
 

1ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   ވަނަ  13ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

 ުބދަ  ވ    2021  އޮގަސްޓް   18  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    13  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  11:17 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  12ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ރ ޖަނަލް ދަނާލު އެޅުމަށް އެޅުމަށް ިބމެއް ކަނޑަ އެޅުން. 3.2

މަށް އެދިލައްވާފައި އޮޑި ހަރުގެ ިބމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރު 266-D/INDIV/2021/17(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންަބރު: 3.3

 .ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

 ފޯރުކޮށްދޭނެ އެޙިދުމަތް، ނުވާތ  ލައިފައި ކުރިމަތި ަބޔަކު އެއްވެސް ހުޅުވާލުމުން އަށް ިބޑް ހިންގުމުގެ ސްކޫލް ޕްލޭ 3.4

 ނިންމުން.  ގޮތެއް ކުރާނެ އަމަލު ދެން ހޯދުމުގައި ަބޔަކު

 .ހަމަޖެއްސުން ގަޑިއެއް ލެވިފައިވާ ހުޅުވާ ކުރުމަށް ަބއްދަލު ކައުންސިލާ ރައްޔިތުން ވެސް ހަފްތާއެއްގައި ކޮންމެ 5.3

 ހަމަޖެއްސުން. ިބން އަށް ”ޑެއިޒ ވ ލާ“ ނެގިފައިވާ މަޝްރޫއަށް އެއާޕޯޓް 6.3

 ކަނޑައެޅުން.   ިބމެއް އަކަފޫޓުގެ 3000 އެޅުމަށް ޝޯރޫމް އައު ގެ އޯ.ޓ .އެސް 7.3

 

 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 07 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 00 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 



 

2ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .5

 ޢާޠިފާ ޢަލ   އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .6

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .7

 

   ގެ ރިޔ ސަތު ބައްދަލުވުމު 

ޢާންމު  13ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ބެލެހެއްޓެވ     ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 13ކުޅުދުއްފުށި 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  13ވަނަ ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443މުޙައްރަމް  10ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

،  07ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވާންޖެހޭ ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ، 11:17ދުވަސް. ގަޑި  ުބދަ،  2021 އޮގަސްޓް 18

. އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  07ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވ  ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ

ޢާންމު ވަނަ  12ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ



 

3ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

ރ ޖަނަލް ދަނާލު އެޅުމަށް އެޅުމަށް ިބމެއް ކަނޑަ އެޅުން.  ،02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ކުރުންަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް

އޮޑި ހަރުގެ ިބމުގެ މުއްދަތު  266-D/INDIV/2021/17(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންަބރު:، 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  ސްކޫލް ، ޕްލ04ޭއެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުންއިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު 

 ދެން ހޯދުމުގައި ަބޔަކު ފޯރުކޮށްދޭނެ އެޙިދުމަތް، ނުވާތ  ލައިފައި ކުރިމަތި ަބޔަކު އެއްވެސް ހުޅުވާލުމުން  އަށް ިބޑް ހިންގުމުގެ

 ަބއްދަލު ކައުންސިލާ ރައްޔިތުން ވެސް ގައިހަފްތާއެއް ، ކޮންމ05ެނިންމުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ގޮތެއް ކުރާނެ އަމަލު

  ”ޑެއިޒ ވ ލާ“ ނެގިފައިވާ މަޝްރޫއަށް ، އެއާޕޯޓ06ްހަމަޖެއްސުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ގަޑިއެއް ލެވިފައިވާ ހުޅުވާ ކުރުމަށް

 ިބމެއް އަކަފޫޓުގެ  3000 އެޅުމަށް ޝޯރޫމް އައު ގެ އޯ.ޓ .، އެސ07ްހަމަޖެއްސުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ިބން އަށް

 ކަނޑައެޅުން.  

 

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

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 07 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 06 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 06 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3



 

4ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

 ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ވަނަ ޢާންމު   12ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  06       

 ތުން ނިންމެވިއެވެ.ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަ

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު    12ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    12 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  

 07 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 06 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 06 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 40 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

5ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ންގެ މެންަބރު  06ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  12ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ނިންމެވިއެވެ. ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ރ ޖަނަލް ދަނާލު އެޅުމަށް އެޅުމަށް ބިމެއް ކަނޑަ އެޅުން.  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ބަލާފައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި މިހާރު މިއިން ސަރަޙައްދަކ  އަތޮޅު އޮފ ހުގެ ފަހަތުން އެ 

ފުރުސަތު މެމްަބރުންނަށް  އަށް ަބހުސް ކުރުމަށް  މި އެޖެންޑާއަކަ ފޫޓްގެ ިބމެއް ދަނާލަށް ހަމަޖެއްސުމަށް،    5000އޮތް ިބން. އެތަނުން  

   ހުޅުވާލަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

 ރ ޖަނަލް ދަނާލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ އިން ހަމަޖެހިފައި މި އިނ  ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލް އެކްސްޓެންޑް ކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން 

ދ ން ސްކޫލްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅިގެން އްބިން. ސަަބަބކ  ޢަފ ފު ކަމުދޭ މިހާރު މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން  ކަމަށްވާތ ، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް

ޅޭ އަންނަ ތަނަކަށް ވާތ ވެ ސްކޫލާއި ކައިރިވުން. ދެން އަނެއް ސަަބަބކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، މިހާރު އެިބމަކ   މ ހުން ދިރިއު

ކައިރ  ހުހަށް ދޫކޮށް ިބމެއް. އެތަނުގައި ފެން އާލާވެގެން މަދިރި ގެތަކެއް  އަޅާ ނުލެވިފައި އޮތް  ިބމެއް، އަނެއްހެން  ލެވިފައި އޮތް 



 

6ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

ހަލަ ގިނަވުމާއި މިފަދަ މައްސަލަ ތަކެއް އެަބ ކުރިމަތިވޭ އެިބން އެގޮތަށް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތ މައި، އެހެންވ މާ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަ 

އެހެން މ ހުންނަށްވެސް ހިއްފަސޭހަ ތަނަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެތަނަކ  އެހިސާުބގައި ދިރިއުޅޭ  ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިއްޖެ  

ކަމަށް ޤަޫބލު ކުރެވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލާންނަން ރަށުގެ އާންމު އެކްސެސް ރޯޑު )ތާރު އެޅިގެން ހެދިފައި ހުރި މަގުތައް( 

އިން ލިސާެބއް މިތަނަކ ، އެހެން ވިމާ ކިޔަވާ ކުދިން އުޅޭ ތަނަކަށް ަބލާއިރުގައި އެކްސެސް ރޯޑް ތަކާއި މާދުރު ނޫން ހިސާެބއްގައި  

 ޝުކުރިއްޔާ     ތަކާއި ކައިރ ގައި ހުރުން، މިއ  ވެސް މި ިބން އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަ ސަަބެބއް.

 

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

ހަށް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވި ކަންތައް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވެސް އެ ވިދާޅުވ ، އެިބމަކ  ހަމަ ަބއިވަރު ގޯތިތަކެއް ތެރޭގައި ހު

 އޮތް  ވުމުގެ ކަންތައް ވެސް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ ، މަދިރި އާލާއޮތް ިބމެއް  އަޅާ ނުލެވި  ދޫކޮށްލެވިފައި

ިބން ކަމުދާވާހަކަ ދަންނަވާލަން،     އޮތްއެިބމުގެ ބޭނުން ހިފުނ މައި، އެހެން ވ މާ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އިން ދައްކާފައި

 ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  هللاބްދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު  

އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އެ ިބން ކަމުދާވަހާކަ، ކަމުދާ އެެއް ސަަބަބކ  މިހާރުވެސް މ ހުން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،

 އޮތް ޕްލޮޓެއް މި ޕްލޮޓަކ ، އެތަން އިތުރަށް ރ ތިވެގެންދާނެ. އަނެއް ސަަބަބކ  އެއ   ދިރިއުޅެމުންދާ ހިސާެބއްގައި ވަރަށް ހަޑިކޮށް

އަކަ ފޫޓް ނަގައިފިއްޔާ ކުރިމަތިން އެަބ ލިޭބ ވަރަށް ރ ތި ގްރ ން ޒޯނެއް.   5000އަކަ ފޫޓްގެ ިބމެއް، އެތަނުން    6000ގާތްގަނޑަކަށް  

. ިބން މިގޮތަށް އެލޮކޭޓް ވެލޮޕް ކުރާއިރުގައި ވަރަށް މުހިންމު ވާނެ ޒޯން ތަކެއްއެކަހަލަ ޒޯން ތަކަކ  ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ރަށް ޑި

އެކަހަލަ ގްރ ން ޒޯންތައް ލިޭބނެ ގޮތަށް ޕްލޭން ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކުރާއިރު ކުރިމަތިން  

  .ޝުކުރިއްޔާ ން.ކުރަން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ މި ިބ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ން އިތުރު މެމްަބރެއް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑު މި ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން ކޮމެޓ ން ފޮނުވާފައި އި

އެޅުމަށް ފެންނަ   ދަނާލު  މުގައިއަތޮޅު އޮފ ހުގެ ފަހަތުން އެއޮތް ިބ  ކޮމެޓިއިން ފޮނުވާފައި އިން ިބން،  ިބމަށް. ރ ޖަނަލް ދަނާލް އެޅުމަށް

 ދެއްވުން އެދެން، ވާނަމަ ވޯޓް  ކަމަށް
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 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 70 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 06 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 06 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ރ ޖަނަލް ދަނާލް އެޅުމަށް އަތޮޅު އޮފ ހުގެ ފަހަތުން އެއޮތް  ވާތ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި  

 ވެ. ިބމުގައި ދަނާލު އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ
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 30އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އިތުރުކުރުމަށް  އޮޑި ހަރުގެ ބިމުގެ މުއްދަތު   266-D/INDIV/2021/17(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންބަރު:  •

 .އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އިާބރާތް   ވާ  އަޅުގަކޮޅު  ސ ޓ ގައި  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ިބން  އޮޑިހަރުގެ  ހެދިފައިވާ "ކުޅުދުއްފުށިން  ދެމެދު  ކައުންސިލާއި  ތި  ނޑާއި 

އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުން އެދެމެވެ.   1ނިޔަލަށް ހަމަވާތ ވެ އެއްަބސްވުން އިތުރު    2021އޮގަސްޓް    26ދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ މުއް

އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްދެވެން ނެތްނަމަ އިތުރު ކޮށްދެވެން އޮތް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އިތުރު ކޮށްދިނުން އެދެމެވެ."   1އިތުރު  

މުޙައްމަދު އިްބރާހިމް ކަސަުބގެ. އޮޑިހަރުގެ އުސޫލުގައި ވާ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުން މި ފައި އިން ފަރާތަކ   ހަރުގެ ވަޅު ނަގާއޮޑި  

އެތަނަށް އިތުރު އެއްވެސް އެދިލެއްވުމެއް އައިސްފައި ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ އިތުރު ކޮށްދިނުން. ަބހުސް ކުރަން ޭބނުން   އަންނަނ   

 ން. މެމްަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލު 

  

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

، މި އުސޫލުގައި ުބނާ ގޮތުން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އޮޑި ހަރުގެތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ކައުންސިލުން ހައްދަވާފައި އެަބއޮތް

އެެއްަބސްވުން އިތުރުކުރަން އެދިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ބަލާނ  އިތުރު އެއްވެސް މ ހަކު އެ ހަރުގެ އަށް އެދިފައި ވޭތޯ، މިހާރު އޮޑިހަރުގެ  

ފަރާތަކުން  އިތުރު  ނެތް  މިހާރު  ަބލާއިރު  ކަންތައްތަކަކަށް.  ކަހަލަ  މި  ވޭތޯ،  ކޮށްފަ  ކަމެއް  ޚިލާފު  ޤަވައިދާ  ފަރާތުން  ބޭނުންކުރާ 

ތުރު ކުރަން އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތުން ހަމަ ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދަވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު އެދިފައެއް. އި

 ޝުކުރިއްޔާ.   މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ .ދުވަހުގެ  އަހަރު 1ލިެބނ . އެހެން ވ މާ 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ތާއ ދު އިތުރު   މަޖ ދާ  މެމްަބރު  ގޮތަށް  ހުށައެޅުއްވި  ޢަލ   ޢާޠިފާ  މެމްަބރު  ނޫންނަމަ  ބޭނުން  ަބއިވެރިވާން  ަބހުސްގައި  މެމްަބރެއް 

 ދެއްވުން އެދެން، ވާނަމަ ވޯޓް  ފެންނަ ކަމަށްއަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  1ކުރައްވާފައިވާތ ވެ އޮޑިހަރުގެ އެއަްބސްވުން އިތުރު 
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 70 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

އަހަރަށް މުއްދަތު  1އޮޑިހަރުގެ އެއްަބސްވުން އިތުރު ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

 ވެ. ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ އިތުރުކުރުމަށް

 

 

 



 

10ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އެޙިދުމަތް ،  ނުވާތ    ލައިފައި   ކުރިމަތި   ބަޔަކު   އެއްވެސް   ހުޅުވާލުމުން   އަށް   ބިޑް   ހިންގުމުގެ   ސްކޫލް   ޕްލޭ  •

 ނިންމުން.   ގޮތެއް   ކުރާނެ   އަމަލު   ދެން   ހޯދުމުގައި   ބަޔަކު   ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެމްަބރުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 

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

ޚިދުމަތަކ  އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސައިދޭން ޕްލޭ ސްކޫލް ގެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

ސާފުކުރަން   މައުލޫމާތު  އިޢުލަނަށް  ވިސްނާފައި،  އެގޮތަށް  ކުރ   އިޢުލާނު  ކުރިންވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ކަމެއް.   12ޖެހޭ 

އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތް ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ   ޑެއް ހުށައަޅާފައެއް ނެތްފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވި. ނަމަވެސް އެއްވެސް ިބ

ތަކުންހެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނާނ . މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އައިސްފައި ިބޑް ހުށަނޭޅ  ކޮން ކަމަކާއި ހެދިތޯ އަޅުގަނޑުމެން 

ކަން ދެނެގަނެ އެ މައްސަލަތައް ރަނގަޅު ޓ .އޯ.އާރުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަކ  ކޮާބ  ، އެއ ހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ ަބލާލަން އެަބ ޖެހޭ

 ޝުކުރިއްޔާ.   ކުރުމަށްފަހު އަލުން ިބޑަށް ހުޅުވާލުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . 

 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ކުރި ޕްލޭ ސްކޫލުގެ ޚިދުމަތަކ  މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމުވެފައި އޮތް ޚިދުމަތެއް މިހާރު، ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ފުރަތަމަ  

ގޮތުގައި   އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ަބޔަކު ކުރިމަތި ނުލާ މިއޮތ . އަޅުގަނޑުމެން ދެންވެސް މިހާހިސާުބން އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ

އަޅުގަނޑަށްވެސް ހ ވަނ  އިންޓަރެސްޓް ހުރި ަބއިވަރު ފަރާތްތަކެއްވެސް   ފަދައިން  ދެންނެވިހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން. ޢާޠިފާވެސް އެ  އަޅުގަނޑު

ދިރާސާ    އެަބއުޅޭ ކަންނޭގެ. އެކަމަކު ވެސް ިބޑަށް ކުރިމަތި ލާފައި ނުވަނ  ކޮންމެސް ކަންތައްތަކެއް އުޅޭތ ، އެހެންވ މަ އެކަންކަން

 ކުރުމަށްފަހު ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް އިޢުލާނުކޮށް ަބޔަކު ހޯދާފައި، ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް އެަބޖެހޭ ކުރިޔަށް ގެންދަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

އެއް، އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އެހެން މެމްަބރުންވެސް އެފާހަގަ ކޮށްލި ގޮތަށް، މިއި ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި އޮތް މައްސަލަ

އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް އައި ފަހުންވެސް އަނެއްކާވެސް މިދަނ  ދިރާސ  އާ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު ފެށިގެން މިދިޔަ އިރުގައި،  

ސް ތަކެއް ޕްލޭ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ނުދެވި. އެހެންވ މާ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިިބ ދުވަ

 އެތަން ހިންގާނެ ަބޔަކު ހޯދުމަކ  ވަރަށް ޮބޑަށް ވަރަށް ާބރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ލި ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ޕްލޭ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތަކ  ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު ޚިދުމަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާ

ހުރި   ގުޅިގެން ޝައުގުވެރިކަން  މައުލޫމާތު ޝެޝަންގައި    12ިބޑާއި  ވަނ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތަކުން  އެޚިދުމަތް  ހަމަ  ަބއިވެރިވެ 

ހުރި ކަންވެސް ފާޅުކޮށްފައި، އެހެން ނަމަވެސް ިބޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައި އިރު މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް    ޝައުގު

، މައުލޫމާތު ސަަބުބ ތަކަކާއި ގުޅިގެންކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ވަނ  ކޮންމެސް ކަހަލަހަމަ ޔަގ ނުންވެސް  ިބޑެއް ހުށައަޅާފައި ނެތުމަކ  

ަބދަލުތައް ސާފުކުރި   އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ވާހަކަ ދައްކާލާފައި، އަޅުގަނޑުމެން ޓ .އޯ.އާރްއަށް ގެންނަންޖެހޭ  ފަރާތް ތަކާއި 

 ގެނައުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނ  މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކައުންސިލަށް މަގު ފަހި ކުރުމަށް. 

މެމްަބރެއް       އަޙުމަދު ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން ނޫންނަމަ މެމްަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް މެމްަބރު    އިތުރު 

ޓ .އޯ.އާރު ގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތް ތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާފައި ޓ .އޯ.އާރަށް   ތާއ ދު ކުރައްވާފައި ވާތ ވެهللا އަްބދު

ގެނެސް   ަބދަލުތައް  ގޮތަށް   ގެންނަންޖެހޭ  އެ  ހޯދުމަށް.  ފަރާތެއް  ދޭނެ  ޚިދުމަތް  އެ  ކުރުން،  އިޢުލާނު  އަވަހަކަށް  ވ ހާވެސް   އަލުން 

 ދެއްވުން އެދެން، ވާނަމަ ވޯޓް  ފެންނަ ކަމަށް
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 70 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ޓ .އޯ.އާރު ގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތް ތަކާއި ވާހަކަ ނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެން  

ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ދައްކާފައި ޓ .އޯ.އާރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަލުން ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 
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 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގަޑިއެއް   ލެވިފައިވާ   ހުޅުވާ   ކުރުމަށް   ބައްދަލު   ކައުންސިލާ   ރައްޔިތުން   ވެސް   ހަފްތާއެއްގައި   ކޮންމެ  •

 ހަމަޖެއްސުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ންގެ މިކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތުގައި މިހާ ިބޒ  ޝެޑިއުލުގައި އުޅޭއިރު، ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ަބއްދަލުކޮށް ރައްޔިތު

ތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އަަބދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެ ފުރުސަޝަކުވާއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަން ކުރަން ވ ގޮތުގެ ހިޔާލު  

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުށައަޅާ ކަމެއް. މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުންވާ މެމްަބރުންނަށް ދާއިމ  ގޮތެއްގައި ޭބއްވުމަށްޓަކައި  

 އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

އަށް ސ ދާ   14:30އާއި    13:30ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށައެޅުމެއް މިއ ، އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ުބރާސްފަތި ދުވަހު  

މި ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  މަޝްވަރާ  އުސޫލުން  އެޕޮއެންޓްމަންޓް  ހާއްސަކުރުމަށް.  ަބއްދަލުކުރުމަށް  ހުސްކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  ކަން ހަމަ 

ގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަންޮބޑުވުން ތަކާއި އެއްޗެހިވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ސާފު ވެގެންދާނެ، ހަމަޖެހިގެން ދިއުން. ރައްޔިތުން

އަޅުގަނޑު މެނަށްވެސް ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ދެވޭނެ. ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލާ، އެނގޭ ަބޔަކަށް ވާނ    އަދި ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން

 އްޔިތުން، ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނ ، މިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު އޮޕްޝަންއެއް.  ރަ

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

ގެ ޚިދުމަތް ކުރަން ވައުދުވެގެން، ރައްޔިތުން    ގާތުންމަޤާމުތަކަށް އައިސް މިތިބ  ރައްޔިތުންނާ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުމެން މި

އަޅުގަނޑު ދެކެނ . މޭޔަރ އެ ވިދާޅުވިހެން   ކަމަށްވައުދުވެގެން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ކަންޮބޑުވުންތައް އަޑު އަހަން

. އެހެން ވ މާ މިއ  ދާއިމ  ކޮށް ކޮށް މި އުޅެނ ، އެހެންވ މާ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލާކަށް ފުރުސަތެއް ނުއެއް ލިޭބޒ ވަރަށް ިބ

ކުރެއްވެވި ފަދައިން. މުޙައް ވެސް ފާހަގަ  އެ ހުށައެޅުއްވ   ކުރިޔަށްގެންދަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް މުޙައްމަދު  އިން   13:30މަދު 

ޖަހާއިރު އޮފ ސްތަކުގައި އުޅޭ ކުދިން އަންނަން މި އޮންނަނ  އެންމެ ަބއި   2ގަޑިއިރު ތަންކޮޅެއް ކުޑަ،    1އަށް، އަޅުގަނޑަށް    14:30

 ، ޝުކުރިއްޔާ.ވިޔަސް އަށ15:30ްއިން  13:30ގަޑިއިރު، އެހެން ވ މާ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  ތަންކޮޅެއް ގަޑި ދިގު ކޮށްލަން، 
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  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ހަމަޖެހިގެން އަޅުގަނޑަށްވެސް ހ ވަނ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން މިއ  ރައްޔިތުންނާއި މިހެން ޤަވައިދުން ަބއްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  

ވަރަށް  ވެސް  ކުރިން  މ ގެ  ަބއްދަލުވުމަށްވެސް  ފާހަގަކޮށްލާނަން،  ކަންކަން  ަބއެއް  ހުރި  ފާހަގަވެފައި  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ދިއުމަކ ، 

އަޅުގަނޑުވެސް  ކަމަށް  އެަބތިިބ  ތެރޭގައިވެސް  ރައްޔިތުންގެ  ަބއްދަލުކުރުމަށްވެސް.  އެއްކޮށް  މެމްަބރަކާއި  އެހެން  އާދޭ    ރިކުއެސްޓް 

އްޔާ ވަރަށް ކައުންސިލާއި ަބއްދަލުކޮށްލަން ޭބނުންވާ ޭބޭބފުޅުން. އެހެންވ މާ އެކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެަބ

 ރަނގަޅު ކަމެއް އެއ ، ރެޖިސްޓްރ  ކޮށްލެވިގެން، ޝެޑިއުލް ކޮށްލެވިގެން ގޮސްފިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވިގެން 

ގަޑިއިރަށް އަޅުގަނޑުމެން ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް ރެޖިސްޓަރ ކުރާ ވަރަކުން، ޓައިމް ލިޭބވަރަކުން،   2ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށްފެނޭ.  

 ޓައިމް ވ ހާވެސް ސޭވް ވާނެ ވަރަކުން ހެދޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ ، ވަގުތެއް ކަނޑަ އެޅިފައި އިންކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ 

 2ޔަކާއި ަބއްދަލުކޮށްލަން ލިޭބ ފުރުސަތަކަށް ވާނެހެން. މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ަބއި ގަޑިއިރަށް މ ހަކަށް ދެވިދާނެ، އޭރުން  ގިނަ ަބ

، އެކަހަލަ ކޮންމެސް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ކަންނޭގެ ަބއްދަލުވެގެން ދާނެހަފުތާ ތެރޭ    ނާ  ންމ ހު  4ގަޑިއިރަށް ހެދިޔަސް  

 ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން. ޝުކުރިއްޔާ.ނިންމަން، ގިނަ 

 

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

ޭބފުޅުންވެސް ވަރަށް އެއް ވާހަކައެއް މިފާހަގަ މި މިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށައެޅުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވެނ . ހުރިހާ  

ޚިޔާލެއް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހުރެދާނެ  ޭބފުޅެއްވެސް  ފަދަ  ވަޑައިނުގެންނެވޭ  ކައުންސިލަށް  ޚިޔާލެއް.  އެަބއޮތް  އަޅުގަނޑު  ދެއްކ . 

އް، ހުށައެޅޭނެ އެހެން އިންތިޒާމެއް ވެސް  ހުށައަޅާލަން، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ކައުންސިލާއި ަބއްދަލުކުރާ ގޮތަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފޮއްޓެ

އްވަންވެގެން، އަޅުގަނޑަށް ފެނެޔޭ މިކޮޅަށް އައިސް މޭޔަރ ހަމަ ޖައްސަން، ވަރަށް ގުޅާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކި މ ހުން އެކި ޚިޔާލު ދެ

ތެއް އެޭބފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އާއި ވިޔަސް މެމްަބރަކާއި ވިޔަސް ަބއްދަލުކޮށްލަން ނުކުރޭ ހާލަތެއްގައި ޚިޔާލު ދެވޭނެ އިތުރު ގޮ

އަށް ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން އެަބ ވިދާޅުވޭ އެަބހުއްޓޭ މިކޮޅަށް ހުށައަޅަން ަބއިވަރު ކަންކަން، ކިހިނެއްހޭ ހުށައަޅާނ ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ

ލިޔު  އިނ މައި   ކޮށްފައި  އެޖެންޑާ  ކަމަކަށް  މިކަހަލަ  ޚިޔާލެކޭ  އަޅުގަނޑުގެ  މިއ   އެޭބފުޅުންނަށްވެސް  ޖަވާުބދެން.  ވިޔަސް  މަކުން 

   ނިޒާމެއް އޮތުން.   ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކައުންސިލެއް ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަން ގަނޑުމެންވެސް މިދަނ  ވ ހާވެސް ޮބޑަށް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން  ޅުއަ

މަޖ  އެހެންކަމުން  އޮތ  ކުރަމުން،  މި  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މިއަދު  އެކަމަކު  ތާއ ދުކުރަން.  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ޚިޔާލަށްވެސް  ދާގެ 

ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ރައްޔިތުންނާއި ަބއްދަލުކުރުމަށް ވަކި ގަޑިއެއް ހަމަޖެއްސުން. ދެން ހަމަ އިތުރު ހިޔާލުތައް ހުށައެޅޭނެ ގޮތްތަކާއި  

ނޑުމެން ކުރިޔަށް އޮތް ތާގައި ރާވާފައި އެގޮތް ގޮތް ތި ހިޔާލު ތަކާއި އެކ  ތަންފ ޒު ކުރެވިގެން ދާނެ. ަބދަހި ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަޅުގަ

 އެހެންވ މާ މި އެޖެންޑާއަށް ޮބޑަށް ފޯކަސް ކޮށްލަދ ގެން، މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކަށް ހިޔާލު ދެއްވެވުން އެދެން.  

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު ކުރިން ވާހަކަދެއްކި ހުރިހާ މެމްަބރުން ވެސް މި މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ހުރި ގިނަ ކަންކަން 

ޙުމަދު ވިދާޅުވި ފަދައިން ވަކި ޝެޑިއުލް އެކަމަކުވެސް އިތުރު ކޮށްލަން ދެތިން ކަމެއް އެަބއިން، ކައުންސިލާ އަފާހަގަ ކޮށްލައިފި،  

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދޭނެ  ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.  ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް  އެއްގެ ދަށުން 

ނ  ކިހާ ވަގުތު ކޮޅެއްކަން އެނގެން އެމ ހަކަށް އަންނައިރު ލިެބހައްދާ މ ހާއަށް    އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ކޮންމެސް ކަހަލަ ގޮތެއް އޮވެފައި،

 އޮތުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފެނޭ. އެޕޮއިންޓްމަންޓް ނިޒާމަކަށް ދާކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެޭބފުޅާގެ މައްސަލާއިގެ

މައު ގުޅޭ  އެކަމާއި  އޮތުމަކ   އެނގިފައި  ކުރިންަބއިގައި  މައްސަލައެއްކަން  ކޮންކަހަލަ  އެއ   ހޯދާ ޚުލާސާއެއް،  އަޅުގަނޑުމެން  ލޫމާތު 

، އަށް  3:30އިން    1:30އަށް،    2:30އިން    1:30  ހުށައެޅިފައިތައްޔާރުވާން ފުރުސަތެއް އެަބ ލިޭބ. ދެ ޓައިމް ޕ ރިއަޑެއް އެަބއިން  

ހަފުތާއަކު   ހ ވަނ   އިރުގައި    ފަހަރު  1އަޅުގަނޑަށް  އިންނަ  ކުޑަހެން.   1ަބއްދަލުކޮށްލުން  ތަންކޮޅެއް  ކޮޅެއް  ވަގުތު  ގަޑިއިރުގެ 

 އަށް. ޝުކުރިއްޔާ، 3:30އިން  1:30އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރަނ  

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

ގަޑި ހުށައެޅުއްވި  ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުވެސް  ކުރެއްވެވި  ފާހަގަ  މެމަްބރުންވެސް  އެހެން  އަށް   3:30އިން    1:30  އިތުރުކޮށްލާން 

 ަބދަލުކޮށްލަން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އިން   1:30.   ކުރެވިއްޖެއްޔާގަޑ ގެ ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް ރަނގަޅު ވ ހާވެސް ނަމާދު ނުވަންނާނެ ގޮތަކަށް ގަޑި ަބއްޓަން

 ވެއްޖެއްޔާ އަސުރު ނަމާދު އަވަސް ވެގެން ދާއިރުވެސް އެ މ ޓިން ގަޑިއަށް ނުވަދެ ސަލާމަތް ވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ .   3:00
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 ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ދެއްކެވި  

  އަށް 3:00އިން  1:30އަޅުގަނޑުގެ ހެށައެޅުން ަބދަލުކޮށްލާނަން ުބރާސްފަތި ދުވަހު 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އިން   1:30ންގެ ަބއްދަލުވުމަށް ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ  ތުފައި އޮތް ހުށައެޅުމަކ  ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ރައްޔިހުށައެޅިއެޖެންޑާއަށް މި  މި  

. މި ަބއްދަލުވުމުގެ ކަންކަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން ކަމަށް ވިޔަސް، އެހެން ގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ކުރަން ޖެހުން ކަމަށް އަށް  3:00

ށް ވިޔަސް، ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑަ އަޅާލާފައި މިކަން އިޢުލާނު ކުރާނ . އެހެންވ މާ އެ ހުށައެޅުމާއި އެއްގޮތަށް ފެންނަކަމަ 

  ވޯޓުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،ވާނަމަ

  

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގ  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4



 

17ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 ރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއި .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާ ގެ އަޤުލަިބއްޔަތުން ހުރިހާ މެންަބރުން            

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ހަމަޖެއްސުން.   ބިން   އަށް   ” ޑެއިޒ ވ ލާ “   ނެގިފައިވާ   މަޝްރޫއަށް   އެއާޕޯޓް  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މި އެޖެންޑާ ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް ވިއްސާރަވެ އަޑު ނުސާފުވުމުގެ ސަަބުބން ަބއްދަލުވުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މި ަބއްދަލު ކޮށްލ .  

ދެއްކުމަށް ކައުންސިލާ އަޙުމަދަށް މި އެޖެންޑާއަށް ވާހަކަ ކައުންސިލާ އަޙުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދަނިކޮށް އަޑު ގަދަވެގެން ދިއައ . 

 މަ ފުރުސަތު މި އަރުވަނ .ފުރަތަ

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ަބލާފައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ޑެއިޒ ވިލާ އަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެންމެ އިންސާފުން ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް  

ން އެގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އެަބޖެހޭ. އެއ  އެޭބފުޅުން ޭބނުންވެގެނެއް ނޫން އެިބން ަބދަލު ކުރެއްވ . ސަރުކާރގެ ޭބނުމަކަށް އެިބ

މުމެއް ނެގ ، އެހެންވ މަ ކުރިން އެޭބފުޅުންނަށް އެިބމުން ލިުބން ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ނުގެއްލޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިން

 2، އެޭބފުޅުން ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި މި އިންނަނ   ނިންމަވާއިރުގައި ކުރިޔަށް ގޮސްފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ

ޮބޑު  ވަރަށް  އެއ   މިދާއިރުގައި  ެބހެމުން  ގޯތިތައް  މިހާރު  ހ ވަނ   އަޅުގަނޑަށް  ދިނުމަށް،  ނިންމާއި  ނިންމުން  ލިބޭނެގޮތަކަށް  މަގު 

ން ޑްވާންޓޭޖެއް ހެން ދެ މަގު ލިެބންޏާމުން، އެހެންވ މާ ދެ މަގު ލިޭބނެ ގޮތަކަށް މި ޕްލޮޓް ކަނޑައެޅުގެން ދިއުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްހެއެ

 ހ ވަނ . ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

 އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔައިރު ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކާލަދިނުން އެދެން. 

 



 

18ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ގައި ހިމެނޭ ގޯއްޗެއް. އޭރު ގޯތި ތެރޭ  18ސަރަހައްދަށް އަރާތ ވެ މޫވް ކުރަން ޖެހުން  ޑެއިޒ ވިލާ އަކ  އެންމެ ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް އަޅާ  

ލޮކޭޝަނެއް، ހިރަފުސް ދަނޑު ކައިރި، ކަސްޓަމް ކައިރި، ފިރުދައުސް މިސްކިތް   4ގޯތި ދޭން އައިޑެންޓިފައި ކޮށްފައި މި އޮންނަނ   

ވުނު ދިރާސާގައި ކުޅި ކައިރިޔަށް ބަދަލުކުރެވުނު ޕްލޮޓް މި އިނ  ހަމަ ޕްލޮޓް އިންދޭ އަދި ކުޅި ކައިރ . ކޮމެޓިގައި ކުރެ  1ކައިރި،  

ހުސްކޮށް، އެ ޕްލޮޓްއަށް ލިުބނު ގެ ކޮންމެސް ސަަބަބކާ ހުރެ އެގެ ަބދަލު ކޮށްފައި މިއިނ ، ކުރިން ޑެއިޒ ވިލައަށް ލިިބފައި މި އިނ  

މަގު، އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މިކޮޅަށް އައިސްފައި އިން   1  ޖެހިގެން، މިތާ މިލިެބނ   ހިރަފުސްދަނޑު ކައިރިން ޑެއިޒ ފެހި ގެއާއި

ށް ސިޓ އެއް. ކުރިންވެސް އެކި ގޮތް ގޮތަށް ގޯތިތަކަށް ަބދަލުއައިސްފައި ހުރ . އެހެންވ މާ މި ހުށައަޅާފައި އިން ހުށައެޅުން ވެލިޑް ކަމަ

 ފެންނަނ . 

 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެ 

އަހަރު ވަރު   3ގަނޑަކަށް  ތް، މިހާރު ގާއަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވ  މައްސަލައެއް މި މައްސަލައަކ 

ދެ ގެއަކުން ވަނ  ކޯޓް މިިވަނ ، ފުރަތަމަ މި ވެފައި އިންގޮތަކ  ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް އަޅަންވެގެން ދިން ަބދަލާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން  

ނ ، ކުރިންވެސް  މަރުހަލާއާއި ހަމަ އަށް ގޮސް އެކަން ކާމިޔާުބވެސް ކޮށްފައި. އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރިއިރު މި ފެނު

ންވ މާ އެަބ ހުއްޓޭ ަބދަލުވެފައި، ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން "ދަނާ" ގެއާއި "ލ ވް" ކިޔާ ގެ އެަބހުއްޓޭ ަބދަލު ކުރެވިފައި. އެހެ

ހުރި ސަ ގޯތިތައް  ކުރި  ަބދަލު  މަޝްރޫއުގެ ސަަބުބން  އެއާޕޯޓް  އޭރު  މިގެއަށްވެސް  މައްސަލައެއް ނެތޭ  ރަހައްދަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ަބދަލުކުރަން. އަޅުގަނޑު އެ ޕްލޮޓް ކައިރިޔަށް    ،ަބދަލުކުރަން. ފިރުދައުސް މިސްކިތް ކައިރި އެަބއިން ފުރިހަމަ ނުވެ އިން ޕްލޮޓެއް

ނެތް.  އައިސްފައި  ރިކުއެއްޓެއް  ކުރުމުގެ  ަބދަލު  ނެތް  ފެންނާކަށް  ލިޔުމުން  ގޮތް  ކުރި  ަބދަލު  ގޯތި  ކިޔާ  "ލ ވް"  ކުރަން  ފާހަގަ 

ކަން އަ ަބދަލުވެފައި  ގޮތެއް،  މިއިން  ހިނގާފައި  މިކަން  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑުމެކަށް  ރިކުއެސްޓެއް.  ވެލިއަޅަން  ލިުބނ   ޅުގަނޑުމެނަށް 

މިއެނގެނ . "ދަނާ" ކިޔާ ގޯތިވެސް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ަބދަލުވެފައި މިއިނ . ދެން މިފަހަރު މިއިންނަނ  ލިޔުމުން އެދިފައި. އަޅުގަނޑު 

ގިނަ ފާހަގަކޮށްލަ ވަރަށް  ގުޅިގެން  އެއާޕޯޓާއި  ނުވާކަން.  ެބލެހެއްޓިފައި  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ހުރިކަންކަން  ހިނގާފައި  މިގޮތަށް  ން 

ންމަތިވެފައި. އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެއާޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރުމާއި، ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރ  ފެ

 ށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމާއި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވެފައި މި ހުރ . މިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖޭހޭނެހެން. ަބއެއްގެ ދިރިއުޅުމަ
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޑެއިޒ ވިލާ ކަމަކ   އޮތް  ކުރަން  ފާހަގަ  ނަގަންޖެހުނ މައި، އަޅުގަނޑު  އެގެ  ގުޅިގެން  މަޝްރޫއާއި  އެއާޕޯޓް  ޖެހުނ   މި  ަބދަލުކުރަން   

ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅިގެން ނަގަން ޖެހުން. އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނ  އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެ ނަގަން ޖެހުނ މައި 

ކަމަށް، ދެ މަގު އޮތް ގޯއްޗެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދިއުން. އެޭބފުޅުން އެ ދިރިއުޅުއްވި ކަހަލަ ގޯއްޗެއް ލިބެންޖެހޭނެ

   ޤަޫބލުކުރެވެނ  ރިޟްވާން އެ ދެއްކި ތަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އެހެން ވ މާ އަޅުގަނޑަށްވެސް 

 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

އެއާޕޯޓްގެ  މިއ ،  ގެޔެއް  އިން  ޖެހިފައި  ކުރަން  ަބދަލު  ގުޅިގެން  އެއާޕޯޓާއި  ކޮށްލަންނަން  ފާހަގަ  ހަމަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު 

ަބދަލު ދެވި އ .އައި.އޭ ރިޕޯޓާއިގައި ވެސް ވަރަށް ސްޕެސިފިކް ކޮށް ފާހަގަކޮށްފައި އެަބއޮތް އެއާޕޯޓް ނިމިގެން ދާއިރުގައި ހުރިހާ ގެޔެއް  

ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭއިރުގައި، މިހާ ދިގުލައިގެން ދާއިރު އަދިވެސް އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިހާ ހިސާބަށް   ަބދަލު ކުރެވިފައި އިންނަން ޖެހޭނ 

ދެން ފާހަގަ   ދާއިރު ފާހަގަ ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ނުނިމި ދިގު ލައިގެންގޮސް އޮތުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރާ ކަމެއް.

 ކޮށްލާނަން ލ ވް ކިޔާ ގޯތި ަބދަލު ކުރެވިފައި އޮތް އިރުގައި ަބދަލު ކުރެވިފައި މި އޮތ  އެއާޕޯޓް ކައިރ  ކުރިން އެގެ އޮތް އިރުގައި 

ގޮތަކަށްނޫން. އެހެންވ މާ އެގޮތަށްވެސް ރިޢާޔަށް ނުކޮށް އެަބހުރި ަބދަލު ކުރެވިފައި، އެހެންވ މާ އަޅު ގަނޑުމެން އެއާޕޯޓްކައިރ  އޮތް 

މިހާރު ިބން ކަނޑަ މިފަހަރު މިއުޅޭނ  އެންމެ ފުރަތަމަ އެގެ އޮތްތަނަށް ރިޢާޔަށް ކޮށްފައި ިބމެއް ދޭން، ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން  

ކޮޅެއް ގެން ދާތ ވެ، އާންމު އުސޫލުން، ގެވަޅު ދޭ އުސޫލަށް ވުރެ ތަންޅިގުޅިގެން ިބން ކަނޑައެސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްޓްއަކާއި  އަޅާއިރުގައި  

ވަރަށް އަވަހަށް   ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމަކ އޮތ މަ  ަބލާލަން އެަބޖެހޭކަން. ވ މަ މި މައްސަލަ މިހާ ދިގުލައިގެން  

 މިމައްސަލަ ނިންމުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ގެ ަބދަލު ނުވެވި ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކ  އެހެން ތާކަށް ކުލި 

 ދައްކައިގެން އުޅެންޖެހޭނެ ދުވަހެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަން  

 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ވެގެން ދިޔަ ގޮތް އެއ  އެންމެ އިންސާފު ވެރިގޮތަށް ހިނގާގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން އެއާޕޯޓް މައްސަލާއިގައި ަބދަލު ކުރެވުނު ގެތައް ަބދަލު

ވަންދެން ހަަބރެއްނުވެ ހުރެފައި އެތަން ހުސްކުރަން  އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ. އެޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް  ކަން މި ރަށު 

ފައި ހުރެދާނެ ކަމެއް، ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ތަކެއް އިންސާފުގެ ވެސް ުބނ  ހަފްތާއަކަށް ވ މަ. މިހާރު އެހާ ޮބޑަށް ހަނދާން ނެތި



 

20ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

އެ ހަމައިން ނެއްޓިފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން އެންމެ އިންސާފުވެރި ަބދަލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނ   

ޢާޔަށްކޮށް ދެމަގު ގޯއްޗެއް ވިއްޔާ ދެމަގު ގޯއްޗެއް، އެއް މަގު އެ އޮންނަ ގޮތަށް ރި  ގޯތި ތަކަށް ޭބނުންވާ މާލ  އެހ ތެރިކަމާއި އެ ގޯތި

 ގޯއްޗެއް ވިއްޔާ އެއްމަގު ގޯއްޗެއް ހަމަ ޖެހިގެން ދިއުން. އެކަން ކަމަށް ރިޢާޔަށް ނުކޮށް ކަނޑަ އެޅިގައި އެހުރި ކ އްވެގެން ކަމެއް 

ރިން ކަނޑައެޅެން ފުރުސަތުވެސް އޮތޭ. އޭރުގައި ކަންކަން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. ކޮމެޓ  އަކުން ވެސް ފާހަގައެއް ނުވި. އެގޮތަށް ކު

 ކޮށްފައި ހުރ  އެއްވެސް ވަރަކަށް އިންސާފު ވެރިކޮށް އެޭބފުޅުންގެ ހައްޤު ތަކަކަށް ަބލައިގެނެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން.

ންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ކޮމެޓ އިން ހުށައަޅާފައި މިހާރު އެކަމާއި ގުޅިގެން ނިންމުމެއް ނިންމާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނ  އެ

 ޑެއިޒ ވިލާ ަބދަލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.މި އިން ގޮތަށް ޝާމިލް ކިޔާ ގެޔާއި ޖެހިގެން އިންނަ ޕްލޮޓަށް 

 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ހަމަޖެއްސުމުގެ  ތަކެއް  ިބން  ކުރުމާއި  ަބދަލު  ތަކެއް  ިބން  ގުޅިގެން  އެއާޕޯޓާއި  މިދަނ   ަބއްދަލުވުމުގައި  އާންމު  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޯއްޗެއް މި ޖެހިފައި ވަނ  އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން   18. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މ ހުން ދިރިއުޅޭ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން މ ހުން ދިރި މި ިބން ހަމަ ޖައްސަން ޖެހިފައި މި ވަނި.    އްޗައޭގެ ތެރެއިން އެއް ގޯަބދަލުކުރަން.  

ޖައްސައިދ ފައި ވަނ  މިފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރުގައި ހަމަ ޖައްސައިދ ގައި މިވަނ . އަދި   ގޯއްޗަކަށް ވެސް ިބން ހަމަ  6ނޫޅޭ  

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކޮށްލަން އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ އަށް ވެސް ިބން ހަމަ ޖައްސައިދ ފައިވާކަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކުރިން އެޭބުބޅުންގެ ގޯތި ނެގި އިރު ޑެއިޒ ވިލާއަށް    18އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފައި މިއިނ . އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް  

ޖެއްސުމަށް.   ހަމަ  ގޯއްޗެއް  އެ އޮތްހެން  މާލަމް ގޭގެ ގޯތި  ކައިރިން  ކޮމިޓ އިން ނިންމި ގޮތަށް ފިރުދައިސް މިސްކިތް  މުނިސިޕަލް 

 ނުން ޝާމިލް ގޭގެ ހުޅަގަށް އިން ޕްލޮޓް އިން ިބން ދިނުމަށް. މި ގޮތަށް ފެންނަ މެމްަބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.  ދެކު
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 މަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައް .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ސް މިސްކިތް ކައިރިން މާލަމް ގޮތަށް ފިރުދައުމުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އިން ނިންމި ންގެ އަޤުލަިބއްޔަތުން ހުރިހާ މެންބަރު            

 ވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފާސްގޭގެ ދެކުނުން ޝާމިލް ގޭގެ ހުޅަގަށް އިން ޕްލޮޓް އިން ިބން ދިނުމަށް 
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 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކަނޑައެޅުން.     ބިމެއް   އަކަފޫޓުގެ   3000  އެޅުމަށް   ޝޯރޫމް   އައު   ގެ   އޯ . ޓ  . އެސް  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު ކައުންސިލްއަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި މިއިން ސަރަހައްދަކ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ވިޔަފާރި ބިންތައް

މި އެޖެންޑާއަށް   އަކަފޫޓް ޕްލޮޓެއް ދިނުމަށް.  3000މާލިހާ މަގުގެ ދެކުނުން ަބންޑާރަ މަގުގެ ހުޅަގުން  ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ،   

  ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެމްަބރުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ޔޫސް ޕްލޭން ގެ މަސައްކަތުގައި އެސްޓ އޯއިން ޝޯރޫމެއް އަޅަން   ިބމަކަށް އެދިފައި އިންނަތާ ދުވަސް ކޮޅެއްވެފައި މިވަނ . ލޭންޑް 

ވ މަ މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުން ލަސްވެގެން ގޮސްފައި މިވަނ . މިއ  ހަމަ އަވަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ިބޒ ވެފައި އިން ދުވަސް ކޮޅެއް

ޔަފާރިއަކ  ވަރަށް ޮބޑަށް މިރަށުގައި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤ ކުރަން ޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ. އެ ފުރުސަތު އެސްޓ އޯ މި ވި 

 ހަމަ އެސްޓ އޯއަށް ފަހިވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތައް ަބއްޓަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު     ސިޓ ގެ ކުޅުދުއްފުށ  

ށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނ  އެސްޓ އޯގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އަޙުމަދުވެސް އެ ވިދާޅުވިފަދައިން އެސްޓ އޯގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަ

ކަނޑަކަހަލަ    ފަހިވާ މިހާރުވެސް  ޖެހޭނ .  ބަލަން  ކަނޑައަޅާއިރު  ިބމެއް  ވިޔަފާރި  ގޮތަކަށޭ  ިބމަކ   އިން  މި  މިހާރުވެސް  އެޅިފައި 

އަޅުގަނޑަށް ގަޫބލުކުރެވެނ . އަދި ކެއް ހުރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވާތ  އެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދާނެކަމަށް  ތައެގްޒިސްޓިން ވިޔަފާރި  

އެކަހެރިކޮށް އިން ސަރަހައްދެއް މިހާރު އެސްޓ އޯ އިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލާނަން މިހާރު އެސްޓ އޯ އިންިބމުގެ ސަަބުބން، ވަރަށް  

ސަރަހައްދަކ . ރަށަށް އަރާ ދަތުރުވެރިންނަށްވެސް ދަތި ތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން އެަބ ޖެހޭ. އެހެން ވ މާ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަށް 

 ގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ. ޝުކުރިއްޔާ ކޮށްފައި މިހާރު މި އިން ގޮތަށް އާއިމާރާތް މާލިހާ މަގުގެ ދެކުނުން އިން  ިބން އަޅު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މާލިހާ މަގުގެ ދެކުނުން ަބންޑާރަ މަގުގެ ހުޅަގުން ލޭންޑް ޔޫސް   އިތުރު މެމްަބރަކު އިތުރު އެއްޗެއް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން ނެތްނަމަ  

 އަކަފޫޓް ދިނުމަށް ފެންނަ މެމްަބރުން ވޯޓްދިނުން އެދެން.   3000 ފުލޭންގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިނުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

 އުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކަ .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

މާލިހާ މަގުގެ ދެކުނުން ަބންޑާރަ މަގުގެ ހުޅަގުން ލޭންޑް ޔޫސް ފުލޭންގައި ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަޤުލަިބއްޔަތުން              

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އަކަފޫޓް ދިނުމަށް  3000ވިޔަފާރިތަކަށް ދިނުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުން 

   

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނ .   

 



 

24ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 ނިންމުން ބައްދަލުވުން 

ވ     2021  އޮގަސްޓް  18ނިމުނ     ަބއްދަލުވުން  ވަނަ  13ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  12:47ދުވަހުގެ  ުބދަ

   1443މުޙައްރަމް  10

 2021 އޮގަސްޓް 18

 ފަރު ޝަހ ދާ ޖަޢުއޮފިސަރ  ކައުންސިލް ޔައުމިއްޔ  ލިޔެފައިވަނ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


