
 

1ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   25ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ނޮވެމްަބރ   10ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    25  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:12ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    24ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

ބައިވެރިންނާއި ކައުންސިލް ފަރާތުން ބައިވެރިންނާއި    2އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ކުޅުދުއްފުށިން ބައިވެރިވާ  3.2

 އިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.  ޙަވާލުވެގެން ދަތުރުގައި ބަ

 ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ މައްސަލައާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.   3.3

 ގެ ސައިޒް އިތުރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެމް.ޑަބުލިއު.އެސް.ސ އަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމު  3.4

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 60 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1



 

2ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

 ލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟި .4

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

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

 މެންބަރުން   ޙާޟިރު ނުވާ   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި(  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     25ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 25ކުޅުދުއްފުށި 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 ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     25ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

ނޮވެމްބަރ    10،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ޢާހިރުރަބ ޢުލް 05ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ   07ންބަރުންގެ އަދަދު ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މ09:12ެދުވަސް. ގަޑި  ދަ ބު،  2021

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި.  ޑެިޕއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު . 06އަދަދު 

ވަނަ   24ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ، 01ންޑާ އައިޓަމް އެޖެ؛ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ކުޅުދުއްފުށިން  އާ،  02ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ  ބައިވެރިންނާއި ކައުންސިލް ފަރާތުން ބައިވެރިންނާއި  ޙަވާލުވެގެން 2ބައިވެރިވާ 

، ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން. 



 

3ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 

.ޑަބުލިއު.އެސް.ސ އަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  ، އެމ04ްއެޖެންޑާ އައިޓަމް ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ މައްސަލައާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

   ބިމުގެ ސައިޒް އިތުރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވާ ނަމަ ނެތްކަމަށްދަލެއް  ަބ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަޖެއެ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 50 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .4

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

ދައުރުގެ    05      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   25މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    24ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   24 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އުނި އިތުރެއް ޔަޢުމިއްޔާ

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .4



 

5ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 

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

ންގެ ވޯޓުން މެންަބރު  05ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    24ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ބައިވެރިންނާއި ކައުންސިލް ފަރާތުން    2އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ކުޅުދުއްފުށިން ބައިވެރިވާ   •

ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލުން  ބައިވެރިންނާއި  ޙަވާލުވެގެން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ  

   ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބމި ފެސްޓިވަލްގަ  ހުޅުވާލުމުން،އި  އިޢުލާންކޮށް  ފުރުސަތު  މިވަނ    ވެރިވުމުގެ  ކުޅުދުއްފުށިން   2ަބއިވެރިވެފައި  ފަރާތަކުން 

ހަވާލުވެ ފެސްޓިވަލްގައި ަބއިވެރިވުމަށް   ަބއިވެރިންނާއި  2  އިވެރިންނަށް ގައިޑު ކޮއްދިނުމަށާއި، އަދި  ަބ  2ދެން    .ވެރިވާގޮތަށްަބއި

ގެ ޓިކެޓް ޒަފުއްަބއިވެރިންނާއި ކައުންސިލްއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވަ  2މުވަޒަފަކު ފޮނުވާ ގޮތަށް ނިންމާފަ އޮތ . އެ    1  ންކައުންސިލު

 ޖެހޭނެއެކޮޅުން ހަމަނު  ޒާމެއްއެއްވެސްކަހަލަ އިންތިއިން. އެހެން ނަމަވެސް ހުރުމާއި، ކެއުން  ޑް ކަލްޗަރޓްސް އެން އެަބ ހަމަޖައްސައިދޭ އާ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް   4ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ .    އެަބއި  ، އެހެންކަމުން ކައުންސިލުންކަމަށް

ރަދަށް ދުވާލަކަށް ޚަކެއުމުގެ  ބޭފުންނަށް. ދެން    3  މަށްރުފިޔާ އަރާނެކަ  6000/-ރި ކުލ ގެ ޖުމްލަ އަދަދަކަށް  ދެމިގެން ދާނެކަމަށް، ކޮޓަ

 ރަދަކ  ޚަރުފިޔާ އަރާނެކަމަށް. ޖުމްލަ މިކަމަށް ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހޭ  2400/- ރުފިޔާގެ މަގުން 200/-ކޮންމެ ޭބފުޅަކަށް 

މެންަބރުންނަށް   ވާމި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންއެހެންކަމުން    ރުފިޔާ، މި ހުރިހައި ކަމެއް ހަމަ ޖެއްސުމަށް.  8400/-

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ދުގެ ނަމުގައި ޢ   ސަޤާފ   ސް އިން ކުރިޔައް ގެންދަވާ ފެސްޓިވަލްއެއް މ ، ކޯޑިނަލް ސެންޓަރ ފޯދި އާޓްޝަނެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

  ދިރުވާ އާލާކުރުން.   މަސައްކަތްތެރިކަން އާދަކާދަ ތަކާއި  ޤާފ މި ފެސްޓިވަލްގެ މަޤްސަދަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ  ާބއްވާ ފެސްޓިވަލެއް މ .



 

6ގެ   15ޞަފްޙާ:    

 

 

ރައްކާކުރުން. އަޅުގަނޑު ދެކެނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަކ  ސަޤާފ  އެތައް ކަންތައްތަކެއް   އްތައްތަށް މިކަންފަހުގެ ޖ ލުތަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަ

ތެރިކަން މިކަހަލަ . އެމ ހުންގެ މަސައްކަތްވަރަށް ަބއިވަރު ހުނަރުވެރި މ ހުން ތިިބ ރަށެއްހަމަ  ކުރާ ރަށެއް، އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް  

ވެރިވާން އިލާން ކުރިން ަބޢުއިއެހެންވެގެން  ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން    ގައި އަޅުގަނޑު ކަމުދައްކާލުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްފެސްޓިވަލެއްގައި  

އްވާ ގޮތަށް، އެހެންނަމަވެސް ފަސްވެގެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފެސްޓިވަލް ާބއްވާ ގޮތަށް އޮތ  ޤައުމ  ދުވަހު ާބ

ވައިގެ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް. ދެން އިތުރަށް އަށް، ދެން އާޓްސް އެަބ ހަމަޖައްސައިދޭ  27އިން    25ގޮސް މިހާރު މި އޮތ  ނޮވެންަބރ  

. އެއ  ރަށް ތަމްސ ލް ހަމަ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތެއް  ކުރަން  ކެއުމާއި، ކޮޓަރި ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއިން

 ޝުކުރިއްޔާ.     ލަދޭން.ށްކަން ކޮމިމަ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެހެންވ މަ ވ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނ . އެހެން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އިނ    އެދިފައި  ފުރުސަތަކަށް  އެކަނި  ހަމަ  ފުރުސަތުގައި  ހުޅުވާލި  ަބހުސްއަށް  ޢަލ ފުރަތަމަ  ކަމުން އެކަނި.    ޢާޠިފާ  އެހެން  ދެން 

 މެންަބރުންނަށް.  އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

. ށްވެސް ހަމަ ފެނޭފުރިހަމަ އެއްާބރުލުންދޭން އަޅުގަނޑަ  ސިލްއިންތިފާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ކައުންމެންަބރ ޢާޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ފަރާތް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން މި ފުރުސަތުގައި. އެއ  ލިާބސް   2ފަރާތަކ  ވަރަށް ހުނަރުވެރި    2ދެން ަބއިވެރިވެފައިވާ  

ފަރާތުންވެސްވަނ    މަސައްކަތް ކުރާ  ޅާލިާބސް ފަހާ، ޯބވަޅު އަ  އިގަެބލުމު  މަސައްކަތްކުރާ ޭބފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެން ެބލި  ނުބރުއަދި ކަ

ޒަމާނ  ގޮތަށާއި، ދެން ކަނުބރު ތަޅާ ފަރާތުންވެސް ހަމަ ސްވެނިއަރ ގެ ގޮތުގައި   ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރަމުން،

 ރޝަނ . އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ވަރަށް ޮބޑު އެކްސްޕޯއަންނަޗާއި، އަދި ޒަމާނ  ގޮތްގޮތައް އެކަންކަން ަބދަލު ކުރަމުން  އްކެގެންގުޅެވޭނެ ތަ

ފަދަ ގޮތަކަށް، ދެން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ    . އެއ އިދެވިދާނެހެން މިކަހަލަ އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގަ  އެއް

ގެން ދާނެ ކަމަށް މި ތަފާތު ދެޭބފުޅުންގެ ފަރާތުން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ވެގަހަކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގެ ނަން ފުދޭވަރަކަށް ޮބޑަށް ފާ

 ހަމަޖައްސައި  ންފަރާތުން މިކަމާއި ހަވާލުވެގެންދާ ފަރާތުގެ ކެއުމާއި، ހުރު  ތާއ ދު ކުރެވޭ މި މި ދެޭބފުޅުންނާއި، އަދި ކައުންސިލްވަރަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ ދިނުމަށް.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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މެންަބރުން ަބހުސްގައި   ދެ  އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް    މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތު ނިމިފައި މިވަނ .  

ވެސް މިކަމަށް ތާއިދުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތ ، އިތުރަށް އަޅުގަނޑު މިކަމުގައި ންއިކަވާހަމެންަބރުންވެސް  ަބއިވެރި ވެވަޑައިގެން، ދެ  

ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން  ފެންނަ އެހެންވ މަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު ކޮއްފައިވާ ގޮތަށް. ނަންހުޅުވައެއް ނުލާފުރުސަތެއް 

 ޑާއި، އެކޮމޮޑޭޝަން އެފާރާތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް.ން ކޮއްގެން ފުޓުރަދު ކައުންސިލް ަބޖެޚައެއ   އެދެން.

  

 މެންަބރުން 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  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .4

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

 2އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ކުޅުދުއްފުށިން ަބއިވެރިވާ  މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     05     

ަބ ފަރާތުން  ކައުންސިލް  އިންތިޒާމް ަބއިވެރިންނާއި  ކެއުމުގެ  ހުރުމާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ަބއިވެރިވާ  ދަތުރުގައި  ޙަވާލުވެގެން  އިވެރިންނާއި 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި  ށްކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަ
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     03  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ސާފުނުކުރާ މައްސަލައާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ލް މި އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި އޮތް އެންމެ ޮބޑު ސަަބަބކ  ވަރަށް ގިނަ އާންމު ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް އަށާއި  އަދި ވަކި ވަކި ކައުންސި 

ވަކިވަކިން ގުޅުއްވާ ގިނަ ޝަކުވާ ތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހިސާަބށް މި އަންނަނ  ލިެބމުން. މިގޮތަށް ރަށު ތެރޭގައި   މެންަބރުންނަށް

މަދިރ ގެ އުނދަގުލާއި އަދި އެތަންތައް ގޮނޑުވެ، މުޑުދާރު ވުމުގެ ސަަބުބން   ،ދޫކުރެވިފައިވާ ަބންޑާރަ ގޯތިތައް ސާފުނުކުރުމުގެ ސަަބުބން

އެހެން   ދަގޫ ވާކަން.ނވިނަ ދިގުވެ ފާރު ުބޑުގަ ގަސް ގިނަވެ، މަގުމަތި ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އު  މަގުމަތ ވަސް ދުވުމާއި،  

 މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ކަމުން 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މަޝްވަރާ ކުރާއިރުގަ އަޅުގަނޑު   ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ މައްސަލައާއިމެދު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ކު ދަންނަވާނ  މި ސިޓ  އަކ  ފުދޭވަރަކަށް ގޯތިތަކުތެރޭގަ ހުސްިބން ހުރި ސިޓ  އެކޭ. ޙާއްސަކޮން އަޅުގަނޑު މި އުޅޭ ދާއިރާ އެކަމަ

ޮބޑު ސަރަހައްދެއް ، ގުގަ އޮންނާނެ ވަރަށް  ނއަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއެއްނޫން އެއ . އެހިސާަބށް ަބލާއިރުގަ އެހިސާުބގަ "އެސްފިޔަ" ހުޅަ

ތަނުގަ އިންނާނެ އޮޅެއްވެސް. އެއ  ހަމަ ފުދޭ ވަރަކަށް ޗަކަ ޮބޑު ިބމެއް ކަމުން ވަރަށް ގުން ޖެހިގެން އިން ނއަނެއްކަ އެސްފިޔަ ހުޅަ

 އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ދެކުނަށް ަބލާ އިރު އެތާވެސް އެަބއޮތް ވަރަށް ޮބޑު ހުސްތަން. އެހެންވ މަ މ  ހަމަ  މަހަޑި ހިސާެބއް އެއ . އަދި ހަ

ވަރަށް އިސްކަމެއްދ ގެން ސާފުކުރަން ޖެހޭ ތަންތަނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ . ދެން އެސަރަހައްދުގަ ހަމަ ފުދޭ ވަރަކަށް ހުސް ބިންތައް 

ހެން ރެޑް ކްރެސެންޓަށް މިހާރު ދ ފަ އިން ސަރަހައްދެއްގަވެސް އެަބ އިނދޭ ވަރަށް ޮބޑު ހުސްތަނެއް. އެ  ގިނަ. މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ

އެއ  ތަންކޮޅެއް އިސްކަމެއް ދިގެން. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ތަންތަން    އަޅުގަނޑުމެން  ވ މަ އެތަންތަތް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަންނޭގެ

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ދެން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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ހުސްބިންތަކެއް ނޫން، އޭގެ ަބދަލުގަ ދޫކުރެވިފަހުރި ަބންޑާރަ ގޯތިތައް ސާފު ނުކުރާ ފާ ހުރ  ރަށުގަ ހުރި  ވިމިއަދު ޮބޑަށް އެޖެންޑާ ކުރެ

   މައްސަލައަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާއަށް. އެހެންވ މަ އެ އެޖެންޑާއަށް ޮބޑަށް ފޯކަސް ކޮއްލަ ދިނުން އެދެން މެންަބރުން.

 هللاލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟި 

ރުތުކޮއްފައިވާ ޝަރުތު ކޮއްފަ އެގޮތުން  ޝަ  އްދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ަބންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ އިރުގަ އެަބ ހުރޭ ކަންތައްތަކެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ގޯތި ތެރެއާއި ގޯތި ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ކުނި ކަހާ، ވިނަ ނޮޅާ   އެންކަންތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މި ދައްކަނ  މިއަދު. އެއ 

ދެން އެހެންވ މަ އިމާރާތް އަދި މިހާތަނަށް ނުކުރެވިފަ   .ފަ އެަބ އިނދޭ ގޯތި ދޫކުރާ އިރުގަށްރުތު ކޮޝަ  ވާނޭ ކިޔާ  ސާފުކޮން ބެލެހެއްޓަން

ށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު މި ކުރަނ . ދެން ނުބެލެހެއްޓުނ މަ ދެން މަރ ތި ކޮން ެބލެހެއްޓެން ޖެހޭނެކަ   ގޯތިތަށްހުރި ގޯތި ތަކުގަވެސް އެ

އް ހިސާުބ ތަކުގައި އެކޮން ފާހަގަކޮއްލަން ަބއްދިމާވާނެ މައްސަލަތައް އަސްލުގަ މ ގަ މި ފާހަގަ ކުރަނ . އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއާއި އެ

އް އެ އްޗެއް އޮތްކަން ނޭގޭ ވަރަށް އެަބހުރި ވާ ވެފަ. ަބދޫކޮއްފަ ހުރި ަބއެއް ގޯތި، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ގޮސް ަބލާލާ އިރު އެތަނުގަ ގޯ

 ށް ޖިސްޓްރ  ހަދާ އެތަންތަން ރ ތިކޮގޯތިތައް އެަބހުރި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަންމުޑި އަޅާ ނުލާ ރަޖިސްޓްރ  ނުހައްދަ، އެހެންވ މަ ރަ

ރުތުކޮއްފަ ހުރި ކަންތައް ޝަހެން ނުވާ ނަމަ މި  ބެލެހެއްޓިގެން ދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަން. އެ

ވެސް ލިޔެވިފަ އެަބ ހުރޭ. އެހެންވ މާ އަސްލުގަ ސާފުކޮން   އޭން ގޯތި ވަކި ކުރެވިދާނޭއިތެރޭގައި އެމ ހެއްގެ ކިަބގެ  ނުވާނަމަ މި މުއްދަތު

ދާނޭ ކަންތައްތަކ  ކޮާބތޯ ަބލާ، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ނުބެލެހެއްޓޭ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ދެން އިތުރަށް މިކަމުގަ ކުރިއަށް  

ދޫކޮއްފައި ހުރިކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެން ނަމަވެސް ދިރި އުޅުމަށް ގޯތި ތަކަކ  ހަމަ މިހެން ތިެބފަ އަޅުގަނޑުމެން   ޓަކައި މިހެން 

ގަޅަށް ނއެއެއްޗެހި ނެގުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންވެސް ވާނެ ކަމެއްވެސް ނޫން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ޭބނުން މިކަމުގަ ތަންކޮޅެއް ރަ

ގެނެވޭނޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ަބހައްޓަން. އަދި އިތުރަ  ގައިމިކަމު  ށްމަޝްވަރާކޮ ކޮށް ކަންކަން ކުރިއަށް ސާށް މ ތި ދިރާހައްލެއް 

ދުތަކުން އިލަން މިހާރު މަގުތައް ބަލަހައްޓާ އިރު ޤަވާށްވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮމަގެން. އެހެން ނައިގެންދަން މުނިސިޕަލު ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވަ

ލާ ކުރޭއެަބ  މަގަ   ޒިމް  އޮންނަ  ކަކ ކުރިމަތ ގަ  ހުސްިބމެއް  އޮންނަނ   ފަރާތުގައި  އަނެއް  މަގުގެ  ވަންޏާ ،  އެއްކޮން    މުގަ  މަގު 

 .ޝުކުރިއްޔާ .ލަން ށްފަ މި އޮންނަނ  ގޯތި ދޫކުރާ އިރު، އެހެންވ މަ އެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލާޒިމު ކޮމަށް ބެލެހެއްޓު

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

މޭޔަރ. ދިރާސާ   ޝުކުރިއްޔާ  އިތުރައް  މައްސަލަ  މި  މައްސަލައެއްވ މަ،  ހުރި  ގުޅުން  ރައްޔިތުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުވެސް 

ކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވަން ތާއިދުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު އުންމ ދު ކުރަނ  ކޮމިޓ ން ދިރާކޮށް ނިމިގެން އަންނަ އިރު 

ންކަމަށް ަބލާލަން ވާނޭ. ިބމާ ެބހޭ ޤާނޫނުގަ ވަރަށް ރ އްޗަށް އެަބއިން ަބންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރާ ތާރ ހުން ފެށިގެން  މިހިރަ މިހިރަ ކަ
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މ ހެއްގެ ކިަބއިން އެ ގޯއްޗެއް ވަކި   ދޫކޮއްފައިވާ  އެ ގޯއްޗެއްގަ ދިރި އުޅެން ނުފަށައިފި ނަމަ އެ ގޯއްޗެއް  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  5

ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު   ށްނަށް ތަކުރާރުކޮނޫޤާވަރަށް ސާފުކޮން އެަބއިން. އަދި މި    ،ރު ސަރުކާރަށް ލިިބގެންވާކަން ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާ 

އެަބއިން. ދެން ހަމަ މަގުތައް، ގޯޅިތައް   ރުތަކާ ނުލާ ގޯތި ނެގޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮންޝަހަމަ އެއްވެސް    ،ފިނަމަށްއަމަލު ނުކޮ

  އްޔާ ނޫނުގަވެސް އެަބއިން. އެހެން ވެއްޖެޤާވެސް ހަމަ  އެގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ރ ތިކޮން  ވިނަ ނޮޅާ ސާފު ނުކުރާ ނަމަ

ހަދާ   އިން  ކައުންސިލް  އަދި  ފަށަން  ކުރަން  ތަންފ ޒު  އެަބޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެތައް އިވާޤައެކަން  ރަށުގަ  މި  ނަމަވެސް.  ދަކުން 

އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ކަން ޮބޑުވާން ޖެހޭ   ،އެއްހާ ފަޅު ގޯތި މިރަށުގަ ހުރ މަ  700، އެކަމް  ރައްޔިތުންނެއް އެަބތިިބ ގޯތި ނުލިިބފަ

 ކަމެއް. އެހެންވ މަ އެކަން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓ ގެ މަގުތަކަކ  ސާފު ތާޙިރު މަގުތަކެއްގެ

ށި ޅުގަނޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ކުޅުދުއްފުއަ  އްގެނެށްގޮތުގަ އެަބޖެހޭ ބަލަހައްޓާލަން. ހަމަ އެކަނި ސިޓ  ކައުންސިލްއިން މި މަސައްކަތް ކޮ

ންޑާރަ ގޯތި ހުރި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްއަށް އެންާބރުލުން ދ ގެން ސާފު ސިޓ އެއް ގޮތަށް ފެންނާނެ ހެނެއް. މި ގޮތަށް ަބއަކ  އެންމެ  

ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުަބލާ   މިކަންކަން ރަގަޅު ކޮއްގެން ހެން ހ ވަނ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ސާފު ސިޓ  ގޮތުގަ ފެނިގެންދާނ . ދެން

ކައިރ  އެޭބފުޅަކު އިންދަން ބޭނުން ގަހެއް އިންދަމުން ދާތ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނ    ފެނިގެން މި ދަނ  ފާރު  މެނަށްއަޅުގަނޑު

 ތިނުނޮޅާނެ، ސާފު ނުކުރާމިގޮތަށް ގަސް އިންދާ އެއްަބއި ފަރާތްތަކުން. އަނެއްާބތް ފަރާތުން ވިނަ    ،ޕ ފަތްދާނެ ކޮ  އެއްގޭ ުބޑުގަ އިނދަ

މ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  މަގުތަކަކަކ  ހެދިފަ ހުރި މަގުތަކެއްނޫން އެހެންކަމުން ފެންގަނޑު   މިކަމުގެ ސަަބުބން އަދި    .ވެފައިމަގު ހަޑި

ތަކެތި ަބހައްޓާ   ރި ފަރާތުގަ މިގޮތަށް ގަސްއިންދާއިކަ  ފާރާތުން، އެދެ  ރިއިހިނގާ ިބގާވެ އުޅެނ  މަގުގެ ދެކަރައްޔިތުން  ހުންނާތި،  

 ކަމަށް ވާނަމަ ވަރަށް ޮބޑެތި އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތި ވާނެ. އެހެންވުމުން އަޅުގަނޑު އެދެން ކޮމިޓ ގަ މިކަން ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތަކަށް.

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ންނަށް މި ވަނ  ފުރުސަތު ފުރުސަތައް އެދިލެއްވި ތިން މެންަބރުގައި  މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުއެންމެ ފުރަތަމަ  

ދެވަނަ އެހެން    .  އެރުވިފަ ކަމުން  އެހެން  ހުޅުވާލަން.  އިތުރަށް  ަބހުސްއަށް  ގަސްތުކުރަން  އަޅުގަނޑު  އެއްފަހަރު  އަދި  ނަމަވެސް 

 ން. ލަފުރުސަތެއް ަބހުސް ަބއިވެރި ވަޑައި ގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ ޭބފުޅުންނަށް ހުޅުވާ

 

 ފުރުސަތު   ވަނަ ދެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ    
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ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ތާއިދު ކުރަން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ  އަށް ފޮނުވުމަށް. ދެން 

 އަޅުގަނޑުމެން   މިއަދު އެކަނިއަދަކު  ސަލައެއް. ފަޅު ގޯތިތަކުގެ މައްސަލަ އަކ   އްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  މ  ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވ  މަ

ނޫން، ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވ  މައްސަލައެއް. ދެން މޭޔަރ ވިދާޅުވި ފަދައިން ފަޅު ގޯތިތަކު ސަަބުބން މަދިރި އާލާވެ،   ވާހަކައެއްދައްކާ  

ވާލައްވަން ރަގަޅު ަބއްލަފެތުރުން ކަހަލަ ަބލިތައް ފެތުރި ކަންތައްތަށް ދިމާވޭ. ދެން މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން ދިރާސާ ކުރައްވާ އިރު    ޑެންގ 

، ގެ ނޭޅި ހުރި ކަމުގަ ވިއަސް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ގޯތި ސާފުކޮށް ރ ތިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ކ އްވެގެންތޯ، މިސާލަކަށް ގެ ނޭޅި ހުރ 

ލަން ބޭނުން މިރަށުގެ ށްމެ މ ހަކަށްވެސް. ދެން ހަމަ މަގުވެސް ސާފު ކުރެވޭނެ. ދެން ހަމަ މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮކޮން

 އް ފަހަރަށް އެއް މަގުތައް ަބއެބަލަހައްޓާ މަގުތައްކަން. ދެން ަބށް  ގިނަ މަގުތަކަކ  ގޯތ ގެ މ ހުން ކުނިކަހާ ވަރަށް ރ ތިކޮށް ސާފުކޮ

އެަބ ހުރޭ. ދެން    ވ މަ   ތަކަށް  ފަޅުގޯތިސާފުކުރުން    ގޯތ ގެ މ ހުންނަށް އެ   ވޭވިދާޅުވި ފަދައިން ލާޒިމުއަޙުމަދު އެ  ސާފުނުކުރެވި 

. ދެން އަޅުގަނޑު އެދެނ  ވަރަށް އަވަހަށް ދިރާސާކޮށް މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާލަ ށްސާފު ކުރުމަ  ގޯއްޗަކާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު

  ކުރިއްޔާ. ދެއްވުން. ޝު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން  

ަބހުސްގެ މަރުހަލާގައި އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ަބހުސްއަށް ހުޅުވާއަށް އިތުރަށް  މި އެޖެންޑާ  ލަން ގަސްތެއް ނުކުރަން. އެހެން ކަމުން 

ފޮނުވާފަ މިމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މިއިނ  މި އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފަ. އެ ހުށަހެޅުމަކ  މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އަށް  

 ކަމުގެ ހައްލެއްގެ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކަކ  ކޮބާތޯ. އަދި މިކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އިތުރަށް

ކައުންސިލް އަދި    ،  ފަހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުން  ވަނ  މި هللا އަޙްމަދު ޢަްބދުެބލުން، ކައުންސިލް މެންަބރ    ކުރެވިދާނެ ކަމަކ  ކޮަބއިތޯ

ފާވެސް ވަނ  ތާއިދު ކުރައްވާފައި. އެހެން ކަމުން މި ޢާޠިވާން ތާއ ދު ކުރައްވާފަ، ދެން ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ކައުންސިލް މެންބަރ ޟްރި މެންަބރ

 މި ގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް. ސިަޕލް  ނިއެޖެންޑާއަށް ވޯޓަކަށް އެހުން. އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މު

 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
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 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .4

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

ދެއްވާފައިވާތ     05      ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  ސާފުނުކުރާ މެންަބރުންވެސް  ގޯތިތައް  ފަޅު  މަގުތަކާއި  ހުރި  އިންވެގެން  ގޭގެއާއި 

ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި އިތުރަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް މުސިޕަލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް    މަށް،ގޮތެއް ނިންމު  ދުމެމައްސަލައާއި

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 04  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 އިތުރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެމް.ޑަބުލިއު.އެސް.ސ އަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒް   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރުގަ އިން ޕުލާންޓް ހިންގަމުންދާ ިބން ރިލޮކޭޓް ކުރުމަށް ތުއެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  ، އެއާޕޯޓްގެ އުއެގިވަޑައި ގަންނަވާނޭ ފަދައިން  

ލޭންޑް   ކަނޑައަޅާ  ިބމެއް  ކައުންސިލްއިން  ވާނ   މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ިބމަކ   އެ  ފޮނުވާފަ،  އޮތޯރިޓ އަށްވެސް  ސާވޭ 

ސަރަހައްދެއް. ދެން ޗާޓުން މިހާރު ފެނިވަޑައިގަންނަވަނ  އެ   އިން  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  ހިންގަމުންދާ ސްޓޭޑިއަމް ކައިރި ދެކުނުން

އެދުވަހު ކަނޑައެޅ ، ނަމަވެސް ފޫޓް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ  110މ  މިހާރު ކަނޑައަޅާފަ އިން ސައިޒް އަކ . މި ތަނުން  ބިން.   ން 

ވަރާ ކުރެވި ޑްރޯވިން ހަދާ އިތުރަށް ިބން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެަބ އިދޭ. ޝްއެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  ފަރާތްތަކުން ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކާ މަ

ވެހިކަލް އަކަށް ވަދެވޭ ވަރުގެ ޖާގައެއް  ގައިން ޖާގައެއްލުން. ޓޭންކްތަކާއި، އިމާރާތާ ދޭތެރޭރޭހުށަހަޅާ ގޮތަކ  މި ދޭތެސަަބެބއް ގޮތަށް 
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އެއްވެސް ދަތި ކަމެއް ނެތި ބޭނުން ވަނ . ދެން ޓޭންކް ތަކުގެ މެއިންޓެނެސް އާއި ސްކަފޯލްޑިން ކަހަލަ އެއްޗެހި ޖަހާފަ ހުންނަ އިރު  

އަަބދު  ޒްޕުލާންޓް ަބއެއް މެޝިނަރ ކަމަށް ވާތ . ޖަނަރޭޓަރާއި،  އްޕެ ޝޮވެހިކަލް އަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް. އެއް ސަަބަބކ  މި ތަނަކ  ވޯރކް 

ޓްވެފަ މިތާ. ޕިއުލް ަބއުޒަރުން ގެނެސް ސާފުކޮށް ، ސާވިސްކޮށް ގެންދަން ޖެހޭނެތިން. ދެން އަނެއްކަމަކ  ޕިއުލް މި އިންނަނ  ލޮކޭ

މި ދޭތެރޭން ޖާގައެއް ޭބނުންވަތ .   ކުރުމަށާއި  އިތުރު   28އްވި  އެންމެ ޮބޑަށް އެދިލެއެއ  ދެން އެ ސަަބަބބ .  ޕިއުލް ރިޕިލް  ފޫޓް 

ފޫޓަށް. އެހެންވ މަ މިހާރު   20ނަމަވެސް މިހާރު އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރެވި އެ އަދަދު ކުޑަ ކުރެވިފައި ވަނ   އެހެން    ކޮއްދިނުމަށް  

ތި ސައިޓް ފޫޓް އިތުރު ކޮއްދެއްވ މަ އެޭބފުޅުންނަށް އެކަންތައް ދަތި ކަމެއްނެ  20އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަ އިން ިބމުގެ ދެކުނަށް  

މެ ޓޭންކެއްގެ ޑައިމ ޓަރގަ މި އިންނަނ  ންޕޭސިޓ  އިތުރު ކުރުމަށާއި އެކ . ކޮޓޭންކް މި ޤާއިމް ކުރެވެނ  ކެ  4ޤާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށް.  

. މި ޖާގަ ގަޖްއްގަ އެރޭންގ އެފޫޓް ކޮންމެ ތާން  70ފޫޓް    65މ ޓަރ. ގާތްގަޑަކަށް    21.04މ ޓަރ، ދެން އުސްމިނުގަ އިންނަނ     13

ފިއްޔާ ފެނުގެ ކެޕޭސިޓ  ކުޑަވާނެ އަދި ށްލިޭބ ކަމަށް ވާނަމަ އެޭބފުޅުންނަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނ  ތާންގިތައް ކުދި ކުރަން. ކުދި ކޮނު

ވަރަކަށް މައްޗަށް ތާގި ނެގޭވަރުވެސް ކުޑަވާނެ . އެއ  ދެން އެންމެ ޮބޑަށް ރިކްއެސްޓް ކުރާ ސަަބަބކ . ކަމަށްޭބސް އޭރިޔާ ކުޑަވި 

މިނިމަމް. އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރުމަށް  ދިނުމަށް މިހާރު އެދިފަ އިނ  ލަށްފޫޓް ދެކުނަށް އިތުރު ކޮ 20 އެހެންވ މަ

   އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރުމަށް. 

 ފުރުސަތު  ފުރަތަމަ  

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  

އިސްކަމެއް   އްސަހާވެސް ޖަހާފަ    އިގަޕްލޭން  ވެލޮޕްމެންޓްފެނުގެ ރިޒާވް އިތުރު ކުރުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން މި ޑި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

އް ދ ގެން ކުރަން ކަނޑައަޅާފަ އިން ކަމެއް. އެގޮތުން މި އިތުރު ކުރެވޭ ޖާގައަކ  ފެނުގެ ރިޒާވް އިތުރު ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޖާގައެ

ތައް ތަކަށް ކަމަށް އެޭބފުޅުން އެަބ ދަންނަވާ. އެޭބފުޅުންގެ ޓެކްނިކަލް ޓ މާއި ވެސް މިކޮޅުން މަސްވަރާ ކުރެވި، ހުށަހަޅާފަ ހުރި ކަން

ކް ަބލާ އިރު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މ  ކޮންމެހެން ހަމަ މި ރަށުގަ މުސްތަޤްބަލަށް ަބލާފަ ކުރަން ވަރަށް މުހިންމުވާ ކަމެއް ކަމަށް. ޓޭން

ރި ފަށުން ކައި  ތަކުގެ ސައިޒާ މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ަބލާފަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެވަރުގެ އުސް ޓޭންކެއް އެގޮތަށް އެތާ ހުންނަ އިރުގަ

ފޫޓް އެ ޖާގަ އެތަނުން ދޭން.    20ޖާގަ ހަމަ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ވާނެހެން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ މި ކަން ، އެ  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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 ރު ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލަން. އިތުރު ކައުންސިލަރެއް މި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން ފުޅުވާން ބޭނުންނަމަ އަދި އިތު

ބައިވެރިވަޑަގަންނަވަން ަބހުސްގައި  މެންަބރެއް  އިތުރަށްއިތުރު  ވާނަމަ    ނެތްކަމަށް  ފެނުގެ ބޭނުން  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ   މިހާރު   .

ސ .ބ .އެމް، ކަމަށް.   3000ސ ،ބ .އެމް، ދެން މި ހެދޭ ކޮންމެ ޓޭންކަކ     800މެންނަށް އެގިފަ މ ނ   ނޑުކެޕޭސިޓ  އަކ  އަޅުގަ

ިބމަށް   ފެނިލައްވާ  ފޫޓް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް    20އެހެންކަމުން މިހާރު އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ ން އެ އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެޭބފުޅުންގެ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންަބރު

 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 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1
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