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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   20ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2021  އޮކްޓޯަބރ   06ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    20  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  10:07ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  19ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.   ތަރައްޤ  ކުޅޭނެ ކޯޓްތައް ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ ޗް ކުރިވަރުތައް 3.2

ޔަށް ނަގައިގެން ރަށުތެރޭގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސާފުކޮށް ވެލި އެޅުމަށްޓަކައި އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ކުއް 3.3

 މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ފެން ޮބޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. 3.4

ޓް ޑްރޯވިން އަދި  އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ދަތުރު ހިޔާގެ ދެފަރާތުގައި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކޮންސެޕް 3.5

 ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލްޤަވާއި، ރަށުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ދަފުތަރުކުރުމުގެ ޤަވައިދާ 3.6

 ފާސްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:



 

2ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

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

 ން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާ .5

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

 މެންބަރުން   ނުވ    ޙ ޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

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

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     20ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 20ކުޅުދުއްފުށި 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   20ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443ޞަފަރު  29ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 



 

3ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

،  07ގެ އަދަދު ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުން 10:07، ުބދަ ދުވަސް. ގަޑި  2021 އޮކްޓޯަބރ 06

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

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

 ,02ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  19ތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަ

ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ   ތަރައްޤ  ކުޅޭނެ ކޯޓްތައް ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ ޗް ކުރިވަރުތައް

ބިންތައް ސާފުކޮށް ވެލި އެޅުމަށްޓަކައި އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ކުއްޔަށް   ރަށުތެރޭގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ , 03އައިޓަމް 

ފެން ޮބޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހައްލެއް  , 04ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ދަތުރު  , 05މް ހޯދުމަށް ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަ

ހިޔާގެ ދެފަރާތުގައި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް  

ދިނުމާއި ދަފުތަރުކުރުމުގެ ރަށުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ، 06އެޖެންޑާ އައިޓަމް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

  ފާސްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލްޤަވާއި، ޤަވައިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އްދަ  ރަށުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ހު، 06ގެ ތަރުތ ަބށް ރިޔާސަތުން އެަބ އިސްލާޙެއް ހުށައަޅަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޖެންޑާމި އެ

ދެވަނަ  ފާސްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެ އެޖެންޑާ އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލްޤަވާއި، އިދާދިނުމާއި ދަފުތަރުކުރުމުގެ ޤަވާ

ަބދަލެއް  ނަންަބރަށް ބަދަލުކުރުން. ދެން އިތުރު އިސްލާހެއް އެޖެންޑާއަށް ހުށައަޅަން ބޭނުން ނަމަ އެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލަން. 

ދެންމެ މި ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއްގެ ނަން އަޅުގަނޑު އެަބ ބޭނުން ވޭ. މުޙައްމަދު   ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ

 ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، ދެންމެ މި ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް  އެޖެންޑާ ދާއޫދު މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި.

 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 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 



 

4ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 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

 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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   20 ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  މެންަބރުންވެސް ވޯޓް  05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ތ ުބން ކުރިޔަށް ދާނ . އަކަށް ަބދަލުވެފައި ދެން ހަމަ ތަރު 2އެޖެންޑާ ނަންަބރު  6އެޖެންޑާ ނަންަބރު 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    19ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   19 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަ 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު



 

5ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 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

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .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    20ލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސި        

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ޤަވާ  • ދަފުތަރުކުރުމުގެ  ދިނުމާއި  ހުއްދަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުރެވޭ  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އިދަށް  ޤަވާ އި،  އިދާ ރަށުގައި 

  ފާސްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. ޢުޞޫލް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 މި ޢުޞޫލުގެ ތަފުސ ލެއް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މި އެދެނ  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިސްމާޢ ލް ގެ އަރިހުން.

 



 

6ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 އިސްމާޢ ލް އިބްރާހިމް ގެ ވާހަކަފުޅު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  

ޢަލައިކުމް.   ޤަވާއައްސަލާމް  ދަފުތަރުކުރުމުގެ  ދިނުމާއި  ހުއްދަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ކުރެވޭ  ކައުންސިލުން އިދުރަށުގައި  ޤަވާއިދަކ   މި   ، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިިބދޭ ާބރުގެ ދަށުން   152އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ޤަވާއިދެއް. ކައުންސިލް ޤާނޫނުގެ  

ޖެހެނ  މި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިހާރު  ފާސްކުރަން  ޤަވާއިދު  މި  ޤަވާއިދެއް.  ހުށައެޅޭ  ވިޔަފާރިތަ  ، ފާސްކުރުމަށް  ކުރެވޭ  ކުގެ ރަށުގައި 

އް ެބލެހެއްޓުމާއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ބެލެހެއްޓެން އަންނަނ  މި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތުތަ

ޮބޑަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައި. މި އ  ޤާނޫނާއި  އެ ފަދަ ވިޔަފާއިތައް ބެލެހެއްޓިގެން ކަމަށް ވާތ  ވ މަ. ދެން މި ކަން ވާނ  ވަރަށް 

ކުރ ގައި އަޅުގަނޑު ހިތުން ތިޭބފުޅުންވެސް މި ޤަވާއިދު ޤަވާއިދެއް.    އޮތްހެދިފައި  ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން  ތުގެ މަތިން  އެއްގޮތްވާ ގޮ

ވާނ  ަބއްލަވާލައްވާފައި، ޤަވާއިދު ކޮމެޓ އިން ވާނ  މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި. ދެން އޭތު ގެނެވުނު އިސްލާހު ތަކާއި އެކ  މި ހުރ . 

މިއަ މި އެހެންވެގެން  ވިޔަފާރިއެއް،  ހުރިހާ  ކުރެވޭ  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  ސަަބުބން  މ ގެ  ހުށައެޅިފައި.  ަބއްދަލުވުމަށް  މި  ވަނ   މި  ދު 

ކައުންސިލުގައި ދަފުތަރުކުރުން މަޖުޫބރުވާނެ. މި ޤަވާއިދާއި ވިދިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާސް ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދިވެސް 

އެހެން އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ކުއްލިޔަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ރުގެ  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ސަރުކާ

ދަ ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެގެންދާނެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން މި ފަދަ ތަންތަން އެއްގޮތެއްގައި ެބލެހެއްޓި، އަދި ދައުލަތުން މި ފަ

ކަނޑައަޅާފައި ޭބނުމަކަށްޓަކައި   ކަންކަމަށް  ހުރިހާ  މި  އެހެންވ މަ  ދާނެ.  ފާސޭހަވެގެން  ފައްތަންވެސް  ކަންކަން  ޤަވާއިދުތަކަށް  ހުރި 

 އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަވާއިދު ހަދަން މި ޖެހެނ . ޤަވާއިދުގައި އޮތް އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު ނުއެއް ދަންނަވާނަން. މި ޤަވާއިދު ވާނ  ހުރިހާ 

މި ޤަވާއިދުގައި ހުންނާނ  ރަޖިސްޓްރ ކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ކޮންމެހެން ރަޖިސްޓްރ  އި.  ޭބފުޅުންނަށްވެސް ހިއްސާކުރެވިފަ

ގޮތުން ކުރަން ލާޒިމްކުރާ ވިޔަފާރިތަކާއި އެކަހަލަ ަބއިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނ . އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މި ޤަވާއިދު ފާސްކުރ މައި އިދާރ 

 ދާނެ.   ވަރަށް ޮބޑަށް ފަސޭހަ ވެގެން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އޮންނަނ   މި  ވެފައި  މަޤްސަދަކަށް  އެއް  ޮބޑު  އެންމެ  އެކުލަވާލުމުގެ  ޤަވާއިދެއް  ފަދަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިސްމާޢިލް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދަފުތަރުކޮށް   ވިޔަފާރިތައް  ރަށުގެ  އޮންނާނެ،  ހިމެނިފައި  ޕްލޭންގައިވެސް  ތަރައްޤ ގެ  މަސައްކަތްވެސް. އަޅުގަނޑުމެން  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެ ފަސޭހަވެގެންދާނެ  މަސައްކަތްވެސް  ޖެހޭ  ކުރަން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދު  ންގެ 

މި  އެހެންކަމުން  ވާނަމަ.  ކަމަށް  ހުންނަ  ދަށުގައި  ެބލެމުގެ  ކައުންސިލުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބެލެހެއްޓިގެން  ރަނގަޅަށް  ވިޔަފާރިތައް 

ކުރަން ަބހުސް  ހުރިހާ   އެޖެންޑާއަށް  ހަމަ  ޤަވާއިދުވާނ   ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުސަތު  އަޅުގަނޑު  މެންަބރުންނަށް  ވާ  ޭބނުންފުޅު 
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ަބހުސްގެ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އަޅުގަނޑަށް   ިއްސާކުރެވިފައި. މެންަބރުންނާއިވެސް ވާނ  ހ

 އަންގާލަ ދެއްވާ.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 އްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދު 

 ފާސްކުރަން އައިސް އޮތ މަ އަޅުގަނޑު އިދުރަށުގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ދަފުތަރުކުރުމުގެ ޤަވާ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

ރވެސް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ގޮތަށް ދަފުތަރެއް ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔައ މަ، މޭޔަފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ަބއެއް ކަންކަން، އެންމެ  

އް ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ރަށުގައި ހިންގޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާުބ ކައުންސިލަށް ބެލެހެއްޓިގެން ދާނެ ގޮތެ 

ބަލަހައްޓަން ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫ ތަކަކާއި   ދަފުތަރު  އެކި ދާއިރާތައް ވަކިވަކިން  ވެގެންދާނެ. މިހާރު ކަންތައްތައް މި އޮތްގޮތުން އެކި

މިގޮތަށް ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ނަގާ ގޮތަށް މި ޤަވާއިދުގައި އޮތުމުގެ އެަބ ކުރިމަތިވޭ. ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން މިހާރު  

 މި އަށް އެޕްލައިކޮށްގެން، މި ހުއްދަ ލިޭބނެ ގޮތަކަށް މިކަން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސަަބުބން ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ވާނެގޮތަކަށް

ކ  މިކަން ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖ ގެ ޒަރ އާއިންވެސް މިއަށް އެޕްލައިކޮށްގެން ހުއްދަ ލިބޭނެގޮތެއް އޮތުމަ 

މި   ފާހަގަކޮށްލާނަން،  ހަމަ  ދެން  ރެސްޓޯރަންޓްމުހިންމުކަމެއް.  ކެފޭ،  ހޮޓާ،  އެކުގައި  ފެށުމާއި  އަމަލުކުރަން  ތަކާއި ޤަވާއިދަށް 

ލާ ވިޔަވާރިތަކާއި، އަދިވެސް މި ނޫން ހުރިހާ ވިޔަފާރި އެންޓިޓ ތަކެއްގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި، ސްޓޭންޑާޑް ހިފެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ބަ 

މި ސް އެހެންވ މަ  މިދެނ .  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ޮބޑު ފާސްކޮށްފައި  ވަރަށް  ހިފެހެއްޓުމަށް  ރަށުގައި  ހިސާެބއްގައި  އެއް  ޓޭންޑާޑްތައް 

އެއް ާބރަކަށް ވެގެންދާނެ. ދެން މިހާރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލާފައި އިންނާނެ، އިންވެސްޓާ ޕްރޮފައިލް

ދ  މި ގޮތަށް ދަފުތަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ރާވާލާފައި. އެހެންވ މަ މި ހުއްދަ  ސިޓ އަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް

 ސަަބުބން ރަށުގެ ވިޔަފާރ ގެ މާޙައުލު އިތުރަށް ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވެގެން ދާނެ. އެއާއި އެކ ގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި އެއިން

ލައި ޭބސް  އޭގެ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޕްރޮފައިލް  މި އިންވެސްޓާ  ދަށުން  ހުއްދައިގެ  މި  ހުއްދައާއި  މި  ކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ގޮތަށް  ންއެއް 

    ޤާއިމްކުރެވޭ ދަފުތަރުތަކުގެ މައުލޫމާތުން، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން  

ަބހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި  ޔ.  ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަ

ަބހުސްގައި  އިތުރަށް  ހުޅުވާލަން.  އެަބ  އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތު  އެއް  އަދި  މޭޔަރ.  ޑެޕިއުޓ   ހަމައެކަނި  އިނ   އެދިފައި  ފުރުސަތަކަށް 



 

8ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

މަށް ވާނަމަ މި ޤަވާއިދާއި އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާނަން މިހާރު އެ ޤަވާއިދު އިތުރު މެންަބރަކު ނެތް ކަަބއިވެރިވުމަށް  

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   އެކުލަވާލާފައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ

 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

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

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

ދެއްވާފައިވާތ         ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުންވެސް  ކުރެހުރިހާ  ދަފުތަރުކުރުމުގެ ރަށުގައި  ދިނުމާއި  ހުއްދަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ވޭ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.   އިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޢުޞޫލްޤަވާއި، ޤަވައިދާ
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރިވަރުތައް  • ބ ޗް  ޚަރަދުކޮށްގެން  ބަޖެޓުން  ކޯޓްތައް   ކައުންސިލުގެ  ގޮތެއް    ތަރައްޤ    ކުޅޭނެ  ކުރުމާއިމެދު 

 ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވަނ  މި އެޖެންޑާ މިގޮތަށް ކުރުމުގެ އެންމެ ޮބޑު އެއްޭބނުމަކ  ޤައުމ  ފެންވަރެއްގައި ޔޫތް ޑޭ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި ފާހަގަކުރުމަށް މި  

ނިންމާފައި. އަދި ދުވަހުގެ ތައްޔާރ ތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނ  ވަމުން، ވަމުންދާއިރު ތައްޔާރު ކުރެވޭ އެ ތަނަކ  ކުޅުދުއްފުށ  

ޮބޑު ސި ކުޅިވަރުތަކަށް  ބ ޗް  ކުޅުދުއްފުއްޓަކ   ހާއްސަކޮށް  ޭބއްވުމަށް.  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  ކުރެވޭ  ބޭނުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޓ ގެ 

އެދުމަކަށް، އެކަހަލަ ތަންތަން ވަރަށް ޮބޑަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް އެދެމުން ދާތ ވެ، ޝައުޤުވެރިކަމެއް އޮތް ރަށަކަށް ވުމާއި އަދި ޒުވާނުންގެ  

ނިސްޓްރ ގެ ަބޖެޓުން މުޅި އެއްކޮށް ދާއިމ ކޮށް ތަރައްޤ  ކުރެވޭނެ، މި އިވެންޓަށް އެއްކޮށް ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމުގައި ވ   ޔޫތް މި

 ނަމަވެސް، އެތަންތަން ދާއިމ ކޮށް ތަރައްޤ ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި، އެތަންތަނުގެ ަބއުންޑަރ  އަކ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަދަން ޖެހޭ ތަންތަން 

ކައުންސިލުން ކުރުމަށް   ޚަރަދުކުރުމަށް  ޭބނުންވާ  ، ދާއިމ  ގޮތެއްގައި އެ ސަރަހައްދު ބ ޗް ކުޅިވަރު އޭރިޔާއަކަށް ޭބއްވުމަށްކަމަށް ވާތ 

މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ ޭބފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު   ކުރެވިފައި ވާ އެޖެންޑާއެއް.

 އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. މި އ  ހަމަ ވަރަށް   ތަރައްޤ   ކުޅޭނެ ކޯޓްތައް  ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ ޗް ކުރިވަރުތައްކައުންސިލުގެ  

 ރަނގަޅު އެޖެންޑާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . މި ސިޓ އަކ  މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުޅެމުން 

. މިސާލަކަށް ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް ފަދަ ކުޅިވަރުތަކަކ  ކުރިން ބ ޗް ކުޅިވަރުތަކަކ  މާލޭގައި އެކަނި ކުޅެވޭ ކުޅިވަރުތަކެއްއަންނަ އެއް ސިޓ .  

ހަމަ އެކަނި މާލެއަށް ހާއްސަކޮށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅިވަރުތަކެއް. އެކަމަކު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ޒުވާނުންގެ އިސްނެގުމާއި އެކު މި 

ކެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ވަރަށް ކުޅިވަރު ވަނ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ތަރައްޤ ކޮށްފައި. މ ގެ އެއް ހެއް

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް އައުމަށް ނިންމާފައި. ފަހުން ހޭންޑްޯބލް އެސޯޝިއޭޝަންއިން ވަނ   އަށް ޓ މެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މި ސިޓ އަށް 

، އެ މުާބރާތަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގައި މި ސިޓ ގެ ޓ މްއަކާއި މި ސިޓ ގެ މެނޭޖްމަންޓްއެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް

ން ވަނ  ހުޅުވާލަ ދެއްވާފައި. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން ފެށިގެން މި މަސައްކަތް، ބ ޗްތައް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް ކައުންސިލު
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މެނަށް އިތުރަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން އިތުރު ތަރައްޤ ކޮށް، އެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދ ފި ނަމަ އަދި އަޅުގަނޑު

ވެގެންދާނެ.   ކުޅިވަރުތައް ފުރުސަތަކަށް  ބ ޗް  ގިނަ  ވަރަށް  ތެރޭގައިވެސް  ކުޅިވަރުތަކުގެ  ޑޭގެ  ޔޫތް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަދި 

 އަނެއްކާވެސް އެ މުާބރާތް ނިމޭ ހިމަނާފައި ވަނ . އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތ  ގޮތުން މި ތަންތަނުގައި ގޯލު ަބހައްޓާލައިގެން ކުޅެފިނަމަ

އިރަށް އެ ސެޓަޕް ނަގާފަ، އަނެއްކާވެސް މި ުބނާ ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްއަށް ޖެހޭނެ އަލުން ސެޓަޕެއް ހަދަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް 

 ތަރައްޤ ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ތާއ ދުކުރަން ކައުންސިލު ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދާއިމ ކޮށް ވެލިގަނޑުގައި ބ ޗް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަނެއް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން. އިތުރު   މި އެޖެންޑާއަށް

ފައި ނެތުމާއި އެކު އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނ  ހުރިހާ މެންަބރަކު ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ

އެދި ވަޑައިގެންފައި  ކުރުމަށް  ަބހުސް  ޮބޑަށް ފެންނާތ ހެން މި އެޖެންޑާގައި  ކުރަން ވަރަށް  މެންަބރުންނަށް ވެސް މިކަން މިގޮތަށް 

ވާނެ ގޮތަކަށް   ތަރައްޤ   ދާއިމ  ސެޓަޕަކަށް  އ ހޯދާފައި އެ  ވެސްހޯދޭނެ އެއްޗެއް  މި ވަގުތު  ނެތ ވެސް، ހާއްސަކޮށް ޔޫތް މިނިސްޓްރ އިން

ހެންވ މާ އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަކަށް އަހަނ  ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން އެ،  ހުރުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މި ބޭނުންވަނ   އެތަންތަން

ކުރިވަރުތައް  ބ ޗް  ކޯޓްތައް  ޚަރަދުކޮށްގެން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ތަރައްޤ   ކުޅޭނެ  ވާނަމަ  ފެންނަކަމަށް  ވޯޓް   ކުރުމަށް  މެންަބރުން 

   މަށް،ދެއްވެވު

 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

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 
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 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

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

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

ކުޅޭނެ   ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ ޗް ކުރިވަރުތައްމެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ      05         

 ނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފެން ތަރައްޤ ކުރުމަށް ކޯޓްތައް

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ރަށުތެރޭގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސާފުކޮށް ވެލި އެޅުމަށްޓަކައި އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ކުއްޔަށް   •

 ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

 މި އެޖެންޑާ މި ގޮތަށް ކުރެވިފައި މި އޮތް އެންމެ ޮބޑު ސަަބަބކ ،  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެނަށް މި

އޮ ހަލާކުވެފައި  އެކްސްކަވޭޓަރ  ވޯކްސްގެ  ޕަްބލިކް  ދިމާވެފައި.  ތަކަކާއި  ދަތި  ކުރުމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  ތުމުގެ ވަނ  

ިބޑިން  ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު ގާތްގަޑަކަށް،  އެކްސްކަވޭޓަރ މަރާމާތުކުރަން ނިންމި  އެ  ަބޖެޓުން  އަޅުގަނޑުމެން  ސަަބުބންވެސް. 

އަޅުގަނޑުމެން ރަށުތެރޭގައި  ޕްރޮސެސް ނިމި ހަވާލުކުރެވިފައި އޮތް ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަގުތުތަކެއް ފާއިތުވަމުން އެބަދޭ.  

ޮބޑަށް އަޑި އާ ންމުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ގޮތަށް ހުރި ވަރަށް ަބއިވަރު ތަންތަން، ސާފުކުރަން ޖެހޭ ތަންތަންވެސް އެަބހުރި. ވަރަށް 

 ގުޑަންވެ ވެލި އަޅަން ޖެހޭ މަގުތައްވެސް އެަބހުރި. މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެހާ ޮބޑަށް ލަސްކުރެވެންވެސް ނެތުމާއި އެއްކޮށް، މި

އެޖެ ަބހުސްގައި ގޮތަށް  އެޖެންޑާގައި  މި  ކުރުމަށް.  މަސައްކަތް  ނަގައިގެން  ކުއްޔަށް  އެކްސްކަވޭޓަރއެއް  އޮތ ،  މި  ކުރެވިފައި  ންޑާ 

 ަބއިވެރިވެވަޑިަގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަންގާލަ ދެއްވަވާ.
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ހިސާަބށްވެސް  މިހާ  ކައުންސިލުން  ޭބނުންވަނ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ތަކެއްވެސް ަބދަލުކުރަން ނިންމައިފިން. އަދި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްވެސް ަބދަލުކުރަން ނިންމައިފިން.  ނިންމައިފ މޭ. ވަރަށް ގިނަ ގޯތި

މެން އެކަމަކު މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބ  އެކަށ ގެންވާ ވެހިކަލް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ނެތ މަ. އަޅުގަނޑު

އެ ޖެހުނަސް  ކުރަން  ކަމެއް  ވެސް  ކޮންމެ  މިއަދަށް  މިއަދުން  އެހެންވ މަ  ޖެހޭ.  ފަސްޖެހެން  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން  ކަމެއް 

ކޮށްފައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަނެވޭނެ ގޮތެއް ވާން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޭބނުންވޭ ރަށުތެރޭގައި ހުރި ބިންތައް ސާފު

ކޮށްގެ ބ ޗް އޭރިއާ ތަރައްޤ ކުރަން. ހަމަ މި ކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިމާވާނެ އެންމެ މި ފާސްކުރެވުނ  ކައުންސިލް ެބޖެޓުން ޚަރަދު

 ޮބޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނ ، މިކަހަލަ މަަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވެހިކަލްތައް ނެތުން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއ ދުކުރެވޭ

ކަމުގެ އުނދަގޫތަކަކާއި އެަބ    ގިނަ ރައްޔިތުން މަގުތަކުގެ ހާލަތު ގޯސް ވަމުންދާކަންކުއްޔަށް ނައިގެންވެސް މިކަން ކުރަން. ވަރަށް

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަށް ގިނަ ަބޔަކު ބޭނުންކުރަމުން ދާ ސަރަހައްދެއް   ، ހާއްސަކޮށް ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްކުރިމަތިލާން ޖެހޭ

ނަށް އެއ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެތާ ކައިރިވެސް ސާފުކޮށްފައި، އެތާ ހުރިތަކެތި ނަގަން ވާނ  އަންގާފައި. އެކަމަކު އެތަންވެސް ރައްޔިތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ން އެތަން ހެދިގެން. އެހެންވ މަ ވަރަށް ލަސްވޭ މަގު ނުހެދި ދާތި.ބޭނުން ކުރެވިގެން ތަރައްޤ ވެގެން ދާނ  ވެލި އެޅިގެ

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

ށްޓަކައި އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ރަށުތެރޭގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސާފުކޮށް ވެލި އެޅުމަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

މިހާރުވެސް. ސަަބުބތައް ަބއިވަރު އެަބހުރި. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއެއް ނޫން   މަސައްކަތް ކުރަންވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ޖެހިފައި މިވަނ 

ސަރަހައްދެ ގިނަ  ވަރަށް  ބިންތައް  އެފަދަ  ދާއިރާއަކ   ދިރިއުޅޭ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެތައް އެކަމަކު  ދުވަހަކ   ވިއްސާރަ  ކޮންމެ  އް. 

. ދެން އަނެއްހެން ގޮންޖެހުމެއް އެ ސަރަހައްދުން ކުރިމަތިވާ ދުވަހެއް. ހާއްސަކޮށް އިއްޔެވެސް، ކުރިން ހަފްތާގައި އެ ކުރި ވިއްސާރަވެސް

ދާ ޔުނިޓްގައި ދުވާ އެއްވެސް ރިޟްވާންވެސް އެ ދެންނެވިފަދައިން މިކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނ  ނުކުޅެދިފައި، މަގު ހަ

އެހެންވ މަ މ  މިހާރުވެސް ކުރަން ލަސްވެފައި އޮތްކަމެއް. ވ ހާވެސް އަވަަހަކަށް މިކަން ފާސްކޮށްގެން މިކަން   ވެހިކަލެއް ނެތ މަ.  

 ޝުކުރިއްޔާ ކުރަންވ . 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 
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 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، ރަށުތެރޭގައި މި ހުންނަ ބިންތަކަކ ، ަބއެއް ބިންތަކަކ  އާންމުންނަށް 

. ދެން އާންމުންނަށް ދެވިފައި ހުރި ިބން ކަމަށް ވަންޏާ މިހުންނަނ  ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެޭބފުޅުން ސާފުކޮށް ދެވިފައި ހުރި ބިންތައް

ން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތަށް. އެއ  މަގުވެސް ފަޅިކޮށް ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރޭން ސާފުކުރަން ޖެހޭގޮތަށް މި އިންނަނ  ކަނޑައަޅާފައި. އެހެ

 ގޮތަށް ސާފުކުރަމުން ދާއިރުގައި އެަބހުރި ބިންތަކެއް ދޫނުކުރެވިހުރި، ކައުންސިލުގެ ބިންތަކެއްގެ ގޮތުގަެި ހުރި ނަމަވެސް އެޭބފުޅުން މި

 ވަރަށް ަބއިވަރު ބިންތަކެއް އެަބހުރި ސާފު ނުކުރެވި. ކައުންސިލުން އާންމުންނަށް މި ގޮތަށް ސާފުކުރަން އަންގާއިރުގައި، ކައުންސިލުގެ

ސާފު ގޮތަކުން ވެފައި  ބިންތައް  އޮތް  ކުރެވެން  ސާފު  ިބންތައް  އެ  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  މުހިންމުކަމެއްގެ  ހުރުމަކ  

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އާންމުން 

ލައަށް އަތުން ސާފުކުރެވެން ނެތް ތަންތަން އެކްސްކަވޭޓަރ އެއްޗެހި ކުއްޔަށް ނަގައިގެންވެސް އެބަ އެދަނ  ހަމަ ތަާބވަމުން. އަމިއް

ސާފުކުރޭ. އެޭބފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެވޭ އިރުގައި ކަައުންސިލަށް އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވެންވ  ސަަބެބއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. 

ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ވެސް އެބިންތައް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކްސްކަވޭޓަރެއް ނެތިއްޔާމުން  އެހެންވ މަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަވަސް

 ސާފުކުރެވޭނެގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 ން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް. އަދިވެސް އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން މި އެޖެންޑާގައި 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

އަޙުމަދު އެފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެހެން މެނަްބރުންވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓްތަކެއް.  

ކައުންސިލު އަންގާއިރުގައި،  ސާފުކުރުމަށް  ބިންތައް  ފަރާތްތަކަށް  ދިއުމަކ  އާންމު  ސާފުކުރެވިގެން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބިންތައް  ގެ 

ނަށްވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެއްކޭ ވަރަށް ރިވެތި ނަމޫނާއަަކަށް ވެގެން ދާނެ. ކައުންސިލު މަޖ ދާވެސް ފާހަގަކުރްެވެވި އެޭބފުޅުން

ތައް ފަދައިން އިރު ދެކުނު ދާއިރާއަކ  މިކަހަލަ ބިންތައް ވަރަށް ގިނައިން ހުރި ދާއިރާއެއް. އަދި ހުސް ފަޅު ގޯތިތަކާއި ނުހެދި ހުރި ގޯތި

ފައި ހުރި ބިންތައް ގިނަ ދާއިރާއެއް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވެނ  ހެދި  ތައްރި ނޫޅޭ ގޯތިތައް، މަގުގައާއި އެއްކޮށް ވިނަމ ހުން ދި

އަމިއްލަ  ހުރި  އެގޮތަށް  ވާނަމަ  އަޅާލެވިއްޖެކަމަށް  ކައުންސިލުން  ިބންތަކަށް  ހުރި  މިހެން  ކައުންސިލުން  ހިސާބުގަނޑުގައިވެސް  އެ 
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 ވެގެން ދާނެކަމަށް. އެހެން ކަމުން ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ގެ ގޯތިތައްވެސް ސާފުކުރުމަށް ދެވޭ ހިތްވަރަކަށްފަރާތްތަކު

 ކުއްޔަށް ނަގައިގެން މި މަސައްކަތްކުރުމަކ  ވަރަށް އެދެވިގެން ވާކަމެއް. ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ 

 ވާހަކަފުޅުން ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑަިގެންނެވި މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ދެވިފައި މި 

  ވަނ . އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި އަހަނ  ރަށުތެރޭގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސާފުކޮށް ވެލި އެޅުމަށްޓަކައި އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   ކުއްޔަށް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރުން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5
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ރަށުތެރޭގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސާފުކޮށް ވެލި މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    05         

ކުއް އެއް  އެކްސްކަވޭޓަރ  ކުރުމަށް  އެޅުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް  ނަގައިގެން  ރިޔާސަތުން  ޔަށް  ފާސްވިކަމުގައި  ކަމަށް  ފެންނަ 

 ނިންމެވިއެވެ. 

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ފެން ބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ހެދުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ގޮތަށް މި ގޮތަށް މި ކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތް އެންމެ ޮބޑު އެއް ސަަބަބކ  ރަށުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ވ  މުއްދަތުގައިމި  

ފާހަގަކުރެވިއްޖެ، ހާއްސަކޮށް ވިއްސާރަ މުސުމުގައި ފެން ޮބޑުވާ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް އެަބ ހުރިކަން. ރަނގަޅަށް ހަމަ ނުހެދި ހުރި 

އި. ތަކެއްގައިވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ފެންޮބޑުވެ އެތައް ގެޔަކަށް ފެން ވަނުމުން ރައްޔިތުންނަށް މި ވަނ  އެތައް ދަތި ތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފަމަގު

ގެޔަކަށް ފެން ވަދެގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ރިޕޯޓް   6ކުރި ވިއްސާރާގައިވެސް    ގައި އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން މި ކުރި ވިއްސާރަ، އިއްޔެ

ގެޔަކުން ފެންވަދެގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ރިޕޯޓް   19. ދެން އޭގެ ކުރިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކުރި ވިއްސާރާގައި  ފައިވޭލިިބ

ނ . ލިބިފައިވޭ. އެހަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނ  އެއް ސަރަހައްދުތަކަކުން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ރިޕޯޓް ލިެބމުން މި އަންނަ

ފަ އެއްކޮށް ކޮންމެ  އެހ ތެރިކަމާއި  މުއައްސަސާތަކެއްގެ  ަބއިވަރު  އެތައް  ކޮށްގެން،  މަސައްކަތްތަކެއް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  ހަރަކުވެސް 

 ހާއްސަކޮށް، ރެޑް ކްރެޒެންޓާއި، އެމް.އެން.ޑ .އެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުއާއި، އެސް.ޓ .އޯ މި ފަދަ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހ ތެރިކަމާއި

ރަށް ުބރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުއްލިޔަކަށް ކުރަން. އޭގެ ަބދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ޭބނުންވަނ  ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ވައެކު މި ޖެހެނ   

 ހައްލެއް އޮންނަން ވާނެއޭ އެ ތަންތަނަށް. މަގުތައް އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ނު ހެދި ހުރިކަމަށް ވިޔަސް ވަގުތ  ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމެއް

ކުރެވިއް އެޖެންޑާ އިންސްޓޯލް  މި  ފެންނާތި  ލިބޭނެކަމަށް  އެކަމަށް  ހައްލެއް  ރަނގަޅު  މިއަށްވުރެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ވާނަމަ،  ޖެކަމަށް 

 ކުރެވިފައި މި އޮތ . އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  

 



 

16ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭ ގޮތުގައި މި އ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހައްލުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް 

ކަމެއް. މިހާރު މި ވާގޮތުން ވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ އެނގޭ ވަކި ހިސާުބތަކެއްގައިކަން ފެން ޮބޑުވަނ . އެކަން އެނގޭއިރުގައި 

ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ކުރަން ޖެހޭ. ޕަންޕް ޖެހުމަކ  އަސްލުގަ އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އްލެއް ގެނައުމަށް  އެކަމަށް ހަ

އޮތް ހައްލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެއ  ޕަންޕް އަޅުގަނޑުމެނަށް ގޮސް އިންސްޓޯލްކޮށް ޖަހަން ފަށާއިރުގައި، މި އޮންނަނ  

ނަކަށް ފެން ވަދެފަ، ވާނެ ގެއްލުމެއް ވިއްޔާވެފަ. ވާ ގެއްލުމެއް ވިއްޔާ ވާފަހުން ޕަންޕް ޖެއްސުމުގެ ކަންކަން މި ގެންދެވެނ . ވަންނާނެތަ 

ކުރަން ވަގުތުތަކެއް ނަގާނެ.   ،ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މ ހުން މޮބިލައިންޒް ކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާއިރުގައި، އެކަން ކުރެވޭނ 

އެހެންވ މަ އެޔަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހައްލެއް އެތަން ތަނަން އަންނަންޖެހޭ. އެގޮތަށް ހައްލެއް ގެންނަން ަބލާއިރު ރަނގަޅު ޑްރެއިނޭޖެއް 

ޓޭނެ ގްރެވިޓ  ފުލޯގައި ދާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސްފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން އެތަނަށް ވާރޭ ވެހެން ފަށާ ހިސާުބން ފެން ޮބޑު ނުވެ ހިފެހެއް

އެއް ކަ އެތަނުން  މަސައްކަތުން  ވޯކްސްގެ  ޕަްބލިކް  ހަމަ  ކުރިން  މ ގެ  ދެކެން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ހެދިގެންދާނެ  ގޮތެއް  ހަލަ 

އް ސަރަހައްދަށް ހައްލު ގެނެސްފައި އޮތްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެއ  ކެމްޕަސް ކައިރި ހިސާުބން ކުރ ގައި އޮތް ހޮޅިއެ

. ދެން އެންމެ ފަހުން މި ފެން ޮބޑުވެގެން ދިޔަ ދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް މި ލަވާކުރެވެނ  ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ްބލޮކެއް އަޅާފައި

އުޅެގެންނޭ އެހާ ޮބޑަށް އެ ގޯސްވ . އެހެން ނޫނ  އެ ހޮޅިން ސަލާމަތް ނުވާ ވަރަށް ވުރެ ޯބކޮށް ވެހޭނެ. ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް 

ތެކޭ އެތަނަށްވެސް ކުރެވިފައި އެ އޮތ . އެހެންކަމުން އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހައްލެއް އެތަނަށް ވެސް ގެނެވި، ދެން މި ލިޭބނެ މަސައްކަ

 އޮތް ދެ އޭރިއާއަށްވެސް ރަނގަޅު ހައްލެއް ގެނެވޭނެ ކަހަލަ ޑްރައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ހަދަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެންމެ ފަހުން މި ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ފެން ޮބޑުވާ ސަރަހައްދުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި

އިރު ހިއްކަންއޮތް  ޖަހައިގެންވެސް  ޕަންޕް  ހިސާުބތަކަކ   ަބއެއް  ތެރެއިން  މ ގެ  ޖެހުންތަކެއް ގައި  ގޮން  ގިނަ  ވަރަށް  ަބލާއިރުވެސް   

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ިބޗާނާ، އެ ސަރަހައްދަކ  މުޅި އެ ސަރަހައްދަށް ފެންތަކެއް ޖަމާވެ ފެން ކުރިމަތިވާ ހިސާބުތަކެއް. މިގޮތުން  

ލިކަމަށް ވިޔަސް ވަރަށް ދުރަށް ހޮޅިއަޅައިގެން ހިނދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިފައި އޮންނަ ސަރަހައްދެއް. ޕަންޕް ޖަހައިގެން ހިއްކަން ެބ

ޑެރެއިނޭޖް  ރަނގަޅު  ނުޖަހާ  ޕަންޕް  ވާނަމަ  ކަމަށް  އެހެން  އަންނަނ .  މި  ޖެހެން  ޕަންޕް  ކޮށްގެން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް 

 އެއްގޮތަށް މެންަބރު އަޙްމަދުވެސް  ސިސްޓަމެއް މި ހިސާބުގަނޑުގައި ވެސް ލެވިއްޖެކަމަށް ވާނަމަ، ޕަންޕް ޖަހަން ނުޖެހި، ގްރެވިޓ އާއި

 އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ގޮތަށް ފެންގަނޑު ހަމަ ވެހެން ފަށާއިރަށް ހިނދެމުންދާނެކަމަށް ޤަޫބލު ކުރެވެނ . އެހެންވ މަ މި ގޮތަށް މި ހުރި 

އެ ވޭތުވާ ވަގުތުގެ ކުރިޔަށް އެ ފެންގަނޑަށް ކޮންމެން ގޮތެއްވެ، ހައްލެއް ލިިބގެން ދާނެފަދަ   ޕަންޕް ޖަހައިގެން    ގައިކުތަސަރަހައްދު
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ހާރު ގޮތަކަށް ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތަކެއް ފަރުމާ ކުރެވިގެން ދިއުމަކ  މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން. ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން މި

ކ  ކުރ ގައި ތާރު އަޅައިގެން މަގު ހެދުމުގެ ސަަބުބން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެފައި ހުރި ޮބޑަށް ފެންހެދޭ ަބއެއް ސަރަހައްދުތަކަ

ހެދުމުގެ ސަަބުބން ވަކި ދިމާލަކަށް ފެންގަނޑު ގްރެވިޓޭޓްވެގެން ތައް  ހިސާުބ ތަކެއް. އެއ  އާންމު ބިންގަނޑު ލެވެލްއަށް ވުރެ މައްޗަށް މަގު

އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން ކުރިޔަށް އޮތް މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި  ޮބޑުވަނ .  އައިސް ވަކި ހިސާެބއްގައި މި ފެންގަނޑު

 މި މައްސަލަތައް ތަކުރާރު މިޔަ ނުދ  މިކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ 

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

ށް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން އެންމެފަހުން މަގުހެދިގެން ދިޔައިރު، އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަ

ގުޅިފައެއް ހުރ   ކާނުތައް  މަގުތަކުގެ  ހުރި  ހަދާފައިފައި  ފާހަގަކުރެވުނު،  ކުޑަކޮށް   ޮބޑަށް  ކިތަންމެ  ވާރޭ  އެކަމުގެ ސަަބުބން  ނޫން. 

ދެން ވެހިލިޔަސް   ފާހަގަކުރެވިއްޖެ.  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ވިސްނާލިޔަސް  އެކަނި  މަގަށް  އެ  ކަސ ދާމަގު.  މަގެއް  ޮބޑުވާ  ފެން 

އެކަން ފެނޭ  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މަސައްކަތުން  ކުރި  ވިސްނާފައި  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  ތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ކުރެވޭނެ  ހައްލު   

އެަބހުރިކަން. ދެން އެހެންވ މަ ވަރަށް އަވަސްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކ . އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނ   

މި ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްގެން. ދާއިމ  ހައްލެއް ލިބިގެންދާނ  ޕަންޕް ސްޓޭޝަންތަކަކާއި އެކު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމެއް  

ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމް ތަކެއް ހެދިކަމަށް ވިޔަސް އެއ  އަދި ދާއިމ  ހައްލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް   ، އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތ  ހައްލަކަށް

ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރަން ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށްވެސް ރަށުގައި މި ހެދޭ ފެން ދާނެ ކޮންމެސް މަގެއް ދައްކާފައި 

  އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއ ދު. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލުވާވަރަށް  ކާރިސާއަށް  ސަަބުބން  ވިއްސާރަވުމުގެ  ހާއްސަކޮށް  ސަަބަބކ   އޮތް  މި  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މިގޮތަށް  ޮބޑަށް  އެންމެ 

ސަރަހައްދުތަކަށް ގޭގެއަށް ފެން ނުވަންނާނެ ގޮތަކަށް، އެހާ ވަރަށް   ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ވަމުން އަންނަ ފެންޮބޑުވުމުގެ ސަަބުބން  

ތަށް ޕަންޕް ނުޖަހާ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް. އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ފުރުސަ

ަބރުންނަށް މި ވަނ  ފުރުސަތު ދެވިފައި. އަދި އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން އެދި ވަޑައިގެންނެވި މެން

 ބޭނުންވާ މެންަބރުންނަށް. 

            ދެވަނަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  
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ހެދިފައި އިން ދެ ސިސްޓަމް. އެއްކޮޅުގައި މާފަލު   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ ފާހަގަވޭ ކުޅުދުއްފުށ ގައި ޤުދުރަތ  ގޮތުން

އިން  ހެދިފައި  މި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ޯބޅަދަނޑުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިންނަނ   މި  ސިސްޓަމަކަށް  އިތުރު  ދެން  ކުޅި.  ފެންގަނޑާއި 

ސްވުމަށް މަގުފަހިވެފައި. އިރުމަތި އެހެދޭ ފެން ހު   ސިސްޓަމް. އެއ  މިހާރުވެސް އުތުރުކޮޅުގައި މި ހެދޭ ފެންގަނޑު ކުޅިއާއި ގުޅާލުމުން

ން. ފާރާތުގައި އެކަހަލަ އެއްވެސް ތަނެއް ހެދި ފެން ޮބޑުވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިޭބކަން ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަ

މެންަބރު ރިޟްވާން އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ޮބޑަށް އެދެން.    އެފަޅ ގައި އެކަހަލަ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 ކަސ ދާގޯޅ ގެ މައްސަލަ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތަށް މި ވަނ  ހައްލުވެސް ކުރެވިފައި. ދެން ހަމަ ވަގުތ ގޮތުން މި މައްސަލަ ހައްލު 

 ގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ

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

 ކައުންސިލުގެ ބިންތައް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ވަނ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން  

ސާފުކުރުމަށް، މި ގޮތަށް ފެން ހެދޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކައުންސިލުގެ ބިންތަކެއް އެަބހުރި. އެ ިބން ތަކަކ  ކޮންމެސް ވަރަކަށް ފެން 

ވެލިވެސް  އެތަނަށް  ވާނ   އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކަމަށް  ވ   ސާފު  ސާފުވ މާ،  އެތަންތަން  އެހެންވ މަ  ފުރުސަތުތަކެއް.  ހުރި  ހިނދުމަށް 

ޮބޑުވެގެން ދާނެއޭ. ފެން ހެދޭ އަޅައިގެން. އެ އެޅުމުގެ ސަަބުބން އިތުރަށް މި މައްސަލަ  ިބންތައް ސާފުކޮށް ވެލި  އެ އޮތް  ގޮތަށް 

މަސައްކަތުން  ކުރެވެމުންދާ  އެ  މިހާރު  ދެން  މުހިންމުކަމެއް.  ވަރަށް  ޤާއިމްކުރުމަކ   ސިސްޓަމް  މި  އަމާޒުކޮށްގެ  ސަރަހައްދުތަކަށް 

ޮބޑުތަ   އަމ ނ މަގުގައި ހެދޭ    ނުގައިވަރަށް  ފެންގަނޑަށް، އެ  މާފަލު  އެއްކޮޅު  އަމ ނ މަގުގެ  ދާނެ.  ކުޑަވެގެން  ކަންތައް  ފެންގަނޑުގެ 

އަނެއްކޮޅު ކުޅިއަށް މި ކަނެއްކަޝަނެއް ހެދެމުން މިދަނ . އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލުކުރަނ  ސްކޫލްތަކުގެ ކުރިމަތ  އެ ހެދޭ 

 ށް އެ ވަމުންދާ އުނދަގޫތަކަށް ވެސް ހައްލެއް ލިިބގެން ދާނެކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.ފެންގަނޑުވެސް، މިހާރު ސްކޫލް ކުދިންނަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އްވި މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެރުވުނު ދެ ފުރުސަތުގައި ަބހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ަބހުސްކުރުމަށް އެދިލެ

ށައެޅުމެއް ވަކި ގޮތަކަށް އައިސްފައި ނެތ މަ އަޅުގަނޑު ފަރާތަކަށްވެސް މިހާރު މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފައި. އެހެން ކަމުން ވަކި ހުހުރިހާ  

ގެ ފާ ހުށައަޅާ ގޮތަކ  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވައިގެން މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ފަންނ  ޭބފުޅުންގެ ލަ  މި

ށް ން އެތަންތަނަށް ފަރުމާ ކުރުމަށް. މި ގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓު ދެއްވެވުމަ މަތި

 ހުޅުވާލަން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 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

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

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

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

ށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވައިގެން މި ކަމަމެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ      05         

ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން   ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ފަންނ  ޭބފުޅުންގެ ލަފާގެ މަތިން އެތަންތަނަށް ފަރުމާ ކުރުމަށް

 ނިންމެވިއެވެ. 

 

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން  އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ދަތުރު ހިޔާގެ ދެފަރާތުގައި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ    •

 އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު   އެ ސަރަހައްދަކ  ރަށުގެ މޫނުމަތިކަމަށްވެފައި،މި އެޖެންޑާ މި ގޮތަށް ކުރެވިފައި މި އޮތް އެންމެ ޮބޑު ސަަބަބކ ،  

ދަތުރު ހިޔާއެއް އިން ކަމަށް ވިޔަސް އެއަށް ވުރެ ޮބޑުކޮށް އޯޕަން އެއާގައި ތިެބވޭނެ ހިއްފަސޭހަ ދަތުރުވެރިން އައިސް މަޑުކޮށްލުމަށް  

ފުޅުވާ މައިޒާނެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތ . މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން

 މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މިވަގުތު ދަތުރު ހިޔާއެއް ހެދިގައި އިން ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިޔަށް އޮތް ތާންގައި މި ބަނދަރު ވެގެންދާނ  އަޅުގަނޑު

ނދަރަކަށް. ކުރިޔަށް އޮތް ތާންގާއި ބަނދަރު ަބދަލުވެގެން ދާނ  ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން ރަށުގެ މޫނު ކާރޫ ާބރޫ ޮބޑު ަބ

އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނ  އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސަތަރިގަނޑު ގަނޑު ޖަހައިގެން   ،އި އެކަހަލަ ތަންތަން ހެދިފައި ނެތ މަގަމަތ 

އެކަހަލަ ތަންތަން ނެތ މަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މޫނުމަތި ވަރަށް ހުތުރުވޭ އެަބ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން   ންއެކި އެކި ތަންތަން ހަދާތަ

ގެން ޭބނުންވަނ  އެތާގައި ވޯކްވޭ އަކާއި އެކ ގައި އެތަން ފަރުމާކުރެވިގެން އަންނަން. ހާއްސަކޮށް މި ދުވަސްވަރަކ  މި ސިޓ އަކަށް ަބދަލުވެ

ޖެހެނ  އެއްވެސް   ލންގިނަ ފަރާތްތަކެއް މި ސިޓ އަށް ޒިޔާރާތް ކުރަމުން އެަބދޭ. އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ދައްކަާ ލޮކްޑައުން ފިލ މަ ވަރަށް

 ވ ހާ އަވަހަކަށް ކުރެހުން ފައިނަލްވެ   . އެހެން ވ މަގައި އެޭބފުޅުންނަށް މަރުހަާބކިޔަން މި ޖެހެނ ތަރުތ ެބއްނެތި އުކާލެވިފައި އޮތް ތަނެއް

ފުރިހަމަވުން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކ . އަވަހަކަށް ަބޔަކާއި ހަވާލުވެ މި މަސައްކަތް    މި މަސައްކަތް ވ ހާ

އިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަވ  ސްޓޭޖެއް ފަރުމާކުރެވިފައި ނެތ މަ އެ  ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޔޫތް ޑޭއަށް އައި 

ހިއްޖެ. ދެން މިއަދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ކުރެހުންވެސް އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން އެ ކުރެހުންވެސް  އުނދަގޫވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ޖެ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނ  ސްޓޭޖްވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފަރުމާކުރެވިގެން އަންނާނެކަމަށް. ލިިބގެން ހިނގައްޖެ.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

 އަދި މި އެޖެންޑާގައި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  
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ދެފަރާތުގައި   ހިޔާގެ  ދަތުރު  ބަނދަރު ސަރަޙައްދު  އުތުރު  ރަށުގެ  މޭޔަރ،  ކޮންސެޕްޓް ޝުކުރިއްޔާ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤ   ފިނިމައިޒާން 

ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް މި އޮތ  އެޖެންޑާގައި. މިކަމަކ  ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން 

އަދާކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް   ސިޓ އަކުން މި ލިބެންޖެހޭ ފެންވަރުގެ މެހެމާންދާރ އެއް  ،އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ

 ކަމުގައި ދެކެން. ދެން ވޯކްވޭ އަކާއި އެކުގައި ރިޟްވާން އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ހެދިގެން ދާއިރުގައި، އަލަށް ހެދޭ ބަނދަރާއި

ކި ދޭއްޗެއް ގޮތަށް ފާހަގަ ވެގެން އުތުރު ަބދަރަކ  މަގަކުން ގުޅިފައި އިންނާނޭ ދެ ަބނދަރޭ. އެހެން ކަމުން ދެ ަބނދަރުގައި އިންނަނ  ވަ

ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން ެބހެއްޓުމަކ  ނުވާނެއޭ. އެއް ތ މަކަށް، އެއް ކޮންސެޕްޓަކަށް ދެތަންވެސް ޑިވެލޮޕް ކުރެވިގެން ދާނެ  

އި ވިޔަސް. އެއ  ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ. މިހާރު ހަމަ އެކަނި އުތުރު ބަނދަރުގައި މައިޒާން ތަކެއް ހަދަން ނިންމިކަމުގަ 

 ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވެފައި އިން ޕޮއިންޓަކ . ޝުކުރިއްޔާ 

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

ވަރަށް   ވާހަކައަށް  ޑެޕިއުޓ ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މޭޔަރ.  އެންމެ ޝުކުރިއްޔާ  ޭބފުޅެއްގެ  ކޮންމެ  މައްޗަކ ވެސް  މޫނު  މި  ތާއ ދުކުރަން. 

ަބދަލުގައި މުޅި މޫނުމަތި ރ ތިކުރަން  އުޅުމުގެ  ސަމާލުކަން ދޭނެ އެއްތަން. އެހެންވ މަ މޫނު މަތ ގެ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ރ ތިކުރަން 

 ޗަށް ކޮންސެޕްޓެއް ޑިވެލޮޕްކުރެވިގެން ގޮސްފިއްޔާމުން ވިސްނުން ަބހައްޓަން ޖެހޭ ކަންނޭގެ. އެގޮތުން މި ކޮންސެޕްޓް، މުޅި މޫނު މައް

ޮބޑުތަން  އަޅުގަނޑުދެކޭ ގޮތުގައި އެ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުވެސް ދެ ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ގޮތަށް ގޮސްފިއްޔާމުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ވަރަށް 

ބަނދަރާއި، އޮތް  ގޮސްފައި  ގާތަށް  ނިމުމާއި  ބަނދަރާއި  އުތުރު  މިހާރު  ދާނެ.  ކުރާއިރުގައި   ލުއިވެގެން  ޑިވެލޮޕް  ކޮންސެޕްޓް  މި 

 އެދެތަންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިއްޖެއްޔަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ. އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރުވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ ދަތިތައް އެަބ ދިމާވޭ ޑިޒައިން އެންޑް ޑްރޯވިންގ އެއް ނެތ މަ. 

އަޅުގަނޑުމެން އެތާގައި ގަސްއިންދަން ެބލިއިރުގައި ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޑްރޮވިންއެއް ހެދިފައި ނެތ މަ، ވަރަށް އުނދަގޫވެގެން 

އް އެތަނުގައި އިންދަން. ދެން އަޅުގަނޑު އެދެނ  ޑެޕިއުޓ ވެސް އަދި އަޙްމަދުވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން މަލަމަތި އެަބދޭ ގަސްތަ

އެކުލެވޭ ގޮތަކަށް ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤ ކުރެވޭނެ ޤުދުރަތ  ގޮތްތަކެއްވެސް    ހަދަރ ތިވެގެން އަންނައިރު ކުޑަ ތަކެއްގެ ސިފައިގައި ނަ

. އެހެން ނޫނ  ރަށުގެ މަލަމަތި ސަރަހައްދު ފެންނާނ  މާލޭ ހާަބރު ކަޑަ ސަރަހައްދު ފެންނަހެން ހުސް ކުޑަ ތަކެއް ކޮންސެޕްޓަކަށް

ނަ ގޮތަށް. އެނެއްހެން ފަހުގެ ސިޓ  ކޮންސެެޕްޓެއް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  އެގޮތަށް ހިޔާވުމާއި އެކ ގައި ޤުދުރަތ  ފެހިކަން އެޔަށް ވަން

 އުން.  ގޮތަކަށް ކުރެހިގެން އަ
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 މިހާރު މި އެޖެންޑާއަށް އުށައެޅިފައި މި އިނ  އިތުރު އެއް ހުށައެޅުން. އެއ  އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދު ދެފަރާތުގައި ފިނި މައިޒާން

 ކުރުމަށް، ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސްތަރައްޤ ކުރުން، ދެން ދެ ބަނދަރު އެއްކޮށް  

ޕްޓް ހުށައަޅާފައި އިން ހުށައެޅުން ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ތާއ ދު ކުރައްވާފައި އިން. ދެން މ ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ޕޮއިންޓަކ  ކޮންސެ

އް ސަަބަބކ ، އަޅުގަނޑުމެން ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރުން. މި ގޮތަށް މި ކަން ކުރުމަށް މި ޖެހޭ އެންމެ ޮބޑު އެ

ކަންތައްތަކަށް ވުރެން ޮބޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު   މުވައްޒަފުންވެސް ިބޒ ވުމާއި އަދި އިން ހައުސްކޮށް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ

އަވަސް ކުރުމަށް މި އިނ  ދެކެނ . އެއަށް ވުރެން ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް މި މަސައްކަތަކ . އެހެން ކަމުން މި މަސައްކަތުގެ ސްޕ ޑް  

ޓަކަށް މި މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް. އެހެން ކަމުން މިހާރު ހުށައެޅިފައި އިން ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯ

އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް   ބަނދަރުގައި އެއްކޮށް ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުންއަހާނަން ދެ 

 ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުމަށް ހުޅުވާލަން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 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

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



 

23ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  .4

 މެންބަރުން:   ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .1

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ދަތުރު ހިޔާގެ ދެފަރާތުގައި ފިނިމައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން 

 އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓު ދެއްވެވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 01 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .1

 : މެންބަރުން ނުފެންނަ ކަމަށް 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



 

24ގެ   24ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .4

ދެއްވާފައިވާތ      04          ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ކުރުމަށް ދެ  މެންަބރުންވެސް  ތަރައްޤ   ފިނިމައިޒާން  އެއްކޮށް  ބަނދަރުގައި 

 ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން އަދި ބ އޯކިއު ހެދުން އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް 

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނީ.   

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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