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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   17ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

  ުބދަ  ވ    2021  ސެޕްޓެމްބަރ  15  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    17  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  11:06 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  16ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ގޮތުގެ ކުރަންވ  އިމާރާތް ފަޅުތަކުގައި ނުވަތަ ރަށްރަށް ނެތް ޤަވައިދެއް  ޕްލޭނިންގ، ޤަވައިދާއި އިދާރ  އިމާރާތްކުރުމާެބހޭ 3.2

 ކުރުން. ވަރާމަޝް ކުރުމަށް ތަންފ ޒު ޤަވައިދު

 ކައުންސިލަށް މިވަގުތު ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ ތިރ ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.3

 މޮޓޯ ސައިކަލް 2ހައިޑްރޯލިކް ލެޑަރ،  1ރޯޑް ސްވ ޕަރ،  1 ,ޕިކަޕް )ޑަަބލް ކެބިން(1  ,ކާރު   1އެކްސްކަވޭޓަރ، 1

 ރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްލޯކަލް ސްޓޭޖް ބ .ޢޯ.ކިއު އަދިކުރެހުން ސެޓް، ޕު  3.4

 ކުރުވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.    

 ކައުންސިލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.5

ރަށްކޮޅުގޯތ ގައިވާ ޢިމާރާތް ގުދަނަކަށް ަބދަލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާ   3.6

 ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 މުން. އިންޑިޔާ ޕާކްގެ މަސައްކަތް ިބޑްއުޞޫލުން ަބޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިން  3.7

ޚިދުމަތް އިމާރާތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ިބޑް އުސޫލުން ަބޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް   3.8

 ނިންމުން. 
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 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 07 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 00 ޢަދަދު: ންގެ މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .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

 ލ  ޢާޠިފާ ޢަ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 

   ގެ ރިޔ ސަތު ބައްދަލުވުމު 

ޢާންމު  17ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ބެލެހެއްޓެވ     ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  މޭޔަރ ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ވުމުގެ ބައްދަލު 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 17ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 

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

، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ   މަރުޙަާބވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް    17ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 2021 ސެޕްޓެމްަބރ 08،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443 ޞަފަރު 8ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވ   ޒި، ަބއްދަލުވުމަށް ހާ  07ންގެ އަދަދު  މެންަބރުރުވާންޖެހޭ  ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ،  11:06ދުވަސް. ގަޑި    ުބދަ،  

ކުޅުދުއްފުށ    ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ  .07

  ، އިމާރާތްކުރުމެާބހ02ޭއެޖެންޑާ އައިޓަމް    ފާސްކުރުން.ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    16ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ކުރުމަށް  ތަންފ ޒު  ޤަވައިދު  ގޮތުގެ  ކުރަންވ    އިމާރާތް  ފަޅުތަކުގައި  ނުވަތަ   ރަށްރަށް  ނެތް  ޤަވައިދެއް  ޕްލޭނިންގ،  ޤަވައިދާއި  އިދާރ 

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތިރ ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުމާމެދު ، ކައުންސިލަށް މިވަގުތު  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ކުރުން  މަޝްވަރާ

މޮޓޯ ސައިކަލް.   2ހައިޑްރޯލިކް ލެޑަރ،    1ރޯޑް ސްވ ޕަރ،   1 ,ޕިކަޕް )ޑަަބލް ކެބިން(1  ,ކާރު   1އެކްސްކަވޭޓަރ،  1ގޮތެއް ނިންމުން.  

އަދިކުރެހުން ސެޓް، ޕޮރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ލޯކަލް ސްޓޭޖް ބ .ޢޯ.ކިއު    ،04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

، ކައުންސިލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ 05ކުރުވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ދަލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ، ރަށްކޮޅުގޯތ ގައިވާ ޢިމާރާތް ގުދަނަކަށް ަބ06އައިޓަމް  

ިބޑްއުޞޫލުން ަބޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 07މަސައްކަތް ކުރުވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ، އިންޑިޔާ ޕާކްގެ މަސައްކަތް 

އައި އެޖެންޑާ  ނިންމުން.  ގޮތެއް  ބަޔަކާ  08ޓަމް  މަސައްކަތްކުރުމާމެދު  އުސޫލުން  ިބޑް  މަސައްކަތް  މަރާމާތު  އިމާރާތުގެ  ޚިދުމަތް   ،

 ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ގައި މި އިނ  އިމާރާތްކުރުމާެބހޭ  2އަޅުގަނޑު އެބަ ޭބނުންވޭ. ލިޔުމުގެ ކުށަކުން އެޖެންޑާ ނަންަބރު    އެޖެންޑާއަށް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން

 ކުރުމަށް  ތަންފ ޒު  ޤަވައިދު  ގޮތުގެ  ކުރަންވ   އިމާރާތް  ފަޅުތަކުގައި  ނުވަތަ  ރަށްރަށް  ނެތް  ޤަވައިދެއް  ޕްލޭނިންގ،  ޤަވައިދާއި  އިދާރ 

ކުރުން. އެތަނުގެ ރަނގަޅު ގޮތަކ  އިމާރާތް ކުރުމާއި ބެހޭ އިދާރ  ޤަވައިދާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ   މަޝްވަރާ

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ސަލާމަތ  މިންގަނޑުތައް ތަންފ ޒުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެހެންވ މަ އެޖެންޑާއަށް އެގޮތަށް ަބދަލުކުރަން  

 އަހާލާނަން. 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 07 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 06 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 06 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

4ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 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

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

 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   17ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  06       

 އިމާރާތް   ފަޅުތަކުގައި  ނުވަތަ  ރަށްރަށް  ނެތް  ޤަވައިދެއް  ޕްލޭނިންގ،  ޤަވައިދާއި   އިދާރ   އިމާރާތްކުރުމާެބހޭ؛ ދެވަނަ އެޖެންޑާަބއްދަލުވުމުގެ  

ކުރުން، އިމާރާތް ކުރުމާއި ެބހޭ އިދާރ  ޤަވައިދާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލ    މަޝްވަރާ   ކުރުމަށް  ތަންފ ޒު  ޤަވައިދު  ގޮތުގެ  ކުރަންވ 

ކުރުމުގެ ސަލާމަތ  މިންގަނޑުތައް ތަންފ ޒުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބަދަލުކޮށް އެޖެންޑާ ހިމެނުމަށް ފާސްވިކަމުގައި މަސައްކަތް  

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ   ށްތަރުތ ބަ ންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ނުވަތަ  ޖެއެ

 ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން، 

 އިތުރު ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 

 



 

5ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

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

 މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  .6

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ  17މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  



 

6ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    16ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    16 ޢާންމު  ހުރިހާ  ވަނަ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ކުރެވިފަ، މެންބަރުޔައުމިއްޔާ  ހިއްސާ   ންނަށްވެސް 

   މިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ޢުޔަ

 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

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

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

 މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  .6

 



 

7ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

ންގެ މެންަބރު  06ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  16ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރުމުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަލާމަތ   އިދާއި އިމާރާތް  އިމާރާތް ކުރުމާއި ބެހޭ އިދާރ  ޤަވާ  •

 މިންގަނޑުތައް ތަންފ ޒުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން 

 

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރ ގަ ގެޒެޓް   2019ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ ދެ ޤަވާއިދު،    ފައިމި ދެ ޤަވާއިދަކ ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރ ން ހަދާ

ދުވަސްތެރޭގަ،   90ކުރާތާ    ންނަނ  މި ޤަވާއިދު ގެޒެޓްއިކުރެވިފައި މިވަނ ، މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅެންޖެހޭނެކަމަށް މި  

އަޅު އައިއިރުވެސް  ހިސާބަށް  މިއަދާއި  އެހެންކަމުން ގަނޑުމެންނައެހެންނަމަވެސް  ދާތަނެއް ނުފެނޭ،  އަމަލުކުރެވެމުން  މިޤަވާއިދަށް  ށް 

ޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެވެސް އަދި މަގު ނޫނ  ޢާންމު ޙިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެވެސް ވަރަށް ޮބޑު ޝަކުވާއެއް އެަބ ނއަޅުގަ

ތައް ހުންނަ ގޮތާއިމެދުގެ ކަންޮބޑުވުންތައް، އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރުމުގެ ސަލާމަތ  ކަންތައްތައް މި މިންގަނޑު  ތްއާދޭ ހާއްސަކޮށް އިމާރާ

 ށްމިގޮތަތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދުނުމަކ  ، ޤަވާއިދެއް  ޤަޫބލުކުރަނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށްޮބޑު ޒިންމާއެއްކަމަށް އެ ރައްކާ 

ކަމެއް، އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގައި   ނުހަނު ކަންޮބޑުވާގެޒެޓް ކުރެވިފައި އެ ތަންފ ޒު ނުކުރެވި ދިޔުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން 

 ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުނަނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،  ގަންނަވަންވަޑައި ަބއިވެރި

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  

ވަނަ އަހަރު ފާސް ކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދެއް، މި   2019ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، މޭޔަރވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތަށް މި ޤަވާއިދަކ   

 ރަށުގަ އަމަލުކުރެވިގެން ޤަވާއިދަށް މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ، އެހެންނަމަވެސް މި ޤަވާއިދަށް ކޮންމެސް ސަަބުބތަކަކާއި ހެދި މި

އެހެންނަމަވެސް މިހާރުން މިހާރަށް އަސްލުގަ މި ޤަވާއިދުގަ މި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ގޮސްފައެއް ނުއެއްވޭ،  

ިބރު އެަބއޮތް، މިހާރު މ ގެ ނުފަށައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ  

 ކުރިން މި ރަށަކ  އެހާ ޮބޑެތި އިމާރާތްތަކެއް އެޅިގެންދާ ރަށެއް ނޫން، ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނ  ވަރަށް 
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މި ދެ ޤަވާއިދުވެސް މިހާރުން ޮބޑެތި އިމާރާތްތަކެއް ހަމަ ކައިރި ގެ ޖެހިގެން ހަމަ އެހެންގޭގެ ހުއްޓަ މި ކުރެވެމުން ދާތަން، އެހެންވ މަ  

ގަނޑު ހަމަ ޅުއް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ކަންނޭންގެ ރާވަން، ދެން މި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަތަކެމިހާރަށް އިމްޕްލެމެންޓް ކުރެވޭނެގޮތް

ޑުމެންނަށް ރޭގަނޑު ދަންވަރު މ ގެ ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އަޅުގަނ  ،ޑްފާހަގަ ކޮށްލަން ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަ

ޖެހިއިރު ޢާންމުންގެ ފަރާތަކުން ގުޅާލާފަ ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ބެލ ، ެބލިއިރުގައި މި ހުންނަނ    12

 2ފައުންޑޭޝަންގެ ދަށުން  ޖެހިގެން އިންނަ ގޭގަ ޮބޑު އިމާރާތެއް ކުރަންވެގެން ކޮނެލި ކޮނެލުމުން ކައިރ ގައި ޖެހިފަ އިންނަގޭގެ ކަން  

އެއްކޮށް  އިމާރާތް  އިންނަ  ޖެހިގެން  ކައިރ ގައި  ބުނަންޔާމުން  އެހެންގޮތަކަށް  ގޮސްފައިވާތަން،  ދެމިގެން  އެއްކޮށް  ވެލި  ފޫޓެއްވަރަށް 

އް އަސްލުގަ މި ދިމާވަނ   ވެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ ހާލަތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ތަނެއް އެއ ، އެހެންވ މަ މިހެން މި ހުންނަ ކަންތައްތަ

ޭބފުޅުން އަތުގައި އެކުރެހުންތަކާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް    ގފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް އަސްލު އެަބހުރި ހަމަ އިންޖިނިއަރިން

ންޖެހޭ ގޮތާއި މި ހުރިހާ ހުރި، އެ ކުރެހުންތަކުގައި ހުރި ހަމަ ފާހަގަކޮށްފައި ހަމަ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން މެތަޑް ކުރިޔަށް ގެންދަ

އެފަރާތުން އެކަންކަން ކޮށްފަ  ،އެއްޗިހި، އެކަމަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މި މިންގަނޑުތައް އަޅުގަނޑުމެން ތަންފ ޒުކޮށް ނުދާތިވ މަ

ޔަނަމަ ދިރޭ ވެހިގެން  ނެތުމުގެ ސަަބުބން އަސްލު އެކަން ދ މާއެވ ، އެ ދުވަހަކ  ވާރެވެސް ވެހޭ ދުވަހެއް، އެގޮތަށް އެކަން އޮއްވައި ވާ

އްތައް ދެން ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތައް އެއަށްވުރެ ޮބޑަށް ގެއްލުން ވުމަކ  އަސްލުގަ އެކަށ ގެންވާ ކަމެއް، އެހެންވ މަ މިހެން މިހާރު ކަންތަ

އިދުގަ ވަރަށް މުހިންމު ޑުމެން ހަމަ މިހާރުން ސުރެން އެަބޖެހޭ މިކަން ހައްލުކުރަން، ދެން މި ޤަވާނވަމުން އެބަދޭ، އެހެންވިމަ އަޅުގަ

ން ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން އެަބހުރި ހަމަ ަބޔާންކޮށްފައި ހަމަ ހުއްދަތައް ފެންނާނެހެން އެ ސައިޓުގަ ަބހައްޓަ

ންގެ އެ އިމާރާތް ކުރަމުންދަނ  ޔާ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަކަށް ބަލާލާފަކާ ނޭއްޖެހޭކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައި އެަބހުރި، މިހާރު ވެއްޖެ

އެއް ނުވަތަ ނުނަގަތޯއެއް، އެހެންވ މަ އަސްލުވެސް ޝަކުވާއެއް ކުރަންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަސްލު ނޭންގެ ކަހަލަ ހުއްދަ ނަގައިންތޯ

ނަށް އެ ޤަވާއިދުތަކަށް ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތްކުރަނ ، އެކަމަކުވެސް މި ޤަވާއިދު ތަންފ ޒުކުރަން ފަށާ ހިސާުބން ފެށިގެން ރައްޔިތުނަ

 އަހުލުވެރި ވ ވަރަކުން އިނގޭނެ އިމާރާތެއް އެދަނ  މިހާރު ހުއްދަނަގައިފިއްޔާ ހުއްދަ ނަގައިންކަން ނުވަތަ ހުއްދަ ނުނަގާކަން، އޭރަށް 

އިމާރާތެއް   ކުރަމުންދާ  ނުނަގާ  ހުއްދަ  ކަމެއް  ހުށަހަމިކަހަލަ  ކައުންސިލަށްވެސް  ންވެސް  ޅަވާނަމަ ޝަކުވާއެއް  އޭރަށް  ފަސޭހަވާނެ، 

ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެހ އަށް  ހާއްސަ  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ދެންހަމަ  ަބލާލަން،  ހިނގާގޮތް  އެ  އެކަމެއް  ފަސޭހަވާނެ،  ތަންކޮޅެއް 

 ެބހޭ އިދާރ  ޤަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި، އިމާރާތް ކުރުމާއި  19ޭބނުންކުރެވޭގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް އެަބހުރި މ ގަ  

ގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން، މިހާރު މި ވާގޮތަކ  ޅުވަނަ މާއްދާގައި، އެހެންވިމަ މ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަ  19

އްޖެތެރޭގައި ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރު އިމާރާތްތައް ކުރެވެމުން ދާއިރުވެސް މި ކަންކަމަށް އެންމެ އެކަށ ގެން ވާވަރަށް ެބލިގެންނެއްނޫން ރާ

 މިރަށުގައި މި އިމާރާތް ކުރަމުން ދާއިރުގައި މި އިމާރާތް ކުރެވެމުންދަނ ، އެކަމަކު މި ޤަވާއިދުތައް ތަންޒ ޒު ކުރެވެމުން ދާއިރުގައި



 

9ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 އެކްސެސް ވެވޭނެ ސަރުކާރުން އިދާރާއެއްވިޔަސް ދެން ޢާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަންވިޔަސް މި ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ޤަވާއިދުގަ  އެަބ ލާޒިމްކުރޭ މި  ަބއްޓަންކުރުމަށް  އެތެރޭން  ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ކަމައްކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން،    އ  ،  މުހިންމު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ށް ފާހަގަ ޅަ، އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަ ކޮށްލާނަން ހަމަ އިމާރާތް ކުރުމާއި ެބހޭ އިދާރ  ޤަވާއިދުގައި ވަރަށް ރަނގަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އި އަދި އިމާރާތުގެ ހުއްދަ ދުކުރާ ފަރާތް ނޫނިޔާ ކައުންސިލްގެ ދައުރުތަކާއި ޒިންމާތަކަކ  ކޮށްފައި އެަބވޭ އިމާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ

ކުރެވޭ ތަންތަނަށް ަބލާއިރުގަ މި ޤަވާއިދުތަކުގަ މިހިރި ކަންތައްތަކަށް ނުފެތޭ ތަންތަން މިހާރު   ރަތްމިހާރު އިމާކޮާބކަން، ދެން މިރަށުގަ  

އި މި ފެންނަނ ، އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މި ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއި އެކ ގަ

ދިޔުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، ދެން ހަމަ އެޔާއި   ވެގެންތެރިކަން މި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ޔަގ ރައްކާތުންގެ  ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔި

ވަނަ   15ތްކުރުމުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތ  މިންގަނޑުތަކުގެ ޤަވާއިދުގެ  އެކ  ފާހަގަ ކޮށްލާނަން އިމާރާ

ވަނަ މާއްދާގެ ހުރި މުހިންމުކަން، އެ މާއްދާތަކުގައި ޮބޑަށް މިހުރ  ސޭފްޓ ނަޓް ދެން އިމާރާތްކުރާއިރު   18 މާއްދާއާއި  ވަނަ  12މާއްދާއާއި  

ވާހަކަތައް ކަންތައްތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ޢަމަލު  ގެންދާއިރުގައި  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތްތައް  ސްޓެކްތހޯލްޑިންގގެ  ޖެހުމާއި   ، ިބއްގަނޑު 

ކެއް، ތަޒު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތަންފ ންގެ ރައްކާމުމިކަންތައްތަކަކ  ޢާން

ފަދަ  ދިނުން  ދައްކުވައި  މަގު  އޮންނަ  ދަތުރުކުރެވެން  ސަލާމަތްވާން  ނުރައްކަލުން  ެބހެއްޓުމާއި  ޯބޑް  އެކ ގައި  އެޔާއި  ހަމަ  ދެން 

ހަމަ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން ށް މިރަކަންތައްތަކަކ ވެސް  މިކަހަލަ  ތަންތަނާއި  ޢާންމު  މިހާރު  ދެކެން،  ކަމެއްކަމުގައި  މުހިންމު  ރަށުގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ޢާންމުން ވަދެނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިގެން ދާ ހާދިސާތައް 

ކަންތައްތައް މި ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިގެންދާ ހިސާުބން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނ  މި ކަންތައްތަކަށް މަ މިދިމާވެގެން އެބަދޭ، އެހެންވ 

ހާރު ހައްލެއް ލިިބގެން އަންނާނެކަމަށް، ދެން އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވުފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ، މި

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ހިސާުބން އިމާތާތްކުރާ މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ އަމަލުކުރަން ފަށާ  ގޮތުން، އެހެންވ މަ މި ޤަވާއިދުތަކަށް 

އި ދެކެން، ފަރާތްތަކާއި އަދި ރައްޔިތުންވެސް މި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންމުގަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ،  

 

 



 

10ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

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

ހަމަ  ދެން  ރަށެއް،  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  ދާއިރާ  އިމާރާތްކުރުމުގެ  ާބރަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ރަށަކ   މި  މިހާރު  މޭޔަރ،  ޝުކުރިއްޔާ 

ސަލާމަތ  މިންގަނޑުތަކާއި، އެަބހުރި މި ޤަވައިދުގެ ދަށުން ދާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ޤަވައިއިމާރާތްކުރުމުގެ އިދާރ  

ރުފިޔާއިން ފެށިގެން   5000މި އަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް، ޮބޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެަބ އެޅިގެންދޭ،  އެގޮތުން  

ވަނަ   43މައަށް އެަބހުރި ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ސަލާމަތ  ކަންކަމާގުޅިގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ލައްކަ ރުފިޔާއާއި ހަ  5ގޮސް  

 މާއްދާގެ )ހ( އަށް ަބލާލި ކަމަށް ވިޔަސް އެަބހުރި ޮބޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅެން. ކުރިޔަށް އޮތް ތާންގައި މި ޤަވައިދަށް ރައްޔިތުން

ން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާމުން ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުންތަކަކާއި ކުރިމަތިވާނެ. އަހުލުވެރި ނުވެތިއްާބ އަޅުގަނޑުމެ

އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށްފެނޭ މި ޤަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ހިނގާށޭ 

އަހު ރައްޔިތުން  ޤަވައިދަށް  ބެލެހެއްޓުން   ލުވެރިކުރަންމި  ރާވާ  ދެން  ކަންތައްތަކެއް  މިހާޮބޑު .  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްލި  އަޙުމަދުވެސް 

ކެއް ޤަވައިދުތަކެއް ހުރިއިރު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންވެސް އިމާރާތް ކުރާއިރުވެސް މި ޤަވައިދުތަކަށް ނުަބލާ މިރަށުގައި މަސައްކަތްތަ

ވާކަން އަޅުގަނޑުވެސް    ވާކަންކޮށްފައި ކޮށްފައި  މަސައްކަތް  ނުނަގާ  ހުއްދަތައް  ނަގަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤަވައިދުގެ  މި  ފާހަގަކުރަން. 

ވެއްޓި ވަރަށް  ދަނގަޑު ޕިންއެއް  އިމާރާތެއް  ފާހަގަކުރަން. މިދޭތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ  އަމ ނ މަގުގައި ކުރަމުން އައި 

އާންމުގެ ސަލާމަތަށް ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައިވެސް އަަޅުގަނޑުމެން މިޔަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފިނަމަ  ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް އެބަ ހިނގާ، އަދި  

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް   ވަރަށް ތަފްސ ލުކޮށް ފާހަގަކޮށްފައި،   ޗެއްހަމަ ވަރަށް ނުރައްކާވެދާނެ. މ ގައި އެަބހުރި ހުރިހާ އެއް

 ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޤަވައިދެއް މިއ . އެކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.   2019މާރޗް    11  މި ޤާނޫނަށް އެަބ އަމަލުކުރަން ޖެހޭ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ތަންފ ޒުކުރުމަކ  މެންަބރުންވެސް، ވަރަށް ޮބޑަށް މި ޤަވައިދު    3ފުރަތަމަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލުމުން އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރެއްވެވި  

ން މުހިންމުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައިފި، އަދި މި ދެ ޤަވައިދަކ ވެސް އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނުނު ލާޒިމްކޮށްގެން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރ އި

އި ހިސާުބން ، އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މި ޤަވައިދު ތަންފ ޒުކުރުމަކ  މި ޤަވައިދު ގެޒެޓް ކުރުމާޤަވައިދު  2  ވާހަދާފައި

ކަންކަން  މިވަނ   ސަަބުބން  ނުވުމުގެ  ތަންފ ޒު  ޤަވައިދުތައް  މި  އެހެންނަމަވެސް  ކުރާކަމެއް.  ލާޒިމް  މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޮބއްސުންލައިގެން ގޮސްފައި. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އިމާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންވެސް މި 

އަޅުގަނޑުވެސް  ޤަ މުހިންމުކަމަށް  ތަންފ ޒުކުރުން  މ ތި  ދާންވާއިރަށްވެސް   ހަމައަށް  ފިޔަވަޅުތަކަކާއި  އަހުލުވެރިކޮށްގެން  ވައިދުތަކަށް 
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 ދެކެން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަރުވާނަން މި އެޖެންޑާގައި އިތުރަށް ަބހުސްކުރަން ޭބނުން މެންަބރެއް އިންނަމަ އިޝާރާތް 

 ން އެދެން.  ކޮށްލު

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށ   

ތަކެއް މެންަބރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށްވެސް ތާއ ދުކުރަން. މ ގައި އެަބ ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓް  3ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު  

ދު ތަންފ ޒުކުރަން ފާށާ ހިސާބުންވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިޭބ ވަރަށް އެޭބފުޅުން އެ ހައިލައިޓް ކޮށްލެއްވ . މ ގެ އިތުރުންވެސް ޤަވައި

ދޭސ ން ޮބޑެތި އެޑްވާންޓޭޖް ތަކެއް އެަބހުރި ވަޒ ފާގެ ގޮތުން ެބލިކަމުގައި ވިޔަސް. ޤަވައިދާ ހިލާފަށް އިމާރާތްކުރަން އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ިބ

 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ. މި ޤަވައިދު ތަންފ ޒު ކުރެވެމުންދާ ހިސާުބން އެަބ އުޅޭ، އެއްވެސް ހުއްދައަކާއި، އެއްވެސް ސޭޕްޓ އަކާއި ނުލާ

ތްތައް ިބދޭސ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ޗެލެންޖަކަށްވާނ  މި ހުއްދަ ތަކާއި އެއްޗެހި ނެގުން. އެހެންވ މަ ދިވެހިންނަށޭ މި މަސައްކަ

ކުރެވިގެން ދިޔައ މަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަވައިދު ތަންފ ޒުކުރަން އެންމެ ޮބޑު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނ  ޮބޑަށް މި ޤަވައިދު ތަންފ ޒު

 އެއް ސަަބަބކަށް ވަނ  ޕަްބލިކް ސޭޕްޓ . އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މ ގެން ސަލާމަތ  ކަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. މާލޭގައި މި ޤަވައިދު

ވަ  ކަންކަން  އޮތ   މި  ސަަބުބން  ނުދިއުމުގެ  ޤަވައިދު ތަންފ ޒުކުރަމުން  މި  ކުޅުދުއްފުށ ގައިވެސް  ޮބއްސުންލާފައި.  ޮބޑަށް  ރަށް 

ނަށް ތަންފ ޒުކުރުމަކ  އުނދަގޫކަމަކަށްވާނެ، އެކަމަކުވެސް މިހާ ހިސާުބންވެސް މ ތި ޕުރެކްޓިސް ކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް ވާނަމަ ރައްޔިތުން

ކޮޅަކ  ގޯހެއް ހިނގާ ހިސާުބން އެންމެ ޮބޑު ުބލޭމެއް އަންނާނ  ވަރަށްޮބޑަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ. އަނެއް ތަން

އެހެންވ މާ މިއ  މިހާރުން   ނުވަތަ އެކަމެއް ބަލަހައްޓަން ތިޭބ މުވައްޒަފުންނަށް.،  އެކަން ތަންފ ޒުނުކޮށް އޮތްނަމަ ހަމަ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރުންވެސް ވެހިކަލްތަކަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު، މިހާރަށްވެސް ތަންފ ޒުކުރަން ޖެހޭ ޤަވައިދެއް. ދެން އަދި މ ގެ އިތު 

ޓިގެންނާއި، ދަށުގައި ހުންނަ ވެހިކަލްތަކާއި ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތަކަށް ފުދޭވަރަކަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތައް ލިޭބ، އެ އެއްޗެހިތައް ވެއް

ނެތް، ރިޟްވާން ވެސް   އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެކަމަކުވެސް ޒިންމާވާނެ ފާރާތެއް  އެޅޭއިރު  ޮބޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް  ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން 

ަބދަލެއް ކޮންމެސް ހިސާަބކުންވިޔަސް ދެވޭގޮތަކަށް ވެގެންދާނެ. ދެން މަސައްކަތް ކުރާފަރާތް ތަކަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ސަލާމަތާއި 

ނުން ކޮށްގެން، ހެލްމެޓާއި، ހާނިސް ެބލްޓާއި ހުރިހާ ވަސ ލަތެއް ޭބނުން ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ، މި ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓްއެއް ޭބ

 ޝުކުރިއްޔާ ނުކުރާނަމަ މި ޤަވައިދުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދައެއް ނުލިޭބނެ.  
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 ހަކަފުޅުދެއްކެވި ވާ  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު 

ސައިޓް ކައިރ  ނުވަތަ މަގުމަތ ގައިވެސް ތަކެތި ެބހެއްޓުމުގެ ަބއެއްވެސް އެަބ އިންދޭ މި އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް މި އެދުނ   

ފަރާތްތަކަށް.  ކުރާ  ޭބނުން  މަގުތައް  ވަނ   މި  ފަސޭހައެއް  އެންމެ  ފެށ މަ  އަމަލުކުރަން  ޤަވައިދަށް  މި  އަސްލު  ޤަވައިދުގެތެރޭގައި، 

ތި މިވަގުތުވެސް ޖަންޯބ ޭބގްކަހަލަ އެއްޗެހި މިވަގުތުވެސް އެަބހުރި މި ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ަބހައްޓާފައި. ހަމަ އެއްވެސް ތަރުތ ެބއްނެ

ށ  އުކާލެވިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި އެަބހުރި މަގުމަތ ގައި. މި ޤަވައިދު ތަންފ ޒުކުރަން ފެށ މަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ކުޅުދުއްފު

ސިޓ ގެ ރ ތިކަން ވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެހެން. އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނ  ަބޔަކަށް އުނދަގޫ ކުރާކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނ  

ދިއުމަކ  ، އެގޮތުން މި ޤަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އެގޮތަށް ތަރުތ ެބއް ނެތި ހުރި ގަސްތައް ނެގިގެން  ތ ުބކުރަންކަންކަން ތަރު

ށް ހަމަ މި ސިޓ އަށް ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމެއްކަމަށް. އަޅުގަނޑު މިކަން މި ފާހަގަކޮށްލަނ  ގަސްތައްވެސް އެަބހުރި ވަރަ

ބ ރައްޓެހި މަ މަގުތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާނެ ގޮތްތަކަކަށް ެބހެއްޓިފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ތިމާވެއްޓާއި  ހަ

ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނ  ސިޓ  ތަރުތ ުބކުރަން. އަޅުގަނޑު މިކަން މި ފާހަގަކޮށްލ  މިކަހަލަ ަބއިވަރު 

 ރިއްޔާއެއްޗެހިތަކެއް ނެގިގެންދާއިރުގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވެގެން ދާނެ ކަމަކަށްވާތ ވެ މިކަންކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވ . ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ދެން އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތު ގައިވެސް ަބހުސްގައި ބައިވެރިވާން އެދުނު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ދެވިއްޖެ. 

ޔަރ ފާހަގަ ކުރައްވައިފި އިތުރުން ޑެޕިއުޓ  މޭފާހަގަ ކުރައްވާފައި މި ހުރ  މި ދެ ޤަވައިދުވެސް ތަންފ ޒުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން. ދެން އޭގެ  

ގެޒެޓް  ޤަވައިދު  ދެ  މިހާރުވެސް  ކުރިން.  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ރަނގަޅަށް  މުހިންމުކަން  ކުރުވުމުގެ  އަހުލުވެރި  ޤަވައިދުތަކަށް 

ކަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި އެއް ނުއެއް ކުރިފަހުންވެސް ދެ އަހަރުވެގެން މި ދިޔައ . އެއްވެސް ވަރަކަށް މި ޤަވައިދުތައް ތަންފ ޒުކުރުވުމަ

ކުރާ  އިމާރާތް  ފެއްތުމަށް  ޤަވައިދުތަކަށް  މި  ނުކުރެވި  މޮނިޓަރ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ   ހާއްސަކޮށް  ނެތް. 

ނަމަ، އިމާރާތް ކުރާ ފަރާތް ފަރާތްތައްވެސް. އެހެން ކަމުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަކާއި އެކު މިއަދުން މިއަދަށް ތަންފ ޒުކުރަން ފަށައިފި

އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް މި ފެންވަރަށް ކަންކަން ގެނައުމަށް ވަގުތުތަކަކާއި ޚަރަދުތަކެއްވެސް ދާނެ މި ކަހަލަ ޮބޑެތި ތަކަށްވެސް  

އަހުލުވެރި ޤަވައިދުތަކަށް  މި  ހިނގާށޭ  ފެށިގެން  މިހާރުން  ކަމުން  އެހެން  ކުރަމުންދާއިރު.  ކުރާ މަސައްކަތްތައް  އިމާރާތް  ކުރުމަށް 

އަހަރު  ާބއްވަން. އަންނަ  ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ވިޔަސް  ފަރާތްތަކަށާއި މިކަމާއި 

އެޅޭނެ ގޮތަ އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް  ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުން  ކުރާ  ަބޔާން  ކަށް. މި ދެން ޖެނުއަރ އިން ފެށިގެން މި ޤަވައިދުގައި 
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ން އަޅުގަނޑު މި ހިތަށް އަރާ އެއްޗަކ . މިކަމާއި ެބހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު އަދި ަބހުސް އަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާ

 ބޭނުން މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދެއްވަވާ. 

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

އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއްހެން މޭޔަރ ތި ފާހަގަ ކުރެއްވެވ . މިހާރުން މިހާރަށް، މާދަމާއިން ފެށިގެން މިކަން 

ތްތަކަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެކަންނޭގެ. އިންޕްލިމަންޓް ކުރަން ފަށައިފިއްޔާމުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާ

އަހުލުވެރިވާންވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް  ސަލާމަތ  މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދަންވެސް ވަގުތު ކޮޅެއްނަގާނެ. އަދި  

ކަންނޭގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. މި ޤަވައިދަށް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ފަދައިން އެ ޤަވައިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އެަބ ޖެހޭ  

 ަބލާލި ކަމަށް ވިޔަސް ވަރަށް ަބއިވަރު ޕޭޖް ތަކަކަށް ދެމިގެންދާ ޤަވައިދެއް، ހުރިހާ ދިމާއަކުންވެސް ހުރި ފުރުސަތުތައް އަސްލުގައި،

ކު  ކަށަވަރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްނޫން  ރައްކާތެރި  ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތުންގެ  ސަލާމަތާއި ހަމައެކަނި  އެޭބފުޅުންގެ  ރަންވ . 

އެަބހުރި.  މ ގައި  ގޮތްތަކެއް  ނެގޭނެ  އިންޝިއުރަންސްވެސް  އެޭބފުޅުންނަށް  ކުރަން.  ކަށަވަރު  ޖެހޭ  އެަބ  ރައްކާރެތިކަންވެސް 

އެަބޖެހޭކަންނޭގެ އެޭބފުޅުންނަށްވެސް  އެޭބފުޅުންނަށްވެސް  މައުލޫމާތު  އެ  އެޭބފުޅުންނަށް  އެހެންވ މަ  މައުލޫމާތު.  އެނގިގެން   އެ 

އެ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަރަށް ޮބޑުތަން ކުޑަ ކުރެވޭނެހެން. އަދި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ތަންފ ޒުކުރަން ފަށައިފިއްޔާ  

އުޅޭއިރުގައި   ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި ކަންނޭގެ މ ގަ. އެހެންވ މަ ކޮަންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މަގުމަތ ގައި މ ހުން ހިނގާ ބިނގާވެ

ކުރެވޭނެ  ރަމަގުމަތ ގެ   ކަށަވަރު  މިހާރަށްވެސް  އްކާތެރިކަން  މިހާރުން  ނަމަވެސް  ހަދާލާފައި  ަބއްދަލުވުމެއް  ކަންތައްތައް  ކަހަލަ 

ކަހަލަ  ޭބނުންކުރުން  ހޯލްޑިން  ޖެހުން،  ިބއްގަނޑު  ބުނަންޏާ  މިސާލަކަށް  ކަންތައްތައް.  އެހާ އުނދަގޫ ނުވާނެ  ދޭށޭ  ރަނގަޅުކޮށްލަ 

 ންތައްވެސް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ނު ގޮތަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ ކަމަށް. ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙުމަދު އެކަނި އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އިނ . އެ ހުށައެޅު

ށް އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާ ނިންމާލުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނަން. މި އެޖެންޑާގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ދެ ޤަވައިދު ތަންފ ޒުކުރުމަ

ށް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ކޮންމެހެން މުހިންމުވެފަ ހުރި ަބއިތައް، ހާއްސަކޮ

ހަރުކަށި  ަބޔާންކުރާ  ޤަވައިދުގައި  ނަމަވެސް  އެހެން  ގޮތަކަށް،  ތަންފ ޒުކުރެވޭނެ  މިހާރަށް  މިހާރުން  ަބއިތައް  މިހުރި  ކަނޑައެޅިފައި 

 ން އެދެން.  ޖެނުއަރ އިން ފެށިގެން ތަންފ ޒުކުރާގޮތަށް. އެގޮތަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވު 1ފިޔަވަޅުތައް 
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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

 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

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .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

ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  އެޖެންޑާގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ދެ ޤަވައިދު ތަންފ ޒުކުރުމަށް       

 މިހާރުން މިހާރަށް އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ކޮންމެހެން މުހިންމުވެފަ ހުރި ަބއިތައް، ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް

މިހުރި ަބއިތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަންފ ޒުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް، އެހެން ނަމަވެސް ޤަވައިދުގައި ަބޔާންކުރާ ހަރުކަށި  ކަނޑައެޅިފައި

 .  ޖެނުއަރ އިން ފެށިގެން ތަންފ ޒުކުރާގޮތަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 1ފިޔަވަޅުތައް 
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މިވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތިރ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުމާމެދު ގޮތެއް  ކައުންސިލަށް  •

 ނިންމުން. 

  2ހައިޑްރޯލިކް ލެޑަރ،    1ރޯޑް ސްވ ޕަރ،   1 ,ޕިކަޕް )ޑަބަލް ކެބިން( 1  ,ކާރު   1އެކްސްކަވޭޓަރ،  1

 މޮޓޯ ސައިކަލް 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކައުންސިލަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކައުންސިލުގައި ހުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ތަކެތި ކަމަށް ވާތ ، އަދި މި އަހަރުގެ މި ތަކެތި މި އ   

 ަބޖެޓުވެސް ނިމުމަކާއި ގާތަށް ދާއިރު ަބޖެޓުވެސް ކުލޯސް ކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ހޯދަން ޭބނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް 

އި އިން އެޖެންޑާއެއް. މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލެވުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ

 އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވެހިކަލްތަކެއް ހޯދުމަށް މި އޮތ ، އެކްސްކަވޭޓަރ، ކާރު، ޕިކަޕް ފަދަ ތަކެތި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ވަރަށް މުހިންމު  

ވަނ  ވަރަށް ގިނައިން މާލެއިން ޑެލިގޭޝަން ތަކާއި އިއްޒަތްތެރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އެއްވެސް 

ތުމަކ  ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންވާ ފެންވަރުގެ މެހެމާންދާރ އެއް އަދާ ކަހަލަ ވެހިކަލެއް ނެ 

ޕިކަޕެއް  އުފުލުމަށް  ލަގެޖް  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ބޭނުންވި  ކާރެއް  މިހާރު  އެހެންވ މަ  ދިމާވާކަމެއް.  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ކުރުމުގައިވެސް 

ގަނޑުމެން މި ޖެހެނ  ކުއްޔަށް ހޯދަން، ނުވަތަ އެހެން އިދާރާތަކުގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދެން. އެހެން މިހޯދާ ޭބނުންވިކަމަށް ވިޔަސް އަޅު

ވ މަ ތަކެތ ގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގަ އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދެވެމުންދާކަމ  މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ކަމެއް. އެހެން

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ މެހެމާންދާރ އެއް އަދާ ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ދެ ކަންތައްކަން މިކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް  

ފާހަގަ ކުރެވޭ، ކާރާ، ޑަަބލް ކިެބން ޕިކަޕަކ . ދެން މި ހުރ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ވެހިކަލްތަކެއް. ހަމަ އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް 

ަބއެއ މަސައް މި ނެތުމުގެ ސަަބުބން  ތާއ ދު ކުރެވޭ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް  ކަތްތަކަށް ުބރޫ އަރާ. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ 

  ލިސްޓް ކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗެހި ހޯދުމަށް.
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 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގަކޮށްލ  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައް ތަކެއް. މިހާރުވެސް މަގުތަކުގެ ރ ތިކަން ގެނައުމަށް މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވެސް  

އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ނެތިގެން ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތިތަކެއް މި ވަނ  ދިމާވެފައި. މި ތިން މަސް ދުވަސް މި ދިޔައ  އަނެއްހެން ބުނަންޏާ  

ންތިޒާމް ހަމަ ނުޖެއްސި. އެއ  ޕަްބލިކް ސާވިސަސްގައި މިހަރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އެކްސްކަވޭޓަރ ހަލާކުވެފައި ވެލިކޮޅެއް އެޅޭނެ އި

އޮންނާތި. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އެ އެކްސްކަވޭޓަރ ހަދަންދާނެ ޚަރަދު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައި ވާކަން. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް  

ފާހަގަކުރެއް  މޭޔަރވެސް  އެަބ ޑެޕިއުޓ   އަޅުގަނޑުމެން  އެސިސްޓެންޓް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެހެން  ތަންތަނުން،  އެހެން  ފަދައިން  ވެވި 

އެއ  ހޯދަން ޖެހޭ ޑެލިގޭޓްސް އަންނަ ވަގުތުތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ އެހެން ހަރަކާތްތައް އޮންނަވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އެަބ ޖެހޭ.  

ފަސޭހަކަމަ މުވައްސަސާތަކަށްވެސް  ނަމަވެސް  އެހެން  ދިނުމަކ .  އެސިސްޓެންސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަރަކާތަކަށް  ކޮންމެ  ނުވާނެ،  ކަށް 

ިބގެން ކައުންސިލުގައި މި ވެހިކަލްތައް ހުރެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ވަޒ ފާތަކެއްވެސް އުފެދިގެންދާނެ. މަސައްކަތަށް އިތުރު އަވަސްކަމެއްވެސް ލި

ށް މި އަހަރު ގެ ަބޖެޓުން އިޢުލާނު ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކެން.  ދާނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  ވ ހާވެސް އަވަހަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ 

 

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

ދައިން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކައުންސިލަން ޭބނުންވާ ވެހިކަލް ތަކެއްގެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ދެ ޭބފުޅުން ވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވެވިފަ

މަގުތައް ހުރި މަގުތައް، އަނެއްަބއި މަގުތަކަކ  ތާރު ނޭޅި ހުރި  އެޅުފައި  ަބއެއް މަގުތަކަކ  ތާރު  . ވާހަކަ މި ދައްކަނ ، ހާއްސަކޮށް 

ުބލޮކް ވަނ . މި ކާނުތައް ޤަވާއިދުން މިހާރުވާގޮތަކ  ވެލި އޮއްވާ ވާރެޔާއި އެކ  ވެލިތައް ކާނުތެރެޔަށް  ފާަބއިގެން ގޮސް ކާނުތައް 

ގޮސްފިއްޔާ.   ލިިބގެން  ވެހިކަލެއް  ކަހަލަ  ސްވ ޕަރ  ރޯޑު  ލިިބގެންދާނެ  ތަކެއް  ފަސޭހަ  އިތުރު  ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް  އޭގެ ސާފުކޮށް 

ލާއިރަށްވެސް ޮބޑު ވަޅުގަނޑަކަށް މިވަނ ، ވަޅުގަނޑަކަށް އިތުރުވެސް ދުއްވާ އެއްޗެހި މިހާ ގިނަވެގެން ދިޔައިމަ ކިރިޔާ ފެންފޮދެއް ވެހި

 1ވާކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާ، ކުޑަ ކުޑަ އިރު ކޮޅެއް މިވަނ . މަގުތަކުގައި މިހާރު މިހަދާ ގޮތަކ  އެއްވަރު ކޮށްލަނ ، އެކަމަކު  

އްކޮށް ހައްލެއް އަންނާނ  ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު މަސް ދުވަސް ވާއިރު ހަމަ ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް މި އޮންނަނ . މި މައްސަލައަށް އެ

އެޅޭ ހިސާބުން. ތާރު އެޅެންދެންވެސް އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަވާއިދުން ކޮންމެސް އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދަން 

ކްސްކަވޭޓަރ އެއް ނެތިގެން ަބއެއް މަގުތަކަށް ޖެހޭ. އެކަމަށް ހުރި ދަތިތަކަކ  އެކަމަށް ޭބނުންވާ ވެހިކަލްތައް ނެތުން. ހާއްސަކޮށް އެ

. އެތައް ަބއިވަރު ރައްޔިތުންނެއް މި ކައުންސިލަށް ގުޅައިގެން މި ކަންޮބޑުވުން މިދަނ  އަޅަން ޖެހޭ ވެލި ނޭޅި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ
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އެކްސް ހ ވަނ   އަޅުގަނޑަށް  ދާނެހެން  ލިިބގެން  ހައްލެއް  މިކަމަށް ރަނގަޅު  ޕަްބލިކް ފާޅުކުރަމުން.  ދިޔައ މަ.  ލިިބގެން  ކަވޭޓަރއެއް 

ވޯކްސް ގައި އެކްސްކަވޭޓަރއެއް އެަބއޮތް، އެކަމަކު އެ އެކްސްކަވޭޓަރ އަކ  ނިކަން ހާލުގައި އޮތް އެކްސްކަވޭޓަރ އެއްކަން އަޅުގަނޑު 

ށް ވެސް ކުރެވިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރަން. ފާހަގަ ކުރަން. މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ވަރަށް ަބއިވަރު ޚަރަދެއް އެ ވެހިކަލްގެ މެއިންޓަނަންސްއަ

ވަރަށް ޮބޑު ޚަރަދެއްކުރަން މިހާރުވެސް މި ވަނ  އިޢުލާނު ކުރެވިފައި އެ ވެހިކަލް ރަނިން ކޮންޑިޝަންއަށް ގެނައުމަށް، އެކަން ވެސް  

ޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވ މަ އާ އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ހޯދުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަ

ބަލާލާއިރުގައި  ސިޓ އަކަށް  ހަރުގަނޑަކ   އެ  ހަރުގަނޑު،  މިގެންގުޅެ  ަބދަލުކުރުމަށް  ހޮޅިދަނޑިތައް  ފެންނަނ   މި  އަޅުގަނޑުމެނަށް 

އެ ހަރުގަނޑު އެ ގެންގުޅެނ . ގެންގުޅޭތަން ަބލާލަންވެސް އެހާ ލޮލަށް ފަސޭހަ މަންޒަރެއްވެސް ނޫންކަންނޭގެ. ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް  

އް އެ ކޮޅަށް ޖަހާ. މ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލާމަތަށް ެބލިކަމަށް ވިޔަސް، އެހަރުގަނޑު ކޮޅަށް ޖަހާ، ތިރިކޮށްހެދުންވެސް އެހާ ރައްކާތެރިއެ

 އެއްޗެއް ހޯދިއްޖެއްޔާމުން. ނޫން. އެހެންވ މަ މިކަމަށް ހައްލެއް ލިިބގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނޭ ހައިޑުރޮލިކް ލެޑަރ ކަހަލަ

ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ދާނެކަމަށް  ލިިބގެން  ހައްލެއް  އަވަސް  ވަރަށް  ަބދަލުކުރުމަށް  އެއްޗެހި  ަބއްތިތަކާއި  މަގުތަކުގައި  އޭރަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހުޅުވާލި   ކުރުމަށް  ަބހުސް  އެޖެންޑާއަށް  މި  އެދިލެއްވި  ދެން  ފުރުސަތައް  ވަނ .   3ފުރުސަތުގައި  މި  ދެވިފައި  ފުރުސަތު  ފަރާތަށް 

ގެ  އެހެންވ މަ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ފަދައިން ވަރަށް މުހިންމު ވެހިކަލްތަކެއް މިހުރ ، އެގޮތުން އެކްސްކަވޭޓަރެއް  

ތި ބޭނުންވެފައި  ސާފުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވިގެން ޚިދުމަތްނުލިިބ،  އެގްރ މެންޓް  މިހާރު  ނުކުރެވި.  ވެސް ސާފު  މަގުތަކެއް  ިބ 

އެކްސްކަވޭޓަރގެ ސްޕެއަރ ގެނެސް މަރާމާތުކުރުމަށް އެވަނ  ހަވާލު ކުރެވިފައި. އެންމެ އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް އެގޮތަށް އޮތުމުން މި 

ނެ. އިތުރު އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ލިުބމުން އެކަތި ހަލާކުވުކަމަށް ސިޓ ގައި އޮތުމުން މި ސިޓ ގެ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތަކަކަށް ނުއެއް ފުދޭ

ވިޔަސް އެނެއް އެތި އަޅުގަނޑުމެނަށް ޭބނުން ކުރެވިގެންދާނެ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން 

 ދެއްވާ. ފާރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން. ޭބނުން ޭބފުޅުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ފާހަގަކޮ ާބރު ށްއަޅުގަނޑުވެސް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އައިއިރު  މަޤާމަށް  މި  އިންތިހާުބވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން    ލަން 

ގޮންޖެހުމަކ  އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ނެތިގެން ސްޕ ޑްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޭބނުންވި. އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިމާވި އެންމެޮބޑު އެއް  
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އެގޮތުން  ކުރެވިފައި.  އެކަމަކުވެސް މި ދަތ ގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  އުފުލަން ޖެހުނު ދަތިތައް. 

މަގުގައި ފެންޮބޑުވާ މައްސަލައަށް ވަރަށް ޮބޑު ހައްލެއް ގެނެވިފައިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޤާމަށް އައި ކަސ ދާގެ  

އަޅުގަނޑުމެން މަޑުޖެހިފައި.  ކަހަލައިން  އެއްކޮށް  ހަމަ  ދަނޑު  ޒިގްޒެގް  ނުތިެބ  އރު  ހިންގައިގެން    މިހެން  ވަރަށް ކުންފުނިތަކަށް 

ކުރިޔަށް މިގެންދަނ  ވެމްކޯއާއި، އެމް.ޓ .ސ .ސ އާއި ޕަްބލިކް ވޯކްސްގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެއްކޮށް. ްބވޭސްގެ މަސައްކަތް  ސަމަސައްކަތުން  

ނެތިގެން   ވެހިކަލްތައް  ނުވަތަ  އެކްސްކަވޭޓަރެއް،  އިހުސާސުވޭ  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް އެހެންވ މަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް 

ގޮންޖެހުންތައް. އެހެންވ މަ ވަރަށް ތާއ ދުކުރަން މި ކަމަށް،  އަޅުގަނޑުމެނަށް މި މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނ  ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު  

 ޝުކުރިއްޔާ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މި ވެހިކަލްތައް އަވަހަށް ލިިބގެން ދިޔައ މަ.  

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އުޅުން ޖެހުނު ތިން މަސް ދުވަސް މި ދިއައ  މި ކަމުގެ ސަަބބުން. ސަރުކާރުގެ ޝުކުރިއްޔާ ރިޟްވާން. ވަރަށް ދަތި އުނދަގުލުގައި  

މިދިޔައ .  ކުރެވިގެން  މަސައްކަތްތަކެއް  ޮބޑެތި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދައިގެން  ތަރުތ ުބން  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  އެހ ތެރިކަން  ކުންފުނިތަކުގެ 

ަބރެއް ފާހަގަ ނުކޮށްލާތި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާންނަން ދެ މޮޓޯ ސައިކަލް ގަންނަން އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައި އެަބއިން. އެއްވެސް މެން

ޔަސް އޭގެ އެއް ބޭނުމަކ  ކައުންސިލަކ  ރަށުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހަވާލުދާރ . ކޮންމެ ަބޔަކު ވަޑައިގެން ކޮންމެ އިވެންޓެއް ޭބއްވި ކަމަށް ވި

އިން އިވެންޓް މެނޭޖަރ އެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ޖެހޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުންގެ ސައިކަލާއި މެންަބރުންގެ ސައިކަލު ދޭން ކައުންސިލް

މޮޓޯ ސައިކަލް ހިމަނާލާފައި   2މި ޖެހެނ  އަންނަ މެހެމާނުންނަށް ަބއެއްކަހަލަ ބޭނުންތަކުގައި ދޫކުރަން. މިކަމަށް އޮތް ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި  

.  އެހެން ކަމުން ހަމަ މެންަބރުންގެ ވާހަކަތަކާއި އެއްގޮތަށް މިތަކެތި ގަތުމާއިމެދު ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާކަން މި އިނ 

ިޕކަޕް )ޑަބަލް 1  ,ކާރު   1އެކްސްކަވޭޓަރ، 1  ގައި މި ހުރި ތަކެތި ގަތުމަށް  3މި އެނގުނ  ވާހަކަތަކުން. އެހެންވ މަ އެޖެންޑާ ނަންަބރު  

، ގަތުމަށް ުޕރޮކުއަރ ކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް މޮޓޯ ސައިކަލް  2ހައިޑްރޯލިކް ލެޑަރ،    1ރޯޑް ސްވ ަޕރ،   1 ,ކެބިން( 

 ވޯޓުދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 

19ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 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

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

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

 މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  .6

ރޯޑް  1 ,ޕިކަޕް )ޑަަބލް ކެބިން(1  ,ކާރު  1އެކްސްކަވޭޓަރ،1 ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   

ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  މޮޓޯ ސައިކަލް، ގަތުމަށް ޕުރޮކުއަރ ކުރުމަށް 2ހައިޑްރޯލިކް ލެޑަރ،  1ސްވ ޕަރ، 

 ނިންމެވިއެވެ.  

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ލޯކަލް ސްޓޭޖް ބ .ޢޯ.ކިއު އަދިކުރެހުން ސެޓް، ޕު 

 ކުރުވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކަހަލަ  އެކި  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ސްޓާފުން  އިދާރ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަަބަބކ   އެއް  އިން  މި  ކުރެވިފައި  މިގޮތަށް  އެޖެންޑާ  މި  ދެން 

ޮބޑު  ވަރަށް  މިވަނ   ހެދުން  ބ .އޯ.ކިއު  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ކުރެހުން  މި  ހައުސްކޮށް  އިން  ދާތ ވެ،  ިބޒ ވަމުން  ހަރަކާތްތަކުގައި 

އަދި ސްޓޭޖެއް ރަށުގައި ނެތި މިހާ ދުވަސްވެފައި ވުމުގެ ސަަބުބން ޮބޑެތި ހަފުލާ ތަކާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން ދ ނ    ގޮންޖެހުމަކަށްވެފައި.

ދަރުހެއް ދޭން ެބލިކަމުގައި ވިޔަސް ސިޔާސ  ނުވަތަ ރަސްމ  ޖަލްސާއެއް ާބއްވަން ވ ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ރަސްމ  ސްޓޭޖެއް 
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ފައި މިވަނ . އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އިނ . މި ގާއިމް ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެ

 އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެން 

ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ، މިވަރުގެ ރަށެއްގައި އޯޕަން ސްޓޭޖެއް މިހާ ދުވަސްވ އިރު  ހަމަ  މޭޔަރ ވެސް 

އަަޅުގަނޑުވެސް  ގަނޑު ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކުރަން.  އެއަށް ކުރެހުމެއް ނަމަވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަން އަޅު  ،އެޅިފައި ނުވާކަން

 އެދެނ  މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ބ .އޯ.ކިއުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެނަށް މިކަން ނުކުރެވި 

ންވ މަ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތ މަ ޮބޑެތި އިވެންޓްތައް މިކޮޅަށް އަންނައިރު ސްޓޭޖެއް ނެތ މަ އެަބ ދަތިވޭ. އެހެ

އަދި ހަމަ އެކަނި ސްޓޭޖެއްވެސް ނޫން، އަޅުގަނޑު އެދެން ބ ޗް އޭރިޔާވެސް އައުޓް ސޯސް ކުރެވިގެން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުން. 

 އަވަސް ކުރަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާކަމެއް ކުރަން އަޅުގަނޑު ތާއ ދު. 

 ހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ 

ދެވަނަ  އަޅުގަނޑު  އަދި  އެހެންވ މަ  އެދިވަޑައިގަތ .  ފުރުސަތަކަށް  އެކަނި  ރިޟްވާން  މެންަބރު  ކައުންސިލް  ފުރުސަތުގައި  ފުރަތަމަ 

 ން. ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލަން. މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެންަބރެއް އިންކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެ

ލޯކަލް ސްޓޭޖް ބ .ޢޯ.ކިއު ސް މެންަބރެއް އިތުރަށް ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން ނޫން ކަމުގައި ވާނަމަ ރިޟްވާން ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް  އެއްވެ

މުޙައްމަދު ދާޢޫދު ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ  އަދިކުރެހުން ސެޓް، ޕޮރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް  

 ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ކަތް ކުރުމަށް މިމަސައް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
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 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

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .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

މަންޓް ރޮކިއުހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ލޯކަލް ސްޓޭޖް ބ .ޢޯ.ކިއު އަދި ކުރެހުން ސެޓް، ޕު  

 އުޞޫލުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކައުންސިލަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެން. މި 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

އިން ވަޑައިގަންނަވާ އެޖެންޑާތަކުގަވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނު އެކި އެކި ޖަލްސާތަކާއި މާލެ  އެހެން  ޝުކުރިއްޔާ، ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނު

 ޭބފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހުރި ދަތިތައް. ހަމަ އޭގެ ތެރެއަށް އިތުރުވާ އިތުރުވުމެއް މިހާރު ކައުންސިލުގަ ސައުންޑު

މިޖެހެނ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދަން  ސައުންޑު  ތަކަށް  މ ޓިންގ  ޖަލްސާތަކާ  މިހާރުބޭއްވޭ  ނެތުމަކ   އިދާ  ސިސްޓަމްއެއް  ރާތަކުގެ އެހެން 
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ވަރަށް  ސައުންޑުތައް ބޭނުންކުރަން. ދެން އެހެން ސައުންޑު ބޭނުންކުރާ އިރުގަ ސައުންޑު ސިސްޓަމަކ  ކޮންމެ އިދާރާ އަކުންވެސް 

ން އޮތްތާ، އޯޕަ މިރައްކާތެރިކަމާ އެކ  ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެއްޗަކަށް ވާތ  އެ ހޯދުމުގަވެސް ދަތިތަކެއް އެަބހުރި އެހެންވ މާ ކުރިއަށް  

ނޑު ސްޓޭޖް އަކާ އެއްޗެހި އެޅިގެންދާއިރު ކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ ސައުންޑު ސިސްޓަމްއެއް ހުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ އަޅުގަ

 ދެކެން. އެހެންވ މާ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ކައުންސިލްއަށް ސައުންޑު ސިސްޓަމްއެއް ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

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

ނެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އޮތ  ނިންމާފަ، ޢ ދުނަމާދުތައް ޮބޑުޖަމާއަތުގައި ކުރުން މ  ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ

ށް ކަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުންވެސް ޢ ދުނަމާދު ޮބޑުޖަމާއަތުގަ ކުރިއަށްގެންދަން ދިމާވި އެންމެ ޮބޑު އެއް ދައްޗަ

 ވާނެ ސައުންޑުގެ ދަތިކަން. އެހެންވ މަ ސައުންޑެއް ކައުންސިލުގަ ހުރުމަކ  އެކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑުތަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް 

 ކަމަށް އެޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން. އެހެންވ މަ ސައުންޑު ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން މިގޮތަށް ސައުންޑު ސިސްޓަމެއް ގަނެވޭއިރު އެންމެ ފަހުގެ، ކުރަން މި 

ވަރުގެ ސައުންޑު ސިސްޓަމްއެއް ހޯދަން. މި ޒަމާނުގަ ސައުންޑު ސިސަޓަމްތައް އެަބހުރި ވަރަށް ލުއިކޮށް، އުޅޭ ކަންތައްތަކަށް ފިޓުވާ

ގެންގުޅެން ފަސޭހަ އެއްޗެހިވެސް، އެހެންކަމުން އެ ކޮންސެޕްޓަށް ދިއުން އެއ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. ފަސޭހައިން ގެންގުޅެވޭ 

 ޑު ތާއ ދުކުރަން. ޖާގަ ކުޑަ އެއްޗެއް ހޯދަން އަޅުގަނ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދެ ފުރުސަތުގައި ވާހަކަދައްކަން އެދުނު މެންަބރުންނަށް މިހާރު މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފައި. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް   އެޖެންޑާގައި

މުކަން. ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިގެން ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ، ކައުންސިލަށް މި ވަގުތަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއްގެ މުހިން

ދިމާވި   މި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހަރަކާތުގައިވެސް  ދުވަހުގެ  ހަފުތާއެއްހާ  ޮބޑު  ޭބއްވުނު  މި  ފަރާތުން  ގެ  އެޗް.އާރ.ސ .އެމް  ހިނގައްޖެ 

ގޮތަކަށް، ވަރަށް އުނދަގުލުގައި މި   ދަތިތައް. އެއް ތަނުން ސައުންޑްގެ އެއްަބއި ހޯދާފައި، އަނެއްތަނުން މައިކް ހޯދާފައި، އެކަހަލަ

ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދޭން މި ޖެހުނ . ދެން ޢ ދު ނަމާދުގައިވެސް އަޙްމަދުވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވެވިފަދައިން ސައުންޑްގެވެސް މައްސަލަ 

ހުރެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ މި ފަދަ   އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޮބޑެތި ކަންކަން މެނޭޖް ތަކެއް ޖެހުނު، ދެން 

ކުރުމުގައި. އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާގައިވެސް އިން ގޮތަށް އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ހުށައެޅުއްވ  ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ވަނ  
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ގެންގުޅެންވެސް ފަސޭހަ ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ރަނގަޅު އުފުލާ  ފަދައިން    ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. ކައުންސިލަރ ރިޟްވާން ފާހަގަ ކުރެެއްވެވި 

 ގަތުމަށް މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

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

އުފުލާ ގެންގުޅެންވެސް ފަސޭހަ ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް   ،ރަނގަޅުހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

 ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ގަތުމަށް 

 

 



 

24ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ންޖެހޭ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން  ރަށްކޮޅުގޯތ ގައިވާ ޢިމާރާތް ގުދަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ކުރަ  •

 ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ުބރާންޗް ރަށްކޮޅު ގޯއްޗަކ  ކުރ ގައި އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްއިން ބޭނުން ކުރި ިބމެއް. މިހާރު މޯލްޑިވުސް ރެޑް ކުރެސެންޓް ގެ ހދ  

އޮފ ސް ހިނގަމުންދާނެ އެތަނުގެ ތަންކޮޅެއްގައި. ދެން މ ގައި އެޖެންޑާ ކޮށްފައި މި އިނ  އެތާގައި އެަބހުރި ަބއެއް ސްޓްރަކްޗަރތައް 

 އެޖެންޑާ އެތަންތަން އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްގުދަން ތަކަކަށް ަބދަލުކުރެވިދާނެ ތަންތަން.    ،އެަބހުރި ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހަރަދެއް ކޮށްގެން

 މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެން.  ފުޅުވާމި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ޭބނުކުރެވިފައި މި އިނ . 

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

މަ ފާހަގަކޮށް ޭބނުންވަނ  ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރާ ަބއެއް ސާމާނު ގެންނަ ަބއެއް އެއްޗެހި، މަގު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު ހަ

ލުންވެސް މައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައެއް ނުއެއް ެބހެއްޓޭނެ މި ހުންނަ އުސޫލުތަކާއި ޤަވައިދުތަކާ އެއްޗެހި މިހެން ހުއްޓައެއް. އެހެންވ މަ ކައުންސި

ޤަވައިދުތަކާއި   ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި މިހެން  ެބހެއްޓޭނެތަންތަން  އެއްޗެހި  އެ  އިހުތިރާމްކޮށް،  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އުސޫލުތަކަށް 

ސާމާނުވެސް   ޕާކް  އިންޑިޔާ  މިހާރުވެސް  ފާހަގަކުރަން،  އަޅުގަނޑު  މުހިންމުކަން  ގުދަނެއްގެ  އެގޮތުން  މުހިންމުކަމެއް.  ެބހެއްޓުމަކ  

ނެތުމުގެ ސަަބުބން ވަރަށް ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއްގައި ހުރި އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްވެސް ނުދެވިގެން   ަބހައްޓާނެ އިތުރު ތަނެއްއަޅުގަނޑުމެނަށް  

ޗަށް މި އުޅެނ . ދެން އަދި މ ގެ އިތުރުން މިއަދު މި ނިންމ  ވެހިކަލްތަކެއް ހޯދުމަށް، އެ އެއްޗެހިވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މަގުމައް

ެބހެއްޓޭނެ. ދެން ކައުންސިލް އިދާރާތެރޭގައިވެސް ނެތް މި ވެހިކަލްތައް ވެއްދޭނެ ތަނެއް. ޮބޑެތި ވެހިކަލް ތަކެއްގެ ދޫކޮށްލާފައެއް ނުއެއް  

ހަކަ މި ދައްކަނ . އެހެން ވ މަ އެ އެ އެއްޗެހިވެސް ވެއްދޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަންތަން ހަމަޖައްސާފައި ެބހެއްޓުމަކ  އެ އެއްޗެހި ވާ

މު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ވަނ . ރަށްކޮޅު އިމާރާތުގައި ގުދަނެއް ހެދުމަކ  ހަމަ މުހިންމުކަމެއް، އެ ލިެބންވާއިރަށް މުހިން

 ހަދާއިރުގައި ވެހިކަލްތައް ވެއްދޭނެގޮތަކަށް އެތަން ހެދުމަކ  މުހިންމުކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ، 

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

ކ  އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މިހާަބއިވަރު ވެހިކަލްތަކެއް ގަންނަން އުޅޭއިރު މި އެއްޗެހިތައް ގެނެސް ަބހައްޓާނެ ތަނެއްވެސް ހެދުމަ

ޖެންޑާ މިހެން އޮތ މަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ވަނ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން އޮތ . މިއަދުގެ އެ

ވަރަށް ދަތި އުނދަގުލުގައޭ ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތް މި ކުރަނ . އެއްޗެއް ގެނެސްފިއްޔާ ލާނެ ތަނެއްނެތޭ. އެއްޗެއް ނެތޭ. ކަމެއް 



 

25ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

ތި ަބދަލުތަކެއް ފެންނާށޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވޭކަށެއް ނެތް. އެކަމަކު ރައްޔިތުން މިއަދު އުންމ ދު ކުރަނ  ވަރަށް ޮބޑެ

 ޝުކުރިއްޔާހުރި ދަތި އެަބ ހާމަވޭ މިއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް ަބލާލި ކަމަށް ވިޔަސް. މިކަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވ . 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މެންަބރެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަކަށް އަހާނަން އެޖެންޑާގައި މި މި އެޖެންޑާގައި އިތުރަށް ަބހުސްކުރަން ބޭނުންވާ  

ރަށްކޮޅުގޯތ ގައިވާ ޢިމާރާތް ގުދަނަކަށް ަބދަލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އޮތްގޮތަށް  

  މެންަބރުން އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ތާއ ދު ކުރައްވާމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްލުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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

 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

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6
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ރަށްކޮޅުގޯތ ގައިވާ ޢިމާރާތް ގުދަނަކަށް ަބދަލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ަބޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް 

 ނިންމެވިއެވެ. 

 

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ނިންމުން. އިންޑިޔާ ޕާކްގެ މަސައްކަތް ބިޑްއުޞޫލުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމާމެދު ގޮތެއް   •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 މި ތަކެއްޗަކ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި ހަވާލުވެގެން މަސައްކަތް ފެށިއިރުވެސް މިރަށް ލިިބފައި ހުރި ތަކެތި، ޕާކްގައި ބޭނުން 

އް. ލިިބފައި ހުންނަތާވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ކުރުމަށް އެ ހުންނަ ަބއެއް ސާމާނުތައް. ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގައި ހުންނަ ސާމާނުތަ

އަވަހަށް  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ތަކެތި  މި  ހަވާލުވެވުނ .  ކައުންސިލާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެނަށްވެސް  ވ ފަހުން 

ވާނެ.  ވަރަށް ޮބޑު އެދުމަކަށް  ޕާކެއް އަވަހަށް ތަރައްޤ  ކުރެވުމަކ  އަޅުގަނޑުމެނަށްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް    ،އިންސްޓޯލްކޮށް

މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މި ޕާކުގެ މަސައްކަތް ިބޑް އުސޫލުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެހެން ކަމުން އަވަހަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް   

  އިނ . މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެން. އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް، ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ މި ތަކެތި އަޅުގަނޑުމެނަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، މި މަސައްކަތަކ  ވަރަށް ާބ

ލިިބފައި ހުންނަތާ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ޕާކް ހަދަން  މިހާރުވެސްވާނ  ިބމެއް ކަނޑަ އަޅާފައި. އެހެންވ މާ މި މަސައްކަތް 

، ޮބޑަށް މި  ވަރަކަށް ޮބޑެތި ިބޔަ ގަސްތަކާއި އެއްޗެހި ހުންނަ ސަރަހައްދެއްިބޑް އުސޫލުން ކުރަން ފަށާއިރު، އެ ސަރަހައްދަކ  ފުދޭ

ވަހަކަށް ޕާކްގެ ތ މް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަކަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާ ފަރާތަކާއި ވާނެ ހަވާލުކުރަން. ވ ހާވެސް އަ

 ށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން.މި މަސައްކަތް ިބޑް އުސޫލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަ
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއ ދު ކުރަން. ޕާކް ހަދަން ކަނޑައަޅާފައި މި އޮތް ސަރަހައްދަކ  ވަރަށް ގިނަ ޑޭވިޑް އެ ވިދާޅުވި  

ދުވަސްވ  ގަސްތައް ހުރި ސަރަހައްދެއް. ގަސްތަކާއި އެއްކޮށް ޕާކް ހެދޭނެ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ހެދުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަދި 

ވިސްނާފައި މި އިނ  ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކަކާއި އެކ  ޮބޑެތި މ ހުންނަށް ތިެބވޭނެ ކޮމިއުނިޓ  ޕާކެއް ގޮތަށް   މ ގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން

އެތަން ޑިޒައިން ކުރުމަށް ވިސްނާފައި އޮތ . އެ ތަނަކ  އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ވިސްނާފައި  

 ފާހަގަ ކޮށްލަން އަދި ކުލަުބ ހައުސްގައި ޭބއްވި ަބއްދަވުން ތަކުގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު

ޕާކެއް ފާހަގަ ކޮށްފައި އެަބހުރި ދުވަސްވ  ޭބފުޅުން ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ތަނެއް ނެތުމުން ދިމާވާނެ ދަތިތައް. އެހެންވ މަ މިތަން ކޮމިއުނިޓ   

ފި ނަމަ މި ކަމަށް ވެސް ހައްލު ލިިބގެން ދާނެ. އަދި މި ކަމަކ  ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ގޮތަށް ތަރައްޤ  ކުރެވިގެން ގޮސް

 ކަމެއް ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  

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

މޭޔަރ ކުޑަ ޝުކުރިއްޔާ  ކުޑަ  ވަރަށް  ހަމަ  ޕާކުގެ  އެ  ދާނ   ވެގެން  ޕާކް  އިންޑިޔާ  އޮތ   ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް   ،

ކޮންޕޯނެންޓަކަށް. އެއ  އެހާވަރުގެ ޮބޑު ޕާކެއް އަޅަންވެގެން އެތާ ިބން ކަނޑަ އަޅާފައި މި ވަނ . އެ ދެ ޭބފުޅުންވެސް އެ ފާހަގަ 

ޓެހި ޑިޒައިނަކަށް މުޅި އެޕާކްގެ ކޮންސެޕްޓެއް ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި އަދި ވަކިން އިންޑިޔާ ޕާކްގެަބއި ވަކިން ވެއްޓާއި ރައް ކުރެއްވެވިގޮތަށް ތިމާ

އެގޮތަށް ިބޑް   ރުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.ޑިވެލޮޕްކުހަދާފައި  ޑިވެލޮޕްކުރަން ވިޔަސް، މުޅި ތަނުގެ ކޮންސެޕްޓެއް  

ޒައިން އެންޑް ިބލްޑް އުސޫލުން އެ ތަން ހަމަ ޑިޒައިންކޮށްފައި ކައުންސިލުން މި ޑިޒައިން ފާސްކޮށްގެން ގައި ޑިއުސޫލުން ދޫކޮށްލާއިރު

 ކުރިޔަށްދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުން ދޫކޮށްލުން މުހިންމު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދެން މި އެޖެންޑާގައި އަދި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ނޫނ  ކަމެއް ފާހަގަ ކުރަން އޮތް މެންަބރަކު ހުރި ނަމަ އަޅުގަނޑު އަދި އެއް 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެ 

ަބޔަކާއި  އެގޮތަށް  ކުރަހާފައި  އެއްކޮށް  ކޮންސެޕްޓް  މުޅި  ކުރައްވަން.  ތާއ ދު  ހަމަ  ގޮތަށް  ހުށައެޅުއްވި  ރޯޒޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް 

ނޑު ވަރަށް އެކަން ކުރެވިގެން ދިއުން އަލުގަހަވާލުކުރެވިގެން ދިއުން، އިންޑިޔާ ޕާކާއި އެކ  ކޮމިއުނ ޓި ޕާކެއް އަންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް  
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ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވަރަށް ދެރަކޮށް  ފާހަގަ ކޮށްލަން މި ރަށުގައި ތަރައްޤ ގެ ގޮތުން ހިންގިފައި ހުންނަ  އަދި އަޅުގަނޑު  ތާއ ދުކުރަން. 

ތަކަށް ގޮސްފައި ހުރިތަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރު ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮ

 ހުރިތަން. ޒުވާނުންނަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން އެތަކުގެ ކަންކަން ހުރ . އެހެންވ މަ އިންޑިޔާ ޕާކް ހެދިގެން އަންނައިރު

 ރަނގަޅަށް ތަން ޭބނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ފެންނާނެ ގޮތަކަށް އެތަން ހުރުން. ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން އަދި ސ ދާ އިންޑިޔާ ޕާކް އެޅުމަށް އަދި އެއްވެސް ިބމެއް ކަނޑައެޅި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ނުއެއް 

އަދި އިންޑިޔާ ޕާކް އަޅަން ވާނެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާނެ ޕާކެއް އެޅުމަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލް ހަވާލުވެފައި  

ކުރެވި   ދެން އެއ  އަޅުގަނޑުމެން   ތް.ފައެއް ނުއެއް ނެކަނޑައެޅިލިިބފައި ހުރި ސާމާނު އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ވަކި ތަނެއް އެޖެންޑާ 

ލްޑް އުސޫލުން ިބޑް އަވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާއިރު، އެހެންވ މަ އިންޑިޔާ ޕާކް ޑިޒައިން އެންޑް ިބ

 ކޮށްގެން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރުން އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 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

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



 

29ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

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

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

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

އިންޑިޔާ ޕާކް ޑިޒައިން އެންޑް ިބލްޑް އުސޫލުން ިބޑް ކޮށްގެން ަބޔަކާއި ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    

 ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 

 08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު  ޚިދުމަތް އިމާރާތު    •

 ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކޮޓަރި އެަބއިން   2އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތް ސަަބަބކ  ޚިދުމަތް އިމާރާތް ވަރަށް ފަހުން ކުރ ގެ ކައުންސިލް އިން އެތަނުގެ  މި  

މަރާމާތުކޮށްފައި އަދި ސިޓިން ރޫމް އެ އިންނަ ވެއިޓިން އޭރިޔާއާއި އެއްކޮށް، ދެން އަދި އެަބ އިން ވަރަށް ޮބޑަށް މަރާމާތު ކުރަން 

އެއް ކޮޓަރި  2ޖެހޭ   އަވަހަށް ރިނޮވޭޝަން  ިބޑް އުސޫލުން  އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  ޭބރުގައި އިންނަ ފެންޑާ ސަރަހައްދާ، މި  އާއި، 

 ވ މަ މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެންަބރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ޖެއްސުމަށް މި އިނ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި. 

 މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ޑެޕިއުޓ   

ކޮޓަރިއެއް މަރާމާތުކޮށް އެކަމަކުވެސް ފެންޑާގެ ސަރަޙައްދާއި   2ޝުކުރިއްޔާ މެޔަރ، ޚިދުމަތް އިމާރާތް މި ދިޔަ ކައުންސިލުން ވެސް  

ކުރެވޭނެ ގޮތް މި ވަނ  ނުވެފައި. އެނޫންވެސް ަބއެއް ސަރަހައްދުތައް މަރާމާތު ނެވެ ހުރުމުގެ ސަަބުބން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުން  

 އެހެން ވ މާ ހަމަ ކުރިން ވެސް އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރެވިފައި ވާ ފަދައިން މާލޭން ނާއި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުން އަންނަ ޑެލިގޭޓްސް

ޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނ . މިހާރު ގެފަރާތްތަކުގެ އެކޮމެޑޭޝަން ހަމަ ޖެއްސުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އަ

 ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ަބއެއް ފަހަރު ނުވާކަން ހަމަ ފާހަގަކޮަށްލަން. ޚިދުމަތް 

ތް އިމާރާތް އެންމެ އެކަށ ގެން އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ިބޑް އުސޫލުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ނިންމުނ މަކަމަށް ޚިދުމަ

ން ވާގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަން ފެށިގެން ދާނ . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއ ދުކުރަން ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ިބޑް އުސޫލުން ހަވާލުކޮށްގެ 

 ޚިދުމަތް އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 



 

30ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

އިތުރު އެއްވެސް މެންަބރެއް އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ފުރުސަތު އަރުވަން. އިތުރު 

 މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާއާއި ގުޅިގެން އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރަން ނެތްނަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެއް ކަމެއް އެަބ އޮތް. އެއ 

ގުތުވެސް އެަބއޮތް ހޭންޑްޯބލް އެސޯޝިއޭޝަން އިން ވެސް ރިކުއެސްޓެއް އައިސްފައި، ކުޅުދުއްފުށ ގައި ހޭންޑްޯބލް  މިވަ

އެސޯޝިއޭޝަނުން އިސްނަންގަވައިގެން ކޯޗިން ކޭންޕަކާއި އަދި ކޯޗުން ތަމްރ ނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކަކާއި އެއްކޮށް ކޮމަންވެލްތް 

ން އަދި މި ސަރަޙައްދުން ޤައުމ  ޓ މެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްސަދުގައި، ޭބރުގެ ކޯޗުންނާއި ޓްރޭނަރުން ގޭމްއަށް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އި

ގެނެސްގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އައިސްފައި މި އިން ރިކުއެސްޓަކ  ފުޑް އެން އެކޮމެޑޭޝަން  

ކައުންސިލަށް އަންނަމުންދާ ރިކުއެސްޓްތައް، ޔޫތް ޑޭ އާއި ގުޅިގެންވެސް އެަބ  ހަމަޖެއްސުމަށް. މި ކަހަލަ ކަންކަމަކ  އަަބދުވެސް

އާދޭ މިކަހަލަ ރިކުއެސްޓްތައް. އެހެންވ މަ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނ  މިކަންތައް. އެހެން ކަމުން ޚިދުމަތް 

ގެން ދޫކޮށްލުމަށް ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވެވުން  އިމާރާތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ިބޑް އުސޫލުން ަބޔަކާ ހަވާލުކޮށް

 އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 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



 

31ގެ   31ޞަފްޙާ:   

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2
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 ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.   ކުރުވުމަށްހަވާލުކޮށްގެން 

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނ .   
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