
 

1ގެ   14ޞަފްޙާ:    
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/87ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހުުބދަ    ވ   2022  ޖޫން  01ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    54  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. 08:35

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ  53ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  3.1

 ވަގުތ  ގޮތުން މަގު ަބންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. 3.2

 .ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް، ަބޖެޓް ފާސްކުރުންއޮފ ސް  ނެޓްވޯރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  3.3

ތަރައްގ  ކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިނިމައިޒާން    3.4

 .ިބން ކަނޑައެޅުން

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 02 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2



 

2ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

   މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް  .3

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 53ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا بِسم
ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން   54 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443 ޛުލްޤައިދާ  02 ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ   07ގެ އަދަދު ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުނ08:35ްދުވަސް. ގަޑި  ދަުބ،  2022 ޖޫން 01

 ދް މިވަގުތުއޫއަޙްމަދު ދާކައުންސިލް މެންަބރު އަދި هللا  ޢަުބދުއަޙްމަދު ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ .05މެންަބރުންގެ އަދަދު 

ޢާންމު ވަނަ  53ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ،1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އެޖެންޑާ .އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިހުންނެވ  

ވަގުތ  ގޮތުން މަގު ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދު   ؛ 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

އޮފ ސް  ނެޓްވޯރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް،  ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް ފާސްކުރުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ؛ 4ަބޖެޓް ފާސްކުރުން.އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް   ަބދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  ނޑައެޅުން.ހަމަޖެހިފައިވާ ފިނިމައިޒާން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ިބން ކަ

  ދިނުން އެދެން. ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ގެންނަން ދަލެއްަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ވާނަމަ
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޢަދަދު:ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

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

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

ވަނަ ދައުރުގެ   ،ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  05 ވަނަ ޢާންމު   54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   53  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  53

ބޭނުންވާ   އަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންޔަޢުމިއްޔާގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން.  ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ ަބރެއް ނެތް ނަމަ، މެން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

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

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   53ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ،ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  05 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

   ވަގުތ  ގޮތުން މަގު ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރިހާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ވަގުތ  ގޮތުން މަގު ަބންދު ކުރުމާއި ެބހޭ ޤަވާއިދު އެކުލާވާލުމަށްފަހު، ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ވާނ  ހު

ރުން  މެމްަބރުންނަށް ވެސް ހިއްސާކުރެވިފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު މި ކުރަނ  ަބއްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ހުރިހާ މެމްަބ

ދަންނަވާކަށް  އިތުރަށް  ަބއްދަލުވުމުގައި   މި  ޤަވައިދު  އަޅުގަނޑު  ވާނެކަމަށް.އެހެންކަމުން،  ކިޔުއްވާފައި  ރަނގަޅަށް  ޤަވާއިދު  ވެސް 

ނުވަތަ   އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  ނުކުރަން.ޤަވާއިދަށް  ކުރަން    މާއްދާއެއް  އެއްވެސް    ގަސްދެއް  ަބހުސްގެ ބޭނުން  ަބދަލު  ފުޅުވާނަމަ 

 ގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އެހެންކަމުން ަބހުސް އަށް ހުޅުވާލަން. މަރުހަލާ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ވަގުތ  ގޮތުން މަގު   ބޭނުންވ   ަބންދުކުރުމަށް ގުޅޭ ޤަވާއިދެއް ފާސްކުރުމަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން 

އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި އޮތްއިރު، މުނިސިޕަލް ޤަވާއިދުތައް ހެދިގެން  ތަންފ ޒު ވެގެން އައުމަކ ، މުނިސިޕަލް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ދޭތެރޭގައިވާއިދާ ހިލާފްވެގެންދާ ފަރާތްތަކާއި  ކަމެއް. އަދި އޭގެތެރެއިން ޤަ  މިހާރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ

އެޅޭނެ ޖެހޭނެ ފިޔަވަޅު  ފޮލޯކުރަން  ތަކާއި  ސްޓެޕްސް  އެހުންނަ  ހަމައެއާއިއެކު  އަދި  ހުރުމާއި،  ފެންނަން  ފަސޭހައިން  ގޮތްތަކެއް   

ހަމަ  ޤަވާއިދެއް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ވަރަށް ފުރިތުމަކ   ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން.ތައް ސ ދާ ލިޔެވިފައި އޮޕްރޮސ ޖަރ

ހަމައެއާއިއެކު،ކައުންސިލް  އަދި  މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންގެ ސްޓާފުންނާއި،  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި  ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު  މިއޮތ .ޤަވާއިދު 

ވާގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން. ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި هللا މެމްަބރ އަޙްމަދު އަްބދު

 ޝުކުރިއްޔާ. 

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

މައްޗަށް އިމާރާތް ކުރެވެމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނ  އިމާރާތް ކުރުމުގައި މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން ވަރަށް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

، އެަބދޭ. އިމާރާތް ކުރެވެމުންދާއިރު ހިނގާ ިބނގާވެ އުޅޭ މ ހުންނަށާއި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ަބއެއް ފަހަރު އުނދަގޫ ތައް ކުރިމަތިވަމުންދޭ

ކަންތައްތަ މިފަދަ  މުހިންމު   ކުންއެހެންކަމުން  ވަރަށް  މިއ   އެކުލަވާލުން  ޤަވާއިދެއް  މިފަދަ  ޓަކައި  ޮބޑަށް ސަލާމަތްވުމަށް  ވ ހާވެސް 
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ދެން ހަމަ ލިޔުމުގެ ކުށެއް އަޅުގަނޑު   ކަމެއްކަމަށް ދެކެން.ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ޤަވާއިދަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާޢ ދުކުރަން.

އަށް ަބދަލުކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު   15 ތަންކޮޅު  މާއްދާގެ  ވަނަ  5ވަނަ މާއްދާގެ ބ ގެ،    9  އިސްލާހުކޮށްލަން ހުށަހަޅާލަން.  ހަމަ

 ފާހަގަކޮއްލަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއްފެނުން.  9

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

 މާފްކުރައްވާ. އަޅުގަނޑު އެ ހުށައެޅުން ހުށައެއް ނާޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިވަނ    ފުރުސަތު  ދެ  ަބހުސްގެ  އާދެ  ޢަލ .  ޢާޠިފާ  މެމްަބރ  ކައުންސިލް  މެމްަބރުންނަށް    ފުރުސަތައްޝުކުރިއްޔާ  އެދިވަޑައިގެން 

މި ޤަވާދަކ  މެމްަބރު ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން   ހުޅުވާލާކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްދެއް ނުކުރަން.އިތުރަށް ަބހުސްއަށް  އެރުވިފައި. އެހެންކަމުން،  

ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ލިިބގެންދާނެ ޙައްލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު މުގަ  ނަށް މުނިސިޕަލް ކަންކަން ތަންފ ޒުކުރުޑު މެންއަޅުގަނ

 ވަޑައިގަންނާ މެމްަބރުން ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.  އެއާއިއެކު މިޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނި ކުރަން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 



 

7ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

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

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

ރިޔާސަތުން  ، ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން  05 ފާސްވިކަމުގައި  ޤަވާއިދު  ބެހޭ  ބަންދުކުރުމާއި  މަގު  ގޮތުން  ވަގުތ  

 ނިންމެވިއެވެ. 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ހަރުދަނާ   • އިތުރަށް  ނެޓްވޯރކް  ބަޖެޓް  އޮފ ސް   މަޝްވަރާކޮށް،  މެދު  ގަތުމާ  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް 

 ފާސްކުރުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ؛ޓްގެޕޯ  24މެނޭޖެަބލް ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް    POE*5  އައި.ޓ  ސެކްޝަން އިން ލިިބފައި އިން ލިސްޓް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. 

 40،000 ؛ޕޯޓްގެ  16މެނޭޖެަބލް ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް    POE*4ން  ދެ ،  140،000 ޚަރަދަކ އަންދާޒާ ކުރާ  ޓޯޓަލް އެއަށް ދާނެކަމަށް  

  2ދާނެކަމަށް. އަދި    10،000ޖުމްލަ  ؛ ޕޯޓްގެ  5މެނޭޖެަބލް ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް    POE*5ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮއްފަ އިނ . ދެން  

ހަރަދުވާނެކަމަށް.   30،000/-ތިން ވައިފައި އެކްސެސް ޕޮއިންޓް    .ކަމަށް ހަރަދުވާނެކަމަށް ލާފާކުރެވޭ  50،000-/ފަޔަރ ވޯލް ގަތުމަށް  

 3ހަރަދުވާނެ ކަމަށް. ޖުމްލަ    30،000/-އެއް ނެޓްވޯކް އެޓޭޗް ސްޓޯރޭޖް ހޯދުމަށް    ޙަރަދުވާނެކަމަށް.  16،000/-އަށެއް ޔޫ.ޕ .އެސް  

 އަންދާޒާ ކުރެވިފައި މިވަނ .  ޕްގޮރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޯދާތަކެއްޗައް ދާނެކަމަށް  ރުފިޔާ ނެޓް ވޯކް އަ  16،000ލައްކަ  

 އެހެންކަމުން، މި އެޖެންޑާ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލަން. ކޮންމެހެން ވެސް މި މަސައްކަތަކ   މިހާރު ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް.ދެން 
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އޮފ ސް ނެޓްވޯރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދިޔުމަކ  ހަމަ ޤައިމުވެސް، އޮފ ހުގެ އިދާރ  ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 .ދެން ވަރަށް ވެސް ތަފްސ ލ  ލިސްޓެއް މޭޔަރ ދަންނަވާލައިފި ނުކުރަންޝައްކެއް  އަޅުގަނޑު   ކަމާމެދުއިތުރަށް ފަސޭހަވެ ހަލުވިވެގެންދާނެ  

ހުރިހާ ކަމަކަށް   މި ަބޖެޓް ހޯދުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައި ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް. އެހެންވ މައި، ާބޒާރުގެ އަގުތަކަށް އަންނާނެ ަބދަލުތަކާއި މި

ބަލަދުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޮފ ސް    ލް އިންކަމުގައި ވިޔަސް  ޓޯޓަރުފިޔާ    316،000  ރިޢާޔަތްކޮށް   ާބޒާރުގެ އަގުތަކަށް އަންނާނެ 

ޝުކުރިއްޔާ    އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  350،000ނެޓްވޯރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާނެ ތަކެތި ގަތުމަށް   

 މޭޔަރ. 
 

 ފުރުސަތު   ދެވެނަ 

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

ތާޢ ދުކުރަން.   އަޅުގަނޑު   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  މޭޔަރގެ  ޑެޕިއުޓ   މޭޔަރ.  ޙިދުމަތްތައް ޝުކުރިއްޔާ  ކުރަނ   ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑުވެސް 

ނެޓްވޯރކް ަބދަލުކުރުމަކ    ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެއާއި    ޝަންޑިޖިޓަލައިޒޭ  ދެމުންދާއިރު  އަޅުގަނޑުމެންއޮންލައިންކޮން  

 އެހެންކަމުން މިގޮތަށް ަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. ހަމަ ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް.

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލް ރިޞްވާން މުޙައްމަދު 

ސާފްކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އެކަމަކު އަޅުގަނޑު    އ  އަނެއްހެން ޮބޑު އަދަދެއް ނޫން.ކުރުމަށް މިޑިވެލޮޕްނެޓްވޯރކެއް    ކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޝު

މިކަމުގެ މާހިރެއްގެ ފަރާތުން ގެ،  ޭބރުފަރާތެއް   ކަމުގެ އިންހައުސް ކޮންނަށްވުރެއްމިމިގެންނަނ     ދަލުނުވަތަ ބަ   ރ ތަކެތި ހޯދާފައި މިހު

.އެއ  އިންހައުސް ކޮންތޯ    ކިހިނަކުންތޯ  އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނ ދެން     .މި ތަކެތި މި ހޯދަނ   އޮޅުން ފިލުވައިގެންތޯ

  އުފެދާތ  އަހަލ .އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ނެރަލްގެ އަރިހުން ތަފްސ ލެއް  އެރުވުމަށް ދަންނަވަން.ޖެސެކްރެޓަރ  
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  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޢާދަމް  هللا ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް  އަބްދު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ. އެލް.ޖ .އޭ  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ސިޓ އެއް  ގުޅޭ  ގެ މިކަމާ  އެލް.ޖ .އޭ  ކޮށްލާފަ.  ސޮއި  ފޮނުވިން  ވެސް  އަށް 

ޑިޖްޓަލައިޒޭޝަން ކޮންސަލްޓެންޓް ޙަސަންގެ ލަފަޔާއި އެއްކޮން މިކަންކަން ކުރިއަށް މި ގެންދަނ .އަދި ޙަސަންގެ ވަގުތު އެވޭލެަބލް 

 ތަށް އިނ  ވޯރކް އަޕްޑޭޓް ކުރާ ވަގުތު. ވާނަމަ މިކޮޅައްވެސް އެޑްރެސް ކުރާގޮ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

.  އެސް.ޖ  މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  އެސް.ޖ .  މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަސަން މިކޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އޮތ ޝުކުރިއްޔާ  

ންކަން ޤ އެލް.ޖ .އޭ އިން ވެސް ޙަސަން ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ޔަތަކެތި ހޯދާފައި މިވަނ  ޙަސަންގެ ލަފާގެ މަތިން.    ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލިފަދައިން

މި އެޖެންޑާގައި އިތުރަށް ަބހުސްއަށް ހުޅުވާކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްދެއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުން،    ވަނ .  ވަނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދ ފައި

މޭޔަރ ގަތުމަށް  އަޕްގުރޭޑްވޯރކް  އޮފ ސް  ނެޓް ،  ޑެޕިއުޓ   ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ    ކުރުމަށް  އެޖެންޑާއަށް   350،000މި 

ކައުންސިލް   މި ހުށައެޅުމަށް  އަދިކަނޑައެޅުމަށް.    ނެޓްވޯކް އަޕްގުރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް  އްަބޖެޓެ  ރުފިޔާގެ

މި ގޮތަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ މެމްަބރުން ވޯޓު   މަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހަން.ލިިބފައިވާތ  މި ހުށަހެޅުމެމްަބރ ޢާޠިފާ އަލ ގެ ތާއ ދު  

  އެދެން. ދެއްވުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2
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 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .3

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

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

 350،000  ގަތުމަށް  ތަކެތި  ޭބނުންވާ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ   އިތުރަށް  ނެޓްވޯކް   އޮފ ސް  ،ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން   05

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ހަމަޖެހިފައިވާ   • ކުރުމަށް  ތަރައްގ   ފަރާތުން  ކޮމިޓ ގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤ އަށް  އަންހެނުންގެ 
 ފިނިމައިޒާން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިނިމައިޒާން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ިބ

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފިނި   250000އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ން ވަނ  އެންމެފަހުން އެޭބފުޅުންގެ އާއްމު ަބއްދަލުވުމުގައި     ކަނޑައެޅުން.  

ދެއްކުމަށް ކައުންސިލުގައި އެޭބފުޅުން   ނުވަތަ  ތަނެއް  މައިޒާން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި. އަދި ފިނިމައިޒާން ިބނާކުރާނެ ިބމެއް

އެޭބފުޅުންނަށް ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤ  ކުރުމަށްޓަކައި   .ސަަބަބށްޓަކައި  ގޮތަށް  މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ މި  ވަނ  އެދިފައި.

 މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުންވާ ޭބފުޅުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. ިބމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ދޫކުރުމަށް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އަންހެނުން ތަރައްގ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްގ  ކުރުމަށް ަބޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ގެ ަބޖެޓެއް ޙާއްސަ ކުރެވިފައި   5ނިންމުމަކ  މިއަދު އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާކަމެއް. އެޭބފުޅުންނަށް ކައުންސިލް ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން % 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިއޮތްއިރު،އަންހެ ކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ރަށުގެ ތަރައްގ އަށް މިހެން ހުންނަ  ވަރަށް ނުންގެ   އެއ   ންގުމަކ  

ވާއިރު ފިނި މައިޒާން ތަރައްގ  ކުރުމަށް ިބމެއް ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.

ފުއްޓަރާގެ ފަރާރުން ،  އޮންނަ ިބން   ގަދޭތެރޭޕާކް ކިޔާ ގޯތ ގެ އިރުމައްޗަށް، ފުއްޓަރާ    ވިލްގިލްނ  ހިތަށްފިނިވާ މަގުގެ  އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަ

 .ޕާކެއް ގޮތުގަ ތަރައްޤ  ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފެނޭ   އާއި ދޭތެރޭގަ އޮންނަ ިބން   ގެއެޒޯން ނިންމާފަ  ންނަ ަބފަރު  މި އޮ

 ރަށުގެ އިރުމަތި ފަރާތަކ  އާންމުކޮން ހަރަކާތްތައް މަދު ހިސާބުގަނޑަކަށް ވެފައޮތުމާއި، ރަށުރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމަކަށްވޭއެއ   
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އްދުގައި ދިރިއުޅޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ރޭވިގެންދިޔުމަށް ވަރަށް އިރުމަތި ފަރާތުގެ ކަންތައްތައް ތަރައްގ ވެގެން މ ހުން އެސަރަހަ

 ޮބޑަށް އެދެން. އެހެންވުމާއި އެކ ގައި އެ ސަރަހައްދަކ  މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލަން މަޑުކޮށްލާ

ގެ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓާއި އެކ ގައި އިތުރަށް ތަރައްގ  ސަރަހައްދަކަށް ވުމުން، އެ ސަރަހައްދަކ  އިތުރަށް އަންހެނުން

މުޅި ކުޅުދުއްފުށ ގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޭގެ ޭބނުން ހިފޭނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެގެން އައުމަކ  އެ ސަރަހައްދުގެ ފަރާތްތަކަށާއި  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ދެކެން.

 އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތި މަޖ ދާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު  

ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިނި މައިޒާން   ޤ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ތަރައް

 މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އިރުމަތި ފަރާތަކ  މިހާރު ތަރައްގ  ކުރާނެ ިބމެއް  މިއަދު މިއޮތ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި. ޑެޕިއުޓ 

ނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހިތްފަސޭހަކޮށްލާނެ ތަންތަން މަދު އަދި ހަމަނެތޭ ދެންނެވިދާނެ ފަދަ ހިސާުބގަނޑެއް، އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑު ކެންޕޭ

އް ކ އްވެގެންތޯ އެއްވެސް ކަހަލަ މައިޒާން ފަދަ ތަނެއް ތި ފަރާތައުޅުންއިރު ވެސް  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އެދިލެއްވުމެއް އެއ  އިރުމަ

ވާނަމަ އަޅުގަނޑު  ކަންނޭންގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ އަށް މިކަން ދެވިއްޖެ ކަމުގައި  ނަހަދަނ . އެހެންކަމުން ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް 

 ޤ  އްދު ތަރައްޙަސަރަ   ތްހިތަށް ފިނިވާމަގު އިރުމައްޗަށް އޮ  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ  އެހެންކަމުން  .މިލިެބނ މެންނަށް  

ދެން ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެއް   އްދު އިންނާނ .ޙަމިސްރާުބ މަގުގެ އެންމެ އިރުމައްޗަށް އެސަ   ކުރުމަށް އެޭބފުޅުންނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް.

 މޭޔަރ.  ދެއްވި ފުރުސަތަށް ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑަށްވެސް އެތަން ހަމަ އެއ  ދެން ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއ ދު ކުރެވޭ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގިލްވިލް ޕާކް ދެކުނުން    ގެ  އި އޮތ  ހިތަށްފިނިވާމަގުޝުކުރިއްޔާ ކައިންސިލް މެންަބރު އައިމިނަތު މަޖ ދާ. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށަހަޅުއްވާފަ

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  އެސަރަޙައްދު  ކިޔާ ގޭގެ އިރުމަތި

 ޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ފާ ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލް 

ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެއ  ހިތަށް ފިނިވާ ގޯޅިން ފެށިގެން ރަޖަުބ މަގާއި ހިސާަބށް. އެ ދެމަގު ދޭތެރެއަށް  

ެބންޗު   ވަރަކަށް   5ގާތްގަނޑަކަށް  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓަކުން    250،000   ހިތަށް އަރަނ   އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު     ތާއ ދު.އަޅުގަނޑު ވެސް

ަބލާފައި ބ ޗް ސަރަހައްދު ތަރައް  ގެއެއ  އަޅުގަނޑުމެންދާލެވޭނ .  ހަސެޓް ކަންނޭގެ   މިލިޔަންގެ   1.6އެރ   ކުރަން    ޤ ތަޖުރިާބއަށް 

ރުފިޔާއިން އެ ޭބފުޅުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކޮށް އެަބޖެހޭ ކަންނޭގެ ަބލާލަން   250،000އެހެންވ މަ    ަބޖެޓެއް.
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އެތަނެއް   ކަހަލަ ގޮތަކަށްއެތަނެއްގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ    ިބމެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާއިރު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަަބދުވެސް މި ދައްކަނ   

ތަރައްޤ  މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތަށް، ިބންކަނޑައަޅިޔަށް ތަނުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ކުރެވޭ ވާހަކަ. އެހެންވ މާ  ޤ   ތަރައް

 ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ގެންދިއުމަކ  އަޅުގަނޑު ގަޫބލު ކުރާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން އަސްލު ނުގެއްލޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެިބން

 ކުރުމަށް ހެދުމަކ  ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން. އަޅުގަނޑުމެން ިބން ދައްކާފަ އެޭބފުޅުންނަށް އިންސްޓްރަކްޝަން ދޭންޖެހޭނެ އެތަން 

ށް. އެހެންނޫކަމަށް ވާނަމަ އެއްކޮށް ހުރިހާ ގަސްތަކެއް ކެނޑުމުން ހިތައްފިނިވާ މައިޒާނަކަށް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑަކަށް ތަރައްގ  ކުރާނެ ގޮތަކަ

ރިއާއެއްގައި ެބންޗުތަކެއްހަދާ  ހިއެއް ނުވޭ އެހާ ޮބޑު އޭރިއާއަކަށް ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން ފާހަގަ ކުރެެެއްވި ފަދައިން އެހާ ބޮޑުއޭ

، ހިތަށްފިނިވާ މަގުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ، އެ ްބލޮކްއެއްކޮން ކުރެވޭނެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ަބޖެޓެއްހެން. ކުޑަކުޑަ ފިނިމައިޒާނެއް  

ގައި، އެތަނަށް އެޭބފުޅުންގެ ހުރި ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެދޭނަން އިތުރަށް އަންހެނުން ކޮމިޓ    ވަރުގެ ަބޖެޓެއް ނޫން ކަން ފާހަގަކުރަން.

ކުރިން. ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް  ކޮށްލަން  ޝެއާރ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކޮންސެޕްޓް  ަބހުސްގައި   ވިސްނުމާއި  އިތުރަށް  އެޖެންޑާގައި 

 ހުޅުވާލަން.ަބއިވެރިފުޅުވާ ޭބފުޅުންނަށް ފުރުސަތު 

 ފުރުސަތު   ދެވެނަ 

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު  

ވަރަކަށް ފޫޓަށް ހަދާ ރަޖަުބ މަގާއި ހަމަޔަށް ދަމާލަން.   20ފެށިގެން އިރަށް  ހިތައް ފިނިވާ ގޯޅިން    ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލާ ހުށަހެޅުމެއް 

ނުވަތަ ބެންޗުތަށް   ވަތަ ގެތަކާ ޖެހިގެން އިންނަ މަގާއި ކައިރ  ޕާކްސަަބަބކަށް ވަނ  ،މުސްތަގުަބލުގައި ޭބރު މަގަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނު

ހޭޅި ފަށުގައި ހުންނަ ގަސްތައް ޮބޑަށް އައ މަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެސަރަޙައްދުގަ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފައްސޭހަވެގެން ދާނެހެން. ދެން  

ށް ހ ވަނ  މިތަން އިތުރަށް ޒ ނަތްތެރި ވެގެން ދާނެހެން.ޝުކުރިއްޔާ  ނުކަނޑަވުން ވެސް އެކަށ ގެންވޭ. އެގޮތަށް ދަމާލެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑަ

 މޭޔަރ. 

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

ޕާކެއް ކަނޑައެޅުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. އަދި ން ިބމެއް  އިރުމަތި ފަރާތު  އެޅުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިފަދަ 

ރިޟްވާންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެތަނުގައި ޕާކެއް ހަދާއިރު އެތަނުގައި ހުރި ޮބޑެތި ގަސްތަކާއި އެތަނުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެ 
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އަޅުގަނޑު ނޑުވެސް ވަރަށް ޭބނުންވާކަމެއް. އާދެ އފަދަ ގޮތަކަށް އަދި އަސްލު ފ ލިން އަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ޕާކެއް ހެދުމަކ  އަޅުގަ

އް ހިތުން އަންހެނުން ކޮމިޓިން މިފަދަ ޕާކެއް ތަރައްޤ  ކުރަން ނިންމުމަކ  އަންހެނުން ޚާއްސަކޮށް ދަރިންނާއެކު ގޮސް އިށިއިދެލާނެ ތަނެ 

  ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހެދިގެން ދާނެކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ އުންމ ދަކ  މި ޕާކް ވަރަށް އަވަހަށް ވުޖޫދު ވެގެން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުށައެޅުމަކ    ހުށައެޅުއްވި  ރިޟްވާން  ޭބނުންވަނ   އަޅުގަނޑު ސާފްކޮއްލަން  ފިނިވާ  މިވަގުތު  މަގާއި ހިތައް  ރަޖަުބ  ފެށިގެން  މަގުން 

 ހިސާބަށް، ޮބޑަށް ގޭތަކާއި ކައިރިއަށް އިންނަ މަގުގެ އިރުމަތި ފަޅިން ޕާކެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް. ޑެޕއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ 

 ހުށައެޅުމެއްތޯ ސާފްކޮއްލަން ބޭނުން. ހުށައެޅުން މި ހުށައެޅުމާއި ތަފާތު ތޯ ނުވަތަ އެއ  އެއް 

 ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ  

 ހުށައެޅުމަކ . އެއް ހުށައެޅުމެއް ގާތް ގަނޑަކަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެސަރަޚައްދަށް އެހެންވ މަ މިސަރަހައްދަށް މާނައަކ . އެންނު. އެހެންވ މަ އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ލިސްޓެއް ނުކުރާނަން.  

އޮތްގޮތަށް ހުށައެޅިފަ  އެޖެންޑާއަށް  މިހާރު  އެހެންވ   ފޮނުވާލާނ .  ކުރަހާލުމަށްފަހު  ކުރެހުމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ފިނިވާމަގު  ދެން  ހިތަށް 

 އެޭބފުޅުންނަށް  އަންހެނުން ކޮމިޓ ން ފިނިމައިޒާނެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށްދެކުނަށް ގިލްވިލާ ޕާކް ކިޔާ ގޭގެ އިރުމަށްޗަށް އޮތް ސަރަޙައްދު 

މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާ އަލ  ތާއ ދުކުރައްވާފަވާކަމަށް، މާއްފު ކުރައްވާތި ކައުންސިލް މެންަބރު މަޖ ދާ   ހަވާލުކުރުން.

ވޯޓް  މެންަބރުން  ފެންނަ  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  އެ  މިހުށައެޅުން  އެހެންކަމުން  ފާހަގަކޮއްލަން.  އަޅުގަނޑު  ކުރައްވާފައިވާކަން  ތާއ ދު 

 ން.ދެއްވުން އެދެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:



 

14ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރޑެޕިއުޓ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

އަންހެނުން ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓ ގެ ފަރާތުން ފިނި މައިޒާނެއް ތަރައްޤ    ދެއްވާފައިވާތ ،މެންަބރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    05

ރިޔާސަތުން  ކުރުމަށް   ފާސްވިކަމަށް  ިބން  ސަރަޙައްދުގެ  އޮތް  އިރުމަށްޗަށް  ގޭގެ  ކިޔާ  ޕާކް  ގިލްވިލާ  ދެކުނަށް  ފިނިވާމަގު  ހިތަށް 

 . ނިންމެވިއެވެ

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާުބން ަބއްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .    ވެސްމައްސަލަ  4މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު    މިހާ ހިސާުބން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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