
 

1ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   ވަނަ  12ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

 ުބދަ  ވ    2021  އޮގަސްޓް   11  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    12  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  09:00 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ޢާންމު ވަނަ  11ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ ފާސްކުރުން.  3.2

 އެޅުމަށް ިބމެއް ހަމަ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނ  )އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ ( ގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު 3.3

 ޖެއްސުން.

 

 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 01 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 



 

2ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4

 ޢާޠިފާ ޢަލ   އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .5

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .6

 ހ ޒިރުނުވ  މެންބަރުން: 

 (އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓ ގައި)  ންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައު .1

 

   ގެ ރިޔ ސަތު ބައްދަލުވުމު 

ޢާންމު  12ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ބެލެހެއްޓެވ     ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 12ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد ،  حيم  الر حمن الر هللا بِسم

، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން  މަރުޙަބާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް  12ވަނަ ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443މުޙައްރަމް  03ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

،  07ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވާންޖެހޭ ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ، 09:06ދުވަސް. ގަޑި  ުބދަ،  2021 އޮގަސްޓް 11

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ދާޢޫދު ހުންނެވ  އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓ ގައި. .06ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވ  ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ

 ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

 .ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންޢާންމު ވަނަ  11ގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް



 

3ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

މޯލްޑިވްސް ، 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ ފާސްކުރުން. ،02އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 )އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ ( ގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަ ޖެއްސުން.ވޯޓަރ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނ  

ވޯޓްލުމަށް  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ނެތް،  މެންަބރެއް  ޭބނުންފުޅުވާ  ގެންނަން  އިތުރެއް  އުނި  އެޖެންޑާއަށް 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްވިގޮތް ން ވޯޓް  މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

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

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ވަނަ ޢާންމު   11ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  05       

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 



 

4ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު    11ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    11 ޢާންމު  ހުރިހާ  ވަނަ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ކުރެވިފަ،މެންަބރުޔައުމިއްޔާ  ހިއްސާ   ންނަށްވެސް 

   ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 30 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .4



 

5ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ންގެ މެންަބރު  05ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  11ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ނިންމެވިއެވެ. ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ ފާސްކުރުން.  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކަން. ، ލޯގޯއިން މި ރަމްޒުކޮށްދެނ  ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  މާލިމ ންގެ ރަށެއް  ލޯގޯ މިހާރު ސްކުރ ނުން ތި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނ 

އަދި  ތަކެއްކަން.  ފަރާތް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ކަނޑުމަތ ގައި  ހޯދުމަށް  އާމްދަނ   އަާބދ އަކ   ޮބޑު  ފިރިހެނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  އަދި 

ކުޅުދުއްފުށ ގެ އާ ސިޓ  ކައުންސިލާއި އެކ  މި ފެށެނ  އާ ތަރައްޤ ގެ ދަތުރެއްކަން. ދެން ވައްުބރު މި ރަމްޒުކޮށް ދެނ  ޒަމާނުއްސުރެ 

ކުރާ އިޤްތިސާދ  މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާ ރޯނުވެށުން، ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  އެންމެ   ދުއްފުށ ގެ އަންހެން ކަނަބލުން އާމްދަނ  ހޯދުމަށްކުޅު

މައިގަަނޑު ގޮތެއްގައި ރޯނާއި ކަނޑުމަތ ގެ ހަރަކާތާއި   ފެންވަރު ރަނގަޅު އެންމެ ރ ތި ރޯނު އުފައްދާ ރައް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެސް.

 މި ފެނިގެން ދަނ .  

  މި އެޖެންޑާގައި ކޮމެންޓް ކުރަން ނުވަތަ މި ލޯގޯއަށް އެއްޗެއް ުބނަން ބޭނުން މެމްަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

ލޯގޯ ވަރަށް ރ ތި، ދެން ލޯގޯއިން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ. މި އެޖެންޑާގައި ލޯގޯއާއި އެކު ކުލަ ފާސްކުރުން  

ށް ޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަވެސް އޮތ މަ، ހަމަ އެކަނި ކުލައިގެ ނަމަކުން ފުއްދާނުލާ ކުލައިގެ ކޯޑަކާއި އެކ ގަ ފާސްކޮށް ލެއްވިއް

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ ، އޭރުން އެކި ޭބފުޅުން އެކިތަންތާނގަ ކުލަ ބޭނުން ކުރައްވާއިރު ސ ދާ އެގްޒެކްޓް ކުލައިގެ ޝޭޑް ބޭނުން ކުރެވޭ

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް، ޝުކުރިއްޔާ  

 

 



 

6ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    

މޭޔަރ، ފިރިހެން   ޝުކުރިއްޔާ  ޭބފުޅުންނަށްވެސް  އަންހެން  ގުޅޭ،  ހަމަ  ވަރަށް  ކަންކަން  ކޮށްދޭ  ރަމްޒު  ލޯގޯއިން  އަޅުގަނޑަށްވެސް 

އަޅުގަނޑު ޮބޑަށް  ވަރަށް  ދެން  މިއަންނަނ .  ކަންކަން  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ލޯގޯއިން  ގޮތަކަށް  ވާކަހަލަ  އަމާޒު  މި  މެން ޭބފުޅުންނަށްވެސް 

ން އަަބދުވެސް މިކިޔާ މިންތ ގެ ހަމަހަމަކަން މ ގެން ވަރަށް ޮބޑަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ. އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނު 

، ވަނ  ލޯގޯ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅުން ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭގެ މިކަހަލަ ލޯގޯއެއް ފާސްކުރާއިރުގައި

، އެއ  ލޯގޯގެ ަބއަކަށް ވަންޏާމުން، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މިސާލަކަށް އޭނ  ނުންތޯ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އެއ  ލޯގޯގެ ަބއެއްތޯ

އި ރާކައުންސިލް ހަމަ މިގޮތަށް ތިރ ގައިތޯ ޖަހަންޖެހޭނ ، ނޫނ  އެއް ފަރާތެއްގައިވެސް ޖަހައިގެން ބޭނުން ކުރެވިދާނެދޯ، ނޫނިއްޔާ އެވައްުބ

ބޭނުން ކުރެވިދާނެތޯ. މިކަހަލަ މި ލޯގޯ ބޭނުންކުރުމުގައި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަންނޭގެ. ހަމަ  އެަބޔާއިއެކ  އެކަނިވެސް 

އެތަން   ެބކްގުރައުންޑުގައި އެަބ އިނދޭ ވައިޓް، އެ ހުދު ކުލައަކ  ލޯގޯގެ ަބއެއްތޯ، އެއ  ހުދު ކުލަތޯ ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށްތޯ

  ކުރެވެނ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ، މިކަހަލަ ކަންތައް ތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް ފާހަގަންނަނ އެއި

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޖެހިދާނެ  ނަން  ވައްކޮށް،  ހަމަ  އެއިންނަނ   ލޯގޯ  އަޅުވާލާނަން.  އަލި  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  ކަންކަމަށް  ކޮށްލި  ފާހަގަ  ތި  އަޙުމަދު 

ހަމަ، އެކި ކަހަލަ ކަންކަމާއިގުޅިގެން އެކި ގޮތް ގޮތަށް، މިސާލަކަށް އެހެން ކައުންސިލް ތަކުގައިވެސް ނަން ހުންނާނެ   ސައިޑްގައިވެސް 

 އެކިފަހަރު އެކި ގޮތަށް އެކި ތަންތާ، އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާނ  ނަންޖަހަންޏާ ހަމަ އެއް ފޮންޓެއް. އެ ފޮންޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ 

ނޭގެ ކަނޑައަޅަން. ދެން ލޯގޯ ބޭނުން ކުރާނ  ފުލެޓްކޮށް މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން. މިދެންނެވ  މިހާރު ދެކުލައަކުން މިފެންނަނ  ކަން

ހުސް ވައިޓުންވެސް ޖެހިދާނެ، ހުސް ގޯލްޑުންވެސް ޖެހިދާނެ، ހުސް ނުލުންވެސް ޖެހިދާނެ. އޮރިޖިނަލް ލޯގޯ، އެހެންނަމަވެސް ކަޅުތާކު  

ނާނ  މިހާރު އެކަހަލަ ގޮތަކަށް، އޭތި ސިފަ އެގޮތަށް ސިފަވެފަ އިނ މަ އެނިމުނ . މި ލޯގޯއަކ  ފުލެޓްކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭ ލޯގޯތައް ހުން

 ގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްފަ އިން ލޯގޯއެއް. 

 

 

 



 

7ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 ހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާ 

، އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަން މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ހަމަ އަރާ އޮތް ރަށެއް 

އެކ  ހަމަ އެގޮތުން އުތުރު ގަނޑުަބނޑުގައި،  ދެވަނަ ޮބޑު ހަނގުރާމާއިގެ ދަތިކަމުން އަރައި ގަތުމަށް، ފައްސަތޭކަ ސާޅ ސް ދޯންޏާއި  

އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން. ދެން މިރަށުގައި ހުރި ދޯނި ފަހަރުތަކަށް ބަލާލާއިރު، ހިއްވަރު، އަޒުމް، އިހުތިޖާޖަށް މާލެއަށް ދިޔަކަން  

ތެލި ހިޔާލު، ފާޅު، އުތުރު، ކޯމަސް، ކުރަނގި ދެން ދިވެހި ގޯތި ަބއްތެލި، އަލިވާގެ ަބއްތެލި، މޫނިމާ ަބއްތެލި، ދޮން ތުއްތުޭބ ޮބޑު ަބއް

މޭލު   160ވަނަ އަހަރު އިންޖ ނުއެޅ ، އިންޖ ނުއެޅި ދުވަސްވަރު ކުޅުދުއްފުށ  ޮބޑު ަބއްތެލި އެަބވޭ    1968ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ.  

ޭބރަށް ހުއްޓިގެން ރިޔަލުގައި ކޮޅުނަބށް ގޮސްފައި، ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ރޯނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރުއެއް 

އެ އަނެރަށް.  މައްޗާއި  ކަނޑު  ކައިޓް ސާފަރުންވެސް  މިހާރު  ކޮށްފައިވޭ.  އެކްސްޕޯޓް  ކުޅުދުއްފުށިން  ރޯނު  ވެސް  ހެން އްޒަމާނުގައި 

، އެގޮތަށް ަބލާއިރު ކަނޑުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރަސްކަން ކުރާ ރަށަކ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށްވެފައި، އެގޮތުން ރަސްގެފާނުގެ  ގުޅިފައި

    ކުލައަކ ވެސް ގޯލްޑް ކުލަ ކަމަށްވާތ  ގޯލްޑް ކުލަ ޭބނުންކޮށްފައި ވާތ ވެ ވަރަށް ސަޅި ހަމަ. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާނ  އެހެން ޭބފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން މި ލޯގޯ ވަރަށް ފުރިހަމަ، އެއ  ރޯނުގެވެސް  

އެވި ރިޟްވާން  ދެން  މެޗްވޭ.   އެަބ  އެވެސް  ހަމަ،  ގޯލްޑް  ކުލައަކ   ރޯނާއި އަސްލު  ކުލައަކ ވެސް  ރަސްގެފާނުގެ  ފަދައިން  ދާޅުވި 

ރަން ގުޅުންހުރި ކުލައެއް. އެހެންވ މާ މި ލޯގޯ ފަރުމާކުރެއްވެވި ޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް ސާަބސް، ވަރަށް ފުރިހަމަ ލޯގޯއެއް. މ ތި ބޭނުން ކު

 ނެ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވެސް އެވިދާޅުވި ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރ މަ ރަނގަޅުވާޭބފުޅުން ހަމަ ހުރިހާ

 

 މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  

ލޯގޯ. ދެން  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދެއްވައިފި ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަމާއި އެއްޗެހި، އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާލާނ  ވަރަށް ރ އްޗޭ މި 

ދެން   ތައް. ދެން ޢަލ   ވިދާޅުވިހެން ކުލަ ކޯޑް ފާސްކުރ މަ ރަނގަޅުވާނެހެން ހ ވަނ .ޕޮއިންޓްއަޙުމަދު ކިޔައިދެއްވައިފި ފާހަގަކުރެވުނު  

ދެއްވިކަމަށްޓަކައި، އަޅު ފަރުމާކޮށް  ލޯގޯއެއް  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ރިޟްވާންއަށް،  ކައުންސިލަރ  މޭޔަރަށާއި  އަދާކުރަން  ޝުކުރު  ގަނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުންނާނ  އެ  ފުލެޓްކޮށް  ހަމަ  ކަނޑައަޅާލެވިދާނެ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތައް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ކުލަތަކެއްކަން، ލޯގޯ  ކޮން   

އޮރިޖިނަލް ލޯގޯ މިހާރު މިފެންނަން އިންގޮތަށް، އެގޮތުން ލޯގޯ އެހެންނަމަވެސް   ލޯގޯގެ އަސްލު މިއަދު ފާސްކޮށްލަން ބޭނުންވަނ ، 

ކުލަ އިން.   ފާސްކޮށްފަ ދެން ކުލަ ފާސްކުރުން، މިހާރު މިއިން ދެކުލަ، ކަމު ދަންޏާ އެގޮތަށް، ދެން ކަލާ ކޯޑް ނެގޭނެ މިހާރު މިއިން

ފެންނަން މިހާރު އަނެއްކަ ފޮނުވާލާފަ ގްރޫޕްގައި، ލޯގޯ ކުލަވެސް އެނގޭނެ ތަންކޮޅެއް    ދެން ފޯނުގައި އިންނާނެ ތަންކޮޅެއް ރ އްޗަށް 

 ރ ތިކޮށް. 

 

 ޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފު 

 ލޯގޯ މިއަދު ދައްކާލާ ފާސްވެއްޖެއްޔާ ކިހާ ދުވަހެއްގެ ތެރޭތޯ ލޯގޯ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނ ، ފަށާނ  

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިއަހަނ  ފާސްކުރަން އެލް.ޖޭއަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ. ފާސްވެގެން އައުމާއިއެކު ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ރަސްމ  ލޯގޯއަކަށް ކަމުދާކަމުގައި ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށް. 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

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

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ފާސްވިކަމުގައި   ގެ ލޯގޯ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

  އެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވި

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޑ ގައި ފާސް ދެން މިހާރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ވެސް ތި ފެންނަނ  ލޯގޯގައި ބޭނުންކޮށްފައި އިން ދެކުލަ. ދެކުލަ ކަމުދާކަމުގައި ވާނަމަ މިގަ

ކޮށްލަން މިބޭނުން ވަނ . ކުލަޔަށް ބަހުސް ކުރަން އެއް ފުރުސަތު އަރުވާންނަން ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވެސް، ބޭނުން ފުޅުވާ  

ޓެއް  އުންސިލަރުންނަށް. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބޭނުންނޫން ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ދާން ޖެހޭނ . ކުލަޔާއިމެދު އެެއްވެސް ކޮމެން ކަ

ދުއްފުށ   އިންކަމުގައި ވާނަމަ އަދިވެސް އެއް ފުރުސަތުދެން. ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު މިހާރު މިއަހަނ  ވޯޓަށް، މިހާރު އެއިން ދެކުލަ ކުޅު 

 ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ރަސްމ  ދެކުލައިގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރަން ފެންނަ ކައުންސިލަރުން ވޯޓްދެއްވެވުން އެދެން.       
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ގެ ރަސްމ  ދެކުލައިގެ   ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް  

  ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ގޮތުގައި ނޭވ  ުބލޫ އާއި ގޯލްޑް

 

 

 

 



 

11ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 30އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

)އެމް.ޑަބުލިއު.އެސް.ސ ( ގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު  މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނ    •

 އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު  ަބއްދަލުވުމަކުން އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ  ގެ  ކުރިންވެސް ވާނ  ކައުންސިލްގެ  އެގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން 

ސ ގެ ަބދަލުކުރުމަށް ރޯހައުސް ތަކުގެ އިރުމަތިން ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލްގެ އުތުރަށް އޮތް ިބމަށް ނިންމުމެއް ނިންމާފަ. އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.

 ސ ނިއަރ މޭނޭޖްމެންޓްގެ ވެސް އެދިލެއްވުން މިއޮތ  އެތަން އެހާޮބޑަށް އައިޑިއަލް ނޫން ކަމަށް، އެޭބފުޅުންނަށް ހައިޓް ރެސްޓްރިކްޝަން 

މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ނުކުރެވޭނެކަމަށް.  ޤާއިމް  ޓޭންކްތަކެއްވެސް  ކުރަން  ިބލްޑް  ކެޕޭސިޓ   އަކަށ ގެންވާވަރުގެ  ހުރުމާއިއެކު 

ޓަނުކަމަށް، ދެން އެޭބފުޅުން މި   800ފާހަގަވަނ  ރަށުގެ ފެން ރިޒާވަކ  ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއްކަން، އެތަނުގެ ރިޒާވް ކެޕޭސިޓ އަކ   

ޓަނަށް. އެހެންވ މާއި އެފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ިބން ަބދަލުކުރުމަށް   3000ވަނ  ކެޕޭސިޓ  އިތުރުކުރުމަށް  ބޭނުން

ހޯދުމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު   ނިންމާފަ މިވަނ . އެޭބފުޅުން ރިކުއެސްޓް މިކުރ  ލައިސަންސް ޓްރެކް އޮތްތަން

އަކަ ފޫޓް ލިޭބނެ ިބމެއްކަން މިވަނ    70،000އި ލައިސަންސް ޓްރެކް އޮތްިބމަކ  އޭގެ އިރުމަތިން އޮތް ަބޔާއި އެއްކޮށްލައިފިނަމަ  ގޮތުގަ

ިބމަކ  ފާހަގަވެފައި. އެއަށް ވުރެ މާ ޮބޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއް ހިންގިދާނެފަދަ ިބމެއްކަމުން މިހާރު މިހުށައަޅާ  

ިބން އެމް ސައިޒްގެ  ޭބނުންވާ  އެ  އެޭބފުޅުން  އެކ ގައި  ތަންކޮޅަކާއި  ކުނިކޮށިން  ދެކުނުން  ިބމުގެ  އޮތް  މިހާރު  .ޑަުބލިއު.އެސް.ސ  

 ކަނޑައެޅުން. މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެމްަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު އަރުވަން. 

  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް 

ޓޭންކް ތަކާއި އެއްޗިހި މި ހުރ  ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ހަމަ   ކޮޅުން އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ ދެން އެއާޕޯޓްގެ އުތުރު

އަސްލުގަ ޓޭންކްތަކާއި   ތެރޭގައި  ޭބނުންވަނ  އެއަރޕޯޓެއް ހެދިގެން އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްއަށް އަންނައިރުގަ އެތަނުގަ ަބއުންޑަރ  އޭރިޔާ

ދާރު ކުޑަކޮށް ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް، އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއްޗިހި މިހާހިސާަބށް އައި އިރުގަ ހުރުމަކ  ވަރަށް ޒިންމާ

މި ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް އެއަރޕޯޓް ަބއުންޑަރ  އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗިހި ކްލިޔަރކޮށް އެ އިންނަ ސްޓޭންޑަޑަށް ގެންއުމަށްޓަކައި  

ކްޗަރ މޫވް ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ގޮތުގައި ދެކެން، އެހެންވ މަ ސްޓްރަރާިބން ހަމަޖައްސާ އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ ގެ އިންފް
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ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން   ސްތައް ނިންމާ އެޭބފުޅުންނަށް އަންގަވާ އެޭބފުޅުންގެ މަސައްކަތްވެސް އަވަވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ިބމުގެ ކަންތައް

 ކެން، ޝުކުރިއްޔާ. ާބރު އެޅުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެ

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

އެވަނ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ކުރ ގެ ނިންމުމަށް ރިއާޔަތް ކޮށްލާނަން، ކުރ ގެ  ނިންމުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި  

 އެއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާފަ، އެއ  އެ ހޮޅިލައިން ތަކުގައި އެ އެޅިގައި އިންނަ ގޮތަށް ބަލާފަ

 ތަކެއްވެސް އެަބހުރި   ގޮތެއްވިޔަސް އެޭބފުޅުންގެ އެހެން ަބއިވަރު ކޮންސާން  އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ލޮކޭޝަން ކަމަށް ަބލާފައި، ކޮންމެ

އެއ   ކަމެއްހެން،  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ހ ވަނ   އަޅުގަނޑަށް  ކުރުމަކ   މޫވް  އެތަނަށް  އެހެންވ މަ  ލިިބފަ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

، އެތަނަށް ހިއްސާކޮށްފައި  އޮޕަރޭޝަންސްއަށް ހުރި ދަތިތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިތަކާއި މިކަހަލަ މިހެން ަބއިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި

ކުރުމުގަ މިހާރު އެންމެ ޮބޑަށް ިބމެއް ނެގިގެން މިދަނ  ކުނި ކޮށިން އެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ، އެހެންވ މަ ަބލާއިރުގަ   މޫވް

ވަރަ ފަރާތުންވެސް  ވެމްކޯގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސެންޓަރގަ  މެނޭޖްމެންޓް  އަދިވޭސްޓް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  އެއަށްވުރެވެސް  އެތަން    ށް 

ންއެއް ފާހަގަ ޖް ކުރެވޭނެކަމަށް، ދެން އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  އެތަނަށް މޫވްކުރުމުގައި ހަމަ އެކަނި އެންމެ ކޮންސާކުޑަވެގެންވެސް މެނޭ

މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަންޔާ ފެން ގެންގުޅުމަށް އެ  ިބން އެހާ ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް،   އަންދާއެއ  ކުނި އެތަނުން    ،އެވަނ   ދެއްވާފައިކޮށް

ކަން އެކަހަލަ  ދުދެން  އާއި  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ   ސައިޑަކ   ގެންގުޅޭ  ހާއްސަކޮށް  ކުނި  ވޭސްޓް   ރުކަން  ަބލާފަ  ކަމަށް  ސައިޑް 

ގޮތަކަށް  ޭބނުންކރާ  ިބން  މި  ކައިރ ގަ  އާއި  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ   އެއްޗިހި  އެ  އިމާރާތްތަކާއި  އެ  ސެންޓަރ  މެނޭޖްމެންޓް 

ށް ކެނޑިގެންދާނެކަމަށް ޑުމެންނަށް އެ ފަނަށް ކުނި ކޮށ ގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރު ހަމަ އެއްކޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނ

އެހެން ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލު ކުރަނ ، އެހެންވ މަ   ޖެއްޔާމުންއްވެ  ، އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް އެގޮތަށް އެކަން ަބއްޓަން ވޭެބލެ

ދެން އިތުރަށް ދިމާވާނެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް، އެހެންވ މަ އެގޮތަށް ށްގެންނެއް  ލު ކޮން އެތަނަށް ަބދަ ބި އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެ  

 ހަމަ އަޅުގަނޑު ތާއ ދު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ޑެޕިއުޓ ގެ ވާހަކައަށް އަޅުގނޑު ތާއ ދު ކުރަން، އެއ  އެއަރޕޯޓެއް ތެރޭގައި މިހާ ދުވަސް ވާއިރު އެކަހަލަ އިމާރާތެ

ނޫންށ އެކައެންމެ  އެއ   ހުރުމަކ    ގޮތެއް  ކުރަން  ގެންވާ  ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑު  އިމާރާތް  އަވަހަށް  އަދި  ،ކަމަށް  ތަނަކަށް   އެ  އެހެން 
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. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އިތުރު ކަމަކ  ފެނުގެ ރިޒާވެއް ޭބއްވުމަކ  ރަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު ކުރަންަބދަލުކު

ޓަނަށް ަބދަލުވެގެން ދިއުމަކ  އިތުރު   3000ޓަނު، ދެން އެ    800   ހުރ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ، މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް މިހާރު

ކުރަން ކަމަށް   އް،ކުރިއެރުމެ ޭބނުންފުޅު ވަނ  ފެނުގެ ރިޒާވް އިތުރު  ިބމެއް  ޮބޑު  އެޭބފުޅުން  ޭބނުންވަނ   އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

އެކަންތައްތައް ، އެހެންވ މަ އެގޮތަށް، އެޭބފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް    އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކު ޭބއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނ  

   އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ކޮށް ނިންމުމަކ  އަވަހަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެންމެ ޮބޑު ކަންޮބޑުވުމަކަށް   އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލާނަން  އިތުރު މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރުމަށް ޭބނުންފުޅު ނުވާނަމަ

ކައުންސިލަރ  ހަމަ  ކުރާއިރުގައި  ަބދަލު  ސެންޓަރ  އޮޕަރޭޓިންގ  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ ގެ  ކުރެވުނ   ފާހަގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރިޔަށް   މައްސަލަތަކެއް  އިތުރު  ސަަބުބން  ަބދަލުގެ  އަންނަ  އެ  ލައިންނަށް  ހޮޅި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  އެ  އޮތްތާއި އަޙްމަދުވެސް 

.ސ ގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގެ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރެދާނެތޯ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ތަފްސ ލުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް

 ރުމިހާ  ކުރެވި ދެން ހަމަ ޓެކްނިކަލް ޭބފުޅުންނާއި އެކ  ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލ ގައި އަޅުގަނޑުމެނަނަށް  ސާއެމް.ޑ  އާއިވެސް ހިއް

އަޅައިގެން  ޭބރަށް  އިތުރަށް  ހޮޅިލައިންއެއް  ވާކަމަށް،  ހޯދިފައި  ގޮތްތައް  ހައްލުކުރެވޭނެ  އެކަން  އެޭބފުޅުންނަށް  މިދަނ   އެނގިގެން 

 އަނެއްކޮޅަށް ގުޅަން ޖެހުނުކަމުގައި ވ ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ދިމާނުވާނެކަމަށް، އިތުރު މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރުމަށް 

ޭބނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި އަހަނ  މިހާރު ކުނިކޮށްޓާއި އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ ގެ ދޭތެރޭގައި އެއިން ތަން 

 އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ ގެ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓާރ އެޅުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް، މިގޮތަށް ފެންނަ ކައުންސިލަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން، 

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގ  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

  هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 މަޖ ދާ ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު .5

މެންަބރުން             އަޤުލަިބއްޔަތުން  ހުރިހާ  ކޮނިކޮށްޓާއި ގެ  އެޅުމަށް  ސެންޓަރ  އޮޕަރޭޓިން  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ ގެ 

 ފެންޕްލާންޓްގެ ދޭތެރޭގައި އޮތް ިބން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  

 

هالعالمين رب لله والحمد
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