c
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުޅުދުއްފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ

ބދަ
ބއްދަލުވުން  13އޭޕްރިލް  2022ވ ު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ޢާންމު ަ
ބއްވުނެވެ.
ދުވަހުގެ  10:30ގައި ތިލަދުންމަތ ދެކުނުބުރ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
 3.1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 3.2ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން.
 3.3ޚިދުމަތް  3ނަންބަރު އިމާރާތުގެ (ފެމެލ ބޭކަރ) އެގްރމަންޓް  30ޖޫން  2022އަށް ހަމަވާތވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން.
 3.4ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން
އިތުރަށް މިކަމުގައި ކުރިޔަށް ދާނެގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ:
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުނުވާ މެން ަ

00

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުން
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 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބލެހެއްޓެވ
ބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ެ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ޢާންމު ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް.

ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން
ބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ޢާންމު ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
بِسم هللا الر حمن الر حيم  ،الحمد هللا والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن واله.
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ
ޕރިލް ، 2022
ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް ،މިއަދަކ ހިޖުރ ސަނަތުން  12ރަމަޟާން ، 1443މލާދ ސަނަތުން  13އޭ ް
ބުދަ ދުވަސް .ގަޑި  ،10:30ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ، 07ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ މެންބަރުންގެ އަދަދު .07
އެޖެންޑާ؛ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،2ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،3ޚިދުމަތް  3ނަންބަރު އިމާރާތުގެ
(ފެމެލ ބޭކަރ) އެގްރމަންޓް  30ޖޫން  2022އަށް ހަމަވާތވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން .އައިޓަމް  ،4ކުނިކޮށގެ
ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް މިކަމުގައި
ކުރިޔަށް ދާނެގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން .އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން

ެދން.
އެދެން .ބަދަލެއް ގެންނަން ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުން އ ެ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް

ޞަފްޙާ 19 :ގެ 2

ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގެ
ބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ޢާންމު ަ
ހުރިހާ މެން ަ
އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 01
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
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ބދަލެއް
ބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ ،ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ަ
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ މިހާރު ހުރިހާ މެން ަ
 47ވަނަ ޢާންމު ަ
ބނުންވާ
ބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން .ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ޭ
ބނުންވާ މެން ަ
ގެންނަން ޭ
ބރެއް ނެތް ނަމަ ،ޔަޢުމިއްޔާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.
މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން
ބރުންގެ އަގުލި ި
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ މެން ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ޢާންމު ަ
ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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އެޖެންޑާ ނަންބަރު 02
• ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޑު ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖުގެ
ބނުންކުރަމުން އައި ޮ
ބރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށގަ ޒަމާނުންސުރެ ޭ
ހުރިހާ މެން ަ
ބނުންކުރަމުން އައި ފަރާތުގެ އެގުރމަންޓް ހަމަވުމުން އެތަން
ބން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނ އެކަށޭނެތަނަކަށް ނުވާތ އާއި އެތަން ޭ
ި
ބނުންވާ ވަރަށް ތެޔޮ ސްޓޯރ ނުކުރެވޭކަން
ބމުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޭ
ހުސްކޮށްފަ .އެހެންކަމުން މިވަގުތު ރަށުގަ ދޫކުރެވިފަ ހުރި ދެ ި
މިވަނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފަ .އަދި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް ރަށުގަ ހުރުމަކ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބލު ކުރެވޭ .އެހެންކަމުން ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން އަދި އެޕްރޫވް ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް މިވަގުތުން މިވަގުތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެންވެސް
ގަ ޫ
ބން
ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފަ އޮތްކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަށުގަ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓ އިތުރުކުރުމަށް ތެޔޮ ި
ބނުންކުރާ ސްޓޯރޭޖް ހުރިތަން ހޮސްޕިޓަލާއި ވަރަށް ކައިރގަ އިންވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަޔަރ
ދޫކުރުމާއި އަދި މިހާރު ފެނަކައިން ޭ
ބދަލު ކުރުމަށްވެސް އިތުރު ދެ ސްޓޯރޭޖްގެ
ބލްޑިންގ އާއިވެސް އިންވެގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރި ސްޓޯރޭޖެއް މި ސްޓޯރޭޖަކ .މިތަން ަ
ި
ބހުސްގަ
ބމެއް ފެނަކައަށް ދޫކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ފެންނާތ އެޖެންޑާ ކޮށްފަ މި އޮތ .އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަ
ި
ބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުން އެދެން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ޭ
ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޑުވެފަ އޮތް
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކޮށްލި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ދެކެނ ސްޓޯރޭޖަކ ތެލުގެ ހަރަދު މިހާ ޮ
ދުވަސްވަރެއްގަ އަގު ކުޑަކުރުމަށްވެސް މުހިންމު ނިންމުމެކޭ .އެހެންވމަ އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން
ބމެއް
ބން އޮތްތަނުން  5000އަކަފޫޓުގެ ި
ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދިފަ އޮތް ގޮތަށް ި
ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއްގެ ގޮތުގަ އެޅުމަށް ހުއްދައަކަށް އެދެން ފެންނަކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން .ހަމައެއާއި އެކު މޭޔަރުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި
ބދަލު ކުރެވޭނ
ފަދައިން ފެނަކައިގެ ތެޔޮ ތާނގި މިހާރުވެސް އެހުރ ހޮސްޕިޓަލު ކައިރ .އޭތިވެސް އެހެން ދިމާލަކަށް ަ

އަޅުގަނޑުމެން

ބމަކާއި އޭގެ އިތުރުން ތެލުގެ ވިޔަފާރގެ
ބމެއް ކަނޑައަޅައިގެންކަން ފާހަގަކުރަން .އެހެންވމަ ފެނަކައަށް ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖްއަށް ި
ި
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ބމެއް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.
ކޮންޕެޓިޝަނެއް އަންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިތުރު  5000އަކަފޫޓްގެ ދެ ި
ބން.
އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭންގެ ތެރެއިން އެކަނޑައެޅިފައިންވާ އިމުގެ ތެރެއިން  5000އަކަފޫޓްގެ ދެ ި

ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރު އަޙްމަދު އެ ހުށައެއްވި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއދު ކުރަން .އަދި އޭގެ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .މެން ަ
ބލާއިރު މި ހުރ ތެޔޮ
ބނުންވާ ދެތިންކަމެއް އޮތ .އޭގެން އެއްކަމަކ މިރަށުގަ މިހާރު ތެލުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން މި ގެންދާ ފޯމެޓަށް ަ
ޭ
ބޑު ސްޓޯރޭޖެއް ނުއެއް ނެތް .އެހެންވމަ ދުނިޔޭގަ ކަންތައްތައް
ޝެޑެއް ނޫނިއްޔާ ޑިޝްފެންސް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެކަނި ތެލުގެ މާ ޮ
ބގަ ހުރުމަކ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .އެހެންވމަ އެ
ކުރިއަށް މި ދާގޮތުން ،ތެލުގެ ސެކިއުރިޓއެއް މި ހިސާ ު
ބގަ އެންމެ ފުރަތަމަ
ބ ޖެހުމަކ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގަ ދެކެން .އޭރުން ކަންނޭގެ ފުރަތަމަ މިހިސާ ު
މަގަށް ވހާވެސް އަވަހަކަށް މިސްރާ ް
ބން އިންނަ ކޮންޕެޓިޓިވް އެޑްވާންޓޭޖް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލް ކުރެވޭނ.
ބޑު ސްޓޯރޭޖެއް ކުރިއޭޓް ކޮށްގެން އެއިން ލި ެ
މިކަހަލަ ޮ
ބން އަޙްމަދުވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ތެލުގެ އަގަށް އަންނާނެ
ބ ު
ދެންހަމަ އެއާއި އެކގަ އިތުރަށް ވާދަވެރިން އިތުރުވުމުގެ ސަ ަ
ބދަލުތައްވެސް ހަމަ ފެކްޓައިން ކޮށްލުން ރަނގަޅު މގެ ތެރެއިން .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.
ަ

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންވެސް ފާހަގަ ކުރިފަދައިން ކުޅުދުއްފުށ ސަރަހައްދު ނޫނ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެލުގެ ރިޒާވެއް
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ހުރިހާ މެން ަ
ބން ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން.
އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު .ތެލުގެ ރިޒާވެއް އެންމެ އަވަސްވާނެ ގޮތަކަށް އޮތ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓން މިގޮތަށް ި
މި ސަރަހައްދަކ އޮޑި ދޯނި ފަހަރުވެސް އެކްސެސް ޑިއުޓ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ސަރަހައްދެއް .މިހާރު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގަ ކަނޑައަޅާފަވާ
ބރު ކުރުމަށްވެސް ފަސޭހަ ސަރަހައްދެއް .އެލް.ޔޫ.ޕ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދުވަހަކުވެސް
ސަރަހައްދަކވެސް ހަމަ ތެޔޮ އެޅުމާއި ތެޔޮ ޭ
ފައިނަލް ވެދާނެ ހެނެއް .އެއ އެލް.ޔޫ.ޕ ފައިނަލް ވިޔަސް ނުވިޔަސް މި ސިޓއަކުނެތް އެހެންތަނެއް ދެއްކޭކަށް ސދާ ތެޔޮ ހަންތައް
ބހައްޓާނެ ތެލުގެ ރިޒާވެއް ހެދޭނެ ވަކި ސދާ ސަރަހައްދެއްގައޭ ކިޔާފަ .ދެން އެލް.ޔޫ.ޕ ފައިނަލް ނުވެގެން އެ އުޅެނ މަސައްކަތް
ަ
ބހަނާއަކަށް ނުހަދަ މިކަން ކުރެވޭތަން ކޮންމެވެސް
ބރަވމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާ ކުރެވޭ .އެހެން ނޫންނަމަ މިހާރު މިއ ަ
ތަންކޮޅެއް ު
ބލު ކުރަނ .ދެން ރައްޔިތުންނާއި ދުރު ސަރަހައްދަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެލް.ޔޫ.ޕ ކަނޑައަޅާފަ
ބކުން އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
ހިސާ ަ
އޮތް ސަރަހައްދަކ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ރައްކާތެރި ތަނެއް ގޮތުގަވެސް ދެކެން .އަދި އެކަން ކުރެވޭނވެސް އެތަނުގަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ބލި މަޑުކަމުން ނެއްޓިގެން ތަންކޮޅެއް ކުންފުނިތައްވެސް އަމިއްލަ
ބލުކުރަން .ދެން ތަންކޮޅެއް ދުރާލާ މިހާރު މިއިން ކޮވިޑްގެ ަ
ގަ ޫ
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ބލުކުރަން .މި އެންމެ
ބފުޅުންވެސް މިކަމަށް ޝައުގުވެރި ވެދާނެކަން އަޅުގަނޑު މިހާރު ގަ ޫ
ފައިމައްޗަށް ތެދުވެންނަ ވަގުތެއްގަ އެހެން ޭ
ދަނޑިވަޅު މި ގޮތަށް އިއުލާން ކުރުންވެސް .ދެން އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު ހުށައަޅާފައިން ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާ
ބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެން މެން ަ
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދުަ .
ބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް
ބހުސްގަ ަ
ނިމުނ .އެހެން ނަމަވެސް އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން ގަސްތުކުރަން މި އެޖެންޑާގަ ަ
ބރުން ފުރުސަތައް އެދި ލެއްވުން އެދެން.
ބނުން ފުޅުވާ މެން ަ
ބނުންފުޅުވާ ނަމަޭ .
ޭ

ދެވަނަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލު ކުރާ ގޮތުގަ ކުރިއަށް އޮތް
އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން މި ސަރަހައްދުގަ ތެލުގެ ރިޒާވެއް ހުންނަން ޖެހޭކަން .އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
ބލު ކުރާ ގޮތުގަ ތެޔޮ ރިޒާވް ހުންނަ ރަށަކަށް .މި ސަރަހައްދުގަ ރަނގަޅަށް ތެޔޮ ރައްކާ
ތަނުގަ ކުޅުދުއްފުށ ވެގެންދާނ އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
ބގެންދާނ .އެހެންނަމަވެސް
ކުރެވޭނެ އެހެން ރަށެއް ގާއިމް ކުރެވުނމަ އަސްލު މިސަރަހައްދުގެ ތެލުގެ މައްސަލައަށް އަސްލު ހައްލު ލި ި
ބހައްޓަން.
ބޖެހޭ ތެލުގެ ރިޒާވެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަ
އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގަ މިސަރަހައްދުގަ ތެލުގެ ރިޒާވެއް ނެތމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ަ
ބލާއިރު މި ހުރ  96000ލޓަރުގެ ތެޔޮ ރައްކާ ކުރެވެން އެ ތެޔޮ ޝެޑްތަކުގަ.
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތެޔޮ ޝެޑްތަކުގަ ކެޕޭސިޓއަށް ަ
ބދަލު
ބޖެހޭ އެންމެ ކުޑަވެގެން މަސްދުވަހަށް ަ
އެއ ހަފްތާއެއް ނޫނ ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ކެޕޭސިޓ .އެހެންކަމުން އެ އަދަދު އެ ަ
ބނުން ކުރަމުން އައިތަން
ބވެގެން އައި އިރު ކުރިން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ޭ
ކުރަން .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލްއަށް އިންތިހާ ު
ބނުންނުވ އެއ އެންމެ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް
އެގުރމަންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެންދާތ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް އެ ގޮތަށް ދޭން ޭ
ނުވާތ .އެވަގުތުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ތެޔޮ ރިޒާވެއް އިންނަން ޖެހޭކަން .އެހެންކަމުން އެގުރމަންޓް ހަމަވުމާއިއެކު އެ
ބން ދޫކުރަން ފެށުމަށް .އެހެންވމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ ވހާވެސް
ނިންމުން ނިންމ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާފަ އޭގެ ދަށުން ި
ބން އަޅުގަނޑަށް
ބން ހަމަޖައްސާ ހުޅުވާލަން .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖެއްސި ދެ ި
އަވަހަކަށް މި ގޮތަށް ތެލުގެ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ި
ބމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް .އެއ
ބނުން ތިން ި
ބމުގެ އިތުރަށް ،އަޅުގަނޑު އެޑް ކޮށްލަން ޭ
ފާހަގަ ކުރެވޭ ފެނަކައިން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ި
ބނުންވަނ ފެނަކައަށް .އަޅުގަނޑު
ބމެއް މި ޭ
ބން .އިތުރަށް ި
ކޮންޕެޓިޝަންއަށް މި އަންނަނ ދެ ޕާޓއަކަށް .އެއ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާ ދެ ި
ބން  5000އަކަފޫޓްގެ.
ހުށައަޅަން ތިން ި
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ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބމެއް އަޅުގަނޑަށް ނޯޓް ކުރެވުނ އޭރުގަވެސް .މ ކައުންސިލް
ބރު ރިޟްވާން ވިދާއެޅުވި ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ތިން ި
އަޅުގަނޑަށް މެން ަ
ބރު އަޙްމަދު ހުށައަޅުއްވާފައިން
މެން ަ

ބދަލު
ބން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހުޅުވާލުމަށް .އަދި ފެނަކަ ސްޓޯރޭޖް ަ
 5000އަކަފޫޓްގެ ދެ ި

ބން ދޫކުރުމަށް .އެ ގޮތަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނޯޓް ކުރެވިފަ އިނ .ރަނގަޅަށް ތޯ؟
ކުރުމަށް އެއް ި

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އާދެ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބއޮތްތޯ އިތުރަށް؟
ބރު ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމެއް އެ ަ
އެހެންވމަ މެން ަ

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

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އެންމެންވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް މި ރަށުގަ ގާއިމް ކުރެވިގެން ގޮސްފި ކަމުގާ ވަނނަމަ އެއ
ބނުން އަސްލު މި އޮތް އެޑްވާންޓޭޖް
ބށް ތެޔޮ ވިއްކޭނެ ވަސލަތަކަށް ވެގެންދާނެ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
މުޅި މި ހިސާ ަ
ބން ހުޅުވާލައިފިއްޔާމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ފެންނާނެ .އެ ސްޓޯރޭޖް ގާއިމް ކުރެވިއްޖެއްޔާމުން ތެޔޮ ވިއްކޭނެ ވިޔަފާރން
އަޅުގަނޑުމެން ި
ބމެއް ލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ ކައުންސިލްގެ
ބޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތަށް ި
އެ އޮޕޮޗުނިޓސް ފެންނާނެ .އެ ގޮތުން ި
ބން ދޫކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުޅުވާލެވިއްޖެ ކަމުގައިވަނަމަ.
މާލިއްޔާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ޖެނެރޭޓް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ި
ބފުޅުންގެވެސް ކޮންޕެޓިޝަން ވަރަށް ހައިވާނެ އަދި ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވޭތަން ފެންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ޕާޓއަކަށް
އެ ޭ
ބން
ދޫކުރެވިއްޖެކަމުގަ ވާނަމަ .ދެން އަޅުގަނޑަށް ހވަނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުމުގެ ފެނަކައަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރާނެ ި
ބޑު ނުވާނެ
ބއޭ  5000އަކަފޫޓަށް ވުރެ ޮ
ބޖެހޭހެން ގޮތެއް ނިންމަން .އަޅުގަނޑު މި ހިތަށް އަރަނ ކިހިނެއްވާނެ ާ
ސައިޒަކަށްވެސް އެ ަ
ގޮތަކަށް ނިންމުން ނިންމަން .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.
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ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބމެއް
ބދަލު ކުރުމަށް ި
ބދުﷲ .އަޅުގަނޑަށް ހވަނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރިޒާވް ަ
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު ޢަ ް
ބފުޅުން އެދޭ އަކަފޫޓަށް އަޅުގަނޑުމެން
ބދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ޭ
ބން ަ
ނިންމާފަ ،ނިންމިދާނެ ކަންނޭގެ ފެނަކައާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފަ ފެނަކައިގެ ި
ބލު ކުރާ
ލޭންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓގެ ހުއްދަ ހޯދުން .އެ ގޮތަށް ނިންމި ދާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހވޭ .އާދެ އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ގަ ޫ
ބޑު ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމް
ބރު ރިޟްވާން ވިދާއެޅުވ .ހާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށި ސެންޓަރެއްގެ ގޮތަށް ތަރައްޤ ވެގެންދާއިރު ޮ
ވާހަކައެއް މެން ަ
ބހެއްޓުމަކ އުދަނގޫ ކަމަކަށް ވާނެ .ކަންއެހެން އޮތުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކުރި އެއް މަސައްކަތެއް
ކޮށްފަ ެ
ބށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން .އެހެންނަމަވެސް އަދި މިއަދާއި ހިސާ ަ
ބރުދޫ ލި ޭ
އެއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުނ ު
ބނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ ނުޖެހިފަ .އެހެންނަމަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބނުން ކުރުމަށް ލި ޭ
ބރުދޫވެސް އެގޮތަށް ޭ
މިވަނ ކުނ ު
ބލްޑް ކުރެވޭނެ .އެފަދަ އިންތިޒާމެއް އަދި
ބނުންވާވަރުގެ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ވަރަށް ރަނގަޅު ކެޕޭސިޓއެއް އެތަނުގަ ި
މިސަރަހައްދަށް ޭ
ހަމަޖެހިފަ ނެތުމާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ނުހުއްޓޭނެކަން ޔަޤން ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ސްޓޯރޭޖެއް ކުޅުދުއްފުށގައި ހުންނަން
ބލުކުރަން .މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފަ މި އޮތ އެންމެ ހުށައެޅުމެއް .އެ ހުށައެޅުމަކ  5000އަކަފޫޓްގެ
ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
ބދަލު
ބން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ތެޔޮ ސްޓޯރ ކުރުމަށް .އޭގެ އިތުރުން ފެނަކަ މިހާރު ހުރި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖް ަ
ދެ ި
ބމަށް
ބމެއް ފެނަކައަށް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށް .މި ތިން ި
ކުރުމަށް ފެނަކައާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ފެނަކައިން އެދޭ އަކަފޫޓްގެ ި
ބރުން ވޯޓް
އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ސާރވޭގެ ހުއްދައަށް އެދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން .މި ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެން ަ
ދެއްވުން އެދެން.
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00
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ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބޑުމިން ފެނަކައާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމުމަށާއި 5000
ބމުގެ ޮ
ބނުންވާ ި
ބރުންގެ ވޯޓުން ފެނަކަ ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖަށް ޭ
ހުރިހާ މެން ަ
ބން އާންމު ފަރާތްތަކުން ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ދޫކުރުމަށް ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް
އަކަފޫޓްގެ ި 2
ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 03
• ޚިދުމަތް  3ނަންބަރު އިމާރާތުގެ (ފެމެލ ބޭކަރ) އެގްރމަންޓް  30ޖޫން  2022އަށް ހަމަވާތވެ އެކަމާއިމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބކަރ މިހާރު ހިންގަމުން އެދާ އިމާރާތް ނިކަގަސްމަގު ކަނަށްވާތާގަ އެ އިންނަ އިމާރާތް .އެ އިމާރާތުގެ
ޚިދުމަތް  3އިމާރާތަކ ފެމެލ ޭ
ބ ހަމަވޭ .އެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ އިމާރާތާ މެދު
މިހާރު އެ ކުރެވިފައިވާ އެގުރމަންޓް  30ޖޫން  2022އަށް އެ ަ
ބމަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި ވަނ .އެހެންކަމުން މި
އަމަލުކުރާނެ ނުވަތަ އެ އިމާރާތް އަޅާފަ އެވާ ި
ބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުންމަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޭ
ބހުސްގަ ަ
އެޖެންޑާގަ ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
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ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ޚިދުމަތް  3އެގުރމަންޓް  30ޖޫން  2022އަށް ހަމަވާތ މި އިމާރާތުގަ ކުރިއަށް އޮތްތަނަށް މާ ދިގު މުއްދަތަކަށް
ނުދޭ ގޮތަށް ނިންމުން ނިންމާފަ މި އިނ .އެހެންވމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭންސްތަކަށް ފުށުނާރާ ގޮތަށް 1
ބޑަށް ދޭ އަގު
އަހަރަށް އަދި އިތުރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން .އަދި އެއާއި އެކގަ ދެން އަހަރަކަށް ކުއްޔަށް ދޭއިރުގަ ި
ބޑަށް ހުށައެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ގޮތުގަ  5000ރުފިޔާވެސް ހުށައަޅަން .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.
ނުވަތަ ި

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބފުޅަކު ފުރުސަތަށް އެދިލައްވާފަ އިންކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޯޓް ކުރެވިފައެއް ނެތް؟ އިތުރު
ޝުކުރިއްޔާ ޑޭޕިއުޓ މޭޔަރ .އިތުރު ޭ
ބހުސްކުރުމަށް.
ބރަކު ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވިންތޯ؟ ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ އަދި އަޅުގަނޑު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގަ ަ
މެން ަ
ބއިން  1އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރަށް ކުއްޔަށް
އެއް ހުށައެޅުން ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމެއް އެ ަ
ބހުސްގަ ފާހަގަ
ބޑް ފެށޭ އަގަކަށް  5000ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް .މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާނަމަ އެގޮތައްވެސް ަ
ދޫކުރުމަށް އަދި ި
ބރެއް ހުރިނަމަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުން އެދެން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ކޮށްލަ ދިނުމަސްވެސް އެދެން .އިތުރު ފުރުސަތެއް ޭ

ދެވަނަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލުކުރަނ އަޅުގަނޑުމެން އެތަނަށް ކުރާ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ޑެޕިއުޓގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއދު ކުރަން .ދެން އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
ބގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް .އެހެންކަމުން
ޕްލޭން އައުމުގެ ކުރިއަށްވެސް އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަކ ކައުންސިލްއަށް އިތުރު އާމްދަނއެއް ލި ި
ޑެޕިއުޓވެސް އެ ވިދާއެޅުވި ފަދައިން  1އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއދު ކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބފަ މނ.
އެހެންކަމުން ދެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު މިވަނ ނިމިފައި .ދެ ފުރުސަތުގަވެސް އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް ލި ި
ޚިދުމަތް އިމާރާތް  30ޖޫން  2022އަށް ހަމަވާތ އަދި އިތުރު  1އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމުމަށާއި އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ
ބބަކ ދެ
ބޑްގެ އޯޕަންކުރާ އަގެއްގެ ގޮތުގަ  5000ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް .މި ދެ ހުށައެޅުމަށް އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާ ސަ ަ
ި
ހުށައެޅުމަށްވެސް އިތުރު ހުށައެޅުމެއް އައިސްފައި ނުވާތ .އެއ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށްވެސް އިތުރު ނެތުމާއި އެކު ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ
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ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ޢަލ ތާއދު ކުރައްވާފައިވާތ .މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދިނުން
އެދެން.

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބޑް ފެށޭ އެންމެ
ބރު އިމާރާތް އިތުރު  1އަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ި
ބރުންގެ ވޯޓުން ޚިދުމަތް  3ނަން ަ
ހުރިހާ މެން ަ
ކުޑަ ރޭޓެއްގެ ގޮތުގައި  5000ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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އެޖެންޑާ ނަންބަރު 04
• ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް
ވުރެ ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް މިކަމުގައި ކުރިޔަށް ދާނެގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބން ގިނަގުނަ ދަތިތަކަކާއި މި އަންނަނ
ބ ު
ބށް ވެފަ އޮތުމުގެ ސަ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުނިކޮށގެ ފާރު ނުރޭނި ގިނަދުވަސްތަކެއް މިހާ ހިސާ ަ
ބލެހެއްޓުމަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތިކަމަކަށް ވެފަ މި އޮންނަނ
ކުރިމަތި ވަމުން .ހާއްސަ ގޮތެއްގަ ކޮންމެ އިރުވާ މޫސުމެއްގަ ކުނިކޮށި ެ
ބން އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކުރެވޭކަށް ނެތް .އެހެންކަމުން
ބ ު
ބއުންޑަރ ވޯލްއެއް ނެތުމުގެ ސަ ަ
އެތަނުގައި ަ
ބޖެޓެއް ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރަށް.
ބޖެޓަކ  2މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ަ
ބވޭ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި ަ
މުހިންމު ކަމަކަށް މިކަން އެ ަ
ބދަލުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގެ އަގަށް
ބދަލުތަކާއި ތަކެތގެ އަގަށް މި އަންނަ ަ
ބޒާރުގަ ތަކެއްޗަށް މި އަންނަ ަ
އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ާ
ބނުންވާ
ބދަލުތަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން އެސްޓިމޭޓް ކުރި ރޭޓަށްވުރެ މަތިން މިކަން ވާން މި އޮތ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ޭ
މިއަންނަ ަ
ސްކޯޕަށް .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ މުހިންމު ކަމަކަށް އޮތ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވޯކް ޕްލޭންގައި އޮތްގޮތަށް ފާރު ރާނަން
ބޖެޓް އިތުރު ކުރާނ ތޯ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ފާރުގެ ކޮންސެޕްޓް އިތުރަށް ރިވިއުކޮށްފަ ސްކޯޕް ކުޑަކުރާނ ތޯ .މި ދެ
ބޖެޓްކޮށް ަ
ަ
ކަމަށް

ރިޔާޔަތްކޮށް

ބރުންގެ
މެން ަ

ބހުސް
ަ

ކުރިއަށް

ގެންގޮސް

ދިނުމަށް

އަޅުގަނޑު

އެދެން.

މި

އެޖެންޑާގަ

ބހުސްގަ
ަ

ބރުނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޭ
ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޑު
ބޖެޓަށް ވުރެ ޮ
ބޑްތައް ފާސްކޮށްފައިވާ ަ
ބފައިވާ ި
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލި ި
ބޖެޓް ކޮންޓްރޯލްއެއް ލައިގެން މިހާރު
ބން އިތުރަށް މިކަމުގަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކ މިހާރުއިން ސްކޯޕަށް އިތުރަށް ަ
ބ ު
ވުމުގެ ސަ ަ
ބބަކ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ތަކެތގެ އަގަށް އައިސްފަ ހުރި
ބޑްތަކަށް އެވޯޑް ކުރުން .ދެން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ސަ ަ
ބފަ ހުރި ި
ލި ި
ބޑަށް އިއުލާން
ބދަލާއި އެކގަ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ސްކޯޕް ކުޑަކޮށްފަ އަލުން ި
ބދަލާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކޯސްޓަށް އައިސްފަ ހުރި ަ
ަ
ބނެކަމަށް
ބފަ ހުރި އަގުތަކަށް އެކަށގެންވާވަރުގެ ކުޑަ އަގެއް ލި ޭ
ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެއަށް އެކަށގެންވާވަރުގެ ،ވާހަކައަކ މިހާރު މި ލި ި
އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުރި އޮޕްޝަންސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު އޮޕްޝަނަކަށް ފެންނަނ މިހާރު
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ބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލައިގެން އޭތި އެވޯޑް ކުރުންކަމަށް ފެންނާތ .ދެން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބޑްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ަ
ބފަ ހުރި ި
ލި ި
ބނުންވާ 1
ބޑްތައް އެވޯޑް ކުރުމަށް ބާކ މި ޭ
ބޖެޓް ކުރެވިފަ އިންއިރު މިހާރު ހުރި ި
ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް  2މިލިޔަން ރުފިޔާ ަ
ބޖެޓްކުރެވިފަ ހުރި ކޯޑްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އިތުރުކުރުމަށް ވިޔަފާރި
މިލިޔަން ނެގުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ މިހާރު ަ
ބޖެޓްގެ ތެރެއިން .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.
ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެވިފައިން ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބހުސްގަ
ބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު މިވަނ ނިމިފަ .އެހެންކަމުން ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލަން .މި އެޖެންޑާގަ ަ
ަ
ބރުންނަށް.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ޭ
ަ

ދެވަނަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ކުނިކޮށގެ ދާއިމ ހައްލެއް ގެނައުމަށް ކުނިކޮށގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ
ބޑްތަކުގެ އަގުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޯޕުން މައްޗަށް ދާތ ޑެޕިއުޓ
ތެރެއިން މިހާރު ކުނިކޮށގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ހުށައަޅާފަ ހުރި ި
ބލިއްޔަތުކަން ހުރިވަރުން އަޅުގަނޑުމެން
މޭޔަރ ދެއްވާފައިން ހިޔާލަށް އަޅުގަނޑު ތާއދުކުރަން .ދެން މގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާ ި
ބސް ދެން .ހާއްސަ ގޮތެއްގަ
ބހާއި ސާ ަ
ކުނިކޮށގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އައްސަރި ަ
ބޑަށް
ބ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮ
ބދުﷲ ކުނިކޮށި ތަރުތ ު
ބރު އަޙްމަދު ޢަ ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލް މެން ަ
ޝުކުރު ދަންނަވަން .ދެން މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ރޭވުމަށް މިގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ބޑު ހައްލެއް ގެނެސް ދެއްވާނެކަމަށް ދަންނަވާފަ .އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު މި ކުރަމުންދާ
މިނިސްޓްރންވެސް ވަނ ވަރަށް ޮ
ބލުކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުންވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
މޭޔަރ.

ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ކުނިކޮށިގެ މައްސަލަ މ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއަށް ވަންފަހުވެސް އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަ ދެކެވޭ އެއް
ބރުންވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިކަމަށް ދާއިމ ހައްލެއް ގެނައުމަކ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އަޒުމް
މައްސަލަ .އެހެން މެން ަ
ބދަލު ގެނައުމަކ
ކަނޑައަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރާނެކަމެއް .ޑެޕިއުޓ މޭޔަރވެސް ވިދާއެޅުވިފަދައިން ސްކޯޕަށް ަ
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ބޑަކަށް އަގުތައް ކުޑަވެގެންދާތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް
ބދަލު ގެނައިކަމުގައިވިޔަސް މާ ޮ
އޮޕްޝަންއެއް ނޫން މި ދަނޑިވަޅުގަ .ސްކޯޕަށް ަ
ނުފެނޭ .އެހެންކަމުން ޑެޕިއުޓ މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއދު ކުރަން .އަދި މިކަން ވހާވެސް އަވަހަށް ވާނެ ގޮތަކ
ބޖެޓު ކޮންޓްރޯލް ހަދައިގެން މިކަން ކުރުންކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެނޭ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ މިކަން
އަޅުގަނޑުމެން ަ
އެންމެ އަވަހަށް ވާން އޮތް ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއދު ކުރާކަމަށް .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރެއް
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު މިވަނ ނިމިފަ .އިތުރު ފުރުސަތެއް ޭ
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ .އާދެ ަ
ބޑު ނިންމުމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނ މިއަދު
އިންނަމަ އަދި އަޅުގަނޑު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނަން .އެއ މިކަމަކ ފުދޭވަރެއްގެ ޮ
ބރެއް އިންނަމަ ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.
ބނުން ފުޅުވާ މެން ަ
ކުނިކޮށގެ ކަންތަކުގަ .އިތުރު ފުރުސަތެއް ޭ

ފަހު ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބދަލެއް ގެންނަން ކަމަށްވާނަމަ މި
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ ،ޢާޠިފާ އަދި ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަ ކުރި ފަދައިން ސްކޯޕަށް ަ
ބޑު ޗޭންޖަސް ސްކޯޕަށް ގެނެސްގެން ނޫނ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި
ބތުން ވަރަށް ޮ
ބޑުވަމުންދާ ނިސް ަ
އަގުގަ އެއްޗެހި އަގު މިހާރު ޮ
ބލަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވަށާ ފާރު ރާނަން ނިންމާފަ މިވާ ސަރަހައްދަށް
އަގު ކުޑަވާތަނެއް ނުފެނޭ .ދެން ގާތްގަޑަކަށް ަ
ބޑު ސަރަހައްދެއް އެ ސަރަހައްދަކ .އެހެންވމަ އެތަނުގެ ވަށާއިގެން ނޫނަސް 1433
ބލާއިރު  1433ފޫޓް ދިގުމިނުގެ ފާރެއްކަމަށްޮ .
ަ
ބޑު މަސައްކަތަކަށް ވާނ ފާރުގެ މަސައްކަތް .މި މަސައްކަތުގެ
ބޑުމިނަކ .އެހެންވމަ ސްކޯޕްގަ މގަ ޮ
ފޫޓް ގާތްގަނޑަކަށް އެ ތަނުގެ ޮ
ބދަލެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅުމަށް
ބސްވުމުގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް .އެހެންވމަ މި ގޮތުން ސްކޯޕަށް ަ
އެއް ަ
ބރުން އިރުމަތި ފަރާތުން އިން ފާރު އެއްކޮށް ދުއްވާލުން .އޭރުން މިހާރު މި އިން 1433
ބނުންވޭ .އެ ހުށައެޅުމަކ ކުނިކޮށގެ އެންމެ ޭ
ޭ
ބރުފަރާތުން ކުނިކޮއްޓަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވަދެވޭނެ
ބގަ އެކަނި ފާރު ރާނާފަ ޭ
ބދަލުވާނެ  790ފޫޓަށް 790 .ފޫޓް އެއިން ހިސާ ު
ަ
ބއްދާލުން އެއ އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުން.
ގޮތަށް އެތަން ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބދަލެއް ގެންނަން ހުށައެޅުން އޭގެ މާނައަކ އިޢުލާނާއި ހުރިހާ
ބދުﷲ .މި ސްކޯޕަށް ަ
ބރު އަޙްމަދު ޢަ ް
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެން ަ
އެއްޗެއް ކެންސަލް ކޮށްފަ ދެން ޖެހޭނ އިތުރަށް ރިވިއުކޮށްފަ ދެން އެ ސްކޯޕް ކަނޑައަޅާފަ އަލުން އިއުލާނު ކުރަންށޭ .މިހާރު ސްކޯޕަށް
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ބލުމަކވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް .މިސާލަކަށް އިރުމަތި ފާރު
ބދަލުތަކާއި އެކ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްސަދު ޙާސިލް ވޭތޯ ެ
ގެންނަ ަ
ދުއްވާލާފަ ހުޅަނގު ފަރާތު ފާރު ރާނައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްސަދު ޙާސިލްވޭތޯ މ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހޭނެ
ކަމެއްކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން .އެއ އަޅުގަނޑުމެން މަޤްސަދެއްގަ މި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މި ވަށާފާރު
ބރުން ކައިރިންވެސް އެދެން.
ރާނަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމ .އެ މަޤްސަދު ހާސިލްވާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނުމަށް ހަމަ ހުރިހާ މެން ަ

ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބނުން ޑެޕިއުޓގެ އެ ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަވި ކަންތައް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭ
ބޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ އެއ ކުނިކޮށި ވަށާފާރު ފާރެއް
ކުނިކޮށްޓަށް ކޮންމެވެސް ވަރަށްގެ ހައްލެއްގެނެވުނަސް އެންމެ ޮ
ބލެހެއްޓުމަށް ދިމާވި
ރޭނިފަ ނެތުން .އެއ ހަމަ އެކި ދިމަދިމާލުން ކުނިކޮށްޓަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުނިކޮށި ެ
ބނުންވ ކުނިކޮށގެ މ އަދި އެންމެ
ބން އަޅުގަނޑުމެން ޭ
ބ ު
ބޑު އެންމެ އުނދަގޫވި އެއް ގޮންޖެހުން .އެހެންވމަ އެކަމުގަ ސަ ަ
އެންމެ ޮ
ރަނގަޅު މިނަކަށް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމުގަ އޮތ ހަމަ ދާން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް
ބވެން ނެތ
ބނުންވ .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރެއިންވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ެ
ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ޭ
ބލައި ނުގަނެވޭތި
އަޅުގަނޑުމެން މި ވަށާފާރު ރޭނުންވެސް މަޑު ޖައްސާލާފަ އެކަމަކުވެސް އެ ލަސްވާ ލަސްވުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަ
ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާއިއެކު މިރަށުގެ ކުނި ކަންތައްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ގެނެސް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނ އެ
ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ކުޑަ މިނުގަ ކުރަހައިގެންވެސް އެ ވަށާފާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިންމުވާތ ،އެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކޮންމެހެން
ބލާފަ އަޅުގަނޑަށް ހވަނ  1މިލިއަން އިތުރުކޮށްގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ
އިޢުލާން ކުރެވިގެން މި ދިޔައ .މިހާރު އަގުތަކަށް ަ
ބޖެޓް ނަގައިގެން
ކުރިގޮތުން ފާރު ރޭނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން .އެހެންވމަ އަޅުގަނޑު އެދެނ ހަމަ ހުށައެޅިގެންދިޔަ ަ
ކުރިއަށް ދިއުމަށް .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބހުސްގެ ތިން ފުރުސަތު ނިމުނު އިރު ދެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .އާދެ ަ
ބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެން ަ
ވަރަށް ޮ
ބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށްފަހު  1މިލިޔަން ރުފިޔާ ވިޔަފާރި
ބފަ މި އިނ .އެއް ހުށައެޅުމަކ ވިޔަފާރި ކުންފުނިން  1މިލިޔަން ރުފިޔާ ަ
ލި ި
ކުންފުންޏަށް ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ތެރެއިން ނަގާފަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ލުން ،މިއ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ
ބފަ މި އިނ މިހާރު
ބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ތާއދު ކުރައްވާފަ .ދެން ދެވަނަ ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތަށް ލި ި
ހުށައެޅުމެއް އަދި ކައުންސިލް މެން ަ

ޞަފްޙާ 19 :ގެ 16

ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިން ސްކޯޕް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމުން .ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ހުށައެޅުމަށް
ބނުންވާނެ އެއ
ބރެއް ޭ
ބދުﷲ ހުށައަޅާފަވާ ހުށައެޅުމަށް ،މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެން ަ
ބރު އަޙްމަދު ޢަ ް
އެއ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު މަޖދާ މިވަނ ތާއދުކުރައްވާފަ.
ބރެއް .ކައުންސިލް މެން ަ
ވޯޓަށް އަހާ ކަމަށް ވާނަމަ .އެހެންވމަ މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެން ަ
ބފަ .އެހެންވމަ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި އަހަނ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުނިކޮށި ވަށާފާރަށް
އާދެ މިހާރު މިވަނ ދެ ހުށައެޅުމަށްވެސް ތާއދު ލި ި
ބޖެޓް  2މިލިއަން ރުފިޔާއިން ނުވާތ އޭގެ ތެރެއަށް  1މިލިއަން ރުފިޔާ ،ވިޔަފާރި ކުންފުނި ކޯޑުން ނެގުމަށްފަހު ލުމަށް
ކޮށްފައިވާ ަ
ބރުން ވޯޓް
އަދި މިހާރު ސްކޯޕްއިންގޮތަށް ވަށާފާރު ރާނާ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް .މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެން ަ
ބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.
ދިނުން އެދެން .އެ ގޮތަށް ނުފެންނަ މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

02

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުން:
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ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .1ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .2ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކަށް މި އިނ މިހާރު ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ސްކޯޕް އިތުރަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ
ބރު އާމިނަތު މަޖދާ ތާއދު ކުރައްވާފައިވާ
ބދުﷲ ހުށައަޅުއްވާ ،ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަޙްމަދު ޢަ ް
ހުށައެޅުމެއް އެއ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން .ސްކޯޕް އިތުރަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ނުފެންނަ
ހުށައެޅުން .ސްކޯޕް ކުޑަ ކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެން ަ
ބރުން.
ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .1ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .2ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
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ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބޖެޓްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ކޯޑުން  1މިލިއަން ރުފިޔާ ،ކުނިކޮށި ފާރު ރޭނުމުގެ
ބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތވެަ ،
 05މެން ަ
ބޖެޓަށް އިތުރުކުރަން (ޖުމްލަ  3މިލިއަން ރުފިޔާ) ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ަ
لل رب العالمين ه
والحمد ه
ޖަލްސާ ނިމުނ.
ބައްދަލުވުން ނިންމުން
ބދަ
ބއްދަލުވުން ނިމުނ  13އޭޕްރިލް  2022ވ ު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ަ
ދުވަހުގެ  11:11ގައެވެ.
 12ރަމަޟާން 1443
 13އޭޕްރިލް 2022
ބދުﷲ
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ :އ.ކައުންސިލް އޮފިސަރ އާއިޝަތު ޢަ ް
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