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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   19ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ސެޕްޓެމްަބރ  29ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    19  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:08ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  17ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  18ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

 އެކުލަވާލުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ދަފްތަރު ފަރާތްތަކުގެ  ޭބނުންވާ ހާއްސަ އެހ އަށް 3.3

ަބދަލުކުރުމާއި   ތާކަށް އެހެން ފުނި ވެލި ސާފުކޮށް، ސަރަޙައްދު އާަބނދަރު ކުރިން، ފެށުމުގެ ޚިދުމަތް  ފެރ ގެ ސްޕ ޑް 3.4

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ން. ނިންމު ގޮތެއް  ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ރޭޓްތަކާއިމެދު ކުއްޔަށް މުއްދަތަކަށް ކުރު ެބހެއްޓުމަށް ތަކެތި ވަގުތ ގޮތުން 3.5

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
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 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު  .5

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

 މެންބަރުން   ނުވ    ޙ ޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި() އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     19ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 19ކުޅުދުއްފުށި 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   19ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

 29،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443ޞަފަރު  22ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 
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، ަބއްދަލުވުމަށް   07ންގެ އަދަދު ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރ09:08ު، ުބދަ ދުވަސް. ގަޑި  2021ސެޕްޓެމްަބރ 

ކައުންސިލަރ ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުންނެވ  ޗުއްޓ ގައި. އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ   .06ހާޒިރުވ  މެންަބރުންގެ އަދަދު 

ހަތަރުވަނަ ،  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 02ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  17ދައުރުގެ 

  ޭބނުންވާ ، ހާއްސަ އެހ އަށ03ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 18ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ފެށުމުގެ ޚިދުމަތް  ފެރ ގެ ، ސްޕ ޑ04ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް  އެކުލަވާލުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ދަފްތަރު ގެފަރާތްތަކު

ަބދަލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ  ތާކަށް އެހެން ފުނި ވެލި ސާފުކޮށް،  ސަރަޙައްދު އާަބނދަރު ކުރިން،

 ނިންމުން.  ގޮތެއް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ރޭޓްތަކާއިމެދު ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް ކުރު ެބހެއްޓުމަށް ތަކެތި  ގޮތުން، ވަގުތ 05އައިޓަމް 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

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

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، ވާ ނަމަ ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 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
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 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   19ރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަ  05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    17ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   17 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 



 

5ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  .3

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

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

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   05ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    17ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ           

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    18ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   18 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި ވަގުތު އަންގާލަ ދިނުން އެދެން.  

 ންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ޭބނުންފުޅުވާ މެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 

6ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ    .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

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

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   05ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    18ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 އެކުލަވާލުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   ދަފްތަރު   ފަރާތްތަކުގެ   ބޭނުންވާ   ހާއްސަ އެހ އަށް  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

މަތިކުރާ ދަފުތަރެއް. އެކުލަވާލުމަށް  ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ މ ހުންގެ ދަފްތަރަކ  ލާމަރުކަޒ  ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކުގެ މައްޗަށް  

ތަކެއް. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދ ގެން މި ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ މ ހުންގެ ތަރުއިތުރުންވެސް އެަބހުރި ދަފު  ގެއަދި މ 

އަވަހަކަށް މި ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތ  މި ކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި، މި ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް ވ ހާވެސް  

ގެންދިއުމަށް. ކުރިޔަށް  އަޅުގަނޑު   މަސައްކަތް  މެންަބރުނަށް  ޭބނުންފުޅުވާ  ވަޑައިގަންނަވަން  ަބއިވެރި  ަބހުސްގައި  އެޖެންޑާއަށް  މި 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 



 

7ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

މިހާރު މޭޔަރ  ޝުުކުރިއްޔާ މުހިންމުކަމެއް.  ވަރަށް  ކުރަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމަކ   ދަފުތަރެއް  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންވާ  އެހ އަށް  ހާއްސަ   .

ހެދިފައި އިން ދަފުތަރަކ  އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޕްޑޭޓް ދަފުތަރެއް ނޫން، އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުންދާ ކައުންސިލުގައި  

ފިލް   ދަފުތަރެއްވެސް ނޫން. މިހާރު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަކަށް މައިގަނޑުކޮށް މި އިންނަ ގޮތަކ  ފޯމެއް ފުރާލާފައި ގެނައިމަ އެ ފޯމް

. އެހާ ހިސާަބކުން ކައުންސިލުގައި އިންނަ ލިސްޓަކާއި އެންސްޕާގައި އިންނަ ލިސްޓަކާއި ފޮނުވާލުން   އާއި ހަމަ އަށްއެންސްޕާ    ކޮށްލާފައި

މިހެން ވުމުން ދަފުތަރު އަސްލު އަޕްޑޭޓެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަން   އެއްވެސް ވަރަކަށް ގުޅިފައެއް ނ ނދޭ.

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް ނިސްަބތްވާ ރަޖިސްޓްރ ވެފައި ތިިބ މ ހުންގެ ލިސްޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދުން. ހޯދާފައި   ޖެހޭކަމަކ  އެންސްޕާގައި 

އެޭބފުޅުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ނޫނ  އެޭބފުޅުންނަށް ފޯމެއްގެ ޒަރ ޢާއިން މިތަނަށް އޭގެ ފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭކަންނޭގެ  

މަސައްކަތް ފަށަން. މިކަމުގައި، މި ވ  ތިން މަސް ދުވަހު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކޯލުތައް އެަބ   ލިސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް

އެ ދާންވ   އެަބ ހުއްޓޭ.  އެކަމަކު ނުކުޅެދުންތެރިކަސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަކަށް ލިެބންވާ އެލަވަންސެއްވެސް ނުލިެބއޭ.  އާދޭ، 

ރާތްތަކަކުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ޝަކުވާ އެަބ ކުރޭ. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަވަނ  މަގުވެސް ނޭނގިފައި. ވަރަށް ގިނަ ފަ

ދަފުތަރު އެކުލަވާލަން މަސައްކަތްކުރުން. ފުރަތަމަ އެންސްޕާގެ ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި  

ފުރިހަމަކޮށްފައި އޭގެ ފަހުގައި ޒިޔާރަތް ކުރާކަހަލަ ގޮތެއް. އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެއްކޮށް   ލިސްޓް ނަގާފައި، އޭގެ ފަހުގައި ފޯމެއް

މުޅި ރަށުގައި ތިިބ ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ލިސްޓް ލިޭބނެހެން. މި އ  ސްޕެޝިއަލް ޑިސްއެބިލިޓ  ނުވަތަ އެ ކުދިންނަކ  

ގައި ވަރަށް ަބއިވަރު އެަބތިިބ ވަމުން އަންނަކުދިން. އޭގެ ތެރޭކަނޑައެޅިިގެން ދެ  ސްއެލަވަންމ ގެ ކުރިންވެސް އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާރުން  

ހައްޤެއް  އެކުދިންގެ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ކުދިން.  ތިިބ  ހަމައަށް ނުދެވި  އެލަވަންސްއާއި  އެ  ގޮތެއް ނޭނގި  ކުރާނެ  މަސައްކަތް 

 ޝުކުރިއްޔާ    ކައުންސިލުގެ ޒ ންމާއެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނ .އެކުދިންނަށް ހޯދައި ދިނުމަކ  

 ޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭ 

މޭޔަރ. ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ މ ހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމަކ  މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްގެ   ޝުކުރިއްޔާ

އޮތްއިރުގައި،  މަތިކުރެވިފައި  މައްޗަށް  ކައުންސިލުގެ  އެކުލަވާލުމަށް  ދަފުތަރުތަކެއް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުދެކެން.  ގޮތުގައި 

ގޮތުގައި ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ މ ހުންގެ   ށް ފެންނަފަށާއިރުގައި، އަޅުގަނޑަފުރަތަމަ  ރުތައް އެކުލަވާލުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ދަފުތަ
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ޖެހޭ ދާއިރާއެއް، ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ދަފުތަރުން ފެށުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދޭން

އަޅުގަ ދެން  ލިސްޓެއްގެގޮތުގައި މ ހުންނަކ .  ޭބސް  މިހާރު  ގާތްގަނޑަކަށް  ލިސްޓެއް  ނަގާ  އެންސްޕާއިން  ފާހަގަކޮށްލާނަން  ނޑު 

މ ހުންނަކ  ކޮާބކަން ދެނެގަތުމަށް. ދެން އެންސްޕާގައި މި އިންނަ ލިސްޓަކ    އެހ އަށް ޭބނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެނަށް މިެބލެވެނ . ހާއްސަ

ޭބ މ ހުންގެ ލިސްޓެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ޑޯޓުޑޯއަށް ދިޔައިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ އެލަވަންސް ލި

 ފާހަގަކުރެވުނު ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ އެކަމަކު، އެ އެލަވަންސް ނުލިޭބ ަބއިވަރު މ ހުން އެަބތިިބކަން. އެހެން ވ މަ އެންސްޕާއިން 

ހ ވަނ  އެއ ހެން އެންމެ އައިޑެންޓިފައިއެއް ނުވޭ އެ ގުރޫޕްގެ މ ހުނެއް. އަޅުގަނޑަށް    ކަށްއެ ޖެނެރޭޓްކުރާ ލިސްޓަކުން އަޅުގަނޑުމެނަށް

އެންސްޕާގެ  ވިސްނާލާއިރުގައި  އެގޮތަށް  ދިނުން.  ހޯދައި  ގޮތެއް  ލިޭބނެ  އެލަވަންސް  މ ހުނަށް  ނުލިޭބ  އެލަވަންސް  ކަމަކ   މުހިންމު 

ނުވަތަ ވަކި ކޮންޑިޝަންއަކަށް ޑައިގްނޯސްވާން އެަބޖެހޭ. ދެން ޑައިގްނޯސްޓިކް   އެލަވަންސް ލިެބން ކޮންމެ ޭބފުޅަކުވެސް ވަކި ަބއްޔަކަށް

  ސާެވޭ އަކ  މި ރަށުގައި އެ ލިެބން ޖެހޭ ވަރަށް ލިެބން ހުރި ސާވިސް އަކަށް ނުވާތ ވެ، މި ދަފުތަރާއިއެކު ޑައިގްނޯސްޓިކް ސާވިސަސްތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ މެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުދެކެން. ކޭންޕަކައި އެކ ގައި ވިޔަސް ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  މުހިންމުކަ

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

ހުންނަ   ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ބޭނުންވަނ   ފާހަގަކޮށްލަން  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މ ހުންގެ  އަޅުގަނޑުވެސް  އެހ ތެރިކަން   މާލ ހައްޤުތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުންވެސް އެަބ ާބރު އަޅާ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފާރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޤުދުރަތ  ކާރިސާތަކަށް ހާއްސަ 

މެއް ދޭން ޖެހޭކަމަށް. މި ގޮތަށް ދަފުތަރެއް ނެތ މަ ވަރަށް އުނދަގޫވޭ މި ކަހަލަ ކާރިސާ ތަކުގައިވެސް އެފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ސަމާލުކަ

ނުކުޅެކަށަވަރުކޮށްހައްޤުތައް   އަދި  ހުންނަ  ދޭން.  ކުޑަކުދިންނަށްދުންތެރިކަން  ހާއްސަ  އަންހެނުންނާއި  ވަރަށް  ލިބެންޖެހޭ  އެަބ  ވެސް 

ކަމެއް. ހާއްސަކޮށް މުވައްސަސާތަކުން މި ލިެބން ޖެހޭ ލުއިފަސޭހަތައް މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބ ަބޔާން ކުރޭ. ރައްކާތެރި

ޅެނ  އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މި އިންނަނ ، އެ ގޮތަށް ޑައިގްނޯސްކޮށްގެން މި ކަނޑައެ

ފަރާތްތަކާއި، މިކަހަލަ ަބއިވަރު ފަރާތްތަކެއް އެަބ އުޅޭ. ދެން ޑައެޅޭއިރުގައި އެަބ ހުރޭ ސިކުނޑ ގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ  މ ހުން. ކަނ

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޔާ ލިެބން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  ރުފ   2000ޏާމުން  ނުކުޅެދުންތެރިންގެ ދަފުތަރެއް އިންނަ ކަމަށް ވަން

ފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފަ، އެ އެލަވަންސް ނުލިޭބ ކަމަށް ވަންޏާ އެއ  އެހާ ތާކުން ތާކު ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުވާނެ.  މިއަދު މިހަދާ ދަ

އް އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ދަފުތަރަށް ވައްދަން ޖެހޭނ  ޑެޕިއުޓ ވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވެވި ފަދައިން ޑައިގްނޯސް ކުރެވިގެން، ކޭންޕެ 

 މަވެސް. ޝުކުރިއްޔާ  ާބއްވައިގެން ނަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  
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 ވަރަށް   ހަމަ  ގަތުގައިހަމަ ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެސް އެ ދެއްކެވި ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެނަށް ޑޯޓުޑޯއަށް ހިންގި އިރު ފެނިއްޖެއޭ، އަސްލު ހަޤ 

ގައިވެސް ވަރަށް ޮބޑެތި ކުދިން އެަބތިިބ ހަމަ އުފުއްލާ ގެންގުޅެން އުނދަގޫވަރުގެ. އެކަމަކު ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭވަރުގެ، ނިކަމެތި އާއިލާތަކު

ގަނޑުމެން އަޅު  ރަށުގައި  ަބއެއް ޭބފުޅުންނަކަށް ނޭނގެ އެ ދަފުތަރުގައި ޖެއްސެން ހަދަން ޖެހެނ . އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭކަންނޭގެ،

ދޭން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަށް ހޯދައިދޭން ޭބފުޅުންނަށް  މ ހުން ބަލާލާފައި އެ ދަފުތަރަށް އެޑްކޮށްފައި، އެ  ހަ ދާއިރާގައި ތިިބ  

 ހަމަ އެހެން މެންަބރުން ވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅު. ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތް ކުރަން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ތިިބ   އެދިލާފައި  ޭބފުޅުންވެސް   4ފުރުސަތަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  މުހިންމުކަން  ދަފުތަރުގެ  އެރުވިއްޖެ.  ފުރުސަތު  ޭބފުޅުންނަށްވެސް 

ފުތަރެއް. ދަފުތަރު ފާހަގަކުރެއްވެވ . ދަފުތަރު އެކުލަވާލާނެ ގޮތެއް މިހާރު ޮބޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވ . ދަފުތަރަކ  މުހިންމު ދަ

މިހާރު އޮތް ދަފުތަރުނަގާފައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ގޭގެއަށް ވިޒިޓްކޮށްގެން އެކުލަވާލުމަށް އައިސްފައި މިއިން އެއް ޚިޔާލަކ  އެންސްޕާއިން  

ވިޔަސް. އެހެންވ މަ ފޯކަސް ކޮށްލަން ވ  ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް ކިހިނެއްތޯ އަމަލުކުރަން ވ . 

 ށް.  އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނަން ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭ 

ރަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނ ، ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ މ ހުންގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭއިރުގައި މިހާރުން މިހާ

އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވާނ ، ޑައިގްނޯސް ވެފައި ތިއްަބސް، ޑައިގްނޯސް ނުވެ ހުރިކަމަށް ވިޔަސް،  ން އެންމެ  އެންމެ ފަސޭހައި

ޔާއިން އެަބޔެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ތިިބ ަބޔަކ  ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭ ނަމަ ގޫގުލް ފޯމެއް ނުވަތަ ފޯމެއްގެ ޒަރިއް 

ންހެން. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ހާއްސަކަމެއް ދޭންޖެހޭ ދާއިރާއެއްކަން، ހަމަ އެކަނި ގޫގުލް ފޯމަކުން ކައުންސިލަށް ނޮޓިފައި ކޮށްލު

ގައި މިކަން ކުރަން ހުޅުވާލައިފިކަމަށް ވާނަމަ ހުރިހާ އެންމެނަށް މ ގެ އެކްސެސް ނުލިިބކަންވެސް. އެހެންކަމުން މ ގެ ގޫގުލް ފޯމަކާއި އެކ 

ންވެސް މުހިންމު. އެ އެހ ތެރިކަން ފިޒިކަލ  ފޯމް ފުރަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ކައުންސިލުގެ ނަންަބރަކަށް ބޭންދުމ ގެ އަލްޓަނޭޓިވްއެއް  

 ގުޅާލައިގެން ނަމަވެސް އެ އެރޭންޖްމަންޓް ޭބންދުމަކ ވެސް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަވެސް އެ ފާހަގަކުރިހެން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް އެ ފާހަގަ ކުރި ފޯމްތައް. ފޯމްތައް އަޅުގަނޑުމެނަ 

އަޅުގަނޑަށް ދެން  .  ނެ. ސ ދާ އަޅުގަނޑުމެނާ ގުޅާލ މަ އެފަރާތަކަށް ވިޒިޓްކޮށްގެންވެސް ފޯމް ފިލް ކުރެވިދާނެއެކި ގޮތް ގޮތްވެސް ހެދިދާ
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ދިންގެ ލިސްޓެއް އެތަނުން އައިޑެންޓިފައި އެހ އަށް ޭބނުންވާ ކު  ހާއްސަ  ،ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކޭވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަންނޭނގެ  ހ ވަނ   

ލާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ހިނގައިދާނެހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރުން. ދެން އެއ  ހޮސްޕިޓަ

އި ތިިބ ކުދިން ކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ޔަގ ން ފަވިޤަޫބލު ކުރަނ . އޭރުން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ، ޑައިގްނޯސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކުރެ

ދެން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށ ގައި މި އިން ހޮސްޕިޓަލުންވެސް  ޑައިގްނޯސް ނުކުރެވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެަބހުރޭ. ކުރެވޭނެ.  

ތް ނުކުރެވި ހުރެދާނެ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުވެސް. މިސާލަކަށް ަބލާނަމަ، މައިަބދައިގެ މައްސަލައެއްގައި ނާރެއް ފިތިގެން މ ހަކަށް މަސައްކަ

ގޮތަކުން  ކޮންމެސް  ކައުންސިލުން  ނުކުރެވޭކަމަކަށް.  މަސައްކަތް  މިހާރު  ނުކުރެވޭ  ޑައިގްނޯސްއެއް  މިކަން  އެމ ހަކަށް  އެކަމަކު 

ނޫންކަން ނުވަތަ  ކުރެވޭކަން  މަސައްކަތް  އެމ ހަކަށް  މޮނިޓަރކޮށްގެންވެސް  ވިޔަސް  ގޮތެެއްވެސް  ސްޕަވައިޒްކޮށްގެން  ޓެސްޓްކުރެވޭނެ   

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަށް ފޯލްވާނެ. އެ އެއްޗެހި މ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުންވެސް، ޑޮކުޓަރުން ަބލަންވ . އެމ ހުން ވެސް  

ވެވި ފަދައިން ފޯމެއް ނޫނަސް ބަލަން ޖެހޭ އެއްޗެހިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . އެއ  އަޅުގަނޑުވެސް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއް

 ހަމަ އެންމެ މުހިންމ . ޝުކުރިއްޔާ

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

ތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަން އުޅޭއިރު އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކަޮށްލަބޭނުން ހަމަ ފުރަތަމަ ކައުންސިލުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާ

ނ  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ވަނ   ނުކުޅެދުއްތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ފޯމެއް ފުރާލ މަ، އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މ ހަކަށް ވަ

އެހެން ހިނގައިދާނެ.  އެކަން  ވެސް  ލެވެލްގައި  އެ  ތޯއޭ.  ލިެބނ   އެލަވަންސްއެއް  ނުވަތަ  ފުޅާކޮށް   ތޯއޭ  ތަންކޮޅެއް  އ   މި  ވ މަ 

ޖެހޭ ކަމެއް، މިގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން މިކަން ކުރާއިރު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އައިސްދާނެކަމަށް ވިސްނާލައިގެން ކުރަން ވިސްނާލަން

ކުރެވި އެތައް ޒަމާނެއްވެފައި އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލ . ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަކޮށްލިފަދައިން، މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް މަސައްކަތެއް ނު

ތިިބ މ ހުން އެަބތިިބ އެއްވެސް އެލަވަންސްއެއް ނުލިިބ. އަދި ވަރަށް ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައިވެސް އެލަވަންސް ލިޭބ ފަރާތްތަކެއްވެސް  

ޖިސްޓްރ ވެފަ. އެހެން ވ މަ އެަބހުރި. މި ގޮތަށް ވަރަށް ަބއިވަރު ފަރާތްތަކެއް އެަބހުރި އެލަވަންސްގެ ދަހިވެތިކަމުގައިވެސް މ ގައި ރަ

މިގޮތަށް ދަފުތަރު އެކުލަވާލައިގެން އެއްޗެއް ހަދާލެވުނ މަ ކަންނޭގެ އެަބ ޖެހޭ ކަންނޭގެ އަލުން ޑައިގްނޯސް ކުރެވެން. އަޅުގަނޑުމެން  

އެނގޭނ  މިކޮޅަށް ކޭންޕެއް އަންނަން ވަންޏާވެސް. އޭރުން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ކުދިން އެަބ ތިއްޭބ، 

  ވެއްޖޭ މިކޮޅުގައި ކޭންޕެއް ޭބއްވޭނެތޯ ބަލާލަން.   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަ 
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ފާހަގަ ކުރެވެނ    ދެން އަސްލު ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް ކަންނޭގެ މި ދެކެވެމުން މިދަނ . އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ،

ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  އެހ އަށް  ހާއްސަ  ވެފައިތިިބ  ޑައިގްނޯސް  ލިޭބ  އެލަވަންސް  ތިއްޭބ،  އެަބ  ރަޖިސްޓްރ ވެފައި  މިހާރު  އެންސްޕާގައި 

ނަކ  އެލަވަންސް ނުލިޭބ ޑައިގްނޯސް ނުވެ ތިިބ ފަރާތްތައް. އެފަރާތްތަކަކ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޭބފުޅުން. މ ގަ މި މަދުވާ ޭބފުޅުން

އެއ  އެވަރަށް ޑައިގްނޯސް ކުރަން މާލެ ދެވޭނެފަދަ ނެތް ފަރާތްތައް. އެއ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަޅާލުން   އެންމެ ނާޒުކު ފަރާތްތައް.

ސްޓްރ  ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭން މި ޖެހެނ  މި ފަރާތްތަކަށް. މި ފަރާތްތައް ދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތައް. މިގޮތަށް ރަޖި

އުފައްދަން  މ ގައި ސުވާލު  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ޖެހޭކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަޖައްސަން  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ރަޖިސްޓްރ   މ ގައި 

މެން ކަނޑައަޅަންވ  ހާއްސަ އެހ އަށް ޭބނުން ވާ ފަރާތެއްކަން. އެއ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ހޭކަމަކ ، ކޯޗަކަށް ަބލާފައިތޯ އަޅުގަނޑުޖެ

ން ޔުޑިސްކަސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކ ، ަބލަން ޖެހޭކަމަކ . މިހާރު އެއްގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ކޮޅުން ޑޮކްޓަރުން އެަބދޭ ލިފުރަތަމަ  

. އެކަހަލަ ލިޔުމަކަށް ަބލާފައި ކައުންސިލުގައި ޑައިގްނޯސް ހަދަން ޖެހެއޭ ކިޔާފައި  ފާހަގަވެއޭއްކަން  ހާއްސަ އެހ އަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެ

. ރެޖިސްޓްރ  ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދިދާނެ. އެހެން ނޫނ  ސްކޫލެއްގެ ރެފަރެންސް ލެޓާއަކާއި އެއްކޮށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދިދާނެ

 އެ ރެޖިސްޓްރ  ކުރެވިދާނެ. އެ ރަޖިސްޓްރ  ކުރާ ފަރާތްތަކަކ  އިތުރަށް ޑައިގްނޯސް ކުރަން ކޮންމެވެސް ޑޮކިއުމަންޓަކަށް ަބލާފައި އޭ

ވިހެން  އިތުރަށް ނެޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވިދާނެ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޟްވާން އެދެން

ގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭވަރުގެ އާާބދ އެއް އުޅޭކަން، ނޫޅޭކަން  މި ކޭންޕެއް ހިންގަން ޑައިގްނޯސް ކުރަން މި ސިޓ 

 ޝުކުރިއްޔާ    އެއްޗެހ ގެ މައުލޫމާތުތައް އިތުރަށް ފާހަގަ ވެގެންދާނެހެން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މައުލޫމާތު ތަކެއް މި ކަލެެކްޓް   ފަރާތްތަކުގެހ އަށް ބޭނުންވާ  ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް. އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަވަނ  ހާއްސަ އެ

ރަޖިސްޓްރ ވެފައި ތިިބ ފަރާތްތައްވެސް. އޭގެ އިތުރުން   މިހާރުވެސް އެންސްޕާގައި  އޭގެ ތެރޭގައި އެަބތިއްޭބ  މި ކުރަނ . ކަލެކްޓް ކުރާއިރު

އެ ރަޖިސްޓަރ ވާ ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނ  ފިލްޓަރ ކޮށްފައި އެހެން ަބޔަކަށް ލައިފަ ސ ދާ އެ ފަރާތްތަކަކ  ހާއްސަ 

ކަށް، އެކި ކެޓަގަރ ތަކަށް ފޯލްވާނެ، އެކި އެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ޔަގ ންކުރަން. ކައުންސިލަށް އެނގޭނެ، އެކި ދާއިރާތަ

 ގޮތް ހޯދަން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ،  ހާއްސަ އެހ އަށް ބެނުންވާ ފަރާތްތައް. އެގޮތުން ހަމަ ޑައިގްނޯސްޓިކް، ޑައިގްނޯސް ކުރެވޭނެ

ފަރާތެއް ހާއްސަ  އާާބދ އެއްގެ  ޮބޑު  ހަމަ    އެންމެ  ފުރަތަމަ  ދާނެ.  ގެނެވިވެސް  އައިޑެންޓިފައި އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުރެވިގެން  ލިސްޓް 

 ކުރެވޭނ . ލިސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެންމެ ފުރަތަމަ މި މުހިންމު ވަނ . ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ފުރަތަމަ

އަޅުގަނޑުމެނަށް ބަލާފައި،  ލިސްޓް ކުރެވޭއިރުވެސް ކޮންމެސް ކަހަލަ ލިޔުމަކާއި އެކ  ކުރެވޭނެ ގޮތެއް. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ  
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ހެން ހ ވިޔަސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ޑައިގްނޯސް ލޮޖިކަލ  އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ކެޓަގަރ އަށް ފޯލްވާނެ  

މޭޔަރ އެކަނި. އެންމެ ކުރެވޭނެެ ގޮތްތައް ހޯދިދާނެ. އެހެން ކަމުން ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް ހުށައަޅާފައި މި އިން ގޮތަކ  ޑެޕިއުޓ   

ތެއް ހުށައެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައަޅާފައި މި އިނ . އެއ  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރ  ވެވޭނެ ގޮ

، ނަން ނޯޓް ކޮށްލ މައިމެދުވެރިކޮށް ަބއިވެރި ނުވެވޭ ޭބފުޅުންނަށް ކައުންސިލަށް ގުޅައިގެން    ގޫގުލް ފޯމްދެން  އިސްތިހާރު ކޮށްފައި،  

މި ކައުންސިލުން އެޭބފުޅުންނަށް އެޓެންޑްވެފައި އެޭބފުޅުންގެ ދެން ހުރި މައުލޫމާތުތައް ކަލެކްޓް ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން އޭގެ 

ޑޭޓާއެއް ވިއްޔާ  އިތުރުން މި ހުރ  އެންސްޕާގެ ލިސްޓާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ ލިސްޓް ކަލެކްޓްކުރަން. އެއ  ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެވޭލެަބލް  

މަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަގަން ޖެހޭނެ މުވައްސަސާތަކުން. ނަގާފަ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް މި އިނ  އެންމެ ހުށައެޅުއްވުމެއް. މި ހުށައެޅުއްވު

. އެހެން ވ މަ ޅުއަވުމަށް ތާއ ދުކޮށްފައިތާއ ދު ކުރައްވާ ޭބފުޅެއް އަޅުގަނޑު އެަބ ޭބނުންވޭ. ކައުންސިލަރ މަޖ ދާ މި ވަނ  އެ ހުށައެ

އަދި ކައުންސިލްއަށް ގުޅާފައި   ގައި ރަޖިސްޓްރ ވުމާއިދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޫގުލް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި، ގޫގުލް ފޯމު

މަ ހުށައަޅުއްވާފައި،  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   އިސްތިހާރުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަޖައްސާފައި  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ނޯޓް  ތާއ ދު ނަން  ޖ ދާ 

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ތާއ ދު ކުރައްވާނަމަ  ކުރައްވާފައި. އެހެންވ މަ މި ހުށައެޅުއްވުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2
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 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

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

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

ތައްޔާރުކޮށްފައި، ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޫގުލް ފޯމެއް  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ        

އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަޖައްސާފައި  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ނޯޓް  ނަން  ގުޅާފައި  ކައުންސިލްއަށް  އަދި  ރަޖިސްޓްރ ވުމާއި  ފޯމުގައި  ގޫގުލް 

 . ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ތާކަށް   އެހެން   ފުނި   ވެލި   ސާފުކޮށް،   ސަރަޙައްދު   އާބަނދަރު   ކުރިން،   ފެށުމުގެ   ޚިދުމަތް   ފެރ ގެ   ސްޕ ޑް •

 ބަދަލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފެރ ، ކާގޯ ފެރ  އާއި ޕެސެންޖަރ ފެރ  ނޮވެމްަބރު މަސް މި ޓާގެޓްކޮށްފައި ވަނ  ސްޕ ޑް  ފަދައިން ސަރުކާރުން    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ

ހއ، ހދ، ށ މި ސަރަހައްދުގައި. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޚިދުމަތް ފެށޭ ސަރަހައްދަކަށް ކަނޑަ އަޅުއްވާފައި ސަރުކާރުންވެސް މި އިނ  

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށްވެގެން މަތި އުތުރު. އެހެން ވ މަ އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރ ތައްވެ ފެރ  ޓާމިނަލްވެސް ބޭނުން  

ކަންޮބޑުވުންތައްވެސް ހުރި  މި  ސަރަހައްދުގައި  ބަނދަރު  މަސައްކަތްތައްވެސް  ދާއިރު،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅުވާނެ   ،

ބޭނުން   ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  ަބހުސްގައި  އެޖެންޑާގައި  މި  އިނ .  މި  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މި  ޖެހޭތި  ފުޅުވާ ަބއްޓަންކުރަން 

 ޭބފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ންވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . ބަނދަރު ހުޅުވިގެން އަންނައިރު އެތާ ވެލިފުނި ހުރ މަ ވަރަށް ރައްޔިތު

އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ ވެލިތައް މިސާލަކަށް ދުއްވަން ހަދާފައި އިން ޓްރެކް ފަހަތަށް ވެލިތައް އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައި 

ބަނދަރު ޤަޫބލުކުރެވެނ ،  މޫވް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް ރިކުއެސްޓް ކުރަން. ދެން ސައިޓްވެސް  
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ސައިޓް ވެސް އެަބ ޖެހޭ ނެގެން. ސައިޓްވެސް އެތާ ޭބއްވޭނ  ކިހާދުވަހެއްގައި ކަމާއި އެހުރިހާކަމެއް ވެސް   ވިގެން އަންނަ އިރުހުޅު

 އެންގެން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަޫބލުކުރަނ .  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި އެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ަބހުސް ކުރުމަށް ހަމަ އެކަނި އެދިލައްވާފައި މި ވަނ  ކައުންސިލަރ ރިޟްވާން އެކަނި. އެހެން 

ބޭނުން ފުޅުވާ ކަމުން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި އިތުރަށް ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  

 މެންަބރުންނަށް.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭ 

ަބދަލުކުރުމަކ  ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވެވިފަދައިން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އެ ހުރި ވެލިފުނި ކޮންމެވެސް އެހެން ތަނަކަށް  

. މިހާރު ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތްކަމެއް. ރިޟްވާންވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި އެމް.ޓ .ސ .ސ  މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރުމަށް

އެއް އެ ފާހަގަކޮށްލި  ހަމަ އަޅުގަނޑު ރިޟްވާން  ޭބނުންވ ، އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް މިހާރުދެން  އެޑް ކޮށްލަން  ވެސް ޗަކަށް އަޅުގަނޑު 

ނި އެހެން ތާކަށް ބަދަލުކުރުމަށް. ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފައި އޮތުމާއި އެކ ގައި އިތުރަށް ޕުޝްކޮށްލުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. ވެލިފު

 ރިޟްވާން އެ ހުށައެޅުއްވި ލޮކޭޝަނަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން ވެލިފުނި މޫވް ކުރާއިރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އު 

އި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އެ ވެލިފުނިތައް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެތާ ަބހައްޓަން ނިންމި ނިންމުމަކ  ކިހިނެއް ވިސްވާފަ

ވަރަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ރަށުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާފައި ނިންމި ނިންމުމެއްތޯ، މިއ  ދެން އަޅުގަނޑު  

އެޅި ވެއްޔެއްކަމަށްވެސް. އެކަމަކު އޭގެ ސަަބުބން އަޅުގަނޑަށް ކުރިމަތިން ފަރުަބދަތަކެއް، ސިފަވާ ގޮތަކަށް، އެކަހަލަ ވިސްނުމެއްގައި  

އަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެގެން މަންޒަރު. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފަހުން މި ސިފަވ  ރައްޔިތުންނާއި ފިލައިގެން އެމް.ޓ .ސ .ސ 

އެނގެނ  އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް އެތާ ހިނގަމުން ދިޔަކަންވެސް. އެ ހިސާުބން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ކޮންޕްލެއިންތައް އަންނަމުން އެަބ 

 ރައްކާތެރިކަމަށް، ބަނދަރު ބޭނުން ކުރުމަށް އެަބ ހުއްޓޭ މައްސަލަތަކެއް. ދޭ. އެގޮތަށް މިހާރު އެ ވެލިފުނި ޖެހުނ މާ، ަބނދަރުގެ

ަބނދަރަކ  އާންމުކޮށް ވެލިފުނި އެތާ ހުރެގެން ނުވާނެ އެއްޗެއްކަން މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނ  ފާހަގަކުރަމުން.  އެހެންވ މަ  
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ފެންނަށް އޮންނަންވާނެ ތަނެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވ މަ ވެލިފުނި ހަމަ ރިޟްވާން އެ ހުށައެޅުއްވެވިގޮތަށް ޑްރައިވިންގ 

ވް ކުރަން ހަމަ ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެކަން އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް ހުށައަޅައިގެން ކޮންމެވެސް  ޓްރެކް ކައިރިޔަށް މޫ

އުސޫލަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ނުވަންޏާ ސ .އެސް.އާރގެ ތެރެއިން ވިޔަސް ކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރަން. ދެން ސައިޓް 

ދޫކުރެވުނު ސަ ަބނދަރުބަނދަރު ހެދުމަށް  ކަމަށް އަޅުގަނޑު   އިޓެއް.  ކުލިއާ ވާންޖެހޭނެ  ހަމަ  ހެދި ނިމިގެން ދާއިރު ސައިޓްވެސް 

އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން  އެގްރ މެންޓް.  އެޭބފުޅުންނާއިވެފައި އޮތް  މ ގައި  ަބލާލަން  މ ގައި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު  ޤަޫބލުކުރަން. ދެން 

ފައި ހުންނަ ޕޮއިންޓްތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވ މަ އެކަންކަން އެގްރ މެންޓްގެ ތެރެއިން ސައިޓް ކުލިއާ ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކޮށް

 ހަމަޖެހިފައި ހުރ  ކިހިނެއްތޯ، އެވެސް ހަމަ ބަލާލަން ރަނގަޅުކަންނޭގެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ހުޅުވާލެވުން އިރު ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑަގަންނަން އެދިލެއްވި ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު. މި އެޖެންޑާއަށް ދެ ފުރުސަތަށް

ކުރިޔަށް ދިޔައިރު މި ހުށައެޅިފައި މި އިން  ަބހުސް  ކަމުން މި  އެރުވިފައި. އެހެން  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް މިވަނ  ފުރުސަތު 

 ޓްރެކް ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އިރުމަތިން، ހުށައެޅުމަކ  މި ވެލިފުނި ަބދަލުކުރުމަށް އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް އެންގުމަށް. އެ

ކައުންސިލަރ އަޙުމަދުގެ ވާހަކައާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ަބދަލުކޮށްދިނުމަށް.    ވެލިފުނި  އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ ގެ އުތުރުން އެ އޮތް ިބމަށް

ހިފައި އެ އިނ  އެމް.ޓ .ސ .ސ އިން ބަނދަރު ކޮނުމުގެ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، އެ ވެލިފުނި ަބނދަރުމަތ ގައި ފަރުަބދައެއްހެން ޖެ

ތުން ތެރެއިން އެ ވެލިފުނި އެޅުމަށް ތަނެއް ދެއްކުމަށް އެދުމުން، ކައުންސިލުން ދައްކާފައި އިން ތަން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މައުލޫމާ

ންމާއަކަށް ވެފައި މި އޮތ  މިހާރު އެ ވެލިފުނި މޫވް އެ ވެލިފުނި އެ ހުރިތަނަކ . އެހެން ކަމުން މިހާރު ހަގ ގަތުގައި ކައުންސިލުގެ ޒި

ގެ ވަސ ލަތްތައް ދަތިކަމާއި ކުރުމަށް. އެގޮތުން އެމް.ޓ .ސ .ސ އާއި އެއްކޮށް ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައި، އަޅުގަނޑުމެން ސިޓ  ކައުންސިލު

ދިފައި ވާނ  އެމް.ޓ .ސ .ސ ގައި، ވެލިފުނި އެހެން ޕަްބލިކް ވޯކްސްގެ އެކްސްކަވޭޓަރތައް ހަލާކުވެފައިވުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން އެ

ަބދަލުކޮށްދިނުމަށް.   އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ސިޓ ވެސް ފޮނުވިފައި ވާނ . އެހެން ނަމަވެސް ވެހިކަލްތައް   ތާކަށް  އެޭބފުޅުންގެ  ދެން 

މެއް ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުން ކައުންސިލަރެއް ނެތުމުގެ ސަަބބުންކަމަށް ދެންނެވ  އެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުކުރެވި އޮތ . އިތުރު ހުށައެޅު

ބޭނުން މެންަބރެއް އިންނަމަ އަތް މައްޗަށް  އްވަންއިންނަމަ އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން. އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅު

 ހިއްލާލަދެއްވާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  
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 ރިޟްވާން ގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އެތަނަށް އެއްކޮށް އެވެލި ނޭޅިދާނެ. ާބކ  ހުންނަ ަބއި އެއާޕޯޓް ކައިރިން އެ ހެދޭ

އެަބ ހެދޭ. އެއް މަގަކ  އެއާޕޯޓް ފެންސް ކައިރިން މަގެއް، ކުޅި ދެކުނު މަގަށް އަޅާލުން ރަނގަޅުކަމަށް މަގަށް އަޅާލަން. ދެމަގެއް  

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެއ  އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުމަކ . ޝުކުރިއްޔާ  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފާހަގަކޮށްލަންވ  ޕޮއިންޓަކ . އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލުގައި  ރުން ކަންނޭގެ  އެއ  ދެން ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ހުށައެޅުމެއް. ވެލިފުނި ަބދަލުކު

މިހާރުވެސް ފާހަގަވެފައި އެަބހުރި ވެލި އަޅަންޖެހޭ ދިމަދިމާ. .  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ވެލިފުނިތައް އެޅިދާނެ ކަހަލަ ސަރަހައްދުތަކެއް

ސްޓޮކެއް އެއްކޮށްފައި ެބހެއްޓިދާނެ. އޭރުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަންވެސް ފަސޭހަވާނެ.  އެދިމާލުގައި ހުސް ޕްލޮޓްތަކެއް ހުރިނަމަ ވެލ ގެ  

ދަތުރެއްނުކޮށް ވެލި އެހިސާަބށް ގެންދެވޭނެ. މިހާރު މި އެޖެންޑާއަށް  ވެހިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް އެހާ ދުރު  ޕަްބލިކް ވޯކްސްގެ 

. ވެލިފުނި ަބދަލުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް  ފެންނާތ ޔަސް ވެލިފުނި އެތާ ަބހައްޓާކަށް ނުކޮންމެ ގޮތަކަށްވި  ހުށައެޅިފައި މި އިން ހުށައެޅުމަކ 

ކުރުމަށް  ކުލިއާ  ަބލާފައި ސައިޓް  އެގްރ މަންޓްގައި އޮތް ގޮތެއް  އެޅުމަކަށް މ ނ   އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް އެދުމަށް. ދެން އަނެއް ހުށަ 

އިރު އެ ބަނދަރަށް ދޫ ކުރެވިފައި އިން ސައިޓަށް ވާނެ ގޮތެއް ނިންމާފައި އެންގުން. އެގްރ މަންޓާއި އެއްގޮތަށް ބަނދަރު ހެދިގެންދާ

މުޙައްމަދު ދާއޫދު މި ވަނ  ތާއ ދު ކައުންސިލަރ  އެމް.ޓ .ސ .ސ އަށް އެންގުން. އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މި އިނ . ދެން މި ހުށައެޅުއްވުމަށް  

 އްވަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  އެ ހުށައެޅުން އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ތާއ ދު ކުރަކުރައްވާފައި. 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

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

 03 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

 އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .5

ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބަނދަރު ސ ފަކުރުމުގެ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ      05         

ފެންނަ ކަމަށް މަށް  ޅުވެލި ަބދަލުކުރ ނެ ިބންތައް ކަނޑައެ  ގޮތުން ވެލިފުނި އެހެން ތ ކަށް ަބދަލުކުރުމަށް އަދި މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ރޭޓްތަކާއިމެދު   ކުއްޔަށް   މުއްދަތަކަށް   ކުރު   ބެހެއްޓުމަށް   ތަކެތި   ަގުތ ގޮތުން ވ • ބިންތަކުގެ    ގޮތެއް   ދޫކުރާ 

   ނިންމުން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 .އެދުވަހު   އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދުވަހެއްގައި އެޖެންޑާ ކުރެވި ަބހުސްވެސް ކުރެވިފައި ވަނ . އަދި އުސޫލުވެސް ވާނ  ފާސްކުރެވިފައި

ތައް އިތުރަށް ތަފާތުވުމުގެ ސަަބުބން، އަޅުގަނޑު އެދުވަހު ނިންމ  ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވަން، ރޭޓް  އެހެން ނަމަ ވެސް ރޭޓް ތަކުގައި ހިޔާލު

ދިރާސާކޮށް ޑިސްކަސްކޮށް ރޭޓްތަކެއް ފައިނަލް ކުރުމަށް. މިޔަދުގެ ޖަލްސާއަށް އަނެއްކާވެސް މިކަމުގެ މުހިންމުކަމުން، ހަމަ އިތުރު 

ކިއެކި ފަރާތްތަކުންވެސް މި ގޮތަށް ިބން ހޯދުމަށް ރިކުއެސްޓް އަންނަމުން ދާތ އާއި އެއްކޮށް. ދެން އެދުވަހު ަބހުސްކުރެވުނު އިރު އެ
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ދު ހަމަ ރޭޓެއް ކަނޑައަޅަން، އަޅުގަނޑު އަރޭޓް ތަކެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު. އެކިއެކި  ބޭނުން ތަކެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު. އަޅުގަނޑު މި

އިން   މި  ނަމަވެސް، މާނަކޮށްފައި  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ  މަސައްކަތްތައް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އެކިއެކި  ގޮތުން  ވަގުތ   އެޖެންޑާއަކ  

 ތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ނަމަވެސް، ތަކެތި ެބހެއްޓުމަށް ވަގުތ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށ ގެ ިބމުން ިބން ދޫކުރެވޭނެ ރޭޓެއް އިމާރާ

 މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ޭބފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  ނިންމުމަށް.

 

 

 

 ފުރުސަތު ފުރަތަމަ  

 ޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭ 

ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ   ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ކުރު  ެބހެއްޓުމަށް  ތަކެތި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިހާރު މި އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި އޮތ  ވަގުތ ގޮތުން

ދެން  ގޮތެއް  ރޭޓްތަކާއިމެދު އޮތ   ނިންމުން.  ކުރެވިފައި  ަބހުސް  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  އެޖެންޑާއަށް  މި  ދުވަހު  ދެން ކުރ    .

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުން ޖެހިފައި ތިިބ އެތަކެއް ފަރާތްތަކެއް ތިުބމާއި، ކައުންސިލަށް 

ގެ  1.20ތްކޮށް މި ސިޓ އިން ިބން ކުއްޔަށްދޭން އިން އެންމެ ކުޑަ ރޭޓް ކަމަށްވާ  މެދުނުކެނޑި އަންނަމުންދާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ރިއާޔަ

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި   ދަތަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ރޭޓަށްވެސް ކަނޑައެޅުން.ރޭޓުން ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި މި ެބހެއްޓުމަށް ކުރު މުއް

އަހަރު ދުވަހަށް މިކަހަލަ ބިންތަކުގެ އެގްރ މަންޓް ތައްޔާރު   1ގައި ހިފެހެއްޓިފައި އިން ކަމަށް ވިޔަސް އެންމެ ގިނަވެގެން  1.20ރޭޓް  

ރަނގަޅުގޮތަކ ، ކޭސް ަބއި ކުރުމަކ  މުހިންމުކަމެއް. ދެން އެންމެ މަދުވެގެން އެ އިންނަ ޕ ރިއަޑް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އެންމެ  

 1.20ކޭސް ވަކި ވަކިން ކަނޑައެޅުން. ދެން އެޖެންޑާގައި މިއަދު މި އޮތ  ރޭޓް ކަނޑައެޅުން. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ   

 ޝުކުރިއްޔާ  ދޫކުރާ ބިންތަކަށް ހަމަޖެއްސުން.   ކުއްޔަށް މުއްދަތަކަށް ކުރު   ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި ވަގުތ ގޮތުން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ން ރިޔާސަތު 

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު. އިތުރު ޭބފުޅަކު މި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނުއެއް ޝުކުރިއްޔާ  

 ނެތް. ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނަން މި އެޖެންޑާގައި  ަބހުސް ކުރަން ބޭނުންވާ މެންަބރުންނަށް. 

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

ބިންތައް ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ޭބނުންތަކަށް ބ ލަމަށް ހުޅުވައިނުލައި ވަގުތ  ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  އިން ދޫކުރާ  

ިބން ދޫކުރެވިގެން އަންނައިރު މިޔަކ  ވަރަށް ިބރުވެރި އެކަމަކު ، މި އުސޫލު މިގަޮތަށް ހަދައިގެން މި ގޮތަށް  ތައްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް

. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާތަކެއްވެސް ހުރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި އުޅެނ . ދެން އަގު ކަނޑައަޅަން މިކަމުގައި މި އޮތ 

ިބންތަކުން ވިޔަފާރިތަކެއްވެސް ކުރަން  ހައިލައިޓްކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، ފަށާއިރުގައި މި ގޮތަށް ދޫކުރާ  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑު އެކަން 

 ވާނެކަން ފަށާފާނެތިން ަބޔަކު. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތަށް ިބން ދޫކުރާއިރު މި ފަދަކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެގްރ މަންޓް ހަދަން

ރުން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. ހާއްސަކޮށް އެޅިގާ އަޅާަބޔަކު އަަބދު އެތާ އެޅިގާތަކެއް ބަހައްޓައިގެން އެ އެގާތަށް ޑެލިވަރ  ކު

ރަށް . ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މިކަހަލަ ލުއިތަކެއް ދިނ މަ މިކަހަލަ ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ނަގާނެ ވަކޭއެއ ވެސް ހަމަ ކޮށްފާނެކަމެއް

އެހެން ވ މަ މިކަން ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ   މި ގޮތުން ލަކުޑިވެސް ހަމަ ެބހެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެ.ވެސް އެަބ އުޅޭ.  ފަރާތްތަކެއްގިނަ  

. ކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، ހަމަ ޑެޕިއުޓ ވެސް ފާހަގަކޮށްލިފަދައިން ހަމަ އެންމެ ދަށް އަގު ދަށް ރޭޓަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދުކުރަން

 ޝުކުރިއްޔާ 

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

ހިމެނޭ ަބއިވަރު އެހެން   ގެ ތެރޭގައި އެަބިބން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު  ކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ނޫން ޭބނުންތަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ިބން ދޫކުރެވިދާނެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މިކަނޑައެޅިގެންދާ ރޭޓް މި ކަނޑައެޅެނ  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުން ނޫން އެހެން   ،ޭބނުންތައް 

 އުސޫލު އެަބޖެހޭ ށް މި މި ހަދާ އުސޫލަކަ   މި މާއްދާ ތެރެއިންއަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާ ގޮތަށް، ިބން ދޫކުރުމުގެ  1ޒަރޫރ  ބޭނުމަށް  

ކަންނޭގެ ހަދަން. އެހެން ނޫނ  އޭގެ ތެރޭގައި އެަބ ހިމެނޭ ވަރަށް ތަފާތު ބޭނުންތަކެއް. އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  ދެން އޭގެ 

ންތަކަށް ޭބނުން  އެއ  ވިޔަފާރ ގެ ޭބނުއިތުރުން ރިޟްވާން އެދެއްކ  ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް. ޒަރޫރ  ބޭނުންތަކަށް މި ދޫކުރެވޭ ބިންތައް

ކުރެވޭ ިބން ތަކަކަށް ވެގެން ގޮސްގެން ނުވާނެ. އެހެން ވ މަ އެހެން ނުވާނެހެން މި ހަދާ އުސޫލު ހަދަން. އެހެން ވ މަ އުސޫލެއްގެ 

 ތެރެއިން އެަބ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުން ވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އެިބން ޭބނުން ކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ 

ނޫނިއްޔާ އެހެން  ކަނޑައަޅަން.  ވެސް  ބޭނުން ގޮތްތަކެއް  ިބން  މި  ޭބނުންވާގޮތަކަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މުން 

 ކުރެވިގެންދާ ތަނެއް. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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ވަރަށް ރަނގަޅު ނުކުތާއެއް ކައުންސިލަރ ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވ ، ހަމަ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދުވެސް އޭގެ މުހިންމުކަން. އެއ  

އެކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން، މިފަދަ ގޮތަކަށް ިބން ދޫކުރެވޭއިރު ރަށުގެ ިބން ނާޖާއިޒު ގޮތަކަށް ޭބނުންކޮށްދާނެ ފަރާތްތަކެއް އުޅެދޭނެ. 

ތަންތަން އަ މި  އެފަދައިން،  ހަމަ  ދެން  ޖެހޭނެ.  ހޯދަން  ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ރިއާޔަށް  ޮބޑަށް  ވ ހާވެސް  އެގްރ މަންޓްގައި  ޅުގަނޑުމެން 

ގޮނޑުވާނެ ގޮތަކަށްވެސް ވެގެން ހިނގަދާނެ. އެކަންކަމަށްވެސް ރިއާޔަށް ކޮށްފައި އެގްރ މަންޓް ކުރެވިގެން ިބން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް 

 މިކަން ކުރާނ . މި އުސޫލުގައި އެަބ ުބނޭ ިބން ދޫކުރެވޭނެ ޭބނުންތައް. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ިބން ދޫކުރެވޭނެ ޭބނުންތަކަކ  އަޅުގަނޑުމެން

ވަނަ މާއްދާގެ   8، ދިރިއުޅުމުގެ ޭބނުންތައް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު    R-2018-69ޤަވާއިދު ނަންަބރު  

ރާ ބޭނުންތައް ކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ކަނޑައަޅާ ރޭޓަކ  ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ެބހެއްޓުމަށް ހ ގައި ަބޔާން ކު

އަށް މި އުސޫލުގެ   1.20ިބން ދޫކުރެވޭނެ ރޭޓް. އެހެން ވ މަ ހުށައެޅިފައި މި އިން ރޭޓަކ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅާފައި އިން ރޭޓް،  

ދޫކުރުމަ ިބން  ބޭނުންވޭ   ށް.  ދަށުން  ކޮށްލަން  އެޑް  ތެެރެއަށް  އޭގެ  ހަމަ  އެއް   1.20ދެން  ކަނޑައަޅާއިރު  ތަކެއް  ިބން  ދޫކުރެވޭ 

ފޫޓްގެ ގޮޅިއެއް އަޅުގަނޑުމެން މި   5ފޫޓް    5އެކަން ކުރުމަށް. އެއ     ހެއްޓުންސައިޒެއްގެ ޕްލޮޓްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި ެބ

ން. އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާ ސައިޒަކުން ގޮޅިތަކެއް ދޭނ ، އެއަށް ވުރެ ޮބޑުކޮށް ޭބނުންވާނަމަ އުސޫލުގެ ދަށުން ދުލެއް ނުކުރާނަ 

ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނ . އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން އަދި އިތުރުކޮށްލުމަށް. އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ ގޮޅި އެއް    2

ޭބނުންވާނެ   ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ .ޭބފުޅެއް އަޅުގަނޑު  އެއް ހުށައެޅުމެއް  ކުރާއިރު،  ކައުންސިލް   މި ރޭޓަށް އިންކުލޫޑް 

ކުރައްވާފައި. މި އިން ހުށައެޅުން  ކަމުން  އެހެން  މެންަބރު ރިޟްވާން މިވަނ  ތާއ ދު  އެޖެންޑާއަށް މި ހުށައެޅިފައި  އަށް   1.20މި 

 ތުން ތަކެތި ެބހެއްޓުމަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  އަޅުގަނޑުމެން ހާއްސަކުރާ ގޮޅިތަކެއް ވަގުތ ގޮ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



 

21ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 03 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

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

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

ދެއްވާފައިވާތ     05          ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ގޮޅިތަކެއް   1.20  މެންަބރުންވެސް  ހާއްސަކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރޭޓުން،  ގެ 

 ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ް ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ެބހެއްޓުމަށް ދޫކުރުމަށް

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 2021ސެޕްޓެމަްބރ    29ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  19ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:51ވ  ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443ޞަފަރު  22

 2021ސެޕްޓެމްަބރ  29

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު  ޔައުމިއްޔ  ލިޔެފައިވަނީ:

 


