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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   32ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ    2021  ޑިސެމްަބރ  22ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    32  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:05ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

ސާފު   3.1 އަދި  ސެކިއުރިޓ   ސްކޫލްގެ  އަމ ން  ދެވެންދެން  ކުރުން  އަމ ރު  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ހަމަވާތ ،  މުއްދަތު  އެގްރިމެންޓް 

 ކުރާނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ބިޑް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ސެކިއުރިޓ  އަދި ސާފު 

 ދަމަނަވެށި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން.  3.2

 ގޮތެއް ނިންމުން.   ޯޕޓްގައި ެޕވ ލިއަން ހެދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާއިމެދު މެދު 3.3

ޚަރަދުތައް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު   3.4 ބޭނުންވާ ބައެއް  ކޮމެޓ ގެ ސްޯޕރޓްސް ފެސްޓިވަލަށް  މޯލްޑިވްސް އޮލިމްިޕކް 

 މަޝްވަރާކުރުން. 

ށް ނިންމާފައިވާތ ވެ ވެހިކަލްތަކަށް  ސާފުކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ކުރުމަ  3.5

 ބޭނުންވާ ތެޔޮ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ރަށުގެ އިރުމަތި ކޮޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިއުނިޓ  ާޕކެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން.  3.6

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
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 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

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

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

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

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

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     32ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 32ކުޅުދުއްފުށި 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     32ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2021  ޑިސެމްބަރ  22،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ލާއޫޖުމާދުލް  18ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:05ދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

އަމ ރު   ، 01  ންޑާ އައިޓަމްއެޖެ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ.   . 07

ކުރުން އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު ހަމަވާތ ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓ  އަދި  ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  އަދި ސާފުއަމ ން  

 ދަމަނަވެށި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން.  ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކުރާނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ބިޑް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ސާފު

މޯލްޑިވްސް  ،  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ޯޕޓްގައި ެޕވ ލިއަން ހެދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާއިމެދު މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.     ، 03ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ

ކައުންސިލު  ބައެއް ޚަރަދުތައް  ސްޯޕރޓްސް ފެސްޓިވަލަށް ބޭނުންވާ  ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އޮލިމްިޕކް ކޮމެޓ ގެ    ގެ 
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ސާފުކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތ ވެ    ،  05އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

  ، 06އެޖެންޑާ އައިޓަމް    މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅުމާއި

 ރަށުގެ އިރުމަތި ކޮޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ާޕކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިއުނިޓ  ާޕކެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން. 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ ަބ .ކޮށްލަދެއްވުން އެދެންފާހަގަ  އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

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

ވަނަ ޢާންމު   32މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އްދަތު ހަމަވާތ ، ދިގު މުއްދަތަކަށް  ކުރުން އެގްރިމެންޓް މު އަމ ރު އަމ ން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓ  އަދި ސާފު  •

 ކުރާނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ބިޑް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ކުއްޔަށް ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓ  އަދި ސާފު 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަށް ހަމަވާތ . 2022ޖެނުއަރ   26މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އިނ ، މިހާރު އިން ސާފުކުރުމާއި ސެކިއުރިޓ  ދިނުމުގެ އެގްރ މަންޓް  

ފެއްޓެންދެން   ޚިދުމަތް  ސްކޫލްގެ  މުއްދަތަށް  ދިގި  ކަމުން  ސާފުކުރެވޭނެގޮތް އެހެން  ސެކިއުރިޓ އާއި  ޖެހޭ  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން 

 އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން.   ދަށުން ހަމަޖައްސަން. އެގްރ މަންޓްއެއްގެ

އިންގޮތަކ    ރޭވިފައި  މި  މިހާރު  މެންަބރެއް ނެތްނަމަ  ޭބނުން  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަން  ދުވަހަށް ސެކިއުރިޓ    1ަބހުސްގައި  އަހަރު 

 1ަބޔަކާއި ހަވާލުކުރަން. އަދި ހަމަ އެ އެގްރ މަންޓްގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި    ންއަދި ސާފުކުރަ  ޓުންބެލެހެއް

މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދ ފަ ނެގޭ ގޮތަށް. އެއ  ދާއިމ  ގޮތެއްގައި އެތަން ހަވާލުކުރެވިގެން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި އެގްރ މަންޓް 

ށް މި އެގްރ މަންޓް މި ކުރަނ  އަޅުގަނޑުމެން އަަބދު އަަބދު އެގްރ މަންޓް އާކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް ބާތިލް ކުރަން ޖެހޭނެ. އެކަމަކު ދިގުކޮ

ކޮށްގެން މި އަހަރު ދުވަހަށް ިބޑް    1އަތުވެދާނެތ  އިދާރ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން. އެހެން ކަމުން  

 ތާއ ދުކުރައްވާ މެންަބރެއް އަޅުގަނޑު ޭބނުންވާނެ ވޯޓަކަށް އެހުމުގެ ކުރިން.  މަސައްކަތް ަބޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް

އަހަރު ދުވަހަށް ިބޑް ކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ަބޔަކާއި   1ން ކަމުން  . އެހެޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ މި ވަނ  ތާއ ދުކުރައްވާފަ މި ހުށައެޅުމަށް

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ފެނިލައްވާ ހަވާލުކުރުމަށް 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 

5ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

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

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

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

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

 އަދި  ސެކިއުރިޓ   ސްކޫލްގެ  އަމ ން  އަމ ރު  ދުވަހަށް  އަހަރު  1  ވާތ ވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން    ހުރިހާ        

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް  ކުރުމަށް ިބޑް ސާފްކުރުން

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކަނޑައެޅުން. ދަމަނަވެށި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުޅުދުއްފުށ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރ ގެ  ހެލްތް  އ   ސިޓ މި  ކަނޑައަޅާފައި ދަމަނަވެށި  ޤާއިމްކުރާ  ގައި    ިބން  ކުރުމަށްޓަކައި  ޤާއިމް 

ދަމަނަވެށި އެޅުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ންއެލް.އެސް.އޭ އަށް ފޮނުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތ . އެހެން ކަމުން 

  ިބން ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރް ގެ އަރިހުން އެދެން.

 



 

6ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަދި    ރިރް މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ގެ މުޤަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އެޭބފުޅުން ިބމަކަށް ރިކުއެސްޓް ކުރިއިރު، އެޭބފުޅުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

މުނިސިޕަލް  އެގޮތުން  ދެން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް.  ިބން  ތަނަކުން  ކަހަލަ  ވެވޭނެ  އެކްސެސް  ފަސޭހައިން  ވަނ ،  މި  ފާހަގަކޮށްފައި 

ރ ދޫ އާއި ޖެހިގެން އެ އޮންނަ ކެޔޮވާ އެ އޮންނަ ސަރަހައްދުން ިބން ކޮމެޓ އިން މަޝްވަރާކުރެވި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި މި ވަނ  އު 

ިބމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެަބއިކޮށްފަ  ކަނޑައެޅުމަށް. ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެ ިބން އެއްކޮށް މިކަމަށް ކަނޑައަޅަނ ކ  ނޫން. އެ 

 ިބމުގެ ސައިޒަށް ަބލާއިރު. އެހެން ވ މަ އުރ ދޫއާއި ޖެހިގެން އެޭބފުޅުން މި ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި އިންއެއްަބއި މި ކަނޑައަޅަން ޖެހެނ   

ށް ޖަލާލުއްދ ންއާއި ކުރިމަތި ވާގޮތަށް އެ ިބން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކްސެސް ވުމުގެ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ހުރިކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެނަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ   ގޮތަކ .އިން އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށައަޅާ ފާހަގައެއްނުކުރެވޭ، އެހެން ވ މަ އެއ  އަޅުގަނޑުމެން މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ިބމަކ  ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލް އިރުމަތިން އުރ ދޫގެ އުތުރުން އެ   މަދު.ޙްއަޝުކުރިއްޔާ  

އަކަ ފޫޓް ދޭ ގޮތަށް. މި ިބމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރިއިރު އެޭބފުޅުން   7387އިންނަ ކެޔޮ ހައްދާފައި އިންނަ ބިމެއް އެއ . އެ ިބމުގެ ތެރޭން  

ކުރެހުމެއް   ިބމެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް.  މި އިންނަނ   ކުރެހުމަށް ފިޓް ވާވަރުގެ  އެ  އެަބއިން މި ކުރަހާފަ. ދެން  ދެން މިތަނުގައި 

އެހެންކަމުން ަބހުސްގެ ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުރެހުމަށް ފިޓްވާވަރުގެ އަދި ފަހަތުގައިވެސް ހުސް ޖާގައެއް އެަބއިން އެ ިބމުގެ އިތުރުން.  

 ހުޅުވާލާނަން.  

ކަމަށްވާނަމަ ޭބނުންފުޅުނޫން  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  މެންަބރެއް  އެއްވެސް  ަބހުސްގައި  ކޮމެޓ އިން   އެޖެންޑާގެ  މުނިސިޕަލް 

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. ހުށައެޅުގޮތަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު



 

7ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

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

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

 7387.6 އޮތް ިބން )ޖުމްލަ  ދަމަނަވެށި އެޅުމަށް، އުރ ދޫގެ އުތުރުންކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   ހުރިހާ މެންަބރުން ފެންނަ      

 އަކަފޫޓް( ހަމަޖެއްސުމަށް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ޕޯޓްގައި ޕެވ ލިއަން ހެދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާއިމެދު މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންވަނ  ަބއްދަލުވުމަކުން ނިންމާފައި ޕޯޓް ސަރަހައްދުގެ ދަތުރުހިޔާއާއި ގުޅިގެން

ވާގޮތަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ބ އޯކިއު އާއި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން ހަދަން ހުޅުވާލާފައި. އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ   ދެފަރާތް ފިނި މައިޒާނަކަށް

ޑިޒައިން ކޮށްފަ ދަތުރުހިޔާގެ   ކުރާހާފަ  ޕަވަލިއަންއެއް  ދެފަޅިއަށް، އެހެން ވ މަ ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު މިވަނ  



 

8ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންއެއް މ ނ  ހެދިފަ. މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އިނ  މި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންއާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް 

ވުމަށް ކުރުމަށް ަބޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށްޓަކައި. އެހެން ކަމުން މި ޕަވަލިއަންގެ ކޮންސެޕްޓް އިތުރަށް ތަފުސ ލު ކޮށްދެއް

 ރަތަމަ އަޅުގަނޑު ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާންގެ އަރިހުން އެދޭނަން. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލާނ .  ފު

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

ޑުމެން އަސްލު ޕަވަލިއަންއެއް ހެދުމަށް ފެށ  ރަށުގެ މޫނުމަތި ރ ތިކުރުމަށްޓަކައި، ރަށަށް ލަފާ މެހެމާނުންނަށް ނއަޅުގަ  .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

މަޤްސަދުގައި  ތަރައްޤ ކުރުމުގެ  ތަނެއް  ޒަމާނ   ކުރެވޭ،  ބޭނުން  ކަމާއިއެކ   ހިތްފަސޭހަ  ތަންކޮޅެއް  ތަންތަން  ކުރެވިފައިވާ  ހާއްސަ 

އްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކ . ދެން މި ޕަވަލިއަން ކުރަހަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ޕަވަލިއަންއެއަޅުގަނޑުމެން  

 މޭޔަރގެ ވަރަށް ޮބޑު އެހ ތެރިކަމަކާއިއެކު، ޑިޒައިން ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ހިޔާލު ދެއްވާ، މޭޔަރގެ ހިޔާލާއިއެކު މި 

 ގޮސްފައި މިވަނ . އަސްލު މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެތެރޭން މި މަސައްކަތް މި ކޮށްލ . ޕަވަލިއަން ޑިޒައިން ކުރެވިގެން

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ސޯލާ އަޅަން ގަސްތުކުރާތ ވެ ފުރާޅު މި ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައި މި އިނ . 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުޅުދުއްފުށޫ ސިޓ ގެ މޫނުމަތި ރ ތި ކުރުމާއި ޕަވަލިއަންގެ އެންމެ ޮބޑު އެއް ޭބނުމަކ     އުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން.ޝުކުރިއްޔާ ކަ

ޭބނުންތައް  އެކި  ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ރައްޔިތުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ތެރޭން  އަތޮޅު  ސިޓ އަކ   ކުޅުދުއްފުށ   އަދި  އެކު 

ނޑުމެންގެ ސިޓ އިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަކަށް ވާތ ވެ، އަދި ކުޅުދުއްފުށ ގެ ަބނދަރަކ  ިބޒ ، ކާރޫ ާބރޫ ޮބޑު ފުއްދުމަށްޓަކައި، އަޅުގަ

ވެގެން ދާނ ވެސް. އެހެން ނަމަވެސް އުޅަނދު ފަހަރުގެ ކުރޫއިންނާއި ބަނދަރެއް، ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ކާގޯ ބަނދަރެއް ގޮތަށް ނޯތް ހާަބރ  

ންވެސް މަޑުކޮށްލާ އަދި ކުޅުދުއްފުށ ގެ ރައްޔިތުންވެސް ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށްޓަކައި މަޑުކޮށްލާ ތަނަކަށް އެތަން އަދި އެހެން ފަރާތްތަކު

އިނ . މި  ކުރެވިފައި  ޑިޒައިން  މިގޮތަށް  ހުޅުވާލަން.   ހެދުމަށްޓަކައި،  ފުރުސަތު  ކުރުމަށް  ަބހުސް  އެޖެންޑާއަށް  މި  ކަމުން  އެހެން 

 ވާ މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެގުން އެދެން.  ންަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނު 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ ފުރިހަމަ ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ރިޟްވާނަށް  މެންަބރ  ކައުންސިލް  ފުރަތަމަވެސް  އެންމެ  އަޅުގަނޑު   .

ނިންމާލ .   ތެރޭ  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  ކުޑަ  ވަރަށް  އަނެއްކަ  ދިޔައިރުޗެސް  މަސައްކަތެއް.  ކުރިޔަށް  ފެށިގެން  ފުރަތަމަ  މަސައްކަތް  ދެން 
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އިން ރ ތިވަމުން، ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރި މަސައްކަތެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން ގެންދިޔައ . ޑިޒަ

 ރިޟްވާންވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވި ގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަކަށް ވެގެން އައި އިރުގަ މެހެމާނުން މިރަށަށް އަރާ އިށިއިނދެލާނެ ތަނެއް 

އެހެން ވ މަ މޫނުމަތި ރ ތިކުރުމަށް ޕެވިލިއަންއެއް ހެދިގެން ގެ މޫނުމަތި އަދި އޮތ  އެހާ ކަމުދާގޮތަކަށް ނޫން.  ށުނެތް. އަދި މި ރަ

މި ދިޔުމަކ  މޫނުމަތި ރ ތިކުރަށް ވަރަށް ޮބޑު ފުރިހަމަކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑުގެ އުންމ ދަކ  ވ ހާ އަވަހަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ލ  މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.އިޢުލާންކޮށް މ ގެ އަމަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ޭބފުޅުންވެސް ތިޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   އަދި ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ކުޑަކުޑަ މިހާރު ބަނދަރުމަތ ގަ ގިނަ ދަތުރުވެރިންވެސް  އްަބވަނ  

ހަ އައްޓެއްގަ، އަވ ގަ، ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ގޮތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެވެސް ވަރަށް ޮބޑު ތަސައްވަރެއް މިއ  އެތަނުގައި އެކަހަލަ ހިތް ފަސޭ 

ކ ގަ ވަރަށް ފާހަގަކުރަން ރިޟްވާންގެ ވިސްނުމާއި މޭޔަރގެ ވިސްނުމާއި އެ   ޮބޑަށް  ތަނެއް ޤާއިމްވެގެން ދިއުމަކ . އަޅުގަނޑު ވަރަށް

މި ޕެވިލިއަން ޑިޒައިން ކުރުމަށް މި ދިޔައ . ދެން ވ ހާވެސް އަވަސް މުސްތަޤްަބލެއްގަ އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނ  ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް  

ރެވިދާނެ. މި އިޢުލާން ކުރެވި މި މަސައްކަތް ނިންމުން. އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް އަގު ޮބޑެތި ޑިޒައިންތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފަރުމާ ކު

އަދި މިއަށް ވުރެ މާ ރ ތިކޮށްވެސް އަދި އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެންވެސް މިކަން ކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ވިސްނައިގެން ރިޟްވާން މިކަން ކޮށްދ ފައިވާތ ވެ ރިޟްވާނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި އެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދުނު ދެ މެންަބރުންނަށްވެސް މި ވަނ  ފުރުސަތު ދެވިފައި. އަދި އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން މި 

 ދެން.  އެކުރަން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން  ސްފުރުސަތެއް، ަބހު ފަހުއެޖެންޑާގައި ަބހުސްކުރުމަށް 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ވަނ  އަޅުގަނޑުމެން މި ޕަވަލިއަން ޑިޒައިން ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން

ޖެހެއޭ   އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން  ތިމާވެއްޓަށް. އެގޮތުން  ތަންކޮޅެއް ތަރުތ ުބ ވެގެން ގަސް  ގަސްތައް އިންދޭއިރު  ވިސްނާފައި އިންނާނެ 

އިންދާނެތަންތަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައި، ވަކި ކަހަލަ ގަސްތަކެއް އެތާ އަޅުގަނޑުމެން ގަސް    އިންދެން. އެހެން ވެގެން

އް ޖަހަން އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  ނިންމާފަ. މުޅި ރަށް ޒ ނަތްތެރިވުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް، އެގޮތުން މިހާރު ގެވަޅުތަ 
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އި ގުޅިގެން އަަބ ކުރިޔަށް ގެންދޭ، އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ނޮޅުމާއި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެނާ

އަޅުގަނޑުމެނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިޔަަށް އޮތްތާ ފެންނާނ ، ކުޅުދުއްފުށ  އަކ  ވަރަށް ރ ތި، ށް ޮބޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.  ވަރަ

ރެއްވިއްޔާ މި ޕަވަލިއަން ހަދާ ނިމުނ މަ ރަށުތެރެވެސް އިތުރަށް ރ ތިވެގެން ސާފު ތާހިރު ސިޓ އެއްގެ ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކު

 ޝުކުރިއްޔާ  ދާތަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނާނ . 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކޮންސެޕްޓް   މި  ވަނ   މި  އެޖެންޑާކޮށްފައި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމުން  ކޮންސެޕްޓް އެހެން  ހުށައެޅުމަށްފަހު  ކައުންސިލަރުންނަށް 

އަދި މި ގޮތަށް މި  ފާސްކުރުމާއިއެކ  އިޢުލާންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުމަށް. އެހެން ކަމުން މި ކޮންސެޕްޓް ކަމުދާ ކަމަށް ވާނަމަ

ވާނަމަ އެގޮތަށް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ތިޭބފުޅުންގެ   މަސައްކަތް ކުރެވި އިޢުލާނު ކުރެވި ަބޔަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް

 އަރިހުން އެދެން މި ގޮތަތް ކަމުދާކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުމަށް. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

 މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

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

ކަމަށް ވޯޓް      ކައުންސިލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިޒައިނަށް ޕޯޓްގައި ޕެވ ލިއަން އެއް ހުރިހާ މެންަބރުން ފެންނަ  ދެއްވާފައި ވާތ ވެ 

 . ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް  ހެދުމަށް ިބޑް ކުރުމަށް

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ބޭނުންވާ   • ފެސްޓިވަލަށް  ސްޕޯރޓްސް  ކޮމެޓ ގެ  އޮލިމްޕިކް  ކައުންސިލުގެ  މޯލްޑިވްސް  ޚަރަދުތައް  ބައެއް 

 ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އަޅުގަނޑު ސިޓ  ދަންނަވާލާނަން.  މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި ވަނ  އޮލިންޕިކް ކޮމެޓ ގެ ފަރާތުން ލިުބނު ސިޓ އަކާއި ގުޅިގެން.

 އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ަބރމިންގހަމްގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  8އިން އޮގަސްޓް  28އަހަރުގެ ޖުލައި ވަނަ   2022      

   .ވާ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ  31ޑިސެމަްބރު    2021ވަނަ ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގެ ކްއ ންސް ބެޓަން   22

ދުވުމަކަށްފަހު  ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކުއ ންސް ބެޓަން ރިލޭގެ  2022ޖެނުއަރ     1އެގޮތުން        

  .ވަނ  ހަމަޖެހިފައިއެވެ އަށް ތިޔަ ސިޓ ގައި ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް އެއް ޭބއްވުމަށް  18:00ން    16:00ހަމަ އެދުވަހު މެންދުރު ފަހު  

ކައުންސިލުން  ރަދުވާނެކަމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ަބޖެޓުން ތިރ ގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ޙަރަދުތައް ތިޔަވ މާ، މި ފެސްޓިވަލްއަށް ޚަ     

  .ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ

  ކޮޓަރި( 12ޭބފުޅުންގެ ހުރުން ) 22 •

  ރިފްރެ ޝްމަންޓް އަށް ހިނގާ ޚަރަދު •

  ރެފްރ  އަދި ކޯޗުންގެ މުސާރަ •

 ސައުންޑް ސިސްޓަމް  •
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ނެ މި ހަތަރު ކަންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެދިފައި މި އިނ . އެހެން ކަމުން މި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މ ގެ ތެރޭން ހަމަ ޖައްސާ 

 މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަފުޅެއް މި ކަމާއި ގުޅިގެން ދެއްކެވުމަށް ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ނިންމާލަން.  

 އި ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލައްވާ. ަބހުސްގައަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

ކުއ ންސް ބެޓަން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައި މިވަނ  އަންނަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓ ގެ ފަރާތުން  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ޭބނުންވ  ދިވެހިރާއްޖެ   ވާ ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގަ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންއަހަރު ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ކި ވުމަށްފަހު އަލުން ރ  ޖޮއިން ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އޮންނަ ގޭމްސް އޭ މ . މި ގޭމްސްގައި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކޮމަންވެލްތުން ވަ

 މިކަހަލަ ޝަރަފެއް ލިިބގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް މި ކަމުގައި

ފުރުސަތު ލިިބގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާ ކުރާކަމެއް. ދެން އެހެން ވ މަ އެކޮޅުން މި ފޮނުވާފައިން ސިޓ ގަ ަބއިވެރިވުމުގެ  

މިކޮޅުން މި ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނެނ  އެކޮމޮޑޭޝަންއާއި، ރިފްރެޝްމަންޓާއި، ސައުންޑާއި، ރެފްރ ންގެ 

ސައުންޑާއި ކަވާކޮށްދޭން ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން.  ހާ ކަމެއްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ ، އެކޮމަޑޭޝަން އާއިސެލަރ އާ. މި ހުރި

ރުފިޔާ،   3000ކޮޓަރި މި އިންނަނ ، ދެން ސައުންޑަށް ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުން އެަބ އިންދޭ    12ޭބފުޅަކަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސަން    22

އަޅުގަނޑުމެން   އިތުރަށް  އާއި އޭގެ  އެކޮމޮޑޭޝަން  ޤަޫބލުކުރަނ .  އަޅުގަނޑު  ހަމަޖައްސާލެވިދާނެކަމަށް  ސައުންޑެއް  އިންޓާނަލ ވެސް 

 ސައުންޑާއި ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . ޝުކުރިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައި މި ވަނ .  އެކަނި  ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ހަމަ  މި އެޖެންޑާގައި 

  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ މި ވަނ  ހުށައެޅުމެއްވެސް ހުށައަޅާފަ. އެކޮމޮޑޭޝަން އާއި ސައުންޑާއި އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާގޮތަށް.

 . އި އަދި އިތުރަށް ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަންަބހުސްގަ
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 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއް 

މޭޔަރ. ވަރަށް   ހަރާކާތް ފެށުމަށް. އެހެން ނަމަވެސް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވެވި ޝުކުރިއްޔާ  މި އޮތ  މި  ދުވަސްކޮޅެއް  ކުޑަ 

ތް ފަދައިން ކޮމަންވެލްތާއި އަލުން ގުޅިވަޑަިއގެން ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާއިރު، އުތުރުގެ ދެ ތަނަކަށް މި އޮތ  ޒިޔާރަ

ކޮމަންވެލްތާއި ރާއްޖެ އަލުން ގުޅެން ކޮމަންވެލްތްގެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ދެން  .  ފަރާއި ކުޅުދުއްފުށ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ. ނޮޅިވަރަން

ހުރިހާ ވޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަނ  ލިބިފަ. ވަރަށް ޮބޑު ޝަރަފެއް އެއ  ރާއްޖެއަށް އޮތް ތާއ ދު އޭގެން ފެނިގެން ދޭ. މި ހަރަކާތް 

ސް ކޮޅެއް ލިުބނަސް، ވ ހާވެސް ކުލަ ގަދަކޮށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާ ކުޑަ ދުވަ 

 އެަބ ޖެހޭ. އޭގެ އިތުރުން މި ހަރަކާތަކ  ސ ދާ ކޮމަންވެލްތް ޕޭޖުންވެސް ލައިވް ކުރާނެ އިވެންޓެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މައުލޫމާތު 

ގެ ކަންކަން ޭބނެ ވަރަށް ޮބޑު އިޝްތިހާރެއް ކަމަށް މިެބލެވެނ . އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހޯމް ސްޓޭލިެބނ . މިއ  އަޅުގަނޑުމެނަށްވެސް ލި

 ގައިޕްރޮމޯޓް ކުރަމުން ދާއިރު މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލެެއް ގޮތަށް ސްޕޯޓްސް ޓްއަރިޒަމް ގޮތަށް ދައްކާލެވިއްޖެ ކަމު

އިވެންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިިބގެން ދާނެ.   ރަށަށް މި އަންނަން ޭބނުންވާ  ނަމަވާ ފަރާތްތައް ގިނަ ވާނެ، އަދި ޮބޑެތި ކުޅިވަރު 

އް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިއ  ވަން ޑޭ ކަޕެއް. ވަން ޑޭ ކަޕެއްވެސް ނޫން. ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ދާނެ ހަރަކާތެ

   ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު. ޝުކުރިއްޔާ  މިއ . ދެން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ދު މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތުގައި ވެސް އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މި އިނ  ލިބިފަ. އެއ  އެޭބފުޅުން އެދިފައި ހުރި ޚަރަ

ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައި މި ތަކުގެ ތެރެއިން އެކޮމޮޑޭޝަން އާއި ސައުންޑްގެ ޚަރަދު  

އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަކަށް   ނ . ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެން ކަމުން، އެ ހުށައެޅުމަށްވަ

    ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  އަހަނ ، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

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

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

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

 1  ފެސްޓިވަލުގެ  ސްޕޯރޓްސް  ކޮމެޓ ގެ  އޮލިމްޕިކް  މޯލްޑިވްސް  ވާތ ވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން  ހުރިހާ       

 .ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި  ފެންނަކަމަށް   ހަމަޖެއްސުމަށް  ަބޖެޓުން  ކައުންސިލުގެ   ސައުންޑް  އަދި  އެކޮމޮޑޭޝަން  ދުވަހުގެ
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 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރުމަށް   • ބޭނުން  ވެހިކަލްތައް  ވެމްކޯގެ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުގެ  ބިންތައް  ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ބަޖެޓުން   ކައުންސިލްގެ  ތެޔޮ  ބޭނުންވާ  ވެހިކަލްތަކަށް  އެޅުމާއިމެދު  ނިންމާފައިވާތ ވެ  ޚަރަދުކޮށްގެން 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ކުރ ގެ ަބއްދަލުވުމަކުން ނިންމާފަ، ރަށުތެރޭގައި ހުރި

ކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށް. އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ެބލިެބލުމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގުނ  ޮބޑެތި ިބންތައް އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ސާފު

ވަރަށް ޮބޑު ޚަރަދެއް އެަބ ދާކަން މިކަހަލަ ކޮންމެ ިބމެއް ސާފުކުރުމަށް. އިތުރު އޮޕްޝަންތައް ެބލި އިރު، އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމ  

 ކުޅުދުއްފުށ ގަ   ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޭބނުން  ގަ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް އެކި ކަންކަމުސަރުކާރުގަ ހުރި ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް 

. އެމް.ޓ .ސ .ސ އާއިއެކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަނ  މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ބަނދަރުމަތި ސާފުކުރުމާއި ހިފެމުން އެަބދޭ 

  ހިލަތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެޭބފުޅުންގެ އެހ ތެރިކަމާއިއެކު ކުރެވެމުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ވާނެ އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  

އެއްަބސްވުމަކަ މަަސައްކަތްވެސް އާއިއެކު  ޖެޓްކުރުމުގެ  ކާނުތައް  ްބލޮކްވެފައިވާތ ވެ  ކާނުތައް  މަގުތަކުގެ  މިހުރި  ރަށުގަ  އާދެވިފަ  ށް 

ސާފުކުރުމަށް ހުރި ިބންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އެދުނ  ވެމްކޯގެ އެހ ތެރިކަމަށް. ވެމްކޯގެ އެޭބފުޅުންގެ އެހ ތެރިކަމާއިއެކު ކުރާގޮތަށް.  

ދެއްވާފަ ވަނ  މިކަމުގަ ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ލިިބގެން ދާނެކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އެޭބފުޅުން އެމް.ޑ  މިހާރު އަޅުގަނ ޑުމެނަށް 

މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމަށް  ކުޑަ  ޮބޑުތަނުން  ހަމަ  ޚަރަދުތައްވެސް  އެޭބފުޅުންގެ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު   ޕްރޮޖެކްޓެއްގަ 

ޖެޓުން އެ ވެހިކަލަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް ހިލޭ، އެޭބފުޅުންގެ ވެހިކަލްގައި އެޭބފުޅުންގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހ ގަ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބ

ކޮ ަބޖެޓުން އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެހިކަލަށް  އެޭބފުޅުންގެ  އޮތ   މި  އެޖެންޑާކުރެވިފަ  މިއަދު  ސަަބަބށްޓަކައި  އެ  ށްދެއްވާނެކަމަށް. 

ގެ ކުރިޔަށް  އެޖެންޑާގެ  ތެޔޮއެޅުމަށްފަހު  މި  އެހެންވ މަ  ގޮތަށް.  އަޅުގަނޑަށް  ންދާ  މެންބަރުން  ބޭނުންފުޅުވާ  ބައިވެރިވާން  ބަހުސްގައި 

 އިޝާރާތްކޮށްލައްވާ.  

 

 

 

 



 

16ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް هللا ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ އެ ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން  ބޭނުންވަނ  މޭޔަރވެސް  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  . އަޅުގަނޑުވެސް 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ޮބޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ މަސައްކަތެއް މި އ  ރަށު ތެރޭގަ މިހެން ހުރި ބިންތައް ސާފުކުރުން. ނިންމާފަ ހުރި  

ފުރުސަތުގަ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  އެހ ތެރިކަމާއިއެކު.  ވެމްކޯގެ  ލިުބނ   މި  ފުރުސަތު  މި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ނަމަވެސް  އެހެން 

ގެގެ އެމް.ޑ އަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ގޮތަކަށް އެހ ތެރިކަން ދޭން ނިންމާފަ އޮތ މަ. ދެން އަޅުގަނޑު އަށް އަދި ވެމްކޯވެމްކޯ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނ  މިހާރު ނިންމާފަ، އިޢުލާނު ކޮށްފަ މި ގޮތަށް ހުރި އާންމުންގެ ބިންތައްވެސް  

ތަށް އިޢުލާނުކޮށްފަ ވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްގެ ބިންތައް ސާފުނުވެ ހުރުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން. އެހެންވ މަ މިގޮ

ވ  އެންމެ އަވަހަށް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކ  ވަރަށް ކަންޮބޑުވާކަމެއް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން އެހެންހުރި ބިންތައް  

ތަށް ލިޭބ ފުރުސަތެއްގެ ޭބނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެަބޖެހޭ ހިފަން. އެހެންވ މަ ކޮންމެ ހެންވެސް މުހިންމުކަމެއް. އެހެން ވ މަ މިގޮ 

 މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުދެކެން. އެހެންވ މަ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.

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

އެހ ތެރިކަން  ކުންފުނިތަކުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ރަށުގައި  މި  ފަދައިން،  ފާހަގަކުރެއްވެވި  މޭޔަރވެސް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް 

މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮނޑުއަޅައިގެން ނުކުތްރިރު ބޭނުންވާވަރަށް އެަބ ލިޭބ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިމާވި އެންމެ ޮބޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކ   

ލް ނެތުމުގެ މައްސަލަ. މި މައްސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުނދަގުލުން މިހާރު ކުރެވިފަ މި ހުރި މަސައްކަތެއްވެސް  ވެހިކަ

 ކޮށްފަ މި ހުރ . ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ވަރަށް ތަރުތ ުބކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ކަންތައްތައް މި ރޭވުނ . އަދި 

، ހާއްސަކޮށް ކަސ ދާ މަގާއި، ފިރުދައުސް މިސްކިތް  ކަމުގައި ވިޔަސް މަގުތަކުގަ ފެން ހެދޭ މައްސަލަކަމަށް ވިޔަސްހިލަ ތޮށިޖެހުން

 ކައިރިވެސް މި ރަނގަޅުކުރެވުނ ، އަނެއްހެން ބުނަންޏާމުން ނެތް ވެހިކަލްގައިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރު

އުމަރު ކަލޭފާނުމަގު، އެމަގަކ  ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާ މަގެއް، އެހެން ނަމަވެސް އެ މަގުގެ މެދުތެރޭގަ އެއްކޮށް އެ ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އެަބ  

 ށް މުޅި ވަރަށް ގިނަތަންތަން ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ ފާހަގަވޭ. ދެން ހަމަ އެގޮތަ ށްއޮތ  ގަސްހެދިފަ ޖަންގައްޔަކަށްވެފަ. އެގޮތަ

ހިތްހަމަޖައްސާލާ ރަށަކަށް އެަބވާންޖެހޭ. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުމެ އުފާކޮށްލާ  މި ރަށަކ  ރައްޔިތުން ނު

ކަމެއް.  އިން  ފާހަގަކޮށްފަ  ޕްލޭންގަވެސް  ޔޫސް  ލޭންޑް  އަޅުގަނޑުމެން  ހެދުމަކ   މަގެއް  ރަށުގެ ވަށައިގެން  ރޯޑެއް، ނުވަތަ  ރިންގް 

 މި ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެއާޕޯޓް ފެންސްކައިރި މަގު ފެށޭނެކަމަށް. އަދި މި ހުރި ތަންތަން ސާފުކުރެވުނ މަ އެމް.ޓ .ސ .ސ އާއި ގުޅިގެން
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ދެން ވެމްކޯއާއި އެކ  ވިޔަސް ދެން އެހެންހުރި ކުންފުނިތަކާއި އެކ ވިޔަސް ރިންގް ރޯޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނަން. 

   ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާމިއަދަށްވެސް ކުރަން ރަނގަޅު  އެހެން ވ މަ މި ނިންމުމަކ  މިއަދުން

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  

ހާއްސަކޮށް ކައުންސިލަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މި ރަށުގަ  

ށް މި ލިެބމުންދާ އެކި ކަހަލަ އެހ ތެރިކަން. އެކަން ފާހަގަކޮށް  ވެމްކޯއަށާއި އެކަހަލަ އެހ ތެރިކަން ލިެބމުންދާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކަ

ތަށް އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގަ ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް މި ފުރުސަތުގަ ރައްދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ޮބޑަށް ޭބނުންވަނ  މިގޮ

ވަމުން ދާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު މިކަހަލަ އެހ ތެރިކަމެއް ނުލިިބ މި ދިޔައ . އެކި ކުންފުނިތައް ހަރަކާތްތެރި

 ކޮށްފަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ މި އެހ ތެރިކަމާ ހިސާަބށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެވިފަ މި ތިބ  މި ކައުންސިލުން

ވ . މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަަބުބން، ޤާއިމްކޮށްފަ ހުރި ގުޅުންތައް ވަރުގަދަވުމުގެ ސަަބުބން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ޮބޑު ޚަރަދެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން މެންަބރުންވެސް ފާހަގަކުރެވެވި ފަދައިން މ  ވަރަށް  

އެ ފައިސާ ސަލާމަތްވެގެން ގޮސް އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް މިމަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް  ޮބލޮކް ގްރާންޓުންވެސް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދެއް.  

އް ދިމާވެގެން ދާނެކަން. ކުރާނަމަ މި މަސައްކަތަކ  ިބޑްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު، މި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ ލަސްތަކެ

މިވ  މިހާރު ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭގޮތަށް މި އޮތ . އެހެން ވ މަ ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ގޮތް  

ކައުންސިލްގެ ދިއުމުން.  މަގުފަހިވެގެން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  އަކާއިއެކު  އެންޓަޕްރައިސް  އޮން  ސްޓޭޓް  އަދި ހަމަ  ިބންތަކާއި،   

ސާފުވެގެން މ ގެ ތެރޭގަ  ހާއްސަކޮށް ރިޟްވާންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން މަގަކަށް ނުވާވަރަށް ވިނަ ހެދި ހަޑިވެފަ ހުރި މަގުތައްވެސް  

ގަ ވިނަ ހެދި ވަރަށް އެއ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން، އުމަރު ކަލޭފާނު މަގަކ  ދެފަރާތު  ދާތ 

 ހިމަ ރޮނގަކަށް އިންނަ މަގަކަށް ވާއިރުގަ، ވާރޭ ވެހި ފެން ޮބޑުވެއްޖެނަމަ އެތަނުން ދަތުރުކުރަން ވ މަގު ނޭނގި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި

 މަގެއް އެ މަގަކ . ކަންތައްތަކާއިވެސް ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ މަގު ހާލަތު މި އޮތ . ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް ސްކޫލަށް ދަތުރު ކުރާ

. އެ މަގަކ  އެގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަގަކަށް ވާއިރުގަ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް މި ގޮތަށް ހުރިތަންތައް ރަނގަޅުކޮށް ރ ތިވެގެން ދިއުމަކ 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތުގަ މި ވަނ  ަބހުސްއަށް އެދިލެއްވި މެންަބރުންނަށް   ނުަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. މިއެޖެންޑާގަ ފުރަތަމަ  

އިވެރިވެވަޑައި ގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރެއް ަބފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެންނަމަވެސް އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން  

 . ހުރިނަމަ

   ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު 

މަސައްކަތް  މިތިބ   ޭބނުންފެވަ  ކަހަލައިން  އެކުއެކ   ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޭބނުންވަނ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް 

އަދި ރަށުތެރޭގަ   ރުތުތަކެއްކޮށްޝަރައްޔިތުނަށްވެސް  ވެސް  އް ގޮތަށް ހެދުމަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންކުޅުދުއްފުށި ސާފު ސިޓ އެ

ކުރަން މިވަނ  ފަށާފަ. ރައްޔިތުން ތިކުރައްވާ މަސައްކަތަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން   މިގޮތަށް ހުރި ތަންތަނެއް ސާފު

  ޭބނުންވާތ .

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިވަނ  ރިޟްވާންޝުކުރިއްޔާ   ކައުންސިލަރުންނަށް  އެދިލެއްވި  ފުރުސަތަށް  ފުރުސަތުގައި  ދެ  ހުޅުވާލި  ަބހުސްއަށް  އެޖެންޑާގަ  މި   .

ވެމްކޯގެ   ގޮތަށް  ކުރެވިފަވާ  އެޖެންޑާގަ  މި  ދެން  އެހެންކަމުން  އެރުވިފަ.  އަޅުގަނޑުމެންފުރުސަތު  އަޅަ  ވެހިކަލްތަކަށް  ގެން އިތެޔޮ 

 އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން ތިހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަރިހުން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
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 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

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

ކުރުމަށް   ވާތ ވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  ންމެންަބރު  ހުރިހާ        މަސައްކަތް  ިބންތައް ސާފުކުރުމުގެ  ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ޚަރަދުކޮށްގެން  ަބޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ  ތެޔޮ  ޭބނުންވާ  ވެހިކަލްތަކަށް  ނިންމާފައިވާތ ވެ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ވެހިކަލްތައް   ވެމްކޯގެ 

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

 

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ބިން   • ކުރުމަށް  ތަރައްޤ   ޕާކެއް  ކޮމިއުނިޓ   ހިމެނޭގޮތަށް  ޕާކެއް  ކުޑަކުދިންގެ  ކޮޅުގައި  އިރުމަތި  ރަށުގެ 

 ކަނޑައެޅުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުންނަތާ  ލިިބފަ  ސާމާނު  ޕާކެއްގެ  ކުޑަކުދިންގެ  އެހ ގަ  ސަރުކާރުގެ  އިންޑިއާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ 

އެސާމާނު ފުދޭވަރެއްގެ ދުވަސް މިވަނ  ވެފަ. މިހާރު އެ ސާމާނު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެަބހުރި.  

ކަނޑައަޅަންރައްޔިތުން ިބމެއް  އެަބޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް  އިންސްޓޯލް  އެތަކެތި  ތަރުތ ުބކޮށް  ގޮތަށް  ކުރެވޭނޭ  ޭބނުން  .  ނަށް 

ކުރެވިފަ މިއިން ގޮތުން އެއ  އިރުމަތި ކޮޅު ޓިވެޓް ސެންޓަރަށް  އެގޮތުން މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮށް މިއިން ިބމަކ  އެޖެންޑާ 

ވެފައިވާ ގޯތިތަކުގެ އިރުމަތިން ރިންގް ރޯޑާއި ދޭތެރޭގަ އެ އޮންނަ ިބން.  ދުޅި ިބމުގެ އުތުރުން މިހާރު އާާބއަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެ
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 އެިބން  ތަރައްޤ  ކުރެވިގެން ދާއިރު އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ އެހ ގަ ދ ފަ ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގަ ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި އެކު އަދި ާބކ  

ަބއި   މި އޮތް  އެހެންކަމުން  އޮތ .  މި  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  އެޅުމަށް  ކަނޑަ  އެިބން  ކުރުމަށް  ތަރައްޤ   ގޮތުގަ  ޕާރކްއެއް  ކޮމިއުނިޓ  

 ގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނ . އެޖެންޑާ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  

ވާހަކައެއްމ ، ޕާކަށް ިބން ކަނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ. މިކަން ވެގެން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ދައްކާ  

އް. އެ ސަރަހައްދަކ  މިހާރުވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ މ ހުން އަމިއްލައަށް ރ ތިކޮށްގެން ޕާކެއްގެ ދިއުންމ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެ

ކުރަނ  މިގޮތަށް ރ ތިކޮށް ޕާކެއް ހެދުމަކ  އެއ  އެމ ހުންނަށްވެސް    ގޮތަށް ހަވ ރު ފިންޏަށް ނުކުމެލާ ސަރަހައްދެއް. އަޅުގަނޑު ގަޫބލު

އާންމުކޮން ހުރ  އުތުރު ކޮޅުގަ ނޫނ    އްޕާކްތައަދި އޭގެ އިތުރުން އެހެން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް. މިހާރު  

ވެގެންދާ އައުން  ޕާކެއް  ކޮޅަށް  އިރުމަތި  އެހެންވ މަ  ކޮޅުގަ.  އެ  ދެކުނު  ދެކެނ .  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް  ދާނެ  ލިިބގެން  ދިރުން  ނ  

 ސަރަހައްދުގަ ދިރިއުޅޭ މ ހުންވެސް އެސަރަހައްދު ޮބޑަށް ކާރޫާބރޫ ޮބޑު އެކްޓިވް ސަރަހައްދަކަށް ހެދުމަކ  އެ ސަރަހައްދުގަ ދިރި އުޅޭ 

އަދި އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަރަށް އަވަހަށް މި ކެއް ހެދުމަކ .  މ ހުންގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއ ދު ކުރާކަމެއް އެތާ ޕާ

ހަމަ ޕާކް ހެދި ނިމިގެން ދިއުން. ކޮމިއުނިޓ  ޕާކެއް ގޮތަށް ވެގެންދިޔާމަ ކުޑަކުދިންނާއި، ދުވަސްވ  މިހުންނަށްވެސް އެތަނަށް ނުކުމެ ހިތް 

. އެގަސްތަށްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އްވ  ވަރަށް ރ ތި ގަސްތަ ޖައްސާލަން، އަނގަ ތަޅާލަން ފުރުސަތު ލިބޭނެ. ދެން އެތާ އެަބހުރި ދުވަސް

 ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލު ކުރަނ .  ޕާރކް ހެދިގެން ވަރަށް ރ ތިކޮން ޑިޒައިން

 ޅު ކެވި ވާހަކަފު ދެއް   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު 

ން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހާއްސަކޮން މިކަހަލަ ޕާކެއް އަދި މ ގެ ކުރި

 މިފަދަ ލިޭބ އެހ ތަށް އެަބޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ހިފޭނެކަހަލަ އައުޓް ޑޯ ޖިމެއްވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރު މެދުވެރިގެން ލިބިފަ. ދެން  

އަށް ރިިބމެއް ކަނޑަ އަޅާ ވަޞ ލަތްތައް ޤާއިމް ކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިވަނ  އިރުމަތި ފަރާތުގަ ޓިވެޓް ސެންޓަރ ކައި

އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާތަނުގަ ޕާރކް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ނިންމާފަ. އަޅުގަނޑު އުންމ ދު ކުރަނ   

މި ތަނަށް ފުދޭވަރަކަށް ވަގުތު ކޮޅެއް ނަގާފި މި ޕާރކް  ކަށް ަބދަލު ވެގެން ދާތަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ   ސަރަހައްދަ

ވަނ .   ހަނދާން  އަޅުގަނޑު  ހިސާުބންހެން  ލިުބން  އެއެއްޗެހި  މި  ގާތްގަނޑަކަށް  އިރުވެސް  އާދެވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އައުމުގަ. 
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. އަނެއްހެން ބުނަންޔާ މަ ކައުންސިލަށް ހަވާލު ކުރަން މި ޖެހުނ  ރަށު ތެރޭގަ ހުރި ަބއިވަރު މައްސަލަތަކެއްއަޅުގަނޑުމެނަށް ފުރަތަ

އެއްކޮ ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ފުރަތަމަ.  މިޖެހުނ   ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ފިލުވުމުގެ  ވެގެން   ށްހަޑި  ފައިނަލް 

ހޭ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްތަކަށް ވިސްނަންޖެހޭ. މިސަރަހައްދަކ  ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކަކާއި އެކ ގަ އަދި އަންނަންދެން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެ

 ޕާރކެއްވެސް އިނުން މުހިއްމު ސަރަހައްދެއްކަން. ޝުކުރިއްޔާ.ކޮމިއުނިޓ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.މެންަބރުން ޭބނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނ ނަމަ ދެވަނަ މި ަބހުސްގަ 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް هللا ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

އިންޑިއާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިފައިވާ ޕާރކް ސާމާނު މިހާތަނަށް ދިޔައިރުގަ އެއްވެސް ތަނަކުން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   

މިހާރު ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތްތަކަކ  ފެނިގެން ނުގޮސް މިހުރ  ސަަބުބތަކާއި އެކުގަ، އެހެންވެ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  

 ގޮތަކަށް އަނުބރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަވާލުވެފަ މިއަދު ކޮށްފަ މާދަމާ އެހެން

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ކުރ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭނަކާއި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން. ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭ 

، އަޅުގަނޑުމެން ޕާކުތަކަށް އެކިހިސާބުތަކުން ބިންތައް ފެށިގެންވާނ    ނޮވެންަބރ. އެހެންވ މާ އެހިސާުބން  30  ފައިނަލް ވެގެންގޮސް އެއޮތ 

ކަނޑައެޅިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓެންސ  ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރުގަ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއްމ  އެކި 

އިރުމަތި ފަރާތުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަކެއް ހުރުން. ވަރަށް ޮބޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުން    ކު ހިސާުބތަކުގަ އެހެން ދެވޭނެ ޕާ

ދުރުވުން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ އެންމެ ޮބޑު އަދި އެންމެ  އްތަކުވާއެއްމ  މިގޮތައް ހުރި ޕާކުޝަރައްޔިތުން 

ިބމެއް ގޮތުގަ. މި ިބމަށް މިހާރު މި ހުރި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ސަމާނު ލައިގެނެއް ފަޅެއް ނުފިލާނެ.    ކުހިތްފަސޭހަ ޕާ

ޑިޒައިން ކުރެވިގެން ވަރަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ ހެދިގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް   ކު މުޅި ޕާ  ށްގެ ސާމާނާ އެއްކޮއެހެންކަމުން އެ ޕާކު

ގެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވ މާ އެ ހިތްފަސޭހަކަން އެތަނަށް ގެނައުމުގަ ލިިބދިން އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ޕާކު

ވ މާ އެކި އުމުރު ފުރާގެ ޭބޭބފުޅުން ހާއްސަ ކޮމިއުނިޓ  ޕާކެއްގެ ގޮތުގަ ވެގެން ސާމާނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބފަ ހުރުމަކ . އެހެން

 ވެސް ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން.  ދިއުން އެއ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

22ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

މެންަބރު ކައުންސިލް  އެދިލެއްވި هللا. ްބދުޢައަޙްމަދު    ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުސަތުގައިވެސް  ދެ  ހުޅުވާލެވުނު  ަބހުސްއަށް  އެޖެންޑާގަ 

ކުވާއެއް ރަށުގެ އިރުމަތި ޝަމެންަބރުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަަބދުވެސް އިވޭ އެއްޗެއް، އަންނަ  

އިހުމާލު ރައްޔިތުންނަށް  ތިިބ  އަޅުގަނ ފަރާތުގަ  ދާކަން.  ހުރިހާ  ވަމުން  ރަށުގެ  މުޅި  ކުރ   މި  ަބއްޓަން  މަސައްކަތްތައް  ޑުމެންގެ 

ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް. އެގޮތުން ފާހަގަ   ކަށްހުރި ސަރަހައްދުތަ  ށްއެންމެ މަދުކޮ  އްސަރަހައްދެއް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށް ރަށުގެ އެކްޓިވިޓ ތަ

 ން އުޅޭލެއް މަދު ސަރަހައްދެއްކަން. އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަ އެޅިކުރެވުނ  އިރުމަތި ފަރާތަކ  ވަރަށް ޮބޑަށް އެކްޓިވިޓ ތައް މަދުވެފަ މ ހު

ޓިވެޓް ސެންޓަރ، ދެން ހަމަ އެއާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ އުތުރުން އަނެއްކަ ކޮމިއުނިޓ  ޕާކެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް އެއްިބމަކ   

އިންޑިއާ ހަމަ  މިތަނަކ   މިކުރަނ   ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑު  މިދަނ .  ރަނގަޅު ކަނޑައެޅިގެން  އެންމެ  އެކު  ސާމާނާއި  ކުރި  ހަދިޔާ  އިން 

 25951ލޮކޭޝަންކަމަށް. އަދި މެންަބރުންގެ ވާހަކަފުޅު ތަކުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ މިކުރެވުނ  އެގޮތަށް. މި ިބމުގެ ޮބޑުމިނަކ   

ޓ ން ފާހަގަކޮށްފަ މި އިންބިން، މި ސައިޒްގެ އަކަފޫޓްގެ ިބމެއް މ . އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތްގޮތަށް އަދި މުނިސިޕަލް ކޮމި

 މިިބން އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފަ ހުރި ސާމާނު ހިމެނޭނެ ގޮތަށް ކޮމިއުނިޓ  ޕާކަކަށް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ކަމަށް 

 ވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަ 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2



 

23ގެ   23ޞަފްޙާ:   

 

 

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

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

ރަށުގެ އިރުމަތި ކޮޅުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިއުނިޓ    ވާތ    ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން  ހުރިހާ       

ޓ ވެޓް ސެންޓަރ އަޅަން ހަމަ ޖެއްސި ިބމުގެ   މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ިބންކަމުގައިވާ  ރާ ިބމެއްގެ ގޮތުގައިޕާކެއް ތަރައްޤ  ކު

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފަ ހުރި ސާމާނު ހިމެނޭނެ ގޮތަށް   މުގައަކަފޫޓްގެ ިބ  25951އުތުރުން ރިންގް ރޯޑާއި ދޭތެރޭ އޮންނަ  

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި  ކަމަށްފެންނަކޮމިއުނިޓ  ޕާކަކަށް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 އްދަލ ވ ން ނިންމ ން ބަ 
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