއް .1

 : މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި   ށް ނުފެންނަކަމަށް ވަކިގޮތަކަ

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .1

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .2

ކޮ      މަޝްވަރާއެއް  އިތުރު  ޑެޑް އެހެންކަމުން  ލައިންއެށްފައި  ކަނޑަ  ސިއައް  އެންގުމަށް  ކުޓީއަޅާ  އެބޭފުޅުންނަށް   02ން 

 ން ނިންމެވިއެވެ.އި ރިޔާސަތުންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގަ މެ

 ޅު ކަފު ކެވި ވާހަ ރިޔާސަތުން ދެއް 

އަޅުގަ ވޯޓަދެން  އަޅުގަނޑުމެނޑު  އަހާލާނީ  ކަނޑައެކަށް  ޑެޑްލައިން  އަމަލުކުރާނެން  ފާސްކު  ލުމަށްފަހު  ރިޟްވާން ރުމަށްގޮތެއް   ،

އަލުގަނޑުމެންނައްވާށަހަޅުހު ތަން  ދަށުން  އަމުރެއްގެ  ކޯޓު  ހުށަހެޅުން  ފެފައިވާ  ކުރަން  ހަވާލު  މެންަބރުށް  ދެއްވުމަށް ންނަ  ވޯޓް  ން 

 ،  ންވާލަހުޅު

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި ރު މެންބަ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ



 
23ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

 04 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 01 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްކިގޮތަކަވަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްލް ރ އަލްފާޟިޓީ މޭޔަ އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް އިރާ ސިޓީ ކަފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާކުޅުދުއް .3

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ ލާއަލްފާޟި މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .5

 ންބަރުން:ވި މެ ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއް 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް އްފުށީ ސިޓީ ޑެޕިއުކުޅުދު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްލް އަލްފާޟި މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް އިރާ ސިޓީ ކަފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާކުޅުދުއް .3

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .4

 ންބަރުން:ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެ 

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ނު މެދު ދެކު ދުއްފުށީޅުކު .1

ދެއްވާފައިވާ  04އެހެންކަމުން        ވޯޓް  ޑެޑްލައިންމެނަްބރުން  އަމުރަކުން  ތީ  ކޯޓް  ހަމަވުމަށްފަހު   ންސިލަށްކައުއެބިން   

 ން ނިންމެވިއެވެ.ށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުހަވާލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަ

 

 

 05ބަރު  ނަން ންޑާ  ޖެ އެ 
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 ކުނިކޮށިން ކަޅުވެލި ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 

 ސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާ 

ތު، މި ޓަށް ޖަމާވެފަ އެބަހުރި މިވަގުކަޅުވެލި ކުނިކޮށްަބއިވަރު  ށް  ވަރައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އިނގިވަޑަ

ަބއިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ އް  ތެމެދު ގޮއިރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާނެ ގޮތަކާ  ވެލި ނިންމުން މިވަނީ، ދެން މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސްގައި 

 ، ންށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެންަބރުން ބަހުސްކުރުމަ

 ޅު  ފު ކަ ދެއްކެވި ވާހަ   ދު އޫ  ދާ ދު މަ މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

ޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ހިލޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެލި ދޫކުރަން، މީގެ މަޝްވަރާކޮށް އަޅުގަނ  ކަމާއިމެދުން މިނޑުމެ ރ، އަޅުގަކުރިއްޔާ މޭޔަޝު

މައްސަކައަކީ ތަންކޮޅެއް މަދުން ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގެން މި ދިމާވާ  ނުން ވިއްކައިޓަން ވެލި ދޫކޮށްފައި ވަނީ ޓަނުން،  ކުރި

ލިުބމުގަ ދަތިތަކެ ދިވެލި  އެަބ  ކުރެވެނީ ހަމަ ހިލޭ ދި، ދެމާވޭއް  ޮބޑަށް މި ތާއީދު  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ށްފައި ކޮނުމަށް، ހިލޭ ދޫން 

 އްޔާ، ށް ވެލި ދިނުން، ޝުކުރިއެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަ

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

ށްލަން ކޮވެސް ތާއީދުކުރަން، އަޅުގަނޑު ފާހަގަޑުއަޅުގަނކުރެއްވިގޮތަށް    ގައޫދު ފާހަރ މުޙައްމަދު ދާކައުންސިލަ   މޭޔަރ،ކުރިއްޔާ  ޝު

އުލާނެއް ކުރާއިރުގައިވެސް އެކަން ޑުމެން އިނ، އެހެންވީމަ އަޅުގަތަޅާއި ޕްލާސްޓިކާއި ހުރި ވެލިވަރު ކޮއިަބން އެ ވެއްޔަކީ ވަރަށްބޭނު

ޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅުންވެސް  ށް އަޅައިގެން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނގޯނި ގޯންޏަތަކެއް  އްޔިތުންއެދެން، ދެން އެއީ ރަ  ހަމަރަން  ފާހަގަކު

ޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން، އެގޮތަށް މަނާލުން އަސްފައިވެސް މަގުމަތީގައި ނުބެހެއްޓޭގޮތަށް ހި ގެންގޮން ގޯނިދާނީ، ދެފުރާނައިގެންހެން ގެން

ބަހައްމަގުމަތީގަ ވާނެއި  ނުސާފުވާގޮތް  ތަން  ވާނަމަ  އަނެއްކަމަޓައިފިކަމުގައި  ދޫކުރާ،  ވެލި  ދިވާލުގަޑި  ކީ  ވެލި ގަޑީ،  ގައި 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް،   ގެ ފަހުން ނުގެންދެވޭނެ  06ދެކެން، އެގޮތުން ރޭގަނޑު  ށް އަޅުގަނޑު  ތަކަށް ހެދުން މުހިންމުކަމަވޭނެކަހަލަ ގޮގެންދެ

 އްޔާ،  ޝުކުރި  ކަމަކީށްލަން އޮތްހަގަކޮއެއީ އަޅުގަނޑު ފާ

 

 

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

 ފުޅު ވާހަކަ 
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މަރު ޮބޑަށް  ކޮމިޓީ  ދިޔަހުސްަބހަލާގައިވެސް  އަނެއްކުރެވިގެން  ގެންގޮސްގެން  ވެލި  މި  ރައީ  މައްސަށުތެރެކަ  އިތުރު  ލަތަކެއް އިން 

ނުވާނެފަކު ގޮތަކަށްރިމަތި  ދޫކުރުމުގެ    ދަ  ވެލި  އެކަމި  އިންތިޒާމްކުރުން،  އަޅުގަންތައްތައް  ބޮޑަށް ގޮތުން  ކޮމިޓީގައި  ނޑުމެން 

އަދިޔައީ  ބަހުސްކުރެވިގެން ނުވަތަ  ގޯނީގައި  ގޯނި  ތަނެއް  އަސްޅާނެ  އަކޮށްލަފާހަގަޑު  އަޅުގަނަ  ލު،  އަޅުގަނދުމެންނަށް  ސްލު ން 

އެތަބޭނުންވަނީ ހުސް  ނުން  އިރު  ވެލިތައް  ނިމުން  ބަނދަރުވެސް  އެހެންނޫންނަމަ  އޮތުމަކީ ކޮށްލަން،  ވެލިފުންޏެއް  ޮބޑު  އޮތްފަދަ 

 ކަށް ވެލިތައް ހުސްކޮށްލުން، ޝުކުރިއްޔާ، ވަހަ އަހާވެސްވީމަ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ވީޑު ހަމަ ކަންޮބޑުވާކަމެއް، އެހެންއަޅުގަނ

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   ދު އޫ  ދާ ދު މަ މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   އުންސިލް ގެ ސިޓީ ކަ ރު ދާއިރާ އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

ަބޑުމެންނަށް  ނހުރީ، ދެން އަޅުގަވެލި މިޅުށް ަބއިވަރު ކަރަވަ  ދެން އެބަހުރި، ދެން ތްތަކެއްވެސް  އިވަރު ގޮކަޅުވެލި ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ކަޅުވެ އަމިއްލައައަޅުގަނޑުމެން  ނަގަންލި  ބޭނުންވާ ސީލަތާއިވަ   ތައްމަސައްކަ  ށް  ތަންކޮޅެއް  ހުރިގޮތުން  ކަންކަން  އެ  ވަގުތާއި   

ވަރަށް   ނޑުޅުގައަ  ،ކުލާކުވުމާއިއެވެސް ވެހިކަލްތައް ހަ ސްގެދަތިތަކެއްވޭ، ޕަބްލިކްވޯށް ތަންކޮޅެއް  އްޗިހި ގެންދިޔުމަތަންތަނަށް އެ އެ

އަދިވެސް ވެލިގަނޑުގައި    ޮބޑަށް  މީ  އެދޭކަމެއް  އެތަންތަބޭނުންކުރެ  އިންދަން    ގަސްހަމަ  ކަޅުވެލި  ދިމާލަށް  އެވޭ  ޅުން، ނަށް 

ގަ އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަ  ،ނެސޭހަވާހެއްގައި އެ ގަސް އިންދަން ފަސަ ންދަން ބޭނުންވާ ދުވަކަމުން އަޅުގަޏޑުމެންނަށް ގަސް އިއެހެން

ޓާ ކުރުން، ދެން އާޠިފާ ސް ފިލްވާ އަދިވެވެމްކޯ ލައްފިލްޓާރ ކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ކަޅުވެލި  ކޯށްލަން ހަމަ އެ ވެލި އަދިވެސް  

ތެކުރެއްވިފާހަގަ   ވެލިތައް  އެ  އެބަހުރި  ކުނި  ަބއިވަރު  ވަރަށް  ހާގަރޭހެން  މެ،  ވައްސަ  ކުނިތައް  އެ  ނެތި  ކުރުންތަކެއް  ކި ނޭޖް 

ގޮތަކަށް އުސޫލެއް ނެކަހަލަ  ންދާއިރުވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުނި ނުގެންދެވޭ، ދެން ރައްޔިތުން ގެރުމަކީވެސް ފަސޭހަކަމަށް ނުވާނެކު

ން، ދެން ކަޅުވެލި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސިވެސް ރިޒާވްގެ ށް އެދެ ހެދުން އަޅުގަނޑު ވަރަހަދާ މިކަމަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް

ކޮން ރިޒާވްގޮތުގައި  ތާކު  ގޮތެއްމެވެސް  ރި ކޮށްލެވޭނެ  އެއްކޮށް  ފުނި  މުޅި  އެަބޖެހޭ،  ހޯދަން  އަ  ނޫން  ކުރާކަށް  މިޒާވް   ޅުގަނޑު 

އަޅުގަނދުމެންނަށް  ދެންނެވީ އޭގެން  ޕްލޭންތަކަށް  ،  ކުރެފިއުޗަރ  ކުރުމަސައްކަތް  ގޮތަކަށް  އަޅުވޭނެ  އެދެން،  ން  އަދުވެސް  ގަނޑ 

 . ޝުކުރިއްޔާ

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

ބޭނުންވާއަޅުގަނ ފާހަގަކޮށްލަން  މިހާރުކަމަޑު  ހުސްވަމު  ކީ  ަބއިތަކެއް  ހެދިކުނިކޮށީގެ  ވެލިފުނިތަކެއް  ޮބޑެތި  ދާއިރުގައި  މި ން  ފައި 

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ކުނި މެނޭޖެ ކުރެވޭނެ ވޭސްޓް ސަސްޓައިނަބަލްކޮށް    ޑުމެންނއޮތް ކތާގައި އަޅުގަމި  ރީ، ދެން ކުރިޔަށް  ހު

ޕްލޭނަ ކުމެނޭޖްމެންޓް  އިމްޕްލިމެންޓް  އެކީގައި  އެގޮތަރެވިގެން  ކާއި  އިރުގައި  ގެއްލގޮތައަންނަ  ޖާގަ  އެތަނުގެ  ޮބޑެށް  ތި ށް 

އް ކުރިމަތިވާނެ ށް ވަރށް ޮބޑު ހުރަހެން މު އުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަރަހަމަ ގައިމުންވެސް އަޅުގަނދުމެން ކުރުމަކީ  ހުތަކެއް  ނިވެލިފު

ންނަނީ  ށް ފެޑަނކީ މުހިންމު ކަމެއް، ދެން އަޅުގަހޯދުމަ  ނެ ގޮތެއްށް ވެލިފުނިތައް ކްލިޔާ ކުރެވޭ ، އެހެންވީމަ ވީހާވެސް އަވަހަކައްކަމެ
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ށް ށް ވަރަ ށް ވާނަމަ ވާނީ ވެލި ހުސްކުރުމަބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވެން ފެށިއްޖެ ކަމަ  ގޮތުން ހިލޭ އެތަނުން ވެލިހާރު މި އޮތްމި

 ޮބޑު ާބރަކަށް، ޝުކުރިއްޔާ، 

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   ދު އޫ  ދާ ދު މަ މުޙައް އަލްފާޟިލް    ރު މެންބަ   ސިލް ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުން އުތު   ށީ ފު ކުޅުދުއް 

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް،   އްވެސް ތާކުންމެންނަށް އެޑުވަރަށް އުނދަގުވާނެ މިފަދަ ކަޅުވެލި ހޯދަން އަޅުގަނ  މޭޔަރ،ޝުކުރިއްޔާ  

އަޅގަނޑުމެ ދުވަހެއްވެސް  ބަދަލުވާނެ  ކަޅުވެއްޔަށް  ކުނިވެސް  ހުރި  ނޭ އެތަނުގައ  ވެލި ންނަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް  އަދި  ންނެ، 

އަޅުގަ ވެލި  ގިނަ  ވަރށް  މެދުޑުމެންނަށް  ނދޫކޮށްފައިވެސް  ވެމްކޯ  ކުރެވޭނެ،  އަދިވެސްރިޒާވް  އަޅުގަވެރިކޮށް  ވަ  ޮބޑަށް ރަނޑު  ށް 

އަދިވެސް  އެދެން   ކަޅުވެލިކޮޅެއް  އެކީގައި  އެހީތެރިކަމާއި  ވޯކްސްގެވެސް  ކުރެވޭނެ  ރަޕަބްލިކް  މާ އްކައު  ނޫން ގޮތެއް،  ޮބޑުތަނެއްގައި 

 ފޫޓު   20  ޓުފޫ  20އު ކުރެވިދާނެ،  މެންނަށް ވެލި ރައްކަނޑުއަޅުގައްގައިވެސް  ޓު ތަނެފޫ  20ފޫޓު     10ވަނީ  ނޑު މި ދަންނައަޅުގަ

ޭބ  ގތަނެއް އެަބ  ރައްޔިތުންވެސް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ނުވާނެ،  އުނދަގޫތަކެއް  މާޮބޑު  ގަނުނަގައިގެންވެސް  އިންންވޭ  އި ށާމަދުސް 

އެބޭފުޅުންނަ  މާރާތްއި އެހެންވީމަ  ކަޅުވެލި،  ޭބނުންވޭ  އެަބ  ޭބނުންތަކަށް  އެކި  އައަދި  އަޅުގަނށް  ދޫކުރުމަށް  ގޮތަކުން  ޑަށް ވަސްވީ 

 ފެންނަނީ، 

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

 ފުޅު ވާހަކަ 

ޮބ  ނޑުމެންގަޅުއަ ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް  ވެޑަކޮމިޓީ  ކުރެވުނީ  ފާހަގަ  އިންދުމަށާއިށް  ގަސް  ކަންކަމަށްލި  އެހެން  ކުރުމަށް،   ބޭނުން   

ބަލާނޑަގައަޅު ގޮތަށް  ތިމާވެށީގެ  ހާއްސަކޮށް  ވެއްޔަކީ  މި  ވެލިކަން  އިންދުމަށްވެސް  ގަސް  ފާހަގަވަނި  މައިށް  އްސަލަތަކެއް ރު 

އެހެންވީމަ މި ވެއްޔަކީ އަނެންހެން ބުންނަޔާމުން   ލަން،ޑު ފާހަގަކޮށްޅުގަނ ކޮށްގެން، އަ ވެލި ބޭނުން  ފާކުރެވޭ މިށް ލަދިމާވެދާނެކަމަ

ވެލިފުނިތަކެއް ވާހަކައަކީ  ން ފިޔަވާ އެހެން ކަންކަމަށް އަލުގަނޑަކަށް ނުފެެބކްފިލި ކަމަކީ ނޭ މިކަހަލަ ކުޑަކުޑަ  ކުޑަކުޑަ ކަމެކޭ މި 

ޕް ހިންޮބޑު  އަޅުގަރުމަކު  ރިޒާވް ވެލިފުނި    ގާއިރުގައި ރޮޖެކްޓެއް  ވެށްވުރެ  މި  ރަގަޅީ  މިވަގުތަށް  އަވަހަކަ  ލިފުނިނޑަށް  ށް ވީހާވެސް 

 އިރު އެ ދިމާވި މައްސަލަ،  ނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އަނެއްކާވެސް ދިމާވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބަނދަރު ހެދިހުސްކުރުން، އެހެން 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތުން ރިޔާސަ 

ކުނިކަޅުވެލެ ވެއްއްޔާއި  ހުރި  މި  ފުޔާއިކޮށީގައި  ގުޅޭގޮތުން  މިވަނީ  ދާއިރާއެއްގައި  ހަމަ ޅާ  ނަމަވެސް  އެހެން  ަބހުސްކުރެވިފައި   

ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން،  ޖެންޑާއަކީއެ ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަޅުވެލި   ން މިލަނޑު ފާހަގަކޮށްއަޅުގަ ކުނިކޮށިން ކަޅުވެލި 

ހަ ގަޑީގައި  އަޅުގަދޫކުރާ  މުއައްސަސާނމަ  ވާނަމަ  ޑުމެންނަށްވެސް  ބޭނުންވާކަމަށް  އެގޮތަށް    މިރތަކަށްވެސް  ނިންމިފައި ނިންމުން 

ނޑުމެންނަށް ޕްރޮވައިޑް ކޯށްދެވޭނެ، ދެންމި ލި އަޅުގަނަށް ވެ، ބޭނުންވާ ތަންތަދެވޭނެށް ގެންމަ ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ވާނައޮތްކަމަ



 
27ގެ   28ޞަފްޙާ:    

 

 

މި  އެޖެން ހުށްގެޅިފައި  އެންމެއޮޑާއަށް  އެއީތީ  ހުށަހެޅުމެއް  ރައްޔި    ކަޅުވެލި  ކައުންސިލަކުނިކޮށިން  ދޫކުރުމަށް  ހިލޭ  ރ ތުންނަށް 

ށް ކައުންސިލަރ ހުށަހެޅުމަ  ވާމުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިރ  މެއް، ދެން ކައުންސިލައްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށަހަޅު

ތުންނަށް ހިލޭ ދޫކުރުމަށް ލިތައް ތައްޔިގައި ހުރި ކަޅުވެށް ކުނިކޮށީހުށަހެޅުން އެގޮތަ އެ    އެހެންވީމައާޠިފާ މިވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފަ،  

 ޅުވާލަން،  ނޑު ފުރުސަތު ހުއަޅުގަ ޓް ދެއްވުމަށްންނަ މެންަބރުން ވޯފެ

 ގޮތް ން ވޯޓް ދެއްވި ރު މެންބަ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ންގެ މެންބަރު ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަންމެންަބރު ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންމެންަބރުއިވެރިވި  ަބއިޓްގަވޯ

 00 ޢަދަދު: ންގެމެންަބރު ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަ ގެންރުމެންަބދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 01 ދަދުޢަ ންގެމެންަބރުވާ އްނުދެވޯޓު  ށްކިގޮތަކަވަ

 3 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ބޭނުކުސްފާ

 :ން މެންބަރު   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދުޢަލީ އަޙްޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޓީ ޑެޕިއުއްފުށީ ސިދުކުޅު .1

 ދުއޫ ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް އިރާ ސިޓީ ކަފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާކުޅުދުއް .3

 ލީ  ޢަޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުއުންސިލް ރާ ސިޓީ ކަދާއިމެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުލް އުންސިރު ދާއިރާ ސިޓީ ކަދު އުތުށީ މެދުއްފުކުޅު .5

މެންަބރު             ފެންހުރިހާ  ކަޅުވެލި  ންވެސް  ހުރި  ކުނިކޮށީގައި  ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ރައްޔިތުނަކަމަށް  ށް ންނަހިލޭ 

 . ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެސްވިމަށް ފާދޫކުރު

 ینالمالع رب �  حمدالو

 . ނީސާ ނިމު ޖަލް   
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 މުން ން ނި  ވުން އްދަލު ބަ 

 ބުދަ  ވީ 2021 ލައިޖު 07 ނީމުނި ަބއްދަލުވުން ވަނަ 09 ގެދައުރު ވަނަހަތަރު ލްގެއުންސިކަ ޓީސި ފުށީޅުދުއްކު

 .ވެއެގަ 09:58 ގެހުދުވަ
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