
 

1ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   14ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

 ުބދަ  ވ   2021  އޮގަސްޓް  25  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    14  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  09:07 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  13ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 އިންޑޯ ޖިމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.2

ންކަން ހުއްޓުވާ އެިބން ސާފު ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއިމެދު އިދާ ޚިލާފު ކަޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ިބމުގައި ހިނގާ ޤަވާ 3.3

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ސްމާޓް ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.4

ިބން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ރަށްރަށުން ނުވަތަ  އަލަށް އެކުލަވާލި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ޭބނުންތަކަށް  3.5

ނެގުމާއިމެދު  އަލަށް އެކުލަވާލާ އޮޑިހަރުގެ އެގްރ މެންޓްތަކުން  ، އޮޑިހަރުގެތަކަށްސިޓ ތަކުން ިބން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި

 ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 07 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 00 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 



 

2ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .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  14ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ބެލެހެއްޓެވ     ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 14ކުޅުދުއްފުށި 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  14ވަނަ ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443މުޙައްރަމް  17ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

،  07ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވާންޖެހޭ ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ، 09:07ދުވަސް. ގަޑި  ުބދަ،  2021 އޮގަސްޓް 25

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

ޢާންމު ވަނަ  13ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

އިންޑޯ ޖިމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް   ،02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކުރުން.ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ިބމުގައި ހިނގާ ޤަވައިދާ ޚިލާފު ކަންކަން  ،03އެޖެންޑާ އައިޓަމް   މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.



 

3ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

ސްމާޓް ކައުންސިލް   04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ހުއްޓުވާ އެިބން ސާފު ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ސްމާޓް ، 05ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

 ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

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

 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

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

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



 

4ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

ންމު ވަނަ ޢާ  14ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  06       

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު    13ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    13 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 

 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



 

5ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 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

ންގެ މެންަބރު  06ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  13ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 . ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ނިންމުން.    ގޮތެއް   އިންޑޯ ޖިމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރގައި ހުރި އިންޑޯ ޖިމްގެ ވާހަކަ މިއ . މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑު  

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

ޚިދުމަތް ނުލިޭބ ވާހަކަ،   ދުވަސް ވެގެން  ހުއްޓިގެންދިޔަ މަސައްކަތެއްމ  އިންޑޯ ޖިމްގެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ،  ށް ވަރަށް ގިނަނޑުމެނައަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދުވަހު އިކުއިޕްމަންޓްތައް   .ގެ ޚިދުމަތް ނުލިޭބ ވާހަކަ  އިންޑޯ ޖިމް  ދިޔައިރުވެސްދުވަސް ވެގެން    ނިމިފައި ވަރަށް

އެތަނުގައި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ަބއިވަރު ކަންކަން ހުރި. އެތަނަށް  އެކަށ ގެންވާ ވަރަށް    ބަލާލަން ދިޔައިރުކިހިނެއްތޯ ހުރ  ރަނގަޅުތޯ

އެއްނެތް.   އަކުންއޭސ   އެސ   އެންމެ  ހުރ ،  އޭސ އެއް  އެންމެ  ވަގުތު  ހ ވަނ .    މި  އަޅުގަނޑަށް  ވާނެހެން  ނުއެއް  ދެން މިކަމެއް 

ކަތާ، ކެމެރާ ދިޔަކަމަށް ަބލާއިރު، ތިރ ގައި ޯބޑަރެއް ނެތް، ލައިޓް ތަކެއްވެސް އެތަނަކާއި ނުއެއް  ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކާއި ހިސާަބށް  

ދެން ވަރަށް އަވަހަށް ލިޭބނެ، ސައުންޑެއްވެސް ނެތް، އެވެސް ވަރަށް އަގުޮބޑެތި އިކުއިޕްމެންޓް. ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތް 

ން ކުރެވޭނ  އިލެކްޓްރިކް ޑޯ ލޮކްއެއްވެސް ހަރުކޮށްގެންހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . ލޮކަރ ތަކަށް އެންމެ ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތަކަށް ޭބނު

އަޅުގަނޑަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ވިޔަސް    ސިސްޓަމެއްވެސް އެަބ ޭބނުންވޭ. މި ކަންތައް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރޭ ނެތަސް ކައުންސިލް ަބޖެޓުން

    ޝުކުރިއްޔާ  ދޭން ފެންނަކަމަށް ފެނޭ.ކަށް ހ ވަނ  ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ގޮތަ

 



 

6ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ތާއ ދުކުރަން. ފާހަގަ ކޮއްލާނަން، ޖިމްގެ ޙިދުމަތް ދޭއިރު   މޭޔަރ. ރިލްވާން އެދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު  ޖިމްގެ ޝުކުރިއްޔާ 

ލޮކަރ   ކަކާއިލޮ  ޑޯލެކްޓްރިކް  އި  ދުމަތެއް ދެވުނ މަ.ޚިއެ ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކާ އެކ ގަ    ޟްވާންމިވަނ  ރި   ތަކަށްދުމަތްޚިދުމަތް ޚި

ކަން ފާހަގަކުރަން. އަދި ފާހަގަ   ދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތް ތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ތަކެތިޚިސިސްޓަމްއަކ  ޖިމް އަކުން ރަނގަޅު  

އެަބވޭ ކަންޮބޑުވުން  ރައްޔިތުންގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ހުޅުވޭތޯޚިޖިމްގެ    ،ކޮއްލާނަން،  އަވަހަށް  ޖިމްގެ   ،ދުމަތް  ގުޅާފަ  ގިނައިން  ވަރަށް 

ވިދާޅުވެއްޖެ، އެހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވުނަސް ކެމެރާ ސިސްޓަމްއަކާއި   ރިޟްވާންން ގެންދޭ. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް  ޕްޑޭޓްސް ަބލަމުއަ

 ދުމަތް ފަށައިގަތުމައް އަޅުގަނޑަށްފެނޭ. ކުރިއަށް ދާވަރަކުން އެހެން ކަހަލަ ޙިދުމަތްތައް އެތަނަށް ޚިޑޯލޮކް ސިސްޓަމްއެއް ލެވުނ މަވެސް  

 ޝުކުރިއްޔާ ލެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިއަސް. 

 

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

މޭޔަރ، ފާހަގަކުރަން. މި ސިޓ އަކ  ދެޖިންސުގެ   ންކަކެއްކަންތައްތަމުހިންމު    ވަރަށް   ދެޭބފުޅުންވެސް އެފާހަގަ ކުރެއްވ   ޝުކުރިއްޔާ 

ހުޅުވަން ވިސްނާއިރު   ނައެއްވެސް ހުންނަން. ޚާއެަބޖެހޭ ފާ  އެތަނުގައި  ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން ކަސްރަތުކުރާ ސިޓ އެއް. އިންޑޯޖިމެއް 

ލެވޭނެ  ނައެއްޚާއާއި އެކ ގަ ފާޗޭންޖިންގ ރޫމަ ފާޚާނާއެއް ލާން.އެަބޖެހޭ  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައިމިވަގުތު އަދި ލެވެން ނެތަސް އަވަސް 

ވާނެހެން. މިރަށަކ  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު ޖިމެއް ހިނަގާ ރަށަކަށް   އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ރަނގަޅު  އްޔާއިންތިޒާމު ކުރެވިއްޖެ

   .ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެވެނ . ށްވެސް ފާހަގަވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ޖިމެއްގަވެސް މި ފެންވަރު ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަ

 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި  

ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވާހަކައަށްވެސް ތާއ ދުކުރަން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮއްލަން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

ތަރައްޤ ކުރަން.   ތަން އެތަން  ރަދެއް ކުރަންޚަމިގޮތަށް ހަވާލުވެގެން އަންނައިރު އެތަންތަނަށް އެަބޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މާލިއަތުން ޮބޑު  

ވެސް އަދި ރިޟްވާން. މިމަސައްކަތް ކުރަން ފެށެން އޮންނަނ   ކެއްމަސައްކަތްތަ  ވަރަށް މުހިންމު  ކުރަން މިޖެހެނ   ގޮތެއްވިއަސް  ކޮންމެ

އެ. އަޅުގަނޑުމެން ޑެޕިއުޓ ވެސް ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެގެން. ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް

ޕްރޮޖެކްޓްތައް   ލިޭބ  ޮބޑަށް  ލިޭބއިރުކުރިއަށް  ވަރަށް  ގޮތަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނާނެ  ކައުންސިލުން   ކާއިފޯކަސްކުރަންވާނެ ނިމޭއިރު 
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 މަކ  ކުރަން ޓަކައި އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން، މިކަންކަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުން މިހާރަށް މިމަސައްކަތް ފެށުމަކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް

 ޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއްކަމަށް.  ޖެހޭ

 ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރި 

 މެމްަބރެއް މި އެޖެންޑާގަ ވާހަކަދައްކަން ހުރިނަމަ އެފުރުސަތު އަރުވަން.  އިތުރު އެއްވެސް

 

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

ގަނޑު ލޯ  އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ   ،ނެތް  އް އެތާކުގަނޑެއެކަށ ގެންވާ ވަރުގެ ލޯ  އްކަމެއް ފާހަގަކޮށް ނުލެވި އިނ މަ، އެއ އެ

ފުރިހަމަ   ކުގައިދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުރިއަށް ގެން  ށްއަަބދުވެސް ސަރުކާރުން މިގޮތައެހެންވ މާ އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރަން.  އިތުރުކުރަން.    ވެސް

 މިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް،  މުގައި ތިެބޤާނުވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ. އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑުމެން މި މަ ފުރިހަމަވާން ޖެހޭކަންކަން 

ވިޔަސް  ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން  އަދި  ން. އެހެންވ މަ އެކަންތައްތައް  ފުރިހަމަ ޖިމްއެއް ފޯރުކޮއްދިނު  ،ސަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ދޭއިރުހާއް

 ޝުކުރިއްޔާކައުންސިލްއިން ަބއިވެރިވެގެން ވިޔަސް ނިންމަން އެަބޖެހޭ. 

 

 ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރި 

އަންނަމުންދާތ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް   އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ޮބޑު ކަންޮބޑުވުމެއް އެއ  ޕޮރޮޖެކްޓްތައް ފުރިހަމަ ނޫން ގޮތަކަށް

 ގޮތް   ފުރިހަމަ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން، ކައުންސިލް ަބޖެޓުން ކުރެވޭނެއިތުރަށް  ން  ތަންތަދުމަތްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެޚި

ޑުވެސް ޤަޫބލު ކުރަން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު މި އަޅުގަނ  ކަންދުމަތެއް ދޭންޖެހޭޚިނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެދެވޭ  ހަދައިގެން  

އެއްގޮތަށް   ކަންތައްތަކާ  ތިފާހަގަކުރެއްވި  ކުރުމަށް  ހުށައަޅަނ   ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ދެންވެސް  ކަންތައްތައް ބަލަންއަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭ 

މެންަބރު ށްެބލުމަ ހުރިހާ  ފުރިހަމަކުރަން  އެކަންކަން  ހަރަދުކޮށް  ަބޖެޓުން  ކައުންސިލް  ކުރައްވާފަހު  ތާޢ ދު  ދެއްކެވ .   ންވެސް   ވާހަކަ 

 މެންަބރުން ވޯޓުދެއްވާ.    އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ފެންނަ
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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

ޖިމް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް   ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ         

 ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލް ަބޖެޓުން ހަރަދުކޮށް އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން 
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 30ރު  އެޖެންޑާ ނަންބަ 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބިމުގައި ހިނގާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވާ އެބިން ސާފު ކުރެވޭނެ   •

 ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ތަކަށް ދ ފައިން ިބމުގެ ވާހަކަ. ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިދާރ  މަސައްކަތްމިތާގަ މިފާހަގަ ކޮއްފައިވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ިބމަކ  ކުރ ގަ  

 ލަދެއްވާ. ށް ބޭނުންވާ މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮ މަށްމި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރު

 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި   هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ   

އެހެންވ މަ އޭރުން   .ކުރެވިފަ  މިވަނ  ަބދުލު  ށްގައި ކައުންސިލަ  2017އޭޕްރިލް    13  ،ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޯތި

ތަކެއް  އެއްޗެހި  ަބއެއްގެ  އެތަނުގަ  ހަމައަށް  މިއަދާ  އަދި    ސުރެންވެސް  ކުރެވޭ.  ފާހަގަ  ސިޓ  ހުރިކަން  ޖަމިއްޔާއަށް   ޒުވާނުންގެ 

ކަން ފާހަގަކޮއްލަން.  ތްިބން ހުސްވެފައި ނެ  އެ އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައައްވެސް  .  އެތަން ހުސްކުރުމަށް  ވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭފޮނު

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެޭބފުޅުންނަށް އެިބން ހުސްކުރުމަށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

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

ަބއްދަލުވުމަކުން މިވަނ  ޒުވާނުންގެ   ގެ އާންމުގައި ކައުންސިލް  2017މާރޗް    8އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮއްލަން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،

 ކަމަށް   ވާނ . ސަަބެބއްިބމަކ  ކައުންސިލްގެ ިބމެއްގޮތަށް ނިންމާފަ، އެތަނުގެތެރެ ހުސްކުރަން އަންގާފައި  ތްޖަމިއްޔާއަށް ދ ފަ މި އޮއެ

ހުރިހާ ކޮއްލަން  ފާހަގަ  ތަކަށް  އަޅުގަނޑު  ހަމައަކުން  ޖަމިއްޔާ  ނުކުރެވޭތ   އެއް  އެހެން   ކަންކަން  ރިއާޔަތްކޮށް  އެކަންކަމަށް  އާއި 

ދޫކޮއްފައި ިބން  ދެވެން ނެތް  ، ނެތުމާއެކ ޖަމިއްޔާތަކައްވެސް  އެގޮތަށް  ަބއްދަލުވުމަކުންއެިބން  ހުސްކުރަވާނ   ނިންމާފައި  ކަން   ން . 

ރެޖިސްޓްރ އެއް ހައްދާފަ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލްއަށް ލިިބފައިވާ ިބމެއްގަ   އިކައުންސިލުގަ  2017އޭޕްރިލް    13ދ ފައި ވަނ     މުއްދަތު

ހުސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް   ކަމެއްނޫން. އެހެންވ މަ އެތަން  ވާނެ  ކޮއްގެން  އި ނޑު ގަޫބލު ކުރާގޮތުގައެހެންަބޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމަކ  އަޅުގަ

 އަންގަން. އެތަން ހުސްނުކޮއްފިނަމަ ދެން ލިއުމަކުން  އެޭބފުޅުންނަށް    އެަބޖެހޭ ރާވަން، އެހެންވ މަ ކައުންސިލްގެ ނަމުގަ އަދި އެަބޖެހޭ

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭނެގޮތެއް ނިންމާނ  ކައުންސިލްއިން.   ނިންމަންޖެހޭ.ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް 
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 .މަ އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަންަބރެއް މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނުންނަ އިތުރު އެއްވެސް މެން އިފުރުސަތުގަ ދެވަނަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސުވާލު ފައިނަލް ކުރަމުން މިދާއިރު    ޔޫސް ޕްލޭން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް

ނޫން. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކައުންސިލްގެ ިބމެއްގައި އެގޮތަށް   އި އެހާ ރަނގަޅުކަމެއްއުފެދޭ ގޮތަށް ހުރުމަކ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ

 މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހުސްކުރަން އަންގަން ޖެހޭނެ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެޖެންޑާއަށް   ހުށައެޅުމަކ   ހުށައެޅުފައިމި  ސިޓ   އ    މިއިން  އަލުން ސިޓ އަކުން ލުން  ހުސްކުރުމަށް  އެިބން  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 

ަބދަލުކުރިފަހުން ވެސް މިހާރު   އެިބން  ގައި   2017އޭޕްރިލް    13އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ވަނ ،    4އެންގުމަށް، ކައުންސިލުގެ ނަމަށް 

ނުން ކުރެވެމުން ދަނ  ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ . އެިބން މިހާރުވެސް ޭބކައުންސިލްގެ ނަމަށް ިބމުގެ ރަޖިސްޓްރ  ަބދަލުކޮށްފައި މިވަނ  

ހުށައަޅުއްވާ، ކައުންސިލަރ މަޖ ދާ ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް  ޭބނުންތަކަށް، އެހެންވ މާ މި އެޖެންޑާއަށް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު 

 ދެއްވުން އެދެން، ވޯޓް  ވާނަމަ ފެންނަ ކަމަށް ކައުންސިލް އިން ިބން ހުސްކުރުމަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށް އަލުން ސިޓ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 70 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 70 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

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

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

އަލުން ސިޓ  ކައުންސިލް އިން ިބން ހުސްކުރުމަށް ލިޔުމަކުން  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

  .ނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެފެންއެންގުމަށް 

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ސްމާޓް ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 މެމްަބރުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން 

 

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

މޭޔަރ،  ދެކޭ ގޮތުގައި  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރުމަށް  އަޅުގަނޑު  ޚިދުމަތްތައް އަވަސް  ކުރުމަށް، ރައަދި ފެންވަރު    ކައުންސިލުން ދޭ  ނގަޅު 

ޑުމެން ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އަދި ސްމާޓް ކައުންސިލަކަށް ަބދަލު ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިއ  އަޅުގަނ

ޑިޖިޓަލައިޒް   ވަރަށް އިސްކަމެއް ދ ގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ކޮމެޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރި އިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރ 

. ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވަހި ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރުމަށް، ވަރަށް ަބއިވަރު ވަރަށް ޮބޑެތި މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަން ޖެހޭތ  
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 ކުރާ ކަހަލަ ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ތަކާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުންކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް

ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ވާނެ. މިގޮތުން އެކި އެކި ފަރާތްތަކާއި އަދި އައި.ޓ  ދާއިރާގެ ތަޖުރިާބކާރުންނާއި ވެސް 

ހުރި ކަން  ފަންނ  މ ހުންގެ ދަތި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދެއްކިން. އެޭބފުޅުންގެ ލަފައަކ  ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި

ވެސް   ތަޖުރިާބކާރުން  ގޮތްކަމަށް  އެންމެ ރަނގަޅު  އެއ   ގެންދިޔުން.  ކުރިޔަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  މި  ނަގައިގެން  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ގޮތުން 

ލަފާދެނ . އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެޓި އިން ނިންމާފައި މިއޮތ  މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ނަގައިގެން ޕްރޮޖެކްޓް 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ނިމެންދެން ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. 

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

ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ވާހަކަ. ޑިޖިޓަލް ކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މިވާހަކަ ދައްކަނ   

ސޭޕްޓ    އ ޑިޖިޓަލް ކުރަނ  ވަރަށް މުހިންމު ލިޔެ ކިޔުން ތަކެއް. ލިޔެކިޔުން ތަކެއް ޑިޖިޓަލް ކުރާއިރުގައި އެ ޑޭޓާގެ ރައްކާތެރިކަން، އެ

ތައް . އެހެން ނޫނިއްޔާ ދިމާވެދާނެ ވަރަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންއެއްޗެއް  ނޑުމެން ގަޫބލު ކުރަން ޖެހޭ އެންޑް ސެކުއަރ އެއްޗެއްކަން އަޅުގަ

ނަށް. އެހެންވ މާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާއިރުގައި އެކަމުގެ ތަޖުރިާބ ހުރި ޓެކްނިކަލް ޭބޭބފުޅުންގެ ގަނޑުމެންޅުއަތަކަކާއި  

ވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެ ޑޭޓާގެ ރައްކާތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ ހޯދައިގެން އެކަން ކުރެ

ގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ. ސްމާޓް ކައުންސިލް ކޮމެޓ ގައި ކުރި މަޝްވަރާތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަވ  ކައުންސިލު

އެދާރިރާގެ ޓެކްނިކަލް ޭބފުޅެއްގެ   ހާއްސަކޮށް   ފުން ލައިގެން މިކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އުނދަގޫ ވެދާނެއޭ.މިހާރު މިތިިބ މުވައްޒަ

ވުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. ދެން އެގޮތުން އަޅުގަނޑުހަމަ ޓެކްނިކަލް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް   ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް

 ޝުކުރިއްޔާ.   ދު ކުރަން.ހަޔާ ކުރުމަށް ތާއ 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލައިޒް ވެގެން ދިއުމަކ  ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ފޯރުކޮށްދޭން   އޮތްކަމަކ ،އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން  

ރުދަނާ އަލުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހައަކަށް ވެގެން ދާނެކަމެކޭ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައިވެސް އިދާރ  ހިންގުން ހަ

ޒް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ަބއިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި. އިންޓާނަލް ޑިޖިޓަލައިޓްގެ ކަންތައް ކުރުމުގެ ަބއިގައި އެަބހުރި ޑިޖިޓަލައި

، ޑިޖިޓަލް އެންވަޔަރަންމަންޓްއަކާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މިހާރު ގޮތުންވެސް.ތަކެއްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޙިދުމަތްތަކާއި ެބހޭ 

ނެ މުޅިތަން ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަން. އެހެން ވ މަ ޢާޠިފާވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ފިޔަވަހިތަކަކަށް ަބހާލައިން އޮތ މާ ވަރަށް ދުވަސް ނަގާފާ

އަންނަ ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. ޑިޖިޓަލް ކުރެވިގެން އަންނައިރުގައި، ގިނަ ޚިދުމަތް ތަކަކ  އޮޓަމޭޓް ކުރެވިގެން  
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ހެންވ މާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވަރަށް ޮބޑަށް އެަބ އޮތް މި ކައުންސިލަށް. ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވުނ މަ އެދަތިތައްވެސް  ޚިދުމަތް ތަކެއް. އެ

    ކޮންމެސް ވަރަކަށް ފިލާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . އެހެންވ މަ އެކަންތައްތައް ފާހަގަ ކޮށްލަން. 

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

ޝުކުރިއްޔާ ކޮމެޓ ގެ މަސައްކަތަށް، ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭންގައި ވެސް ވ  ވަޢުދެއްމިއ ، 

ސެޕްޓްއެއް ހަދައިގެން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކައުންސިލް ސްމާޓް ކައުންސިލަކަށް ހެދުން. ސްމާޓް ސިޓ  ކޮން

މި ދައްކަނޫ ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއް ޑިޖިޓަލް ކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން، ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލް ކުރާވާހަކަ. އެހެންކަމުން   ދިނުން.

 ގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ހެދުމަކ  މުހިންމުކަމެއް.  ޖުރިާބކާރުންތަމިކަން ތަޖުރިާބކާރުންގެ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް، 

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

 ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެކަމުގެ ފަންނ 

 މާހިރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކ  ކައުންސިލަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމެއް. މައުލޫމާތު ތަކަކ 

 ށް ޮބޑަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ތަކެއް. އެޭބފުޅުންގެ ޑޭޓާ ތައްކުގެ ސެކުއަރ ކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަން ވަރަ

ގޮތަކުން  ނުަބއި  މައުލޫމާތުތައް  އެޭބފުޅުންގެ  ިބރެއް  ކުޑަ  އެަބއޮތް  ވާނެ.  އޮންނަން  ޔަގ ންކަން  އެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޖެހޭނެ. 

ހުރުމުގެ ސަަބުބން މުގެ.  ހިންގައިދާނެކަ ނުކޮށް  ޑިޖިޓަލް  ނުކޮށް،  އޮޓަމޭޓް  ނޫނ   އާކައިވްނުކޮށް  އެއްޗެހި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނ  

  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުންދިމާވާ ހާދިސާއަކުންވެސް އެ ޑޮކުއުމެންޓްތައް ގެއްލުންވެސް އެކަށ ގެންވޭ. އެހެންވ މާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔާ

ދަން އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރަން. ކޮމެޓ އިން ކޮށްފައި އިން މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޝުކުރު ވެރިވަން.  ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެން

 ޝުކުރިއްޔާ 

    ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މަސައްކަތްތަކެއް ސްމާޓް ސިޓ  ކޮމެޓ އިން ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރަން         އެންމެ ރަނގަޅު ވަރަށް ގިނަ 

 ގޮތަކ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދައިގެން ފަންނ  މ ހުންގެ ލަފާއާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް. ހުރިހާ މެމްަބރުންގެ ވާހަކައިންވެސް އަޅުގަނޑަށް 

ފެންނަ    ށްފާހަގަ ވަނ  އެގޮތަށް. އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި އަހަނ  މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއް ހަޔާކުރުމަ

 މަށް، ދެއްވުވާނަމަ ވޯޓް  ކަމަށް
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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

 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

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

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

ޓްއެއް  ސްމާޓް ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ކޮންސަލްޓަން ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

 ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ހަޔާކުރުމަށް 

 

 

 



 

15ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އަލަށް އެކުލަވާލި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ   •

ކުޑަ ކުލި، އޮޑިހަރުގެތަކަށް އަލަށް އެކުލަވާލާ  ރަށްރަށުން ނުވަތަ ސިޓ ތަކުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ  

 އޮޑިހަރުގެ އެގްރ މެންޓްތަކުން ނެގުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރި 

އަށް ަބދަލުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައި   1.20އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ އެއްަބސްވުންތަުގައި އޮޑި ހަރުގެތަކަށް ހާއްސަކޮށް މިހާރު ނެގެމުންދާ ކުލި  

އަލަށް އެކުލަވާލި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު، ޤަވާއިދު އޮތް ހުށައެޅުން. އެއ   

ގޮތުގައި 69/2018ނަންަބރު   ކުލ ގެ  ކުޑަ  އެންމެ  ދޫކުރެވޭނެ  ިބން  ނުވަތަ ސިޓ ތަކުން  ރަށްރަށުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ނުވަވަނަ  ގެ 

އިނ    މި  އަޅާފައި  ކަނޑަ  ސާކިއުލާއިން  އޮތޯރިޓ ގެ  ސާރވޭ  ލޭންޑް  ސިޓ އަށް  އާކުރެވޭ   1.20ކުޅުދުއްފުށ   އެހެންވ މާ  ކަމަށް. 

އެހެންވ މާ، ކުރ  ދުވަހުގެ އާންމު ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް ވާނ  އޮޑިހަރުގެއެއްގެ ވުރެ ކުޑަ އެއް ނުކުރެވޭނެ.  އެގްރިމެންޓްތައް މިޔަށް  

ރޭޓުން   1.20އެއްަބސްވުން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްދ ފައި. އެހަރުގޭގެ އެގްރިމެންޓްވެސް އަލަށް އެކުލަވާލެވިގެން ދާއިރު  

މިސާކިއު ގެންދިއުމަށް  ވާގޮތަށް  ކުރިޔަށް  ފުރުސަތު   ލާގައި  އަޅުގަނޑު  މެމްަބރުންނަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ަބހުސް  އެޖެންޑާގައި  މި 

 ހުޅުވާލަން.  

 1.20އެއްވެސް މެމްަބރެއް އެއްޗެއް ފާހަގަ ކުރަން ނެތްނަމަ އޮޑިހަރުގެ ތަކުގެ ދެން ހެދޭ އެގްރ މެންޓްތައް މި ސަރކިލާގައި ވާ ގޮތަށް  

 ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،ނެގޭ ގޮތަށް ފާސްކުރަން 

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރު 

 07 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
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 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
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هالعالمين رب لله والحمد
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