
 

 

  
  

 

 

1ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  
   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

  YM/2023/5ޖެމްސް ނަންބަރު:

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   73ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   އަންގާރަ  ވ   2022  އޮކްޓޯބަރ  19ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    73  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ރ ތިގަސްގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ    10:00

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 .  ފާސްކުރުން ބަޖެޓް  މަޝްވަރާކޮށް ކުރުމާއިމެދު  މަރާމާތު ފިރުދައުސް  މަސްޖިދުލް 3.1

  ދޫކުރުމާއި  ބިން   ވިއްކުމަށް  ތެޔޮ   ރައްކާކުރުމަށާއި   ތެޔޮ   ފަރާތުން   ހުޅަނގު  ފެރ ޓާމިނަލްގެ   ތަރައްޤ ކުރެވުނު   އަލަށް  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  3.2

 .  ނިންމުން ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު

  ކުރުމާމެދު    އައުޓްސޯސް   ހެދުމަށް  ކިއު .އޯ.ބ   ތައްޔާރުކުރުމާއެކު   ކުރެހުންސެޓް  ޑިޒައިންކުރުމާއި  އޮފ ސް   އާ  ކައުންސިލްގެ  3.3

 .   ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 

 . ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ހޯދުމާއިމެދު ނެގޭނެގޮތެއް ކައުންސިލަށް  ހިޔާ ދަތުރު   ކުރ ގެ އިންވެގެންއޮތް އެތުމާއާއި ބަނދަރު 3.4

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަޙުމަދު  ޢަލ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .3



 

 

  
  

 

 

2ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  .5

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

 ދާމަޖ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     73ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލ  ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  73ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل  رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ    73  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ 

  ދަ ބު ،    2022  ސެްޕޓެންބަރ  19،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ރަބ ޢުލްއައްވަލް  23  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

އެޖެންޑާ   .07 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    10:00 ދުވަސް. ގަޑި 

  އަލަށް   ، ކުޅުދުއްފުށ ގައ2ި. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  މަޝްވަރާކޮށް  ކުރުމާއިމެދު  މަރާމާތު  ފިރުދައުސް  މަސްޖިދުލް  ، 1އައިޓަމް  

  . ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ދޫކުރުމާއި  ބިން  ވިއްކުމަށް  ތެޔޮ  ރައްކާކުރުމަށާއި   ތެޔޮ  ފަރާތުން  ހުޅަނގު  ފެރ ޓާމިނަލްގެ  ތަރައްޤ ކުރެވުނު

 ކުރުމާމެދު   އައުޓްސޯސް   ހެދުމަށް  ކިއު .އޯ.ބ    ތައްޔާރުކުރުމާއެކު  ސެޓްކުރެހުން    ޑިޒައިންކުރުމާއި  އޮފ ސް  އާ  ، ކައުންސިލްގެ 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

އައިޓަމް  ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް އެޖެންޑާ  ބަނދަރ4ު.   ނެގޭނެގޮތެއް  ކައުންސިލަށް  ހިޔާ  ދަތުރު  ކުރ ގެ  އިންވެގެންއޮތް  އެތުމާއާއި  ، 

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ހޯދުމާއިމެދު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތ  

 



 

 

  
  

 

 

3ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  .4

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

 ދާމަޖ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    73ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަރުން    06

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   މަރާމާތު   ފިރުދައުސް   މަސްޖިދުލް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފުދޭވަރަކަށް  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސްއަށް ދިމާވަމުން މިއަންނަ މައްސަލަތައް ދިމާވާތާ  

ގެ ދަށުން ދޮރުތަކު ބޮޑެތި ތިރ ގަ ހުރި  ލ ކުވުމާއި،    ދޮރުތަކުން ވާރޭ ވެހުމާއި، އަދި ޝ ޓުން ފެންގިނަ ދުވަސްވެފަ މިވަނ . އެތަނުގެ މަތ ގަ ހުރި 
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އަދި އިތުރަށް މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގަ ހުރި ގާޑެން ލައިޓްތައްވެސް ހަލާކުވެ މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފަވުމާއިއެކ    ފެން ވެއްދުމާއި   ވިއްސާރަ މޫސުމުގަ

 ޝ ޓަށް އިއުލާނުކޮށް، ބ ލަންވެރިން ހޯދުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ . ލަފާކުރެވޭ  ތައްޔާރުކުރެވުނު މައުލޫމާތު

ދާނެ ތަނެއްގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރެވިފަ މިވަނ . އަދި މި ލާރި ނެގި 

ކުރައްވާފަ ތުގަ ޯޕޓް ެޕވިލިއަންއަށް މި އަހަރު ބަޖެޓްކޮށްފަ އިން ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މި ލާރި ނެގިދާނެކަމަށް ފިނޭންސް ސެކްޝަންއިންވެސް ފާހަގަ ގޮ

 މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އެހެންވ މަ ވަނ . 

     ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމުގެ މަޝްވަރާގައި އަޅުގަނޑު އަދި އިތުރުކޮށްލަން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

މަސްޖި އެގޮތުން  މަރާމާތުކުރަމުން.  ދޭ  އެބަ  މިސްކިތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ޚަރަދުގަ  ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލުން،  މިހާރުވެސް  ދުލް  ބޭނުންވޭ، 

ގެ  މަރާމާތު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެއ  ފުދޭ ވަރަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަރާމާތެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން   ހަޟާރާތުގެ 

މިސްކިތްތަ ގިނަ  ވަރަށް  އެއްކޮށް  އިސްނެންގުވުމާއި  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލް  އަދި  އިސްނެންގެވުމާއި  މޭޔަރގެ  އައިފަހުން،  އި ކާ ކައުންސިލް 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އިން   ، ހިނަވާގެތައް ދަނ  މަރާމާތު ކުރަމުން. ކައުންސިލް މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

މަ އަދި ފަހުން ހެދިފަ މި ކަމަށް މާ ބޮޑު އަޅާލުމެއް ދެމުން ނުދާކަން. މި މިސްކަތްތަކަކ  ވަރަކަށް ކުރ  ޒަމާނު ހެދިފަ ހުރި މިސްކިތްތަކެއް ވ މި

ލަ. ދެން މި ހުރި މިސްކަތްތަކުގަވެސް މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކ  މ  ދޮރުތަކުން ފެން ލ ކުވުމާއި އަދި ކަނޑަކަނޑައިގެން ދިއުމާއި ކުލައިގެ މައްސަ

 ފަންޑުންވިޔަސް އެހެން ފަންޑަކުން ވިޔަސް މައްސަލަތައް އަސްލު ހަގ ގަތުގަ މ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އިން ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ބަޖެޓެއް، ޒަކާތު

ތަކެއް ކަމަށް ދ ގެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . އެހެން ނަމަވެސް މިކަންކަމަކ  ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުރި ކަންތައް

ކަމަށް ޚަރަދުކުރަން މި ނިންމަނ . ދެން އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވާތ ވެ، ވަރަށް އަވަހަށް މިކަންކަމަށް އެޓެންޑް ވާން ޖެހޭތ ވެ ކައުންސިލުން މި

ބެމުން. އެ ފާހަގަކޮށްލަން މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތަށް ހަމަ އެކަނި ކައުންސިލަކުން ނޫން، އާންމު ބައެއް ފަރާތްތަކެއްގެ ގިނަ އެހ ތަކެއް ދަނ  ލި

މަސްޖި ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އިތުގޮތުން  އަދި  ފިރުދައުސްގަ  އެއްބާރުލުން ދުލް  ރައްޔިތުންތަކެއްގެ  ގިނަ  ކުރުމަށްވެސް  އޭސ   މިސްކިތްތައް  ރު 

ކަ  މިސްކިތްތަކުގެ  ހަމަ  ވަރަށް  ކަރަދުކުރާ  ކަންކަމުގަ  އެހެން  ކައުންސިލުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ފުރުސަތުގަ  މި  ހަމަ  އަދި  ންކަމުގަ  ލިބިފައިވާކަން. 

 ޯޕޓް ަޕވޭލިއަން ބަޖެޓުން އެއް މިލިއަން ނެގުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ޚަރަދުކުރާކަން. ދެން މޭޔަރވެސް ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އިސްލާމިކް    ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ ކައުންސިލް މެނަބރު ޢާޠިފާއަށް ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން

ވާނެކަމުގެ  މިނިސްޓްރ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް އެދުމުން މިނިސްޓަރ ވަނ  ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެކަމުގަ ދެއް
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ޔާ ވަނ  ޚަރަދުވެގެން ގޮސްފަ. އާދެ ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު މިލިއަން ރުފި  1.5ޔަގ ންކަން ދެއްވާފަ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަރާމާތަށް  

 އަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ އަށް  

 ފުރުސަތު    ދެވަނަ 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ 

ހުށައެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދުގެ  މޭޔަރ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ކަށް ތި ދެއްވާ  ވާހަކަފުޅަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނ ، މޭޔަރގެ ޒައާމަތުގަ މިސްކަތްތަކުގެ ކަންތައްތަ

މުގެ  އްޔަތުކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ . ހާއްސަކޮށް މި ކައުންސިލުން މިކަހަލަ ބޮޑު މަރާމާތެއް ކުރަމުން މިދަނ  މޭޔަރގެ އިސްނެންގެވުއަހަމި

ޅުގަނޑަށް  މަތިން ހަމަ މިސްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް. ހާއްސަ އިސްލާމ  ވަހުދަތު ދިރުވުމަށް މޭޔަރ ކުރައްވާ މަސައްކަތޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ . އަ

ތަކުންވެސް ޔަގ ން މި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މި ވާހަކައަށް ތާއ ދުކުރައްވާނެކަން. ދެން އަދި ހާއްސަކޮށް ފިރުދައުސް މިސްކިތަށް އަމިއްލަ ފަރާތް

ދަންނަވާލަން.    ރާކަން ގަނޑު ތާއ ދު ކުވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއްވެސް ކުރައްވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި އެއާއިއެކ  މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅު

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސްގެ މަރާމާތުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ . އިތުރު މެނަބަރެއް ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ ނެތުމުން  

ފާހަގަކުރި އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ޕޯޓް  މަސައްކަތަށް  ގޮތުގަ  ތަނެއްގެ  ނާގާނެ  އެބަޖެޓް  އަދި  ފާސްކުރުމާއި  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  މިލިއަން  އެއް  ހެން 

 ެޕވިލިއަންއަށް ބަޖެޓްކޮށްފަ އިން ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނެގުން. އެގޮތަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 



 

 

  
  

 

 

6ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  .4

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

 މަޖ ދާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ންސިލްކައު ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމާއި   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 06 

 .ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓްކޮށްފަ އިން ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނެގުމަށްއަދި އެބަޖެޓް ނާގާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ ޯޕޓް ޕެވިލިއަންއަށް 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ތެޔޮ   ރައްކާކުރުމަށާއި   ތެޔޮ   ފަރާތުން   ހުޅަނގު   ޓާމިނަލްގެ   ފެރ    ތަރައްޤ ކުރެވުނު   އަލަށް   ކުޅުދުއްފުށ ގައި  •

 .   ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ދޫކުރުމާއި   ބިން   ވިއްކުމަށް 

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަދު އެޖެންޑާ މ ގެކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ބައްދަލުވުމެއްގަ މި ސަރަހައްދު ތެޔޮ ބިންތަކަކަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ނިންމާފަ. އެހެން ނަމަވެސް މި

ސާވޭކޮށްގެން ބެލި ބެލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އަދި ކުރެވިފަ މި އޮތް ސަބަބަކ  އަޅުގަނޑުމެން އެތަން  

ްޕލޮޓް.   4ނ   މުސްތަގްބަލަށް ވިސްނާފަ ބިން ބޭރުން ވިއްކި ގެންދާއިރުވެސް ރަނގަޅުގޮތަކަށް ތަރުތ ބު ކުރުމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބެ

ްޕލޮޓް، އިތުރު   1ޖެހިފަ އޮތް ބޭނުމަށް ބަލާއިރު  މިހާރު  ގެ ތެރެއިން  ޕްލޮޓް   4ްޕލޮޓް. އަދި    1އަކަފޫޓްގެ    4500ޕްލޮޓާއި    3އަކަފޫޓްގެ    4000

އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން، އެއ    ފެނަކައިގެ ސްޓޯރޭޖް  ގޮތެއް. އެއ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނަކައަށް ހާއްސަކުރުން ނޫން  ގޮތެއް ނެތް  ފަޔަރ  އެއްވެސް 

އިމާރާތް އިންވެގެން ހުރި ސަރަހައްދެއްގަ އެތަން މި ހުރ ، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކާ ވާފަދަ ހާލަތެއްގަ. އެހެންކަމުން  އިމާރާތާއި އުފަންހިޔާ 

ން ނޑުމެން ބި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް އެއ  ފެނަކައިގެ ސްޓޯރޭޖް ބަދަލުކުރުން. އަދި އެބޭފުޅުން ތިބ  އެކަމަށް ތައްޔާރަށް، އަޅުގަ

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި.   އެ ސްޓޯރޭޖް  ތެޔޮ ސްޓޮކް  ދައްކާއިރަށް  ފެރ ގެ  އާރް.ޓ .އެލް  އެމްޓ ސ ސ ގެ  އެބައޮތް  އެދިފަ  ޖާގައަކަށް  ްޕލޮޓަށް  އަނެއް 

ތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި. އެމްޓ ސ ސ  އާރް.ޓ .އެލްއަކ  ސަރުކާރުން ސ ދާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގާ ރައްޔި

ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހިނގާ މުހިންމު މަޝްރޫއެއް. އެހެންކަމުން އެ މަޝްރޫއުގެ މުޅި ތިލަދުންމަތ ގެ  ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް  

 ސްޓޮކް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި. ހއ އަދި ށ އަތޮޅާއިވެސް ގުޅޭ މައި ހަބަކ  ކުޅުދުއްފުށި. އެހެންކަމުން އާ.ޓ .އެލްއިން ބޭނުންވަނ  މި ތެޔޮ

އާރް ބޭނުންނުވާތ   ބަރޯސާވާން  ތެލުގަ  ކުންފުންޏަކަށް،  އެހެން  ވިޔަފާރިޔަކަށް، ނުވަތަ  އަމިއްލަ  ފަރާތަކަށް، ނޫނ   އެހެން  .ޓ .އެލްގެ އެބޭފުޅުން 



 

 

  
  

 

 

7ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

އްޓަން އެބޭފުޅުން ބޭނުންވަނ . ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިރަށުން ތެޔޮ ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެތެޔޮ ސްޓޮކް ކުރެވިފަ ބަހަ

ގައެއް ހޯދާ  ބެހެއްޓޭނެ ޖާގައެއް ނުދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހި ނުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ސަރަހައްދ  އެހެން ރަށަކުން ޖާ 

އަކަފޫ  ނުވަހާސް  އޮތ   އެދިފަ  އެބޭފުޅުން  އަދި  އޮތ .  ނަމަވެސް  ގޮތަށް  އެހެން  އެދަނ .  ބަންނަމުން  ޓޭންކްތައް  އެބޭފުޅުން  ޖާގައަކަށް.  ޓްގެ 

ހާއްސަކޮށްލެވޭކަން. އެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަކަފޫޓްގެ ޖާގައެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ނެތް  ނުވަހާސް  އިރު  ސްލޮޓްތައް އެލޮކޭޓްކޮށްލި  މިތަނުން 

ކަންކަމަށް   ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ފަސްހާސް އަކަފޫޓްގެ ޖާގައެއްގަ ފުދޭ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެހެން 

ދޭ އެއްލަކަ  ވަރެއްގަ ބެހެއްޓޭނެ. މިހާރުވެސް ފެނަކައިން އެ ބަހައްޓާ ތެޔޮވެސް އެއ  ފަސްހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް. އެހެން ނަމަވެސް އެތަނުގަ އިނ 

އި ހަތްދިހަހާސް ލ ޓަރުގެ ޓޭންކަކާ. ފުދޭވަރަކަށް ތެޔު ރައްކާކުރެވޭ ފަސްހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއްގަ. ދެން އަނެއް ދެ ހަތްދިހަހާސް ލ ޓަރުގެ ޓޭންކަކާ

ވާކަމަށް ވާނަމަ ބިން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާފަ ފާހަގަކޮށްފަ މިއޮތ ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ދިނުމަށާއި އަދި އެފް.އެސް.އެމް ޝައުގުވެރި

އްފުއްޓަށް ބޭފުޅުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތެޔޮ ގެނައުމަށް. އެގޮތުގެ މަތިން ދެން އިން ދެ ބިން މި އޮތ  ހާއްސަކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅުދު  އެ

ގަ ތެޔޮ މިހުރ . އަދި  މިހާރު ކުޅުދުއްފުށ ގަ ތެޔޮ ހުރި ނިސްބަތުން ޑެއިލ  ކިރިޔާ ބޭނުން ފުދޭ ވަރަށް ކުޅުދުއްފުށ  މި އޮަޕރޭޝަންތަކަށް ބަލާލާއިރު 

ޔަށް ދާތ . އެހެން އެންމެ ފަރާތަކުން ތެޔޮ ވިއްކަމުންދާތ  ރައްޔިތުންނަށް ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އެބަދޭ، މޮނޮޮޕލައިޒް ބިޒްނަސް އެއްގޮތަށް ކުރި

ތ . ދެން އަޅުގަނޑު މި ކަމުން މިއަދު މި ހަތަރު ބިން ތެޔޮބިމުގެ ގޮތުގަ ކަނޑައަޅާ، އެލް.އެސް.އޭއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާކުރެވިފަ މިއޮ

އެދުމެ ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ހާމަކޮށްދެއްވުމަކ   މަރުހަލާގަ  ބަހުސްގެ  ހުރިގޮތެއް،  ހިޔާލު  މެންބަރުންގެ  ކަންތއްތަކުގަ             އް.  ފާހަގަކުރި 

 އެހެންވ މަ މިއެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އޮތ  އެމް.ޑ .ޕ  ފުރަތަމަ ވެރިކަމަށް އައިސް، މުޅި ރާއްޖޭގަ އަލަށް ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން   ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ.

ފަހިކޮށްދޭން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް   އްޔިތުން ރަށު ބަންދުން ވ އްލިގެންއަދި ރަ ގުޅާލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިފަ އޮތ .

އޭގެ އިންގިލާބ  އާ ބަދަލެއް މި ގެނެސް ދެއްވ  ރައ ސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޒައާމަތުގަ. އެ ބަދަލާއިއެކު ރައްޔިތުން،    ވައުދުވެފަ.

ބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ހދ، ހއ. ށ، ނ މި ހިސާބުގެ ރައްޔިތުން މިތިބ  އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާއި ގުޅާލެވިފަ. އިޤްތިސާދ  ގޮތުންވެސް އެއް

މޭޔަރވެސް   ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  މި  ދެން  ފެށިފަ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ފަދައިން، ކައިރިންވެސް  ސ ދާ   ފާހަގަކުރެއްވި  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

، ކުޅުދުއްފުށ ގަ ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް  ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގާ މަސައްކަތެއް އަދި އެމ ހުންނަށް، އެމްޓ ސ ސ އަށް އެކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ކުރިޔަށް ހުށައެޅިގޮތަށް  މޭޔަރވެސް  މިހާރު  ފެންނަނ ،  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މަޝްވަރާގައި  ދޫކުރުމުގެ  ބިން  ހެދުމަށް  ބަންކަރުތަކެއް  ދާން.   ތެޔޮ 

ތަކެއްވެސް އެބަހުރި. ގިނަ ވަޒ ފާގެ ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އަކަ ފޫޓް ބިމެއް އެމ ހުންނަށް ހާއްސަކުރާން. މިކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބޭނެ ފައިދ5000ާ

މެއް ނޭނގެ. ލިބޭނެ މި ސަރަހައްދުގެ ކުދިންނަށް. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ހާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވާނ  ކޮން ވަގުތަކު ކޮން އިރަކު ކަ



 

 

  
  

 

 

8ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ހަމަ ޔަގ ނުންވެސް ފައިދާވާނޭ ކަމަށް  ގުތަކު ފައިދާވާނެ ކަމެއްކަމެއް ނޭނގޭ.  މިގޮތަށް އޮތް ރިޒާވެއް ކުޅުދުއްފުށ ގަ އޮވެއްޖެނަމަ ކިހިނެއް ކޮންވަ

    ޝުކުރިއްޔާ.އަކަފޫޓްގެ ބިމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.   5000އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިހާރު މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފަ އިން ގޮތަށް  

 ވާހަކަފުޅު    ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފާހަގަކުރ  އަޅުގަނޑު  ނޫން  ކަމަކަށް  އެންމެ  ކަމެއް،  އިތުރު  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދާއޫދު.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ތިން ޝުކުރިއްޔާ   ،

 ބިން މި ހާއްސަ ކުރަނ . ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.   4ކަންތަކަށް 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ނު ދެކު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ރަނގަޅުކަމެއްޝުކުރިއްޔާ.   ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލަން ނިންމި ކަމަކ  ވަރަށް  ގަބޫލުކުރަނ  މި ސަރަހައްދުން ތެޔޮ  ހާއްސަ ކަމަށް.    އަޅުގަނޑު 

ވަރަށް   އިންނަނ   އެ  ޓޭންކް  ތެޔޮ  ފެނަކައިގެ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން    ވަލްނެރަބަލް ގޮތެއްގަ  ގައި   2016ތަނެއްގަ. 

ކެޕޭސިޓ  އެސެސްމެންޓް ހެދިއިރުގަވެސް އެތަނަކ  އެންމެ ނާޒުކު ތަނަކަށް ފާހަގަވެފައި ވަނ . މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު  ކުޅުދުއްފުށ ގެ ވަލްނެރަބަލް

އެހެން ކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް އެ ޓޭންކް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަކ  ކުރަން ޖެހިފަ އޮތްކަމެއް. އެތަން ނުނެގި އިންކަމ  ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް.  

 މި އޮތް ދި މި ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން އެ ޓޭންކް ބަދަލުވެގެން ދާކަމ  އަޅުގަނޑު އުފާކުރާކަމެއް. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކ ، ތެޔޮވިއްކުމުގައަ

ތެޔޮ ލިބުމުގެ ހުރި   ންއެހެނަކަމު  މޮނުޮޕލ  ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ތެޔޮވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ މިކަމުގެ ތެރޭން.

 އްޔާ. ދަތިތަކާއި އަދި މޮނޮޕޮލ  ދުއްވާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބޭ ފަސޭހަތައް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ . ޝުކުރި

ރަނގަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގަ. ހާއްސަ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ  މި ސަރަހައްދުން ތެޔޮ ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލަން ނިންމި ކަމަކ  ވަރަށް  

ގައި ބަނދަރުމަތ ގެ    2016ގޮތެއްގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ފެނަކައިގެ ތެޔޮ ޓޭންކް އެ އިންނަނ  ވަރަށް ދެރަވަރު ތަނެއްގަ. އަޅުގަނޑުމެން  

. މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު އެތަން ނުނެގި އިންކަމ  ކެޕޭސިޓ  އެސެސްމެންޓް ހެދިއިރުގަވެސް އެތަނަކ  އެންމެ ނާޒުކު ތަނަކަށް ފާހަގަވެފައި ވަނ 

 ހުޅުވާލި ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އެހެން ކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް އެ ޓޭންކް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަކ  ކުރަން ޖެހިފަ އޮތްކަމެއް. އަދި މި

. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކ ، ތެޔޮވިއްކުމުގަ މި އޮތް މޮނުޮޕލ  ނިމުމަކަށް ފުރުސަތުގެ ދަށުން އެ ޓޭންކް ބަދަލުވެގެން ދާކަމ  އަޅުގަނޑު އުފާކުރާކަމެއް

އަދި  ދަތިތަކާއި  ހުރި  ލިބުމުގެ  ތެޔޮ  ތެރޭން.  މިކަމުގެ  ދާނެ  ލިބިގެން  ފުރުސަތު  ތެޔޮވިއްކުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  މޮނޮޮޕލ  ގެނައުމަށްޓަކައި   

 ރުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ . ޝުކުރިއްޔާ.ދުއްވާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބޭ ފަސޭހަތައް އިތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ ، މިހާރު މި ކަނޑައެޅިފަ އިން ތަން، ތެޔޮބިން، އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ޔޫސް ޝުކުރިއްޔާ   މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު 

މޭޔަރ  އެބަހުރި.  ކަންތައްތަކެއް  ވިސްނާލަންވ   އަޅުގަނޑުމެން  އިރުގަވެސް  ދޭ  ބިން،  އިން  ކަނޑައަޅާފަ  ގޮތަގަ  ތެޔޮބިމެއް  ވެސް ްޕލޭންގަވެސް 

ބިން ދޭން މި ނިންމ ، ބެނުންވާ   4ބިން އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ވިސްނުން ހުރި ތަނަކުން    5ރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ތިއާޔަށްކޮށްގެން ކުރިން  ފާހަގަކު
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ރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ޔޫސް ލްޭޕން ހެދިއިރުގަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފަ ހުރ  މިރަށް އިތުރަށް ބޮޑު ކު ބަފާތައް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ.  

ން އެޖާގަލިބުމުގެ ޖާގަ ލިބެން ހުރި ދިމަދިމާއަށް ބަލާއިރުގަ ތެޔޮބިންތަކަށް މި ކަނޑައަޅާ ދިމާއަކ ، އަދި އިތުރަށް ހިއްކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވަންޏާމު

ގަވިޔަސް ހިއްކޭ ބިމަށް އެކްސެސް ފުރުސަތު އޮތް ދިމާއެއް. ދެން އެހެންވ މަ ފަހުން އަދި ފަހުގެ ތާރ ހެއްގަ އެ ހިއްކުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް އޮތްކަމު

ހާރު ތެޔޮ ބިމުގެ  ލިބޭނެކަހަލަ އެކްސެސް މަގުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި ްޕލޭންގަ މިހާރު ފާހަގަކުރެވިފަވާނެ މަގެއްވެސް. އެކަންކަމަށް ބަލާފަ މި

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނ  ޑ ސަލް، ކަރާސ ނު، ެޕޓްރޯލް    ސައިޒްވެސް ވާނ  ކުޑަ ކުރެވިފަ. އެހެން މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން، ތެޔޮ، 

ތުން ބަލާނަމަ ފަދަތަކެތި ގެންގުޅުމަކ  އަދި ކޮންމެ ފަދަ އިމާރާތެއް އޮތްކަމަށް ވިޔަސް ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަން ޖެހޭނެކަމެއް. އެގޮ

މި ރަސުގަ ތެޔޮ ގެންގުޅިފަ މިވަނ  އެ ގަވާއިދު  އެބަ އޮވޭ. އޭގެ ފަހުންވެސް  ގަ މި ހެދިފަ  2015ތެޔޮ ގެންގުޅުމުގަ އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގަވާއިދެއް  

ދިއުމަކ    ކަނޑައެޅިގެން  ވާގޮތަށް  އެލައިން  ގަވާއިދުތަކާއި  މި  ބިންތައް  ކަނޑައަޅާ  މި   މިހާރު  ވ މަ  އެހެން  އަރާގޮތަށް.  ފުށު  ވަރަށް ތަކާއި 

ފޫޓްގެ    20. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން މިހާރު ބިން މި ކަނޑައެޅިފަ އިން ގޮތުން ވިއްޔާ  މުހިންމުކަމެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ރ އެއްގޮތުގަ މި ބަފަރއެއް އިންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބިމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް. އެއ  އެކަށ ގެން ވާރަކަށް ތެޔޮ ރައްކާކުރެވޭނެ ބަފަ

ބުނޭ. އެގޮތުން  އެކަން މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ.    ގަވާއިދު އެބަ  ފާހަގަކޮށްލަން ތެޔޮ ބޮން އަޅުގަނޑު ހަމަފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ދެން 

ވ މަ އެ ބިމާއި ކަނޑައެޅިފަ މި އިން އިރުގަ ކަނޑައެޅިފަ މި އިނ  ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނެއް ހިދުމަތް ހޯދަން ޖެހޭ ތަނެއްގެ ކައިރ ގަ. ދެން އެހެން 

ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބަފަރއެއް ލައިފަ ބިންތައް ނެގުން އެ   20ފޫޓްގެ ބަފަރއެއް ދެން. އާންމުކޮށް ބަފަރ ކަނޑައަޅަން މި އިންނަނ     50ގަ  އެދޭތެރޭ 

ދެމެދުވެސް   އަޅުގަނޑު   10މަގާ  ބިންތަކެއްކަން  ދެވޭ  ކަނޑައެޅިގެން  މިންގަނޑުތަކެއް  ސަލާމަތ   ހެޔޮވަރެއްގެ  ހަމަ  ލާފަ  ބަފަރއެއް  ފޫޓްގެ 

      ހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ފާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތް މެންބަރުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެން އަޙުމަދު.  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

 އާރް.ޓ .އެލް  ކަމުން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބިން ކަނޑައަޅާފަ ހުރި ސްލޮޓްތަކަށް، އެގޮތަށް ތާއ ދު ކުރައްވާކަމަށް. އަދި 

ންޖެހޭ ކަވަރޭޖެއްވެސް ދިނުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާކަމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ފެނަކައިގެ ސްޓޯރޭޖް މިވަގުތުން ވަގުތަށްވެސް މި ޚިދުމަތަށް އެ  ދޭ

ވެސް ތެޔޮ ރައްކާކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިތަނުން ބިން ކަނޑައެޅިގަ އޮތްކަން. އިތުރު ސުވާލެއް ބަދަލުކުރުމަށް މުހިންމުވެފަ އޮތްވަރާއި  

ތެލަށް ހާ އޮތް ގޮތަށް މި ހަތަރު ބިން  މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފަ  އްސަކޮށް  އަދި އިތުރު ހުށައެޅުމެއްވެސް މިކަމުގަ އައިސްފައި ނުވާތ ، މި އަދި 

 އެލް.އެސް.އޭއަށް ފޮނުވުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. 
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  .4

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

 މަޖ ދާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

 ރައްކާކުރުމަށާއި   ތެޔޮ   ފަރާތުން  ހުޅަނގު  ޓާމިނަލްގެ   ފެރ    ތަރައްޤ ކުރެވުނު   އަލަށް   ކުޅުދުއްފުށ ގައި،  ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން  06 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށްށް  ދޫކުރުމަ ބިން 4 ވިއްކުމަށް ތެޔޮ

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

   އައުޓްސޯސް    ހެދުމަށް   ކިއު . އޯ . ބ    ތައްޔާރުކުރުމާއެކު   ކުރެހުންސެޓް   ޑިޒައިންކުރުމާއި   އޮފ ސް   އާ   ކައުންސިލްގެ  •

 .   ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާމެދު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އިންޖިނިއަރުން އާކިޓެކްޗަރުންނާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިންޓާނަލ   އަޅުގަނޑުމެނަށް  ސަބަބަކ   ވާ  މި  ކޮށްފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު   މިކަންތައް 

މަސްއޫލިއް ކަމުން އެކިއެކި  ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނޫން  މަޤާމްތަކުގަ  ކުގަ އެ ޔަތުތަ ތިބިކަމުގައިވިޔަސް، އެ މުވައްޒަފުންނަނ  އެކަންކަމުގެ ޓެކެނިކަލް 



 

 

  
  

 

 

11ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ފެންނާތ އާއި މިކަމަށް ހުޅުވާލެވިގެން ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ  ބިޒ ވުމާއި މިކަމަށް ލަސްތަކެއްވާނެކަމަށް  ވަގުތު  ޑިޒައިންތަކެއް   ސްޓާފުންގެ މަސައްކަތު 

 އޮތުން. މި އެޖެންޑާގަ މި އޮތްގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެނާއިހަމައަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފަ. އަދި މި މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަކ  މުހިންމުކަމަކަށް ވެފަ

ވެސް ހެދުމަށް. އޭރުން ދޫކޮށްލާނ  އިޢުލާނެއް ގޮތުގަ ކައުންސިލްގެ އާ އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމާއި އެތަނުގެ އިންޖިނިއަރިން ޑްރޯވިން ހެދުމާއި ބ އޯކިއު

ކުރަނ  އެގޮތަށް ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތު ހަމަޖެހިފަ ގެ ސްޕ ޑް އަވަސްކުރެވި، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް  އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

އެހެންވ މަ މިއެޖެންޑާއަށް  މިއޮތް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ޑިޒައިނެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެއްޔާ، އަންނަ އަހަރު އަމަލ  މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް.  

 ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ސަތު ފުރަތަމަ ފުރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަޙުމަދު    ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

  ކުރުމާމެދު    އައުޓްސޯސް   ހެދުމަށް  ކިއު .އޯ.ބ   ތައްޔާރުކުރުމާއެކު  ކުރެހުންސެޓް  ޑިޒައިންކުރުމާއި  އޮފ ސް  އާ   މޭޔަރ. ކައުންސިލްގެޝުކުރިއްޔާ

އެޖެންޑާގަ މިއޮތ . ދެން މޭޔަރވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން ތި ުޕރޮޖެކެޓް ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް ނިންމުން  

ޖާގައިގެ   އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާ އެ މަގަކުން ކުރިޔަށް ދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގަ ދެކެން. މިހާރުވެސް ކައުންސިލަށް ދިމާވެފަ މިއޮތް

ކަމަށް   ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އޮފ ސް އެކްސްެޕންޝަން އެއް ކުރިޔަށް އެބަގެންދެވޭ. އެ ފުރޮޖެކްޓާއި އެކ ގަވެސް ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިދަތިކަން

ކާއި ފ ސް އިމާރާތަ އާ އޮ   ނ ލިބެ  އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހައްލެއް ކައުންސިލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް

މަ އެޖެންޑާގަ މި އެކ ގަ. އެހެންވ މަ ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މިމަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ދިއުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އެހެންވ 

ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު    އައުޓްސޯސް   ހެދުމަށް  ކިއު. އޯ.ބ   ތައްޔާރުކުރުމާއެކު  ކުރެހުންސެޓް  ޑިޒައިންކުރުމާއި  އޮފ ސް   އާ  އޮތްގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ

 ޝުކުރިއްޔާ.     ދުކުރަން.ތާއ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.   ހައުސްކޮށް   ކިއު.އޯ. ބ   ތައްޔާރުކުރުމާއެކު   ކުރެހުންސެޓް   ޑިޒައިންކުރުމާއި   އޮފ ސް   އާ  ކައުންސިލްގެ • ޝުކުރިއްޔާ  އިން  ހެދުމަކ  

   ހެދުމަށް  ކިއު.އޯ.ބ   މާއެކުތައްޔާރުކުރު  ކުރެހުންސެޓް   ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވ މަ ޑިޒައިންކުރުމާއި

ގެ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމު   އައުޓްސޯސް

މި މަ ބޮޑުވެފަ، މިކަން ކުރުން ލަސްކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  އަދި އިތުރު ވަރަށް މުހިންމުކަން  ސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮފ ހުގަ 

ނުމުގަ ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާމުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ދި 



 

 

  
  

 

 

12ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

އަދި ފާހަގަކުރަން  ތިބޮޑެ ފާސްކުރުމާއި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރެހުންސެޓް    މިވަގުތު  ހުރަސްތަކެއް އަންނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު 

އަދި ހަމަ ވަގުތުތަކެއް ނަގާނެ. އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކ ވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުން ކުރެވޭނެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް  

އަ  ވަރަށް  މިހާރުވެސް  އެހެންވ މަ،  ނޫން.  އެންމެ މަސައްކަތެއް  ވ   މިކަންކުރުމަށް  ފާހަގަކޮށް،  މިފުރުސަތުގަ  ކަމެއްކަން  އޮތް  ވަސްކުރަންޖެހިފަ 

 އަވަހަކަށް ކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.    

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ންދާޒާކޮށްފަ މިކަމަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް، ކުރެހުންސެޓް  ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން، މި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ބަޖެޓެއްކަމަށް އައަދި  

އްކަން އަޅުގަނޑު އެއްކޮށް ފަރުމާކޮށް ބ .އޯ.ކިޔު ހެދުމާ ނިންމޭނެކަމަށް. އެހެން ކަމުން އެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްލުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގަ މުހިންމުކަމެ

 ތު އަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދަށް.  ފާހަގަކުރަން. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަ

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ކުޅުދުއްފުށ   ހަމަ ފާހަގަކޮއްލާ  ވެސްއަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަ.   ކައުންސިލް ސިޓ  ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވެގެން އައި އިރުގަ ސިޓ   ރަށު  ނަން 

ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު   ގިނަ ކައުންސިލްގަ ދޭން ހުރި ޚިދުމަތްތައް ދެވޭވަރުގެ ޖާގަ މި އމާރާތުގަ ނެތްކަން 

އެންމެ ރަނގަ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑަށް  ދަތިކަމަކ  ހަމަ އިންތިހާއަށް ބައްދަލުވުމުގަވެސް ދަންނަވާ  ކަމުގަވ ނަމަވެސް ޖާގައިގެ  ނުދެންނެވުނު  ޅަށް 

 ކުރެވިފަ. ވަރަށް ދަތިވެފަ އޮތް މައްސަލައަކަށް ވެގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކައުންސިލް އިދާރާ މި ވަގުތަށްވެސް ބޭނުންކޮށްލެވޭ ވަރު މިހާރު މިވަނ 

ދުމަތްތައް ދިނުމަށް އާ އިމާރާތަކަށް ދާ އިރުގަ އެ އިމާރާތް ވެގެންވާން ވާނ  ރަށުގެ ލޭންޑް އެހެން ނަމަވެސް ސިޓ  ކައުންސިލްގަ ދެން ހުރި ޚި

މެއްކަން އަޅުގަނޑު މާކަކަށް ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ އިމާރާތަކަށް. އެކަހަލަ އިމާރާތެއް ޑިޒައިން ކުރުމަކ  ވަރުގަދަ އާކިޓެކްޗަރުންނަށް ކުރެވިގެންދާނެ ކަ

އެހެންވ މަ ތިން ކުރެހުން    ހަމަ  ފާހަގަކުރަން.  ހަމަ  މިކަމަށް  ތާއ ދުކުރަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވ މަ ހަމަ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ހުށައަޅަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އޭގެ ޝުކުރިއްޔާ   އިހުސާސުވޭ.  އަޅުގަނޑަށްވެސް  މުހިންމުކަން  މިކަމުގެ  ވާހަކައިންވެސް  މޭޔަރގެ  ވާހަކައިންވެސް  މެންބަރުންގެ  ތިން  މޭޔަރ. 

 ބޭނުންވޭ، މެންބަރު ރިޟްވާންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ސިޓ  ކައުންސިލަށް ބަދަލުވެގެން އައި އިރު  އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ކައުންސިލްތަކަށް ތަނުގެ އިމާރާތް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަކ  ހުރިހާ މިނިސްޓްރ ތަކެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ތަކެއް. 

 ކޮންމެ މިނިސްޓްރ އެއްގަ ކުރަން މިޖެހޭކަމެއް. އެކަމަކު މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން މި އިންނަނ  މާލޭގެ މުނިސިަޕލް މައްސަލަތައް އެބަ ކުރޭ މާލޭގެ

 ރ އަކުން ހައްލުކުރުން. އޭގެ އިތުރުން އެހެން މިނިސްޓްރ ތައް ހުންނަނ  ސ ދާ މާލޭގަ ބޭސްވެފަކަމުން އެ މިނިސްޓްރ އެއްގެ ކަންކަން އެ މިނިސްޓް

މަސައްކަތާއި އެކ ގަ ރަށުގަ ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ޖެހޭ. ދެން ނިސްޓްރ ތަކުގެ  ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ސިޓ  ކައުންސިލަށް މި އަންނަނ  މި
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އި، އަޅުގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ސިޓ  ކައުންސިލްގަ ތިބި މުވައްޒަފުން އެކި ކަންކަމަށް ބިޒ ވެ ވަގުތު މިކަމަށް ދެވެން ނެތުމާ

އިތުރު ހިޔާލުތަ ބަޔަކަށް  ޤާބިލު މުވައްޒަފުންކަން މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު  ކަށް މިކަން ގަބޫލުކުރަނ  ފުދޭވަރަކަށް 

އިތުރުން އޭގެ  ހަމަ  އަދި  ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ތާއ ދުކުރާ  މިކަންކުރުމަށް  ކޮށްގެން  ގިނަ   އައުޓްސޯސް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ކޮށްލެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއަކަށްވޭ މިހާރު ކައުންސިލްގެ ރިނޮވޭޝަން ްޕރެޖެކްޓްވެސް. އެހެން ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ސ ދާ އިހުސާސުވެސް ނު 

ން ކުރ ގެ ކައުންސިލްތަކުންވެސް އޮތ  ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މިހާރު މިތަނުގެ ވޯކްލޯޑާއި މިތަނުގެ މުވައްޒަފުންތިބި ހާލަތާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ

ދިޔަ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފަ، އޮފ ސް ކޮމްްޕލެކްސްއެއް އެޅޭތޯ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފަ، ފުދޭވަރެއްގެ ކާމިޔާބ ތަކެއްވެސް ހޯދާފަ އަދި މި

މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު   ކުރި  އޮތްގޮތަށްއެކަމަށް  މި  މިހާރު  އަދި    ކުރެހުންސެޓް  ޑިޒައިންކުރުމާއި  އޮފ ސް  އާ   ކައުންސިލްގެ  ދަންނަވާލަން. 

 ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ   އައުޓްސޯސް  ހެދުމަށް   ކިއު.އޯ.ބ  ތައްޔާރުކުރުމާއެކު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު. މި އެޖެންޑާ ފުރަތަމަ ހުށައަޅާލިއިރު ބަޖެޓްގެ ވާހަކަ ފާހަގަ ނުކުރެވުމުން އަޅުގަނޑު އިތުރު ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް 

އަދި    އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށްފުރުސަތެއް ދޭން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަން. އެޖެންޑާގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަޅުގަނޑަށް ބަޖެޓްގެ ވާހަކަ ދެންނެވުނ .  

 ތުރު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުސަތު އަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ އަށް. 

 ފުރުސަތު   ވަނަ ތިން 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ 

އެހެން   މޭޔަރ.  އޮނިގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލެއްގެ  ސިޓ   އޮނިގަނޑުން  ކައުންސިލެއްގެ  ރަށު  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރުންވެސް 

ދާނެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެސް މިވަނ  އައުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރަކްޗަރވެސް މިވަނ  ފާސްވެފަ. އަދި އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެނަށް ނެގިގެން 

މިހާރު ކައުންސިލަށް މި އިތުރުކުރި ތަނަށްވެސް ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަގާފަ އިތުރަށް ތަނެއް ނޯންނާނެ.    ޅުގަނޑުމެންއިތުރުވެފަ. އަ

އްކަ  ން ލަމި މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމެކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން. އަދި އެއާއިއެކު މޭޔަރ ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް، ތި

ފާހަގަކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލަކ  ސިޓ  ކައު ންސިލެއް ރުފިޔާއަކ  މި މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކުރެ ދާއޫދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ކައުންސިލް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަތޮޅަށް.  ތިން  ޚިދުމަތްދެނ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން، ނަމަވެސް  އްވި 

ތަރައް ޚިދުމަތްތައް  ލިބި،  އިމާރާތެއް  އާ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކަމުން  އެހެން  ގިނަ.  ވަރަށް  ފަރާތްތައް  ޖެހޭ  ދޭން  ޚިދުމަތް  ޤ  އަޅުގަނޑުމެން 

 ކުރެވިގެންދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ސަތުން ރިޔާ 

ގެ ކައުންސިލް އާދެ މި ފުރުސަތުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޓ  ކައުންސިލްއަކަށް ބަދަލުވެ، އަދި އަޅުގަނޑުމެން

ގެ އާ އިމާރާތް ހިމެނިފަ  ކައުންސިލް ހުވާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެ ތެރެއަށް  

މި އަޅުގަނޑުމެނަށް  ސ .އ .އޯވެސް  ގަވާންމަންޓްގެ  ލޯކަލް  ދެކެވި  ފަހަރެއްގެމަތިން  އެތައް  ހިސާބުގަ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ކަމުގަ  މިވަނ . 

ލ ހުގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މިކަމުގަ  އެއްބާރުލުން ދ ފަވަނ . އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

މިހާ  އާދެވި  އެއްބަސްވުމަކަށް  އެލް.ޖ .އޭއާއިއެކު  އަދި  ހިމެނުމަށް.  މަސައްކަތް  މި  ތެރޭގަ  ޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެ  މަސައްކަތް،  ހިސާބަށް   ކޮށްދެއްވި   

ވެސް ގޮސްފައިވުމާއިއެކު މިގޮތަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ ދުވަސްތަކެއް އާއިއިރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ޑްރޯވިން ތައްޔާރު ނުކުރެވި ގިނަ  

ނ  މެންބަރުންވެސް އަވަހަށް ްޕރޮޖެކްޓް ހިންގޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެން ވ މަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވު

  ކުރެހުންސެޓް  ޑިޒައިންކުރުމާއި  އޮފ ސް  އާ  ކައުންސިލްގެސް އެކަށ ގެންވާ ބަޖެޓެއްކަން. އެހެން ކަމުން  މިގޮތަށް ތާއ ދުކުރައްވާކަން. އަދި އެ ބަޖެޓަކ ވެ

ވޯޓް   3ށް  ކުރުމަ  އައުޓްސޯސް  ހެދުމަށް  ކިއު.އޯ.ބ   ތައްޔާރުކުރުމާއެކު މެންބަރުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާސްކުރުމަށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  ލައްކަ 

 ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  .4
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 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މަޖ ދާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6
 

  ހެދުމަށް ކިއު. އޯ.ބ  ތައްޔާރުކުރުމާއެކު ކުރެހުންސެޓް  ޑިޒައިންކުރުމާއި އޮފ ސް އާ ކައުންސިލްގެ ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް މެންބަރުން 06

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ ލައްކަ  3 ކުރުމަށް އައުޓްސޯސް

 04ޖެންޑާ ނަންބަރު  އެ 

  ހޯދުމާއިމެދު   ނެގޭނެގޮތެއް   ކައުންސިލަށް   ހިޔާ   ދަތުރު   ކުރ ގެ   އިންވެގެންއޮތް   އެތުމާއާއި   ބަނދަރު  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މަސައްކަތް  މި ކަންތައް އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާކުރި ސަބަބަކ  މިހާރު ބަނދަރުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރ ގެ ކައުންސިލުން ތަރައްޤ  ކުރި ދަތުރު ހިޔަލުގެ

ކުރެވިފަ އޮތް އޮތުން، އެ އަޅުގަނޑުމެނަށް މިވަނ  ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިފަ. އަދި އެއާއި އެކު ކުރިން ދަތުރު ހިޔަލުގެ ޚިދުމަތް އެތުމާއަށް ލާޒިމް

ބަދަލުކޮށް އެތަނަކ  އަޅުގަ ނޑުމެނަށް ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެނޑިފައިވުމާއިއެކު، އެތަން ހުސްތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަނދަރުމަތ ގަ އޮތްއޮތުން 

އެޖްރ މަންޓްކުރެވި ބަނދަރު އެތުމާއަށް އެ އިމާރާތް ދޫކުރި އިރު   އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތ ، އެގޮތުގެ މަތ ން  އާމްދަނ  ލިބިދާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

މަށް. އަދި އޭގަ  ލާޒިމްކޮށްފަ އެބަ އޮވޭ އެބޭފުޅުންނަށް ދަތުރު ހިޔާއެއްގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރުވެރިންނަށް، މެހެމާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނު

ށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެކުރިން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނ  މެންބަރުން ގާނޫނ  ގޮތަށް ބަލަން ޖެހޭކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަމަ

އެހެންވ މަ މިއެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ  މިވަނ .     ރެވިފަދެކޭ ގޮތެއް ބަލާ، މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޖެންޑާކު

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

ކަންކަން ންގެ ބަހުސްގަ އެކަމާއިމެދު ދެކެވަޑާއިގަންނަވާ ގޮތެއް އަދި އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ވާނަމަ އެމެންބަރު

ރި  މެންބަރު  ކައުންސިލް  އަރުވަނ   މި  ފުރުސަތު  އަޅުގަނޑު  ހިސާބުން  މިހާ  އެދުމެއް.   ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ޟްވާން ފާހަގަކުރެއްވުމަކ  

 މުޙައްމަދަށް. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 
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ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުމެނަށް މިއަދު ދެވެން ފެށުމާއި ގުޅިގެން، މި ބިމަކ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ދަތުރު ހިޔާގެ ޚިދުމަތް  

ބޭއްވުމަށް.   ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް. މި ބިން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވަނ  ފަންސާސް ޕަސެންޓް ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްފައި 

ދަތުރުހިޔާ  ދަތުރުވެރިންނަށް  މިއަދު  ވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ  ފޯރުކޮށްދެވޭއެހެން  އެބަ  އާމްދަނ    މުހިންމުވެފައިވަނ   މިވަގުތަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް   .

ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ  ކުރުމަށް. ފަހިއިތުރުކުރެވޭނެ މަގުތައް   ްޕރޮޖެކްޓް  އިތުރު  އަދިވެސް  ށާއި  ޕާކްތަކާއި އިތުރު 

 އާމްދަނ  ބޭނުންޖެހިފައިވާ ހާލަތެއްގައި މިގޮތަށް ހަމަ އޮތް ބިމެއްގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިންގަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން

ޕަސެންޓް   50  އާމްދަނ އެއް ހޯދިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ އެގްރ މަންޓްގެ ދަށުން  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ފަހަރެއްގެ މަތިން އެތުމާއަށް އެބަވޭ އެންގިފަ، މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭތި ނަސޭހަތްތެރިވެވިފަ އެބަވޭ.   4ސަކޮށްފަ ވާއިރު  ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއް

އްގައި. . ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރުހިޔާ ނާންނައިރު އޮތް ހާލަތަށްވުރެ އެހެން ހާލަތެއެހެން ވެއްޖެކަމަށް ވަނ ނަމަ މިއަދު އެތަނުގެ ހާލަތު އޮތ 

. އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިއަދު އަނެއްހެން ބުނަނ ނަމަ ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތަށް ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އެއޮތ  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ލިބިފަ

އާމްދަނ އަ މިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބިމެއް  އޮންނަ  ގޮތަށް  ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  ދަތުރުވެރިންނަށް  ނުކުރެވޭގޮތަށް،  އޮތްއިރު  ބޭނުން  ޖެހިފަ  ބޭނުން  ށް 

ށް ތާއ ދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެބިމުގެ ފައިދާ މުޅި ހަމަ ރަށަށް ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބައްޓަންކުރަން. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.   މި ހުށައެޅުމަށް.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

ހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގަ ގިނަ މެންބަރުންގެ ކިޔާލު މިކަމުގަ ލިބުނު ވަރަކަށް މިކަމުގަ ކުރިޔަށް ދާންވ  ގޮތް ނިންމަން ފަސޭހަވާނެ. އެ

 ދުމެއް.  ވ ހާ ގިނަ މެންބަރުންގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަކ  އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެ

ރުތ ބެއްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ރިޟްވާންއަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާތ ވެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ ފަހުން ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތް ކަމުގަ ވިޔަސް ތަ

   ގޮތުގަ އަޙްމަދަށް ފުރުސަތު މިއަރުވަނ . 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ފާހަޝުކުރިއްޔާ ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  މޭޔަރ.  ގޮތުން .  ޚިދުމަތެއްގެ  ވާއިރުގަ،  ކުރެވިފަ  އެގްރ މަންޓް  ބިމުގަ  މި  ބޭނުންފުޅުވަނ ،  ގަކޮށްލަން 

ޚިދިމަތެއްގެ މަޑުކޮށްލެވޭގޮތަށް  ޕަސެންޓް  ފަންސާސް  ބިމުގެ  އެ  އެންމެ   ދަތުރުވެރިޔާއަށް  ޚިދުމަތް  އެ  އެކަމަކު  އިންކަން.  ކަނޑައެޅިފަ  ގޮތުގަ 

ބަނދަރު އިންތިޒާމެއް  އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު  މިހާރު  އެއާއިއެކު  ހަމަ  ދެން  ފާހަގަކުރެވިފަ.  މިވަނ   ދެވިފަ ނުވާކަން  އެތަނުގަ  މަތ ގަ    ރަނގަޅަށް 
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ށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގަ މި ޚިދުމަތް މިވަގުތަށް މުހިންމެއްނުވޭ. މި ޚިދުމަތް  ދަތުރުވެރިންނަށް މަޑުކޮށްލެވޭގޮތަށް ހެދިފަވޭ. އެހެންވ މަ މިވަގުތަ

ޖެހޭ. ކޮންމެ މިވަގުތު މުހިންމު ނުވާއިރުގަ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބިން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ މި އެގްރ މަންޓްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެނަށް ނެގެން

ކަނޑަ އިން ބިމެއް އެ ޚިދުމަތް ނުދެވޭ ކަމަގޮތެއް ވިޔަސް ޚިދުމަތްދޭން ވެގެން  ނެގެން ޖެހޭނެކަށް  ވަންޏާ  ށް އެޅިފަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެ ބިން 

ބުނާ ބިން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އެހެން ކަމުން އެ ގޮތުގެ މަތިން އެގްރ މަންޓްގަ އެ ބުނާ ފަންސާސް ޕަސެންޓް، އެ ގްރ މަންޓްގަ އެ  

 ކައުންސިލްށް ނެގުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.   

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ   މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ.  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ  ބިމަކ   މި  ބިމެއް.    10ފާހަގަކޮށްލަން  ދެވިފައިވާ  ދުވަހަށް  ހަމަވާނ . 2025އަހަރު  މުއްދަތު  ގަ 

މައްޗަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން އެބަދޭ. މިހާރު ފަސް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް    ންސިލަށް އައުމަށްފަހު ރަށުގެ މަލައަޅުގަނޑުމެން ކައު

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި އިހަކަށްކަށް ހާދުވަހާ ޖެހެންދެންވެސް، މުޅި ބަނދަރު މަތ ގަވެސް މިހާ ބޮޑު ފަ.  ށް ވާނ  ފާސްކޮމިހާރު    އަޅުގަނޑުމެން

މިހާ ބޮޑު މަގެއްގެ ގޮތުގައި މަގެއް ހެދިފަ ކާ ނުއެއް ވޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ އިއްޒުއްދ ންމަގު ފުޅާވެގެން ދިޔަ ތަން. އިއްޒުއްދ ންމަގު  

ނަ އިރު، މިސަރަހައްދު ވެގެން މިދަނ  ވިޔަފާރި އޭރިޔާއަކަށް. ވާއިރު މިތަނުގަ މިވަގުތު މޫނުމަތި ރ ތިކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެބަ ފާހަގަވެގެން އަން

ން ގަކޮށްލަ ބޭނުންވޭ، މިބިން ކުއްޔަށް ދ ގެން، މި ބިމަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ކުރިޔަށްދެވޭނެ މަގެއް ހޯދަން. މިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުސަތެއް މި ހޯދާލ . 

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

ތަން އެބަޖެހޭ ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވާނ ، މިކަމަށް އެހެން ބޭފުޅުންވެސް އެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއ ދުކުރަމުން، މި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ޔާ.    އަވަހަށް ކައުންސިލަށް ނަގަން. މިތަން މަރާމާތުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް އިތުރު އާމްދަނ އެއް ހޯދިދާނެ. ފުރުސަތު ދެއްވ ތ  ޝުކުރިއް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު ކައުންސިލް  ނެގުމަށްފަހު  ޝުކުރިއްޔާ  މިތަން  ދިޔައ   އެނގިގެން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ވާހަކަފުޅުން  މެންބަރުންގެ  އާދެ  މަޖ ދާ.  އާމިނަތު   

ހެދުން މުހިންމުކަން. އަދި   ގޮތެއް  ބޭނުން ކުރެވޭނެ  އެގްރ މަންޓް  އަޅުގަނޑު  އެހެން ކަމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކ  ގާނޫނ  ގޮތުން  ހުށައަޅާ 

މަންޓާއި ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެތަން އެބޭފުޅުންގެ އަތުން ނެގޭނެގޮތެއް ހޯދުމަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންކަމުން ބެލުމަށްފަހު އެގްރ 

 އެގޮތަށް ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.    

 

 



 

 

  
  

 

 

18ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު  ޢަލ   އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .2

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  .4

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

 މަޖ ދާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6
 

 އަޅުގަނޑުމެން ގޮތަކަށް   ނުވާނެ ޚިލާފު   އެގްރ މަންޓާއި  ބެލުމަށްފަހު  އެގްރ މަންޓް ގޮތުން   ގާނޫނ  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 06

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ހޯދުމަށް ނެގޭނެގޮތެއް އަތުން އެތުމާގެ

 

   އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ނިންމުން ބައްދަލުވުން  



 

 

  
  

 

 

19ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 އެވެ. ގ9:50ަ ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  2022 އޮކްޓޯބަރ 19 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 73ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

   1444 ރަބ ޢުލްއައްވަލް  23

 2022 އޮކްޓޯބަރ 19

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު އޮފިސަރ  ކައުންސިލް   ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 


