c
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުޅުދުއްފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ

ބދަ
ބއްދަލުވުން  05ޖެނުއަރ  2022ވ ު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ަ
ބއްވުނެވެ.
ދުވަހުގެ  09:17ގައި ތިލަދުންމަތ ދެކުނުބުރ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
 3.1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  31ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
" 3.2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  "2022ފާސްކުރުން.
ޕޓްސް އެންޑް ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓ" އުފެއްދުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
" 3.3ސް ޯ

ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ:
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުނުވާ މެން ަ

02

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުން
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
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ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .4ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުން
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު (އަހަރ ޗުއްޓގައި)
 .1ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު (އާއިލ ޒިންމާގެ ޗުއްޓގައި)
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބލެހެއްޓެވ
ބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ެ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް.

ބައްދަލވމގެ ފެށން
ބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ِبسم هللا الر حمن الر حيم  ،الحمد هللا والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن واله.
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ
ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް ،މިއަދަކ ހިޖުރ ސަނަތުން  02ޖުމާދުލްއާޚިރާ ، 1443މލާދ ސަނަތުން  05ޖެނުއަރ 2022
 ،ބުދަ ދުވަސް .ގަޑި  ،09:17ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ، 07ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ މެންބަރުންގެ އަދަދު
 .05ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު (އަހަރ ޗުއްޓގައި) ،ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
(އާއިލ ޒިންމާގެ ޗުއްޓގައި) .އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން ،ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ؛ އެޖެންޑާ
އައިޓަމް  ،01ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  31ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ
ޕޓްސް އެންޑް ސިވިކް
އައިޓަމް " ،02ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  "2022ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް " ،03ސް ޯ
އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓ" އުފެއްދުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ބދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ
ބރެއް ވާނަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެންަ .
ބނުންވާ މެން ަ
އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭ
އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން،
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މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

03

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .3ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .4ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު
 04މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ަ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 01
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  31ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން.
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ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ،
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ މިހާރު އމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިހާ މެން ަ
 31ވަނަ ޢާންމު ަ
ބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން .އުނި އިތުރެއް
ބނުންވާ މެން ަ
ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭ
ބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބރެއް ނެތް ނަމަ ،ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭ
ބނުންވާ މެން ަ
ގެންނަން ޭ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

03

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .3ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .4ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންގެ ވޯޓުން
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  04މެން ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  31ވަނަ ޢާންމު ަ
ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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އެޖެންޑާ ނަންބަރު 02
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު  "2022ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބށް ހިންގަމުން މި އައ ކުރގެ ކައުންސިލް ހިންގަމުން އައި ހިންގާ ޤާވާއިދަށް.
މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ އަޅުގަނޑުމެން މިހާ ހިސާ ަ
ވަގުތ ގޮތުން އެ ޤަވާއިދު ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްގެން .މިހާރު މި ވަނ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ އާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލެވިފަ .އަދި
ބހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން.
ބރުންނަށް އމެއިލް ކުރެވިފަ ވާނެ ހިންގާ ޤަވާއިދު .އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް ަ
ހުރިހާ މެން ަ
ބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލަ ދެއްވެވުން އެދެން.
ބނުން މެން ަ
ބއިވެރިވާން ޭ
ބހުސްގަ ަ
މި އެޖެންޑާގެ ަ
ބލުކުރަނ ހިންގާ ޤަވާއިދު އޮތ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް.
ބރަކު ފުރުސަތަށް އެދިލައްވާފަ ނުވާތ އަޅުގަނޑު މި ޤަ ޫ
އެއްވެސް މެން ަ
ބހުސްއަކަށް ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލުމަކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން .އެހެންވމަ މިހާރު ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލެވި
އެހެން ކަމުން އިތުރަށް ަ
ބރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.
މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

03

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
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ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .3ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .4ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު  04 ،2022މެން ަ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 03
• "ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓ" އުފެއްދުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލާއިރު މި
ބލާލާއިރު އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތާނގަ ހަރަކާތްތަކަށް ަ
ބނުންވަނ ވޯކް ޕްލޭނަށް ަ
އާ ކޮމެޓއެއް އުފެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު މި ޭ
ކޮމެޓ ،މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތ .ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކ ރަށުގަ ހިންގާ
ކުޅިވަރުތަކާއި ދެން އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ރާވާ އިންތިޒާމްކުރާ ކުޅިވަރުތަކާއި ،ކުޅިވަރުތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް
ބޑަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
ރޭވުމަށްޓަކައި އަދި ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓްގެ ގޮތުގަ ،ވހާވެސް ޮ
ފަދައިން ކުރިން އަޅިގަނޑުމެންވާނ އިޖުތިމާއ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމަށް އައުޓް ސޯސް ކުރުމަށް ނިންމާފައި .އެހެން ނަމަވެސް
ވަކިން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތ ،ސްވިމިން ޓްރެކް އަދި އާޓިފިޝިއަލް ބޗްގައި ޤާއިމްކޮށްފައި އިން ދެ ފެންވަޅު މަރާމާތު
ކުރުމާއި ސާފުކުރުން ވަރަށް އަވަސް ގޮތަކަށް އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން އެކަން ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަވެފައި އޮތމަ އެގޮތަށް އެޖެންޑާ
ބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު
ބނުންވާ މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ބހުސްގައި ަ
ކުރެވިފައި މި އޮތ އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަ
ބރުން އަޅުގަނޑަށް
ބނުންވާ މެން ަ
ބޑަށް މި ކޮމެޓއަށް އައްޔަން ކުރަން ޭ
ބހުސްގެ މަރުހަލާގަ ވހާވެސް ޮ
ހުޅުވާލާނަން .އަދި ަ
ބރުން
ފާހަގަކޮށްލެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު .ދެން ކޮމެތ ހެދުމަށް ނިންމާފަ ފަހުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ކޮމެޓއަށް މެން ަ
ބޑު ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެ .އެޖެންޑާއަށް
އައްޔަން ކުރުމަށް ނިންމި ދާނެ .އެހެން ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަ ދެއްވާފަ ހުރިނަމަ ވަރަށް ޮ
ބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވެވުން އެދެން.
ބނުން މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ބހުސްގަ ަ
ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .1ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
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ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ މިގޮަތަށް ކޮމެޓއެއް އުފައްދަވަން ގަސްތުކުރެއްވ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެކޭ .ދެން އަޅުގަނޑު
ބއެއް ކަންތައްތައް މި ކޮމެޓއަށް ދާނ .މިހާރުވެސް ސޯޝަލް ސާވިސް ކޮމެޓއަކ ވަރަށް
ދަންނަވާނ ސޯޝަލް ސާވިސް ކޮމެޓގެ ަ
ބނަންޏާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މިދަނ މި ކޮމެޓއަށް.
ބއިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކޮމެޓއެއް .އަނެއްހެން ު
ަ
ބލުކުރަން މި ކޮމެޓ އުފެދުނމަ .އޭގެ އިތުރުން
އެހެންވމަ މގެތެރެއިން ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓް ވަކިވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަ ޫ
ބއިވެސް އަޅުގަނޑަށް ހވަނ ވަކި ކޮށްލެވޭނެހެން.
ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓްގެ ތެރޭން އެލްޑާލ ކެއަރ އާއި ރިލިޖިއަސް އެފެއާޒް އާއި މި ަ
އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް މި އައި ރައްޔިތުންނާއި އެކގަ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ރަށް ހިންގުމަށް ވައުދުވެގެން .އެހެންވމަ ސިވިކް
އެންގޭންޖްމަންޓަކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދގެން ކުރާނެކަމެއް .އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްކަމެއް
ބއިވެރިކުރުން .އޭގެ އިތުރުން ވެސް މޭޔަރ ދެންމެ ތި
ބޑަށް ަ
އަޅުގަނޑު ދެކެނ މގެ ރެތޭން އަޅުގަނޑު ދެކެނ އެންޖއޯތައް ޮ
ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން އަވަށްތަކުގެ ގެތަކުގެ ކައިރ ހުންނަ ޕާކްތައް އެ ގެތަކުގެ މހުން ސާފުކޮށް އެއްވެ ކުރ ޒަމާނުގެ ގޮތަށް
ބވޭނެތަންތަން އެމހުންނަށް ސާފުކޮށް ހެދޭނެ .މިހާރު ޑިވެލޮޕް ވެފަ ހުރި މޮޑެލްއެއް މި ،އެތަނުގެ މހުން
ބދަލުކޮށްލަން ތި ެ
ހިޔާލު ަ
އެމހުން އަމިއްލައަށް އެތަނެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .ހުރިހާ ކަމަކ ކައުންސިލުން އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން.
ބއިވެރިވމަ ޑިވެލޮޕްވާނ .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެންނާނ .އެހެންވމަ މި އ ވަރަށް ރަނގަޅު ކޮމެޓއެކޭ.
ކައުންސިލްގެ ކަންކަމުގަ ރައްޔިތުން ަ
އަދި އުފައްދަން ޖެހޭ ކޮމެޓ އެކޭ .ޝުކުރިއްޔާ

ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބނުންވަނ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިކް .ސްޕޯޓްސްގެ ކަންތއްތައް ހާއްސަކޮށް
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ގިނަ ޖަމިއްޔާތައް މި ކުޅުދުއްފުށ މި އުފެދިފަ ހުރ ސްޕޯޓްސްގެ ތޭރޭން .އެހެން ވމަ އެ ޖަމިއްޔާތަކާއި އޮންނަ ރިލޭޝަން ވަރށް
ބޑަށް ވަރުގަދަކުރެވިގެން ދާނެ މިފަދަ ކޮމެޓއެއް ހެދިގެން ގޮސްފިކަމަށް ވާނަމަ .ދެން އަނެއް ކަމަކަށް މި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން
ޮ
ބ މހުން އެއްވެލާނެ ޖާގަތައް ހަދަން ވެގެން ހިޔާލު ދފަ ހުރ .އެހެން ވމަ އެތަންތަން ހަދާނެ ތަނަކާއި
ހެދިއިރުވަސް ،އެ ހިސާ ު
ބއިވެރިވުން ގެނައުމަކ މުހިންމުކަމެއް .މިކަހަލަ ކަންތައްތައް
ބޑަށްގޮސް ރައްޔިތުންގެ ަ
ހަދާނެ ގޮތަކާއި ،މި ކަހަލަ އެއްޗެހި ވަރަށް ޮ
ބޑުތައް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަންނޭގެ ކޮމެޓއެއް އުފެދި އެއް ފޯކަސްއެއްގަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ގޮސްފިކަމަށް
ކުރުމަށް ވަރަށް ޯ
ބނެފި މި ތަން ތަންކޮޅެއް
ބފުޅެއް ު
ބފުޅެއް ،ސާފުކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ޭ
ވަންޏާ .އަޅުގަނޑަށް އިއްޔެގަވެސް ދިމާވި ޭ
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ބކާހާޑްތައް ހަދަން .އެނެއްހެން
ބނުންވޭ މިކަހަލަ ޯ
ބ ޭ
ބލިކް އެ ަ
ބޑަށް ޕަ ް
ބކާހާޑެއް ހަދަން .އަސްލުގަ ވަރަށް ޮ
ރތިކޮށް އެއްވަރުކޮށްލަ ދޭށޭ ޯ
ބކާހާޑް ތަންކޮޅެއް ނެގެޓިވް މާނައެއް އައި ކަމަށް ވިޔަސް ވަރަށް މުހިންމު ހާޑްތަކެއް އެއ .އެސަރަހައްދެއްގެ މހުން
ބނަންޏާ ޯ
ު
ބކާހާޑްތައް މަދުވމަ އަސްލު
އެއްވެލާ ކަންކަމާއި މަޝްވަރާކޮށްލާ ،އެ ހުންނަ ސްޓްރެސް އަސްލު ފިލުވާލަން ހުންނަ ތަކެއް އެއޯ .
ބކާހާޑަކ .އެހެންވމަ މިކަހަލަ ފުރުސަތުތައް ދެވި ކަންކަން ވާނެހެން
މައްސަލައަކ .ކުރގަ ވިއްޔާ މަގު މަތގަ އޮންނަ އެއްޗެއް ޯ
ބޑަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ
ބނަންޏާ މި ކަހަލަ ކޮމެޓއަކ ވަރަށް ޮ
އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލ .އަނެއްހެން ު
ބރުން ކަނޑައަޅަން
ބނުންވާނެ .މޭޔަރ ކަންނޭގެ މގަ މެން ަ
ބރަކުވެސް ޭ
ކޮމެޓއެއް .މިކަހަލަ ކޮމެޓއެއް ތެރެއަށް ވަންނަން ކޮންމެ މެން ަ
ބނުންވާނެ މިކޮމެޓގަ މަސައްކަތްކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ބޑަށް ޭ
ބރަކުވެސް ވަރަށް ޮ
ޖެހޭނ .ކޮންމެ މެން ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނެއް
ބދުﷲ .ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އޮތްކަމަކ ކޮމެޓގަ ކޮންމެ މެން ަ
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު ޢަ ް
ބރަކު ހަމަ ކުރގެ ކޮމެޓތައްވެސް ހުރިގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތުކޮށްފަ މި އޮތ.
ބނަމަވެސް ތިން މެން ަ
ތި ި
ބފުޅެއްގެ ދާއިރާގެ އެ ހުރިކަންތައްތައް މިސާލަކަށް އެ ކޮމެޓއަށް ހުށައަޅައިގެން ،ތަނެއް ޑިވެލޮޕް ކުރަން ވިޔަސް ،އެންޖއޯއެއްގެ
އެ ޭ
ބލަނ .ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގޭނެ ކަންނޭގެ ވަކި
ކަމެއް ވިޔަސް ހުށައަޅައިގެން ހާސިލް ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ަ
ބނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު
ބހުސް ކުރަން ޭ
ބރުންތަކެއް ކަމެއް އެކަން ވިލަރެސް ކުރައްވާނ .މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ަ
މެން ަ
އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން.
ބނުންވަނ .ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް
ބނުން ނޫންނަމަ ކޮމެޓ އުފައްދަން ވޯޓަކަށް އަހާލަން އަޅުގަނޑު ޭ
އިތުރަށް ފުރުސަތެއް ޭ
ބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން.
ފެނިލައްވާ މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

04

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

03

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .2ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .3ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .4ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި
"ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިކް އެންގޭންޖްމަންޓް ކޮމެޓ" އުފެއްދުމަށް ފެންނަ ކަމަށް  04މެން ަ
ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
لل رب العالمين ه
والحمد ه
ޖަލްސާ ނިމނީ.
ބައްދަލވން ނިންމން
ބއްދަލުވުން ނިމުނ  05ޖެނުއަރ  2022ވ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ަ
ބދަ ދުވަހުގެ  09:32ގައެވެ.
ު
 02ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443
 05ޖެނުއަރ 2022
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