
 

1ގެ   13ޞަފްޙާ:    
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   18ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ސެޕްޓެމްަބރ  22ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    18  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  08:37ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

  ހުޅުވާލުމާމެދު ބ ލަމަށް ހެދުން ކިއު.އޯ.ބ  ޑްރޯވިންގ އާއި  ކޮންސެޕްޓް ސަރަހައްދުގެ ބ ޗް އެއާރޕޯޓް ބ ޗާއި ޯބޒިޔާރަތް 3.1

 ކުރުން. މަޝްވަރާ

  ކުރުމަށް ގާއިމު ނިޒާމެއް އުފައްދާނެ ހަކަތަ ކުރަނިވި އިއާދަ، ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ކުރާ ކަރަންޓަށް ކައުންސިލުން 3.2

 ކުރުން. މަޝްވަރާ

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

2ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 

 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

 މަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައް .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

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

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     18ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 18ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން   18ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  22،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443ޞަފަރު  15ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ަބއްދަލުވުމަށް   07، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު 08:37ދުވަސް. ގަޑި ، ުބދަ  2021ސެޕްޓެމްަބރ 

؛ . އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑ07ާހާޒިރުވ  މެންަބރުންގެ އަދަދު 

  ބ ލަމަށް ހެދުން ކިއު.އޯ.ބ  ޑްރޯވިންގ އާއި ކޮންސެޕްޓް ސަރަހައްދުގެ ބ ޗް އެއާރޕޯޓް ބ ޗާއި ޯބޒިޔާރަތް، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ކުރަނިވި އިއާދަ، ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ޚަރަދު ކުރާ ކަރަންޓަށް ކައުންސިލުން، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް ކުރުން.  މަޝްވަރާ ހުޅުވާލުމާމެދު

 ކުރުން.  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ގާއިމު ނިޒާމެއް އުފައްދާނެ ހަކަތަ

 

 



 

3ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ   ށްންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ނުވަތަ ތަރުތ ބަ ޖެއެ

 ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން، 

 އިތުރު ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 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   18މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 



 

4ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބ ލަމަށް   ހެދުން   ކިއު . އޯ . ބ    ޑްރޯވިންގ އާއި   ކޮންސެޕްޓް   ސަރަހައްދުގެ   ބ ޗް   އެއާރޕޯޓް   ބ ޗާއި   ބޯޒިޔާރަތް  •

 ކުރުން.   މަޝްވަރާ   ހުޅުވާލުމާމެދު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހެދުމަށް ހަމަ އޭގެ ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އާއި އޭގެ ބ .އޯ.ކިއު  މި އެޖެންޑާ މި ގޮތަށް ކުރެވިފައި މި އިނ  މި އެޖެންޑާ އިންހައުސްކޮށް  

 ވަގުތުތަކެއް ދާނެތ ، އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ވެއްޖެނަމަ ނުވެ އެތައް ދުވަސްތަކެއް ގޮސް ދާނެތ ވެ. އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާގައި 

ން އަޅުގަނޑަށް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނުން މެންަބރުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރު

 އަންގާލަ ދިނުން އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހެދުމަށް ބ ލަމަށްލުމަށް މަޝްވަރާކުރުން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ޯބޒިޔާރަތް ބ ޗް އާއި އެއާޕޯޓް ބ ޗްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އަދި ބ .އޯ.ކިއު

މި އޮތ . ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އާއި ބ .އޯ.ކިއު އިން ހައުސްކޮށް ކުރެވެން އޮތްކަމަށް ވިޔަސް ކައުންސިލް ގެ ޝެޑިއުލް މިދަނ  ވަރަށް 

ން އިންހައުސްކޮށް މިކަން ކުރަން ިބޒ ކޮށް. ކުރިޔަށް ވެސް ވަރަށް ޮބޑެތި ހަރަކާތްތަކެއް ޔޫތް ދޭ އާއި އެކ  އެަބއޮތް. އެހެން ކަމު 

ވެއްޖެއްޔާމުން މޭޔަރ ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ގޮތަށް، މިކަން ނުވެ ދިގުލައިގެން ދާތަން އަޅުގަނޑަށް އެަބ ފެނޭ. މި ދެ ބ ޗަކ ވެސް  

ކަތް ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ތަރައްޤ  ކުރެވެންޖެހޭ، ކުރެވިފައި އޮންނަށް ޖެހޭ ދެ ބ ޗް ކަމަށް ފެންނާތ ، މި މަސައް

ޖެހޭ  ހުންނަން  ބ ޗްގައި  ގޮތުގައި،  ބ ޗެއްގެ  ބ ޗަކ   މި  ހަދާއިރުގައި  ޑްރ ވިން  ކޮންސެޕް  ދެން  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކުރުމަށް 

އެދެ ޮބޑަށް  ވަރަށް  ވުންވެސް  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ގެންދެވޭ  ކުރިޔަށް  ގޮތަކަށް  ވާނެ  ރ ތި  މަލަމަށްޗަށްވެސް  ވިގެންވޭ. ސިފަތަކާއިއެކ ގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

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

ބ ޗް.  ޯބޒިޔާރަތް  އޮތި  ހެދިފައި  ފާޑަކަށް  މިހާރުވެސް  އުޅޭއިރުގައި،  ހުޅުވާލަން  ކުރަން  ތަރައްޤ   ބ ޗް  އެއާޕޯޓް  ބ ޗާއި  ޯބޒިޔާރަތް 

ން އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކުދިވެރިން ގޮވައިގެން އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ކުރިވެރިން ގޮވައިގެން ކުޅިލާ ހަދާލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫ
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ން އެ އޮންނަނ އެއް.  އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެަބޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރުގައި އެކަން ނިމިގެންދާއިރުގައި އެކަން އެތަ

 މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ަބލައިގެން ހެދޭނެގޮތަކަށް އެތަން ވޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލް 

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވި ގޮތަށް ބ .އޯ.ކިއު އާއި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ހެދުން އެއ  މިވަގުތަށް އޮތް 

 ކޮންސެޕް ޑްރޯވިން އެއް ނެތ މަ، މިހާ ގިނަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަޫބލުކުރަނ . މިހާރުވެސް އަސްލު ލަސްވެއްޖެ

އިވެންޓްތަކެއް މިކޮޅަށް އަންނަށް ހުރި އިރު، އެފަރާތުން ލިެބން ހުންނަ އެހ ގެ ޙިދުމަތްތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ 

ޑ ކުރެވިފައި އިނދެއްޖެކަމަށް ކަމަށް ވާނަމަ ގޮތް ވެގެން މިދަނ  މިގޮތަށް ކުރެހުން ރެޑ  ނުވެ އިނ މަ. އެހެންވ މަ އެގޮތަށް ކުރެހުމެއް ރެ

ށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ މި ލިޭބ އެހ  ތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެކަމެއް ކުރަން. އެހެންވ މަ މިކަން ވ ހާވެސް އަވަހަކަ

 މިކަން ކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރިޟްވާން. އަދިވެސް އަޅުގަނޑު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން، މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން އިތުރު މެންަބރެއް   ޝުކުރިއްޔާ

 ހުރިނަމަ، ނުވަތަ މެންަބރުން ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ކޮމެންޓެއް ކުރައްވަން ބޭނުންވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަދެއްވާ. 

 ފުރުސަތު ދެވަނަ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

، ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ފަދައިން ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންއެއް ތައްޔާރު ވެގެންދާއިރު ބ ޗްގެ އަސްލު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ސްލު މިގެންނަން ޭބނުންވާ ކަހަލަގޮތަށް އެ ޑްރޯވިންސް ހެދިގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ރިޟްވާން ފާހަގަ ނުގެއްލޭގޮތަށް، އަ

ން ކުރެއްވެވި ފަދައިން މިހާރުވެސް ަބއެއް ޭބފުޅުން ބ ޗްގައި ކަންކަން ހިންގުމަށް އެަބ އެދޭ. އެކަމަކުވެސް ސ ދާ އަޅުގަނޑުމެން ސައިޑު 

ދަނ  އެތަނުގެ ރަނގަޅު ކުރެހުމެއް ނެތ މަ. އަނެއް ކަމަކ ، އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕޭން ދުވަސްވަރުވެސް ވަރަށް ޮބޑު އޯކޭ ނުޖެހިގެން މި

ބ ޗް ވަޢުދެއް މި އ  ދެކޮޅު ދެ ބ ޗް ފެންވަރު ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ތައްޔާރުކުރުން. އެގޮތުން ޑްރޯވިން ފޮޓޯއަށް ފަހިވާ ކަހަލަގޮތަކަށް އެ 

ދިއުން. މި ބ ޗްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން ހެދިގެންދާއިރު ވަރަށް ޮބޑު އިސްކަމެއްދޭން އެަބޖެހޭ، އެތަނުގައި ރ ތި   ތަރައްޤ  ކުރެވިގެން

، ވެލިގަނޑެއް އޮންނާނެ ގޮތަކަށް އެތަން ޑިޒައިން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށްވެސް. މިސާލަކަށް އެތަނަށް ވެލި ޖަމާވާނ  ކޮން ކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ
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ލަން ަބއްޓަން ކޮށްގެންތޯ، މިކަހަލަ ގޮތަކަށްވެސް އިސްކަން ދ ގެން ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންއަށް ދިއުން ރަނގަޅުކަމަށް ކޮންކަހަލަ ގޮތަކަށް ފާ

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. މ  ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . 

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވ  ދެ ކޮޅުގެ ދެ ބ ޗަކ ވެސް މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ގޮތުން ވިއްޔާ 

ގައި ކަރަންޓް އިންނަގޮތް ސްޓަޑ ކޮށް އެ ވެލިގަނޑަށް ވެލިގަނޑު ހިފެހެއްޓޭނެގޮތެއް ނެތް ދެ ބ ޗް. ޑިޒައިން ކުރިޔަށް ދާއިރުގައި އެތަނު

ނަ ވާންޖެހޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންނޭގެ. އަނެއްކޮޅުން ބ ޗްގެ ކޮންސެޕްޓްއެއް މިހާރުވެސް ހެދިފައި އޮތްނަމަ މި ރަށަށް އަން

އްތަކެއް ފާހަގަވަމުން މިދަނ . ބ ޗަށް އެއްވެސް  ޮބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ސ .އެސް.އާރ ގެ ތެރެއިން ކޮށްލެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަ

 ކަމެއް ކުރަން އުނދަގޫވެގެން މި ދަނ  އެއްވެސް ކޮންސެޕްޓެއް ނެތ މަ. އަދި އާންމުންގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެއްކޮށްވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ 

ން ދާއިރުގައި ތަނުގެ ކޮންސެޕްޓްއެއް ހެދިފައި ކަންކަން ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަވަމުން މިދަނ . މިހާރުވެސް އާންމުންގެ އެހ ތެރިކަން ލިެބމު

 އިންދެއްޖެއްޔާ އެއް މިސްރާަބކަށް ދާން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ 

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

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް ހުރިހާ ޭބފުޅުން ދެއްކި ވާހަކައަށް ތާއ ދުކުރަން. ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން 

އަޅުކަނޑުމެން އާންމުންގެ   އެގޮތުން  އެަބހުރި.  ކުރެވެން  ކަންތައްތަކެއް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެކު  އެހ ތެރިކަމާއި 

ތި ފާހަގަކޮށްލަން ޯބޒިޔާރަތް ބ ޗްގައި ވެޓެރަންސް ޖަމިއްޔާއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޖެހި ލައިޓްތައް. ކައުންސިލް އިން ލައިޓާއި ތަކެ

ހަމަ ހިލޭ ސާބަހަށް އެމަސައްކަތްކޮށް ދިނ . މިކަހަލަ ވަރަށް ަބއިވަރު ކަންތައްތައް އެަބހުރި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ދިނ މަ، އެޭބފުޅުން  

 ކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރ މަ ރަށުގެ ތަރައްޤ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް 

ނ . ދެން ބ ޗް ތަރައްޤ  ކުރާއިރު ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް އަދި އެހެން މެންަބރުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރެވޭ

އު ބ ޗްއެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ތަރައްޤ  ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، އަދި އާއިލާތަކަށް އެކި ކަންތައް ކޮށްލެވޭނެ ގޮތަށް، ާބަބކި

، ނުވަތަ އާއިލ  އިވެންޓްތައްވެސް ޭބއްވޭގޮތަށް އެތަން ޑިޒައިން ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކެން. ހަމަ ހެދުން ކަމުގައި ވިޔަސް

ށް އެ އާއި އެކު ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެއްވެސް އެަބ އުޅޭ. އެޭބފުޅުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން މޫދަށް އެރި ލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަ

 ކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ އެތަން ތަރައްޤ  ކުރުމަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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ން ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ދެއްކި ވާހަކައިން އަޅުގަނޑަށް މިކަމުގެ މުހިންމުކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ. ހާއްސަކޮށް އެ ބ ޗްގައި ކޮންމެހެ 

މެން ފާހަގަކޮށްފައި ހިމަނާފައި ބ .އޯ.ކިޔުއަށް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން ހެދުމަށް އައުޓް ހުންނަން ބޭނުންވާ ކޮންޕޮނެންޓްތައް އަޅުގަނޑު

ސޯސް ކުރުމަށް ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާކަން އެނގިއްޖެ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމާ ވާހަކަ ދިގު 

ގަނޑުމެން ދެ ބ ޗަށް ޭބނުންވާ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންއާއި ކުރުމެއް ނެތި ފުރަތަމަ ހަމަ ވޯޓަކަށް، މި ގޮތަށް އަޅު

 ބ .އޯ.ކިޔުއަށް ހެދުމަށް އައުޓް ސޯސްކޮށް ހުޅުވާލަން ފެންނަ ކަމަށް ވަނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. 

 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
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ޯބޒިޔާރަތް ބ ޗާއި އެއާޕޯޓް ބ ޗަށް ޭބނުންވާ ކަންތައްތައް ހިމަނާފައި  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ       

ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންއާއި ބ .އޯ.ކިޔުއަށް ހެދުމަށް އައުޓް ސޯސްކޮށް ހުޅުވާލަން 

 .  އެވެނިންމެވި

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ނިޒާމެއް   އުފައްދާނެ   ހަކަތަ   ކުރަނިވި   އިއާދަ ،  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި   ޚަރަދު   ކުރާ   ކަރަންޓަށް   ކައުންސިލުން  •

 ކުރުން.   މަޝްވަރާ   ކުރުމަށް   ގާއިމު 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކައުންސިލުން މި ދަނ  ރަށުގެ އެކި އެކި ތަނުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ފުދޭ ވަރެއްގެ 

އޮތްތާވެސް   ކުރިޔަށް  ކަރަންޓަށް.  އެަބދޭ  އެއްޗެއް  ޮބޑު  އަނެއްހެން  ކުރަމުން.  ކައުންސިލުން  މަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ޚަރަދެއް  ޮބޑު 

ޖަހަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ    ަބއްތި  މަގުއަޅުގަނޑުމެން  ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ވިއްޔާ މިސްކިތްތައްވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  

ތަންތަނެއް އެަބހުރި. އަޅުގަނޑުމެން އާ ަބނދަރެއް ހުޅުވަން މި އުޅެނ . މި ކަންތައްތައް ހަމަ، ތަރައްްޤ ގެ ކަންކަން އައި ވަރަކަށް 

ޓަށް ކުރާ ހޭދަ ދުވަހެއް ދުވަހެއް ދާނ  ޮބޑުވަމުން. އެހެން ކަމަށް ވ މަ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަރަން

ވ ހާވެސް ޮބޑަށް   ސިޔާސަތަކަށް ވެސް ވެގެން މިދަނ     ވެސްސަރުކާރުގެ  ހާއްސަކޮށްޮބޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ .  

، މިދިޔަ މަހުގެ ހިސާަބށް މިހާރު ކައުންސިލުން މަހެއްގެ މައްޗަށް  ވުން.  ޓުރަލްއު މުޅިންހެން ކާަބން ނިމާލަށް  އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ދި

ގެ ސާޅ ސް އަށް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން ރުފިޔާ އެ މަހުގެ މުޅި ކަރަންޓް ބިލަށް އެަބދޭ ކައުންސިލުދެ ލައްކަ    ބަލާލިއިރު

ވަރަށް ޮބޑުތަނުން މި ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވިގެންދާނެ އޭ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް ަބޖެޓުން. އަޅުގަނޑު ލަފާ ކުރަނ   

މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގައި ަބއިވެރި ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުނަނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު   ޮބޑު ވިޔަސް. އެހެން ވ މަ

 ހުޅުވާލަން،  

 ފުރުސަތު ފުރަތަމަ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   
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ސިޔާސަތުވެސް މި ހުރ  މޭޔަރވެސް ތި ވިދާޅުވިހެން ކަރަންޓަށް މި ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށް މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ    ޝުުކުރިއްޔާ

އި ދިމާއަށް ދިއުމަށް. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ކައުންސިލުންވެސް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ދިމާއަށް ދިއުމަކ  އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާ

ތޯ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެނަށް ހުރި ފުރުސަތަކ  ކޮާބތޯ ަބލާ، އެއަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނ  ކިހިނެއް

ޕްމަންޓް ޕުލޭންގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ.  އެހެން ވ މަ މިކަން ތައްތައް އަންނަ އަހަރަށް މަޑު ހެދުމަށް ޑިވެލޮަބލާ  

ންގެ ނޮކޮށްވ މިއަހަރުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކ  ހަމަ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެން. އަދި މޭޔަރ ތި ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެ

ކަރަ ރައްޔިއާމްދަނ އަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުވުމަކ   ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  ދޭ  ތުންޓަށް  ުބރުއަރާނެކަމެއްޚިންނަށް  ، ދުމަތަށް 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނ ވެސް އިތުރުކުރުމަށްވެސް ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިލިއަން   3 ކަރަންޓަށް ކުރަންމުން ގެންދާ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ.  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން މިހާރު ކައުންސިލުން

ލައްކައިން އިތުރުވާ   5ލައްކައިން    5ރުފިޔާ އެަބއިން ަބޖެޓް ކުރެވިފައި އެަބ އިން ކަރަންޓްގެ ޚަރަދުތަކަށް. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  

ޮބޑު ޚަރަދެއް ކަރަންޓަށް ކުރެވޭ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ން މި ހުރ . މިހާ ފެންނަތަން ކަހަލަ ގޮތަށް ކަރަންޓްގެ ޚަދަރުތައް އިތުރުވާ 

ގޮތެއްތޯ، އެގޮތަކާއި ދިމާއަށް ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް   ވ ހާވެސް އަވަހަށް އެހެން ގޮތްކޮތް ަބލާ އަޅުގަނޑުމެން ލާން އެންމެ ރަނގަޅ  ކޮން

މިސްކިތްތަކުގައި ގޮތަށް ަބއެއް  ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވެވި  ދާން މަސައްކަތް ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ދެން ހަމަ މޭޔަރ

ެބހެއް އޭސ ތަކެއްއެަބހުރި  ކުރާ   ޓިފައި  ކަރަންޓަށް  މިސްކިތްތަކުގެ  މިހާރު  ވާނަމަ  ޖައްސައިފިކަމަށް  އޭސ ތައް  މިސްކިތްތަކުގެ  އެ   .

އެއ ވެސް އިތުރުވާ  9ޚަރަދުގެ އިތުރަށް އެަބ އަރާ   ރުފިޔާ. އެހެންވ މަ  އިތުރުވުމެއް. އެހެންވ މަ އިއާދަ   ލައްކަ އެއް  ވަރަށް ޮބޑު 

ވާނަމަ ކަމަށް  ދެވިއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ނިޒާމަކަށް  ހަކަތައިގެ  މިކަހަލަ ކުރުމުގެ  ކަހަލަ  މި  ކުރުމާއި  އޭސ   މިސްކިތްތައް   ،

ންކަމަށް ވުމަކ  ވަރަށް ގާތް ކަމެއް. ކައުންސިލުގެ ރަށު މާލިއްޔަތުގެ ަބޖެޓަށް ާބރު ޮބޑުނުވެ ކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަ ކަންތައްތަކަކ ވެސް،

ރަށްވެސް މަޑު ނުކޮށް ވ ހާވެސް އަހަ  އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެނޭ ހަމަ ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާވެސް އެ ވިދާޅުވިގޮތަށް އަންނަ

ނިޒާމަކ  ކޮބާކަން ދެނެގަތުމަށް އެ ހަދަން ޖެހޭ އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު  

 ސްޓަޑ ތަކާއި އެއްޗެހި ހަދާ މި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް އަވަހަށް ފަށައިގަތުން. ޝުކުރިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

މިިލިއަން   3  ކުރާ ހޭދައަކ  ގާތްގަނގަޑަކަށްމި  ކަރަންޓަށް  ،  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު  ރ،ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަ

މިލިއަން ރުފިޔާ. މި އ  ކަރަންޓަށް އައަޅުގަނޑުމެން މި   4ރުފިޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މިސްކިތްތަކުގެ އޭސ  ޖައްސައިފިކަމަށް ވަންޏާ  
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ރަށް ޮބޑު އަދަދުތަކެއް ކަންނޭގެ.  މި އަދަދު ތިރިކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާ ހޭދައަށް ަބލާފައި ވަ

އް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ. ކައުންސިލުގައި ކުރަން ޖެހޭ އާމްދަނ އަށް އިތުރުވާ އެއްޗެއް މިއ  ކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ ޚަރަދެ 

ވ މަ. އެހެން ވ މަ މިހާރުން މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދެއް    ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތަށް އިތުރުވާ އެއްޗެއް  . ވެސްކުޑަވާ ކޮންމެ އެއްޗަކ 

ގޮތެއްވިޔަސް ކޮންމެ  ފާހަގަކުރަނ .  މިކަންތައް  އަޅުގަނޑު  މިކަން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ޖެހޭ  ކުރަން  އެންމެ   މިއަހަރު  މިހާރަށްވެސް 

މި ފުރަތަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނ  މިކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން. މި އަހަރު ތެރޭގައި  

ގަނެވޭނެ ހަދަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ނިންމާލެ ވިއްޖެއްޔާ، އަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް މި ކަމުގެ އަމަލ  މަސައްކަތް ފަށައި

 ޝުކުރިއްޔާ    ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެން ވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނަން، މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނުންވާ 

 މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަދެއްވާ.

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ށްލަން ދެ ލައްކަ ސާޅ ސް އަށް ހާސް ކޮންމެވެސް ވަރެއް ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެަބ ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭ ކަރަންޓަށް. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮ

ގައި މަގު ލަފާކުރެވޭގޮތު. އަޅުގަނޑަށް  މި މަހަށްވެސް  ހާސް ރުފިޔ33ާކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވެސް އެަބ ޚަރަދުވޭ  އެކަނި  ދެން ހަމަ  

ކެމެރާއާއި ލައިޓިން އެއްކޮށް ކުރެވޭ   ހަމަހަރުކޮށްގެން، އެ އަގަށް  ރަށުގެ ކެމެރާ ސިސްޓަމް    އެކ ގައި މުޅި  ދާ ޚަރަދާއިަބއްތި ތަކަށް މި

އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑު އެކަން ހައިލައިޓް ކޮށްލާ އަގެއް އެ އަގަކ . ަބޔަކާއި އެކ  އެކަން ކޮށްފިއްޔާ، އެވެސް އޮތް އޮޕްޝަން އެކޭ.  

ޖެހޭ ގޮތަކ  ލައިޓަށް ކުރާ ހޭދަ މިދޭން ޖެހެނ  އެހެން ކުންފުންޏަކަށް. ދެން އެކުންފުނިން މި ޖަހާ ލައިޓްގައި ހިތުން. އޭގައި މި ވާން  

މި ހަރުކުރަނ  ސޯލާއާއި އެކ ގައި ކެމެރާ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަން ޖެހެނ  އެކަން. އޭރުން އެކަން އެ ކުރެވުނ  އޭ. އެކަމަކު މިކަން 

އޮއްވާ   އަގަކަށް ވާން  ކުޑަކުރުން. އަޅު  އެކަމަކު.  އެކަމާ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ނޫޅެވެނ އޭއެއް  ބޭނުމަކ  ވެސް ޚަރަދުތައް  ގަނޑުމެންގެ 

 އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަޔަށްވެސް އެކަހަލަ ނިޒާމަކަށް ދިއުމަކ ވެސް ރަނގަޅުގޮތެއް. ޝުރުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލް 
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ކައަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. މެންަބރު ރިޟްވާން އެ ދެންނެވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް އެއްކޮށް ސާފެއް އެހެން މެންަބރުންގެ ވާހަަ

އެހެން ޕާޓ ތަކުން، އެހެން ކުންފުނިތަކުންވެސް  ،  ކައުންސިލުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ޚަރަދު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ދިމާއަށް ދާއިރުނުވޭ.  

ވާނެ. އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޮބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެަބ ހިންގާ. މިސާލަކަށް ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ގެތަކާއި ފުދޭ ވަރަކަށް ތަފާތު

ކަރަންޓްގެ ޭބނުންވޭ.  އެަބ  ވަރަށްޮބޑަށް  ބިންވެސް  ރަށުގެ  ހިންގާއިރު  ވާހަކަ ކުންފުނިތަކުން  ޕާޓ ތަކާއި  އިތުރު  ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް   

.  ދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް އޭގެތެރެއިންވެސް ޖޭވ އެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަރަންޓް ޭބނުން ކުރެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނ 

މަކ ، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގައި އެަބހުރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚަރަދުތަކުގެ އެއްަބއިދޭން. ދެން އަނެއް ކައެއ  ިބން ޭބނުން ކުރަންޏާ  

ތަ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތަކެއް. އާންމުކޮށް މިހާރު މި ޭބނުން ކުރަނ  ސޯލާ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުން ކުޑަ ވަނ  ވައިންތޯ، ނުވަ 

ވިދާނެ، ަބލާވެސް ލެވިދާނެ. އަދި އެއްވެސް  ސޯލާއިން ތޯވެސް ބަލާލެވިދާނެ. ނުވަތަ ދޭއްޗަށް ދާން އަޅުގަނޑުމެނަށް މަޝްވަރާވެސް ކުރެ

 ަބޔަކު އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރާތ ވެ އެއ  ކިހިނެއް އޮތް ކަމެއްކަން ނޭގި އޮވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . ރާއްޖެއަކ  މޫސުމ 

ވާންޓޭޖްއެއް ނެގެން ވެސް އޮތ  ހަމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ނެގެން އޮތް އެންމެ ޮބޑު އެޑްގޮތުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ހިމެނޭ ޤައުމެއް.  

 ރާއްޖެއިން ހެން މި ކަހަލަ ކަންކަމުގައި. އަދިވެސް މެންަބރު ރިޟްވާން އެ ފާހަގަކޮށްލި ތަންކޮޅު ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ޭބނުންވޭ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު. މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެދިލެއްވި ފަދައިން، ރިޟްވާން އެ ފާހަގަކޮށްލި ކަންތައް އިތުރަށް 

 ސާފުކޮށްލަ ދިނުމަށް ރިޟްވާންގެ އަރިހުން އެދެން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙަ 

އަޅުގަނޑުމެން މަގުމަތ ގައި ަބހައްޓާފައި ހުރި ލައިޓްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މި ޚަރަދު ކުރަނ    މިއަދު އަޅުގަނޑު މިދެންނެވ 

ލައްކަ ރުފިޔާ ޕޭ ކުރ މަ އެ   2.  ލައްކަ ރުފިޔާ  2ލައްކަ ރުފިޔާ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ކުންފުންޏަކަށް މި ޕޭ ކުރަން ޖެހެނ     2އޭ  

ން ކުންފުންޏަކުން މި ަބހައްޓަނ  ވަކި ވައްތަރެއްގެ ހޮޅިުބރިތަކެއް، ކެމެރާއާއި އެކ ގައި ހުންނަ ހޮޅިުބރިތަކެއް. މިހެންވެސް ވެސް މިކަ

ވ   ހަމަ އެކަނި ކުންފުންޏަކަށް ކުރެވެން އެަބހުއްޓޭ، ދެކަންތައް އެއް އަގެއްގައިވެސް ކުރެވެންވެސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޭބނުމަކަށް

ހޮޅިުބރިތަކަކަށް ދިނުމެއްނޫނޭ. އެހެން ވެއްޖެެޔާމުން އެއްކަލަ ހޮޅިުބރި އަޅުގަނޑުމެނަށް ސޯލާއަށް ަބދަލުކޮށްގެން ކެމެރާއާއި އެކ  އިންނަ  

ދ ގެަބދަލުކޮށްގެން  އެމައުންޓް  މި  ަބޔަކަށް  ހަމަ.  އެަބއިން  ދެގޮތްވެސް  އޮޕްޝަންއެކޭ.  އެއ ވެސް  ކުރެވިދާނެއޭ. ،  މިކަން  ންވެސް 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްވެސް ޤާއިމް ކުރާ ވާހަކަ. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލ . އަޅުގަނޑުމެން ދެެއްކިން މުޅިރަށް މޮނިޓަރ  

ދަނ . ދެން އަޅިގަނޑުމެނަށް   ދެން ހަމަ ތިބުނާހެން ޖޭވ އަކަށް ގޮސްގެން، މިރަށުގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މި ފޯރުކޮށްދެމުން
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ދު އެ ފުރުސަތު މަގުމަތި ަބއްތިތަކަށް ހޯދިވެސް ދާނެ. ދެން ސޯލާ ނުވަތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓަށް މިކުރާ ޚަރަ

 4ހާސް    4ގަނޑަކަށް  މިހާރު ގާތްއެަބޖެހޭ ކުޑަކުރަން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މިރަށަށް ބޭނުންވާ ކިލޯ ވޯޓްވެސް މަދު ކުރެވޭނ .  

 ހަމަ އެކަނި ކަރަންޓަށް. އެހެން ވެއްޖެއްޔާމުން އެކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ.  ސަތޭކަ ސާޅ ސް ކިލޯ ވޯޓް އެދަނ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ހިންމުކަން ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ދެއްކެވިވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . ދެން މިކަމުގެ މު

 ފާހަގަ ކުރައްވައިފި. މިކަން ކުރެވިދާނެ ގިނަ އޮޕްޝަންތަކެއް އެަބހުރިކަންވެސް އެނގިގެން ހިނގައްޖެ. މ ގަ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް 

ސިލުގެ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުން. ޑަކޮށް ކައުންއަޅުގަނޑުމެނަށް ވެފައި މި އޮތް ކަމަކ  މި ދަނޑިވަޅުގައި ކައުންސިލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކު

ޮބޑު  ވެދާނެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ފުރަތަމަ  އެއ   ފައިސާހޯދުން.  ހިންގަން  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  އެކިއެކި  ތަރައްޤ ގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނެކަމަށް ހުރިހާ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ޖެހުނ މަ ފައިސާ ކޮޅެއްވެސް ހިނގައިދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އާޚިރު ނަތ ޖާ ރަނގަޅުވާ

ނ  ދެންވެސް އިއާދަކުރަނިވި ޭބފުޅުންވެސް އެއްަބސްވެވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާއަށް މި ހުށައަޅަނ  ސޯލާ ނިޒާމެއް، ނޫ

އޭގެ ފ ސިިބލިޓ އެއް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހަދާލުމަށް އެކޮނޮމިކް ކޮމެޓ  އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ހަކަތަ އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް  

ދިނުމަށް.   ަބލައި  އޮޕްޝަންތަކެއްވެސް  ކުރެވޭނެ  ޤާއިމް  ނިޒާމް  އެ  ދެން  ކޮށްދެއްވުމަށް.  މަސައްކަތެއް  ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް       ކޮމެޓ  

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  މެންަބރުން ތާއ ދު ކުރައްވާނަމަ އެގޮތަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 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 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 
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 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .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

އުފެއްދޭނެ ސޯލާ ނިޒާމެއް، ނޫނ  ދެންވެސް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ        

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އޭގެ ފ ސިބިލިޓ އެއް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހަދާލުމަށް އެކޮނޮމިކް ކޮމެޓ  އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމެޓ  

 . ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެކުރުމަށް  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ މަސައްކަތެއް

هالعالمين رب لله والحمد

  ނިމުނީ. ޖަލްސ    

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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