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1ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/30ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   81ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ   ވީ  2022  ޑިސެންބަރ  14ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    81  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 ބޭއްވުނެވެ. ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    51:09

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

ބައެއް މެޝިނިރީޒް ހަލާކުވެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބުރޫއަރާފައިވާތީ އެތަކެތި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    ަޕބްލިކް ވޯކުސްގެ 3.1

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މަރާމާތުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. 
 

  މުގެބެލެހެއްޓު ސާފުކޮށް  ދަތުރުހިޔާ  އަދި ގޮނޑުދޮށް އްދުއޮޑިއެހެލާސަރަހަ ، މަސްމާރުކޭޓްތައް، ފަޅުތެރެ ތަކުގެބަނދަރު ކުޅުދުއްފުށީ 3.2

ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު  ބިޑް ސީލިންގަށް  ރަށްމަތި ފަންނުގެ ފާހާނާ އަދި ޝަވަރ އޭރިއާ ސާފުކުރުން އިތުރުކޮށް މައުލޫމާތު ޝީޓަށް

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ށް ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮ  ކުރުމާއިމެދުއިތުރުބަޖެޓް ށް ރޫމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްލެޓް ެޕނަލް ގަތުމަކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ  3.3

 ނިންމުން.

ސާރވޭތައްކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް   ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށާއި ރުއްގަހުގެ މުނިސިަޕލް ސާރވިސް ސެކްޝަނުން  3.4

 ށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަޝްވަރާކޮ   ކުރުމާއިމެދުއިތުރުބަޖެޓް  ޑްރޯންއެއް ގަތުމަށް  ސާރވޭ ގްރޭޑްގެްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް
 

 ށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަޝްވަރާކޮ   ކުރުމާއިމެދުއިތުރުބަޖެޓް މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު ލައިޓް އިތުރުކުރުމާއި، ލައިޓް ބަދަލު ކުރުމަށް  3.5
 

  ޖާފާނު ރުއްތަކުގެ ބުޑު ރޭނުމަށް ފައިވާވެލިގަނޑުގައި ކޮށިފާހަގަ ކުރަން ކަންމުޑި ރޭނުމާއި ކައުންސިލުން އިންދާއުތުރު ބަނދަރު އަދި  3.6

 ށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަޝްވަރާކޮ  ކުރުމާއިމެދުއިތުރުބަޖެޓް 
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2ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ފަޔަރ ހައިޑުރަންޓް  ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްޢޫރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ސްޓޯމްވޯޓާރ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތަށް ބެހެއްޓުމާއި   3.7

 .ނެޓްވޯރކުގެ ވޯޓަރ ޓޭންކުތައް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ކަނޑައެޅުން

ރަނި ހިޔާގެ އުތުރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ  ފެނެކަ ސަބްސްޓޭޝަނެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އަމީނީމަގު ކަނބޯ 3.8

  އިރުމަތީ މަގުގައިވާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސްސީގެ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންގެ ދެކުނަށް އޮތް ބިމަށް ބަދަލުކުރުން އަދި  ދަނޑުމަގު ކޮރަލް ދަނޑުގެ

ދަނޑު މަގުގައިވާ ދިރާގު ޓަވަރު ބިމުގެ އުތުރަށް އޮތް ބިމަށް ބަދަލުކުރުމާއި މެދު    އިރުއުތުރު ކަނާ ދިމާލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އައިސް ްޕލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ފެނެކައާ ގުޅިގެން ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް، ްޕރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ބިން  3.9

ދިނުމާއި، އައިސްްޕލާންޓް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގުމަށް ފެނަކައާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  ފެނެކައަށް ކުއްޔަށް 

 ގޮތެއް ނިންމުން.  

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

        ޢާޠިފް މުޙައްމަދު ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ކު .1

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .2

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .5

 ދާ  އާމިނަތު މަޖީ އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    82ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

       . ޢާޠިފް މުޙައްމަދު
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3ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 82ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ 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 ކުޅުދުއްފުށީ    81 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ

،   2022 ޑިސެންބަރ 14،މީލާދީ ސަނަތުން  1444 ޖުމާދުލްއައްވަލް 20  މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން ރީތިގަސްސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

. 06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު 07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:51 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

އެހެންކަމުން ބައްދަލުވުމުގެ ފޯރަމް ހަމަވާތީ ބައްދަލުން ކުރިއަށް   ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ މާލޭގައި.  ހުންނެވީ ޢާޠިފާ އަލީ  މެންބަރ  ކައުންސިލް

  އެތަކެތި ބުރޫއަރާފައިވާތީ ކުރުމަށް މަރާމާތު  މަގުތައް ހަލާކުވެ މެޝިނިރީޒް ބައެއް  ވޯކުސްގެ  ޕަބްލިކް، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ގެންދަން. 

  ކުޅުދުއްފުށީ ، 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ގޮތެއްނިންމުން މަޝްވަރާކޮށް  މަރާމާތުކުރުމާމެދު ޚަރަދުކޮށްގެން ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި

  ޝީޓަށް  މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސާފުކޮށް ދަތުރުހިޔާ  އަދި ގޮނޑުދޮށް  އޮޑިއެހެލާސަރަހައްދު ، މަސްމާރުކޭޓްތައް ، ފަޅުތެރެ ބަނދަރުތަކުގެ

  .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު  ސީލިންގަށް ބިޑް  އިތުރުކޮށް ސާފުކުރުން އޭރިއާ ޝަވަރ  އަދި ފާހާނާ ފަންނުގެ  ރަށްމަތި

   ކުރުމާއިމެދުއިތުރުބަޖެޓް ށް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްލެޓް ެޕނަލް ގަތުމަ ، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ކުރަމުންގެންދާ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް   މުނިސިަޕލް ސާރވިސް ސެކްޝަނުން، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ށް ގޮތެއް ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮ

  އިތުރުބަޖެޓް  ޑްރޯންއެއް ގަތުމަށް ސާރވޭތައްކޮށް ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ސާރވޭ ގްރޭޑްގެ އަވަސްކުރުމަށާއި ރުއްގަހުގެ

ބަޖެޓް  މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު ލައިޓް އިތުރުކުރުމާއި، ލައިޓް ބަދަލު ކުރުމަށް  ، 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ށް ގޮތެއް ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮ މެދުކުރުމާއި

ޑި  އުތުރު ބަނދަރު އަދި ވެލިގަނޑުގައި ކޮށިފާހަގަ ކުރަން ކަންމު ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ށް ގޮތެއް ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮ  ކުރުމާއިމެދުއިތުރު

އެޖެންޑާ   ށް ގޮތެއް ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮ   ކުރުމާއިމެދުއިތުރުބަޖެޓް  ޖާފާނު ރުއްތަކުގެ ބުޑު ރޭނުމަށް ފައިވާ ރޭނުމާއި ކައުންސިލުން އިންދާ 

ފަޔަރ  ، ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްޢޫރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ސްޓޯމްވޯޓާރ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތަށް ބެހެއްޓުމާއި 7އައިޓަމް 

ފެނެކަ ސަބްސްޓޭޝަނެއް   ، 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ހައިޑުރަންޓް ނެޓްވޯރކުގެ ވޯޓަރ ޓޭންކުތައް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ކަނޑައެޅުން

މަށް އަމީނީމަގު ކަނބޯރަނި ހިޔާގެ އުތުރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ މަގުގައިވާ  ގާއިމް ކުރު

ލުން  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސްސީގެ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންގެ ދެކުނަށް އޮތް ބިމަށް ބަދަލުކުރުން އަދި  ދަނޑުމަގު ކޮރަލް ދަނޑުގެ އިރުއުތުރު ކަނާ ދިމާ

  މުން.ވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ދަނޑު މަގުގައިވާ ދިރާގު ޓަވަރު ބިމުގެ އުތުރަށް އޮތް ބިމަށް ބަދަލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންދޫކޮށްފައި

ކްޓަށް  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އައިސް ްޕލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ފެނެކައާ ގުޅިގެން ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް، ްޕރޮޖެ ، 9އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
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4ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ގޮތުން  ބޭނުންވާ ބިން ފެނެކައަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، އައިސްްޕލާންޓް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގުމަށް ފެނަކައާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޔާސަތުން ރި 

ކަން ފާހަގަކޮއްލަ  މިހާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރުކު ހުރިނަމަ އެ އެޖެންޑާ

ގައިވާ އެޖެންޑާ އެންމެ ފަހު    7އެޖެންޑާ ނަންބަރ އަޅުގަނޑު ބަނދަލެއް ހުށައަޅާލަން ބޭނުންވޭ. އެޖެންޑާގެ ތަރުތީބަށް ދިނުން އެދެން. 

ބަދަލުކުރުމަށް. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ގޮތަކީ އެޖެންޑާ   9އެޖެންޑާ  7ޖެންޑާއަށް ބަނދަލުކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެ

 ބަދަލުކުރުމަށް.  8، އެޖެންޑާ 9ބަދަލުކޮށް. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  7، އެޖެންޑާ 8އަކަށް ބަދަލުކޮށް. އެޖެންޑާ  9،  7ނަންބަރު 

 ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. ދަލު   ބައެޖެންޑާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
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5ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    81ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އެތަކެތި   ބުރޫއަރާފައިވާތީ   ކުރުމަށް   މަރާމާތު   މަގުތައް   ހަލާކުވެ   މެޝިނިރީޒް   ބައެއް    ވޯކުސްގެ   ޕަބްލިކް  •

 .  ގޮތެއްނިންމުން   މަޝްވަރާކޮށް   މަރާމާތުކުރުމާމެދު   ޚަރަދުކޮށްގެން   ބަޖެޓުން   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކޮންެޕކްޓަރ އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް މެޝިނަރީސްތަކަށް  ަޕބްލިކް ވޯކުސްގެ ގުރެޑާ އަދި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް  

ސައްވަރުވެފައި ނުވަތީ  ބޭނުންވެފަ. އެހެންނަމަވެސް ަޕބްލިކް ވޯކުސްގެ ބަޖެޓުން މިވަގުތު އެކަން ކުރުމަށް ތަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެ  ވަނީ މަރާމާތު 

މިއެޖެންޑާގަ ވުމަށް ދަތިތަކެއްވަމުންދާތީ  މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ.  އަދި ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުތަކަށް އެޓެންޑް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.    ބަހުސްގެ 

 ފުރުސަތު      ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ަޕބްލިކވޯކުސް ސާރވިސް ްޕލޭނިން މިނިސްޓުރީގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގަ ސައިޓެއް ގާއިމްކުރެވިފަ ވާނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީގަ .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ަޕބްލިކް ވޯކުސްގަ  ހުރި ވަސީލަތްތަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުނިސިަޕލް މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކަކީ  

ހަ ކޮންމެހެންވެސް  ކުރަމުންދަނިކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އްލުކުރަން އެއެއްޗެއްސަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް 

ރެޑަރާއި ބަރުގަ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މިހާރު ަޕބްލިކް ވޯކުސްގެ ގު 

ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް  ރުފިޔާ    50،000ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް   މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން

 ޝުކުރިއްޔާ.    އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.

 ފުރުސަތު      ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

 އަހުމަދުގެ އެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

6ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ    އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ރިސޯސަސް  ަޕބްލިކްސްގެ  އަދި  މެޝިނަރީސް  ވޯކުސްގެ  ަޕބްލިކް  ބޭނުންވީ  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  އާދެ  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކްލޮގެއް  ބެ   ވަރަށް ބޮޑަށްބޭނުންކޮއްގެން ރަށުގެ މަގުތަކާއި ގިނަ އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދުތަކެއް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މިގެންދަނީ. ދެން  

އަދި މިއީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް   އައިސްފަ މިހާރުވެސް މަގުތަކުގެ ކަންތައްތަކުގަ މި ހުރީ.  

މެންބަރ އަހުމަދު ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް  މަސައްކަތް އަލުން ފެށިގެން ދިޔުމަކީ އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތްކަން ފާހަގަކޮށް  ތައް ހެދި  ސްރީމެޝިނަ

 ތާޢީސު ކުރާކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތުގަވެސް ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި މެންބަރުންނަށް ފުރުދަތު އަރުވާ    ދެބަހުސްގެ    އާދެ  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް  

ބަޖެޓުން  ވަމިއެންމެ ހުށައެޅުމެއް  ނިމުފަ މިވަނީ.    ޔާގެރުފި  50،000އެކްޓިވިޓީން    ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  މަގުތައްނީ ލިބިފަ. އެއީ ކައުންސިލްގެ 

އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް   އްކަންވެސް ފާހަގަކޮއްލަންހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމެهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު  .ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް

 ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ޢަލީ އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލް   ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދު  .2



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

7ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 

 ބުރޫއަރާފައިވާތީ   ކުރުމަށް   މަރާމާތު  މަގުތައް  ހަލާކުވެ  މެޝިނިރީޒް  ބައެއް   ވޯކުސްގެ   ަޕބްލިކް   ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން    05

 ފާސްވިކަމަށް   ބަޖެޓެއް  ޔާގެ ރުފި  50،000  ކޯޑުން   އެކްޓިވިޓީ  ކުރުމުގެ   މަރާމާތު  މަގުތައް   ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށި   އެތަކެތި 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސްތުން

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ދަތުރުހިޔާ   އަދި   ގޮނޑުދޮށް   އޮޑިއެހެލާސަރަހައްދު   ، މަސްމާރުކޭޓްތައް   ، ފަޅުތެރެ   ބަނދަރުތަކުގެ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

  ސާފުކުރުން   އޭރިއާ   ޝަވަރ   އަދި   ފާހާނާ   ފަންނުގެ   ރަށްމަތި   ޝީޓަށް   މައުލޫމާތު   ބެލެހެއްޓުމުގެ   ސާފުކޮށް 

 .ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު   ސީލިންގަށް   ބިޑް   އިތުރުކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މިއެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ    އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

  އަދި   ގޮނޑުދޮށް  ސަރަހައްދު  އޮޑިއެހެލާ  ، މަސްމާރުކޭޓްތައް  ، ފަޅުތެރެ  ބަނދަރުތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށީއެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތީ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ން. މިގޮތަށް ވިސްނާއިރު އިތުރު  ސާފުކުރުން  އޭރިއާ  ޝަވަރ  އަދި  ފާހާނާ  ފަންނުގެ   ރަށްމަތި  ޝީޓަށް  މައުލޫމާތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސާފުކޮށް  ދަތުރުހިޔާ

ގެ ތެރެއިން ރަށްމަތިފަންނުގެ ސަވަރ އޭރިއާ އަކީއަދި ނިމިފަވާ ފާހާނައެއް ނޫން ނަރުދަމާ ނުލެވުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ މިހާރު މިސައްކަތް މީ

މަސަ  ނުކުރާތަނެއް ސާފްކުރުމުގެ  ބޭނުން  ވަނީނަމަ  އެހެންވީމަ އިތުރުކޮއްފިކަމަށް  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ހިގައިދާނެކަމަށް  ލެވިގެން  އްކަތްވެސް 

ފެބްރުއަރީ މަހުގަ އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ ބިޑެއް އަލުން އިއުލާންކުރަން އެބަޖެހޭ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ އަންނަ އަ ހަރުގެ 

ރަ ތެރެއަށް  ބިޑްގެ  އެ  ސާފްއެހެންވީމަ  މިކަމް ށްމަތިފަންނު  ރަނގަޅަށް  މާ  ގެންގޮސްފިނަމަ  ކުރިއަށް  ލައިގެން  ތެރެއަށް  ބައި  ކުރުމުގެ 

 އަދި   ގޮނޑުދޮށް  ސަރަހައްދު  އޮޑިއެހެލާ  ، މަސްމާރުކޭޓްތައް  ، ފަޅުތެރެފެންނާތީ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު  ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް  

 ޝަވަރ   އަދި  ފާހާނާ  ފަންނުގެ   ރަށްމަތި ކުރިންވެސް އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަދި  ޝީޓް  މައުލޫމާތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސާފުކޮށް  ދަތުރުހިޔާ



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

8ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

  ޝުކުރިއްޔާއިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ ބިޑް އަލުން އިއުލާން ކުރާއިރު އޭގެ ތެރެއަށް އެޑްކުރާ ގޮތަށް.    ސާފުކުރުން  އޭރިއާ

 މޭޔަރ.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ކުރައްވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވަރަށް ސާފްކޮށް ވިދާއަޅުއްވަ ދެއްވައިފި އެކަން އޮތް ގޮތް އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 އެގޮތަށް. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އާމިނަތު މަޖީދާ. އާދެ މި އެޖެންޑާގެ ދެފުރުސަތުގަވެސް އެންމެ ހުށައެޅުމެއް މިވަނީ ލިބިފަ

އިޖްތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ   ސާފުކުރުން  އޭރިއާ  ޝަވަރ  އަދި  ފާހާނާ  ފަންނުގެ  ރަށްމަތިހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން. އެއީ  

 ބިޑަސް ލުމަށް. މިގޮތަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

9ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 އަދި   ގޮނޑުދޮށް  އޮޑިއެހެލާސަރަހައްދު  ، މަސްމާރުކޭޓްތައް  ، ފަޅުތެރެ  ބަނދަރުތަކުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 އަދި  ފާހާނާ  ފަންނުގެ   ރަށްމަތި   އަދި   ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް  ގޮތަށް   ފާސްކޮއްފައިވާ  ކުރިންވެސް   ޝީޓް  މައުލޫމާތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސާފުކޮށް  ދަތުރުހިޔާ

  ފާސްވިކަމަށް   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް   ތެރެއިން  އިއުލާނުގެ  ކުރެވޭ  ފެބްރުއަރީގައި  ސާފްކުރުމަށް   ސަރަހއްދުތައް  އިޖްތިމާއީ  ސާފުކުރުން   އޭރިއާ  ޝަވަރ

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އިތުރު   ބަޖެޓް   ގަތުމަށް   ޕެނަލް   ފްލެޓް   ކުރުމަށް   ބޭނުން   ރޫމްތަކުގައި   މީޓިންގ  އިދާރާގެ   ކައުންސިލް  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އުމަށް ބޭނުންވާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މީޓިން ރޫމް ތަކުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަށް ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތު މާހަ

އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ކުރިން ްޕލެޓް ެޕނަލް ގަތުމަށް ނިންމާފަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް. އަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހޯދުމަށް  

އެކު. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުގެ މާކެޓް ރޭޓްތަކަށް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކާއި  535،000އެގޮތުން ްޕލެޓް ެޕނެލް ގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަހުގަ ނިންމީ  

ރާކުރުމަށް  އި މިއެއްޗެހި ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަގަކީ ްޕލެޓް ފެނަލްތައް ލިބޭނެ އަގަކަށް ނުވާތީ ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަ ބަލަ

ޔާގެ ބަޖެޓެއް. ރުފި  700،000މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނީ. ތިން ެޕނަލް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ފާހަގަކުރެވިފަ މިއިން އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  

   މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ    އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ބަޖެޓެއް   ގަތުމަށް   ެޕނަލް  ފްލެޓް  ކުރުމަށް  ބޭނުން   ރޫމްތަކުގައި  މީޓިންގ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ްޕލެޓް  ފެނަލްއަކީ މީޓިން ރޫމްތަކުގަ އަދި ކުދި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގަ ވިޔަ ފާހަގަކޮއްލަން  ސް އަދި ފާސްކޮށް ނިންމާފަ މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު 

އެއްޗެހީގަ ވިޔަސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ްޕރޮޖެކްޓަރ ސެޓްކޮއްގެން އެކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި މި ހުރިހާ ކަމަކާއި   ބައްދަލުވުން ތަކުގަވ، ވޯކްޝޮްޕކަހަލަ

އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މި ޒަމާނީ ގޮތަށް މަސައްކަތްތަށް ކުރެވިގެންދާއިރު  ްޕލެޓް ެޕނަލްތައް ހުރުމަކީ.  
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

10ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

މިކަން   އްޗެހީގެ އަގުތަކަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މިހާރު އަގުތަށް ބޮޑުވެފަ ހުރިކަން. އެހެންވީމަމިހާރު އެ

އެއްކަމެ  700،000ކުރުމަށް   އަދި  އެހެންވީމަ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ފާސްކުރުމަށް  އަލުން  ބަޖެޓެއް  އް ރުފިޔާގެ 

 އެކްޓިވިޓީގެ   ގެ(4.1.0.1.1.1)އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް    700،000ފާހަގަކޮއްލާނަން ްޕލެޓް ެޕނަލްތައް ގަތުމަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.  އިން 423002 ގެކޯޑް  އެލް.ޖީ

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ބަހުސްކުރެވެމުން   ކުރުމާއިމެދު  އިތުރު  ބަޖެޓް  ގަތުމަށް  ެޕނަލް  ފްލެޓް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ރޫމްތަކުގައި  މީޓިންގ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ފާހަގަކުރަމުން   އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ ފުޅެއްކަން  ރަނގަޅު  ވިދާއެޅުއްވީ ވަރަށް  އެ ހުށައެޅުއްވި   ދާއިރު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އެ  ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް 

   ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާޢީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލް މެންބަރ އާމިނަތު މަޖީދާ. އާދެ މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ އެންމެ ހުށައެޅުމެއް އައިސްފަ މިވަނީ. އެއީ ޑެޕިއުޓީ  ޝުކުރިއްޔާ  

  ވިޓީގެއެކްޓި  ގެ (4.1.0.1.1.1)  ހިންގުމުގެ  އިދރީ   ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ   70،000  ގަތުމަށް   ެޕނަލް  ފްލެޓް   މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުނ

މިހުށައެޅުމަށް ވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ އާމިނަތު މަޖީދާ ތާއީދުކުރައްވާފަ. އެހެންކަމުން   .ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އިން  423002  ކޯޑް  އެލް.ޖީ

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދެން އަހާނީ މިގޮތަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 ތް  މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

11ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު   .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 70،000  ގަތުމަށް   ެޕނަލް  ފްލެޓް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ރޫމްތަކުގައި  މީޓިންގ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 ފާސްވިކަމަށް  ހަރުދުކުރުމަށް  އިން  423002  ކޯޑް  އެލް.ޖީ  އެކްޓިވިޓީގެ  ގެ( 4.1.0.1.1.1)  ހިންގުމުގެ  އިދރީ   ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ

 .  ނިންމެވިއެވެ ންރިޔާސަތު

   04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ރުއްގަހުގެ   އަވަސްކުރުމަށާއި   މަސައްކަތްތައް   ސާރވޭ   ކުރަމުންގެންދާ   ސެކްޝަނުން   ސާރވިސް  މުނިސިޕަލް  •

  ބަޖެޓް   ގަތުމަށް   ޑްރޯންއެއް   ގްރޭޑްގެ   ސާރވޭ   މަސައްކަތައް   ހެދުމުގެ   ޕްލޭން   ޔޫސް   ލޭންޑް   ސާރވޭތައްކޮށް 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   އިތުރު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކޮއްފަ އިން ވަރަށްވުރެ އަގުވެސް ބޮޑުވޭ އަދި އަ ކުރިން އެސްޓިމޭޓް  ފަދައިން ޑުރޯން ގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޅުގަނޑު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

މީތީގެ ސްްޕ އިރު  ކުރެވުން  ފުރަތަމަ ޑިސްކަސް  އޭރުގަ އެންމެ  ކުރެވިފައިވަނީވެސް.  އަގު ނުލައި ޑިސްކަސް  ކޮއްދިނުމުގެ  ްޕރޮވައިޑް  ޓުވެއަރ 

ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ. އެހެންކަމުން މިއަދު  345،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. މިހާރު ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގަ  300،000ނިންމިފަ އިނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 މިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ޓަކައި. އެޖެންޑާ ކޮއްފަ މިއޮތީ ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ    އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

  ސާރވޭތައްކޮށް   ރުއްގަހުގެ  އަވަސްކުރުމަށާއި  މަސައްކަތްތައް  ސާރވޭ   ކުރަމުންގެންދާ  ސެކްޝަނުން  ސާރވިސް  މުނިސިަޕލް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ށްޓަކައި މޭޔަރ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން ފާސްކުރެވިފަ އޮތީ. ގަތުމަ ޑްރޯންއެއް  ގްރޭޑްގެ  ސާރވޭ  މަސައްކަތައް ހެދުމުގެ ްޕލޭން ޔޫސް  ލޭންޑް
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12ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

މަސައްކަތްތަ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި  މިހާރުވެސް  މަސައްކަތްތަށް  ކުރިއަށްގެންދާ  ސެކްޝަނުން  މުނިސިަޕލް  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  ކެއް އަޅުގަނޑު 

އެއް ގަތުމުން މަސައްކަތްތަށް އަވަސްވެގެން ދާނެކަމަށް  ޑްރޯން  ގްރޭޑްގެ   ސާރވޭ  ކުރެވިފަވާނީ.  އަލުން އަޅުގަނޑުމެން ގަންނަން މިސައްކަތް ކުރާ

  ސާރވޭ   އަގަށް އަންނަބަދަލުގެ ސަބަބުން  ގެ ސްފްޓްވެއަރ ވެސް މިއަށް ލުމާއި އެކީގަ  ޑްރޯން   ގްރޭޑްގެ  ސާރވޭ  ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ މިހާރު

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ނޑު ހުށައަޅަން. ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމަށް އަޅުގަ  45،000ގެ އަގު ޑްރޯން

 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

މުނިސިަޕލް ސާރވިސްގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 އް ގަތުމަށްޓަކައިމިވަގުތުން މިވަގުތަށްވެސް މުހިންމު ވެފަވާ ކަންތައްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތްތަށް އަވަސްކުރުމަށް ޑުރޯންއެ

ގެނައުމަށްޓަކައި   ހާލަތަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އެއްޗެއް  ހޯދިކަމުގަވިޔަސް  ޑުރޯންއެއް  އެއެއްޗަކީ  ވާއިރު  ފާސްކުރެވިފަ  ބަޖެޓް  އެކަމަށް ކުރިން 

ނޑުވެސް ތާއީދުކުރާކަން އަޅުގަނޑުމެން ސްްޕޓްވެއަރ އެބަ ބޭނުންވޭ. އެ ބޭނުންކުރެވޭ ފުލްކިޓް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށައެޅިގޮތަށް އަޅުގަ

 މިވަގުތު ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  ސާރވޭ  .ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. އާދެ މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ހުށައެޅިފަ މިވަނީ އެންމެ ހުށައެޅުމެއް

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް. އަދި މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން   345،000ގަތުމުން ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ  އެއް  ޑްރޯން  ގްރޭޑްގެ

 އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. މުޙައްމަދު ވަނީ ތާޢީދު ކުރައްވާފަ.  

   މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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13ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު   .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
 

  މަސައްކަތްތައް ސާރވޭ  ކުރަމުންގެންދާ   ސެކްޝަނުން ސާރވިސް މުނިސިަޕލް ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 05

  345،000  ގަތުމަށް ޑްރޯންއެއް ގްރޭޑްގެ  ސާރވޭ މަސައްކަތައް ހެދުމުގެ ޕްލޭން ޔޫސް ލޭންޑް  ސާރވޭތައްކޮށް ރުއްގަހުގެ  އަވަސްކުރުމަށާއި

 .ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  އްބަޖެޓެ ރުފިޔާގެ

   05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއިމެދު   އިތުރު   ބަޖެޓް   ކުރުމަށް   ބަދަލު   ލައިޓް   ، އިތުރުކުރުމާއި   ލައިޓް   ހަޟާރަތު   މަސްޖިދުލް  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަދި   ބަޖެޓަކީ  މިވާ  އަންދާޒާކޮއްފަ  ކުރިން  މަސައްކަތަށް  ބަޖެޓަކީ  މި  ކަނޑައަޅައިފާވާ  އިތުރަށް    300،000ކުރިން  އެހެންނަމަވެސް  ރުފިޔާ. 

  ތުރަފިލުވުން އާބާ  މަރާމާތުކޮށް  މިސްކިތްތައްފައިސާ    އެރުފިޔާ ގާތްގަނޑަކަށް އެބަ ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތައް ކުރުމަށް. އަދި    130،000

ރުފިޔާ އެލޮކޭޓްކޮއްފަ. އެހެންނަމަވެސް   300،000ދީފައިވާ    ކުރީގަ އަޅުގަނޑުމެންވާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓުރީން    ދާނެކަމަށް. ނެގި   އެކްޓިވީއިން 
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14ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

މިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ  ޓީ މިވަނީ.  އެކްޓިވި  އާބާތުރަފިލުވުން   މަރާމާތުކޮށް  މިސްކިތްތައްއެބަޖެޓުން ނުފުދޭތީ ދެން ނެގިދާނެ އެކްޓިވިޓީއެއް ގޮތަށް  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ    އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ގެ ްޕރޮޖެކްޓަށް މޭޔަރުވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުރުމު  ބަދަލު   ލައިޓް  ، އިތުރުކުރުމާއި  ލައިޓް  ހަޟާރަތު   މަސްޖިދުލް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ވާނީ   މި   300،000ކުރިން  ހިގާނެކަމަށް  ހަރަދެއް  ބޮޑު  އެއަށްވުރެއް  މަސައްކަތަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް  ނިންމާފަ.  ހަރަދުކުރުމަށް  ރުފިޔާ 

ބޭނުންކުރެވި ދާނެ.  އިސްލާމިކް މިނިސްޓުރީގެ މިސްކިތްތަށް މަރާމާތު ކުރުމަށް ދީފާވާ ފައިސާއިން  ރުފިޔާ  300،000ގަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ  

ބޭނުންވާ   މި  އިތުރަށް  މިސްކިތްތަށް    130،000އެހެންނަމަވެސް   އެއީ  ބަޖެޓުން،  ކައުންސިލްގެ   އާބާތުރަފިލުވުން  މަރާމާތުކޮށް ރުފިޔާ 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.   އެކްޓިވީއިން( 3.6.1.8.1.1)

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ހަމަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. އާދބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ހުށައެޅިފަ މިވަނީ  

  ރުފިޔާ  130،000ރުފިޔާގެ އިތުރުން    300،000އެއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިސްކިތަކަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  

އަދި  ހަރަދުކުރުމަށް  އެކްޓިވީއިން(  3.6.1.8.1.1)  އާބާތުރަފިލުވުން   މަރާމާތުކޮށް   މިސްކިތްތައް  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް  . 

މި ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނީ  އެހެންކަމުން    މިހުށައެޅުމަށް ތާޢީދުކުރައްވާފަ.    މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ވަނީ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 
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15ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 

  ބޭނުންވާ އިތުރަށް ކުރުމަށް   ބަދަލު  ލައިޓް ، އިތުރުކުރުމާއި ލައިޓް ހަޟާރަތު މަސްޖިދުލް  ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 05

  ކުރުމަށްހަރަދު އެކްޓިވީއިން ( 3.6.1.8.1.1) އާބާތުރަފިލުވުން  މަރާމާތުކޮށް މިސްކިތްތައް ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ ކައުންސިލްގެ  ރުފިޔާ 130،000

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

   06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އިންދާފައިވާ   ކައުންސިލުން   ރޭނުމާއި   ކަންމުޑި   ކުރަން   ކޮށިފާހަގަ   ވެލިގަނޑުގައި   އަދި   ބަނދަރު   އުތުރު  •

   .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   އިތުރު   ބަޖެޓް   ރޭނުމަށް   ބުޑު   ރުއްތަކުގެ   ޖާފާނު 
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16ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާ އެބަ   70،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހެދުން ނަމަވެސް އިތުރު    300،000ބަޖެޓަކީ    ވާމި މަސައްކަތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ކަނޑައަޅާފަ  

ނެގިދާނެކަމަށް،   ބަޖެޓު  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  ކުރުމަށް  ކުރުމަށް. އަދި މިސައްކަތް  މި މަސައްކަތް   ކުރުމާއިހަރު  މަގުބައްތި  މަގުތަކުގައިބޭނުންވޭ 

ރުފިޔާވެސް ނަގަން ނިންމާ ބަޖެޓްވެސް   300،000އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން. ކުރިންވެސް އިންނާނީ އެ ކޯޑުން    422999  ބެލެހެއްޓުން  ކޮށްމަރާމާތު

 ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާގެކަނޑައަޅާފަ. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ    އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ބުޑު   ރުއްތަކުގެ  ޖާފާނު  އިންދާފައިވާ  ކައުންސިލުން   ރޭނުމާއި  ކަންމުޑި  ކުރަން  ކޮށިފާހަގަ  ވެލިގަނޑުގައި  އަދި  ބަނދަރު   އުތުރުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ރުފިޔާ    70،000މިބަޖެޓަށް މިހާރު މި އަންދާޒާ ކުރެވޭ އިތުރު  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.    300،000އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ނިންމާފަ މިއޮތީ    ރޭނުމަށް

މަސައްކަތައް   މި  ބަޖެޓެއް    370،000އިތުރުކުރުމަށްފަހު  ޖުމްލަ   ބެލެހެއްޓުން  މަރާމާތުކޮށް  ހަރުކުރުމާއި  މަގުބައްތި  މަގުތަކުގައިރުފިޔެގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.  422999  ކޯޑް  އެލް.ޖީ ގެ ( 2.4.1.10.1.1)

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

    ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ތާޢީދުކުރާ އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމަށް އެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އާމިނަތު މަޖީދާ. އާދެ މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ހުށައެޅިފަ މިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

  އެލް.ޖީ  ގެ (  2.4.1.1.0.1.1)  ބެލެހެއްޓުން  ކޮށް މަރާމާތު  ހަރުކުރުމާއި  މަގުބައްތި  މަގުތަކުގައި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް    370،000.  ހުށައެޅުން

އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ   .  ހަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އާމިނަތު މަޖީދާ ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީއިން  422999  ކޯޑް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 

 



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

17ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 

 ކައުންސިލުން  ރޭނުމާއި  ކަންމުޑި ކުރަން ކޮށިފާހަގަ  ވެލިގަނޑުގައި އަދި  ބަނދަރު އުތުރު   ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 05

  ކޮށް މަރާމާތު ހަރުކުރުމާއި  މަގުބައްތި މަގުތަކުގައި ރުފިޔާ  370،000 ބޭނުންވާ އިތުރަށް  ރޭނުމަށް  ބުޑު ރުއްތަކުގެ  ޖާފާނު އިންދާފައިވާ 

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ހަރަދުކުރުމަށް އިން  422999 ކޯޑް އެލް.ޖީ  ގެ(  2.4.1.10.1.1)  ބެލެހެއްޓުން
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18ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

   07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބިމުގެ   ދޫކޮށްފައިވާ   އުތުރުން   ހިޔާގެ   ކަނބޯރަނި   އަމީނީމަގު   ކުރުމަށް   ގާއިމް   ސަބްސްޓޭޝަނެއް   ފެނެކަ  •

  ދެކުނަށް   ސްޓޭޝަންގެ   ޕަންޕް   އެސްސީގެ . ޑަބްލިއު . އެމް   މަގުގައިވާ   އިރުމަތީ   ސްކޫލްގެ   ޖަލާލުއްދީން   ބަދަލުގައި 

  ބިމުގެ   ދޫކޮށްފައިވާ  ދިމާލުން  ކަނާ  އިރުއުތުރު  ދަނޑުގެ  ކޮރަލް  ދަނޑުމަގު   އަދި  ބަދަލުކުރުން   ބިމަށް  އޮތް 

  މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ބަދަލުކުރުމާއި   ބިމަށް   އޮތް   އުތުރަށް   ބިމުގެ   ޓަވަރު   ދިރާގު   މަގުގައިވާ   ދަނޑު   ބަދަލުގައި 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މިއެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 02މިއެޖެންޑާގަ އަޅުގަނޑުމެން ބިން އެހެންތާކަށް ރީލޮކޭޓް ކުރުމަށް އަސްލުގަ ކަނޑައަޅާފަ މިއިންނަނީ. ވަރަށް ހިތްގައިމު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

މުން ކުރެވިގެންދާނީ. އެހެންކަސަރަހައްދަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކެއް އެއީ. އެބިންތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން ގެއްލޭކަހަލަ ކަމެއް އެތާ ކުރެވޭނީ އަސްލު  

ލާނަން މިހާރުވެސް އެބިންތައް އެހެންތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަ މިވަނީ. ބިން ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަ ހުރި ތަންތަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއް

ގޮތަކަށް ހުރި ބިން ތަކެއްކަން.   އެކިއެކި ޔޫޓިލިޓީސްއަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބިންތަކަކުން ބާކީވި، އަނެއްހެން އެހެން ކަމެއް ކުރުމަށް ދަތިވާނެ ކަހަލަ

ހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ބޭނުމެއް ކޮއްލަން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ތަންތަން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމަ މިކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާ 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިން ދޫކުރެވިފަ ހުރި ބިންތަކަކީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ތަންތަންކަމުގައި   އަޅުގަނޑުވެސްޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ތަންތަން. މިފަހަރު މިގެ  ގަބޫލު ކުރެވޭ  ނެވުނު، ރިޔާސަތުން ތި ހުށައަޅާފައިން ހުށައެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ  އަޅުގަނޑަށްވެސް 
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

19ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

މަ އަޅުގަނޑުވެސް ރަށުގެ ބިން ހުރިގޮތައް ބަލާނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަންތަކެއް މިވަގުތު ފާހަގަކުރެވި ރިޔާސަތުން ހުށައަޅުއްވާފަ ތިވަނީ. އެހެންވީ

 ކޮއްލަން. އަދި އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ އެކަން ފާހަގަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ   ރިޟްވާން މުޙައްމަދު.ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ފުސަތުގަ   ފުރަތަމަ  އަބްދުއަދި  އަހުމަދު  މެންބަރ  މިއޮތްގޮތަށް هللا ކައުންސިލް  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިހާރު  މުހައްމަދުވެސް  ރިޟްވާން  އަދި 

ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން ހާނީ މިހާރު އެޖެންޑާގައިވާ ލޮކޭޝަންތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަ

 އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

20ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

  އުތުރުން ހިޔާގެ ކަނބޯރަނި   އަމީނީމަގު ކުރުމަށް  ގާއިމް  ސަބްސްޓޭޝަނެއް ފެނެކަ  ، ދެއްވައިފައިވާތީ ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް މެންބަރުން   05

  މަށްބި އޮތް  ދެކުނަށް  ސްޓޭޝަންގެ ަޕންްޕ އެސްސީގެ.ޑަބްލިއު.އެމް މަގުގައިވާ  އިރުމަތީ ސްކޫލްގެ ޖަލާލުއްދީން ބަދަލުގައި ބިމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ 

 ބިމުގެ  ޓަވަރު  ދިރާގު  މަގުގައިވާ ދަނޑު  ބަދަލުގައި ބިމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ދިމާލުން  ކަނާ  އިރުއުތުރު ދަނޑުގެ  ކޮރަލް  ދަނޑުމަގު   އަދި ބަދަލުކުރުން

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ބަދަލުކުރުމަށް ބިމަށް އޮތް އުތުރަށް

   08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ، ހިންގުމަށް   ޕްރޮޖެކްޓެއް   ގުޅިގެން   ފެނެކައާ   ކުރުމަށް   ގާއިމް   ޕްލާންޓެއް   އައިސް   ސިޓީގައި   ކުޅުދުއްފުށި  •

  ހިންގުމަށް   އުސޫލުން   ވިޔަފާރި   އައިސްޕްލާންޓް   ، ދިނުމާއި   ކުއްޔަށް   ފެނެކައަށް   ބިން   ބޭނުންވާ   ޕްރޮޖެކްޓަށް 

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގުޅޭގޮތުން   އެއްބަސްވުމާ   ވެވޭ   ފެނަކައާއިއެކު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ށް ހުވާކުރުމަށްފަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކައުންސިލަ   ސިޓީ  އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މެންބަރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ

ގާއިމްކުރުމަށް އެދި. އަދި   ްޕލާންޓެއް  އައިސްފުރަތަމަ ފޮނުވި ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ބޭރުވި ސިޓީއަކީ ފެނަކައަށް ކުޅުދުއްފުށީގަ  

އެކަން ވަނައަހަރުގެ މޭމަހު. އާދެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް    2021ސިޓީ    ފޮނުވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނާއި ާޕޓްނާޝިޕެއްގެ ދަށުން މިކަންކުރުމަށް

އިނަލް ޑްރަފްޓް އެވަނީ ހިއްސާކުރެވިފަ. ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް މިވަނީ އައިސްފަ. ފެނަކައާއި އެކު އެގުރިމަންޓުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވި. ފަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެ ޑްރާފްޓް ފެނިވަޑައިގެންފަ މި   އއަދި  އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލު ކުރަނީ. އެގުރިމަންޓްގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ  ވާނެކަމަށް 

ކައުންސިލުން މި ހުރިކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ  ބިން ކުއްޔަށް މި ދޫކުރަނީ    ބިމުން އެބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ  އަހަރުގެ   30 ދޫކުރާ 

ލާރީގެ ރޭޓުން. އެއީ ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލީގަ. ދެންހަމައެއާއިއެކު މުޅި އިންވެސްމެންޓު    1.20މުއްދަތަކަށް  

ފައިދާ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ގޮތަށް. މުޅި އޮަޕރޭޝަން ހިންގުން   %1އައިސް ްޕލާސްޓުގެ ފައިދާ ފެނަކައަށް     %99ފެނަކައިން ކުރާ ގޮތަށް،  

ފާހަގަކުރެވިފަ ފެނެކާއިގެ މަސްއޫލިއަތެއް ގޮތުގަ އަދި މެއިންޓެނެންސް އެހެނިހެން ކަންތައްތައްވެސް ފެނަކައިން ބަލަހައްޓައި ގޮތަށް. ދެން މިހާރު  

މަސްމާރުކޭޓް  ކުރެވުނު  ތަރައްޤީ  އަލަށް  ބިމަކީ  ގާތްގަނޑަކަށް  މިއިން  ބިމެއް.  އޮތް  ކަނޑައެޅިފަ  ހޮޅަނގުން  ބިމެއް.   4385.88ގެ  އަކަފޫޓްގެ 

ްޕލާންޓް ގާއިމް ކުރާ ގޮތަށް ރޭވިފަ މިވަނީ. އެހެންކަމުން މިހާ   ބަނދަރުން ފައްސޭހައިން މަސްވެރިންނަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އައިސް

 ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލަން.  
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21ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އަދި ފެނަކަ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިން ނަފާ ލިބޭގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް މިހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވާއިރު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އެއް ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮއްލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިވަނީ އެގުރިމަންޓަކާއި ހަމަޔަށް އާދެވިފަ. އެގުރިމަންޓް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވާ ބަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ހަރަދުކުރޭ. މިހަރަދުގެ އެއްވެސް ބައެއްގަ ކައުންސިލުން   4.2އޭގެ ތެރޭގައި ފެނަކައި ގާތްގަނޑަކަށް މި އައިސްްޕލާންޓަށް  

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ   4.2 މި ބިން ކުއްޔަށް ދޭއިރު މި  އަހަރު ދުވަހަށް  30އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި  

ރުފިޔާގެ އިންވެސްމެންޓެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. ދެން ފުދޭ   11،666 ދުވަހަށް  އަހަރު   30އަނެއްހެން ބަލާއިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް  

ގޮތަށް އިންވެސްމެންޓެއް. ދެން ރައްޔިތުނަށް ފައްސޭހަވާނެ  ްޕރޮޑަކްޝަން ކެޕޭސިއެއް ގޮތުގަ މިވަނީ    ވަރަކަށް ބޮޑު   25މި އިންވެސްމަންޓުގެ 

ކުރެވިގެން މެޓިކްޓަން އައިސް ްޕލާންޓެއް ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފަ. އަދި ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީއެއް ގޮތުގަ ކަނޑައަޅާފަ، ފެންނަކައާއި އެއްކޮށް މަޝްވަރާ

ސްްޕލާންޓެއް ކުޅުދުއްފުށީގަ ގާއިމް ވެގެން ދޭގޮތަށް. އަދިހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ޓަނުގެ އައި  50މީނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އައިސްްޕލާންޓް. އެއީ  

ގާއިމް ކުރެވޭ އައިސްްޕލާންޓަކީ ކައުންސިލުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި ރައްޔިތުންނަށް އަދި މަސްވެރިންނަށްވެސް ފައްސޭހައިން ކުޅުދުއްފުށީގަ މި  

ލިބޭނެ ލޮކޭޝަނަކަށް މި އައިސްްޕލާންޓް ހަމަޖެއްސުމަށް. އެގޮތުން މިހާރު މި ބިން ކަނޑައެޅިފައިން ސަރަހައްދަކީ މިއަތޮޅުގެ، އައިސްގެ އެކްސެސް  

ފިލްކޮށް،  އައިސް  ފައްސޭހަ  މަސްވެރިންނަށްވެސް  މިރަށުގެ  އަދި  ހަމަ   މިސަރަހއްދުގެ  އަޅުގަނޑު  ތަނެއްކަން  ކުރެވޭނެ  އަންލޯޑް  ލޯޑްކޮށް 

  ކައުންސިލަށް ދޭން އެގުރީމަންޓުގަ ހިމެނިފަ.ން. އަދި މިއެގުރިމަންޓުގެ ވާގޮތުން މި ބިމަށްވާ ކުލީގެ ފައިސާވެސް މިވަނީ ފެނަކައިން  ފާހަގަކޮއްލަ

މިގޮތަށް ފާހަގަކޮއްލަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެގުރިމަންޓެއްކަންވެސް  ތައްޔާރުކޮއްފައިން  ރަނގަޅަށަށް  ފުދޭވަރަކަށް  ވާހަކަ  ތާއީދުކުރާ    އެހެންވީމަ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

 އައިސްްޕލާންޓެއް ގާއިމް ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދުގެ ވާހަކާއިގެވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށީގަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ހަމަ ކުރަން ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފައިދާ ވެގެންދާނެ ކަމެއް. އަދިހަމަ އެއާއި އެކީގަ އަޅުގަނޑުމެން ކެންޭޕނާއި ހިސާބުންވެސް 

 ގާއިމް ކުރާނެ ވާހަކަ. މައި ސަރުކާރުގެ ވީ.އައި.ީޕ ގަސްތުކޮށް އެވާހަކަ ދައްކަމުން އާއި ވާހަކައެއް، އައިސްްޕލާންޓެއް ކުޅުދުއްފުށީގަ ކައުންސިލުން 

ކޮށް ކައުންސިލްގެ ްޕރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގަ އައިސްްޕލާންޓެއް ގާއިމް ކުރެވިފަ ނެތްކަމުގަވިޔަސް އަދި އެގޮތަށް ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މަޑުނު 

އް ގާއިމް ކުރުމާއި ހިސާބަށް މަޝްވަރާތައް އައިސްފަ މިއޮތީ މިހާރު. އެހެންވީމަ ކައުންސިލުން ފެނަކައާއި ގުޅިގެން އައިސްްޕލާންޓެއިސްނެގުމަކަށް  

ގެ އުންމީދަކީ.  ކުރިއަށް އޮތްތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އައިސްްޕލާންޓް އެއްކޮށް ގާއިމްވެ، އޭގެން މަސްވެރިންނަށް ހިދުމަތް ލިބިގެންދިއުން އަޅުގަނޑު 
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22ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ބަލާލައިފިން. ޑޭވިޑްވެސް އެހެންވީމަ ފެކައާއި އެކު ވެވޭ އެއްބަސް ހުރި  މިއޮތް ޑްރާފްޓުގަ  ވުމަށް މިހާރު ލިބިފަ 

 އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ކައުންސިލުން ދައްކަން ނުޖެހި  ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްމެންޓެއް ފެނަކައިން މިކުރައްވަނީ

ގޮތަށް އަދި   ލިބެމުން އަންނަ  ކަނޑައެޅިފައޮތް ރޭޓުން ކައުންސިލަށް ކޮންމެ މަހަކު  . ކައުންސިލުން މިއަށް މިއިންވެސްޓް ކުރާ ބިމުގެ ކުލިވެސް 

  ންނަވާލަން.ދަ  އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުމަށް އަޅުގަނޑުގެ މާ ބޮޑު ޝަކުވާއެއް ނެތް. އެހެންވީމަ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަވާހަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮއްލީ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިހާރު ހުރި    ގަނިމިފަ އެހެންކަމުން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގަ ފާހަގަކުރެއްވި އެގުރިމަންޓު އާދެ ޝުކުރިއްޔާ. ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު މިހާރު މިވަނީ  

މަށް ބަހުސްގަ  ޕްއިންޓްތަކަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ އެއްބަސްވެވޭކަން އަދި އައިސްްޕލާންޓަށް ދޫކުރުމަށް މި އޮތް ބިންވެސް މެންބަރުންނަށް ރަނގަޅުކަ

އިތުރު ބަހުސްއަކަށް ހުޅުވާލުމެއް ނެތި ވޯޓަށް އަހާނީ މިހާރު ފެނަކައާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ހެދިފައިވާ   ފާހަގަކުރެއްވާފައި ވުމާއިއެކު 

ށް.  މަސްމާރުކޭޓްގެ ހުޅަނގުން އެލޮކޭޓް ކުރުމަ އެގުރިމަންޓުގަވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށާއި އައިސްްޕލާންޓް ގާއިމް ކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބިން  

 ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   އެހެންކަމުން މިގޮތަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ  .1
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23ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 އާމިނަތު މަޖީދާ   މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 

 ހޮޅަނގުން  މަސްމާރުކޭޓްގެ  އައު ކުރުމަށް ގާއިމް  ްޕލާންޓެއް އައިސް ސިޓީގައި ކުޅުދުއްފުށި  ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 05

  ގޮތުގެ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ވެވޭ   އެކު ފެނަކައާއި ދިނުމަށާއި  ކުއްޔަށް  ފެނަކައަށް އަހަރަށް  30 ރޭޓުން ގ1.20ެ ބިމެއް އަކަފޫޓްގެ 4385.88

  އެގުމެންޓް ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލަށް  ފައިދާ%  1 އަދި  ގޮތަށްލިބޭ  ފަނެކައަށް ފައިދާ %  99 ލިބޭ ހިންގައިގެން ްޕލާންޓު އައިސް ، މަތިން

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް

   08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ސްޓޭޝަންތަށް   ޕަންޕް   ސްޓޯމްވޯޓާރ   ހިމެނޭ   ފިޔަވަހީގައި   ދެވަނަ   މަޝްޢޫރުގެ   ހެދުމުގެ   މަގު   ކުޅުދުއްފުށީ  •

  ބިންތައް   ބޭނުންވާ   ބެހެއްޓުމަށް   ޓޭންކުތައް   ވޯޓަރ   ނެޓްވޯރކުގެ   ހައިޑުރަންޓް   ފަޔަރ   ބެހެއްޓުމާއި 

 .   ކަނޑައެޅުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އުތުރުކޮޅުންނާއި ދެކޮނު ކޮޅުން   ބެހެއްޓުމަށް  ޓޭންކުތައް  ވޯޓަރ  ނެޓްވޯރކުގެ  ހައިޑުރަންޓް   ފަޔަރއެޖެންޑާގަ މިހާރު ފާހަގަކުރެވިފަ މިވާ ދެމިބަކީ  

ހާއްސަކުރަން ޖެހޭކަން. އެގޮތުން އުތުރުން ފާހަގަކުރެވިފަ މިއިން ބިމަކީ އެއަރޯޕޓް އެޅުމަށްޓައި ނެގި ބައެއް ގެވަޅުތައް    ރަށުގެ ދެކޮޅުން ދެބިމެއް

އަކަފޫޓުގެ. އަދި މިބިންތައް   2457ރަހައްދުން ހުސްބިމެއް  ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއް. އެއީ އެއަރޯޕޓް ފެންސުގެ ދެކުނުން އިތުމަތި ކޮޅުގަ އޯކިޑްމަގު ސަ

ދެކުނުން އޮތް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޗާޓް މެންބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިފަވާނީ. ދެކުނު ކޮޅުން މިއިނީ މިހާރު މިވަގުތަށް ފާހަގަކުރެވިފަ ފެނަކައިގެ  

އެހެންކަމުން މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ   މީޓަރުގެ ތަނެއް.  20ޓަރު  މީ  10އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް. އެއީ    2122ހުސްބިމެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

24ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

މޭޔަރ.   މިވަނީ  އެޖެންޑާގަ  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މި  ފަދައިން  އެއްކަމަކީ  02ފާހަގަކޮއްފައިވާ  ކަނޑައެޅުމަށް.  ބިންތަކެއް    ކަމަކަށް 

ގާއިމްކުރުން. އެގޮތުން   ޓޭންކުތައް   ވޯޓަރ  ނެޓްވޯރކުގެ  ހައިޑުރަންޓް   ފަޔަރ  ގާއިމް ކުރުން. އަނެއްކަމަކީ  ސްޓޭޝަންތަށް   ަޕންްޕ  ސްޓޯމްވޯޓާރ

މިހާރު ފޯކަސްކޮއްފަ އިންނަ ދެ ބިން. އެ ދެ ބިން މިހާރު ފޯކަސްކޮއްފަ  ގާއިމް ކުރުމަށް  ޓޭންކުތައް ވޯޓަރ ނެޓްވޯރކުގެމޭޔަރ އެ ފާހަގަކުރެއްވީ  

ށް ފާހަގަކޮއްފައިވާ  ބެހެއްޓުމަ   ސްޓޭޝަންތަށް  ްޕަޕން  ސްޓޯމްވޯޓާރ   ހުރިގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ އެކަން ފާހަގަކޮއްލަން އަދި 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ބިންތައްވެސް ފާހަގަކޮއްލައްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލުކުރަނީ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބިންތަކެއް ފާހަގަކޮއްފަ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު އެދެން މުނިސަިޕލް ކޮމިޓީގެ މުގައްރަރުގެ އަރިހުން    ށްބެހެއްޓުމަ  ސްޓޭޝަންތަށް   ަޕންްޕއާދެ އެބަހުރި  

 މިތަންތަން މެންބަރުންނަށް ހުށައަޅާލަ ދިނުމަށް. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ަޕންްޕ ސްޓޭޝަން މިއިންނަނީ. މިސަރަހައްދުތައް އަސްލުގަ ކަނޑައަޅާފަ    5ގަ މިއިން  ސްޓޯމްވޯޓާރ   މިހާރު  މޭޔަރ. ޝުކުރިއްޔާ   ސަރަހައްދުގަ 

ސަރަހައްދުން އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ނެގެން ހުރި ބިންތަކުން ްޕރޮޕޯސްކޮއްފަ މިހުރީ.   5މިހުރީ ސްޓޯރމްވީޓަރ ޑިޒައިނުން ްޕރޮޯޕސްކޮއްފައިން  

ފެންމަގު، ފެންމަގަކީ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަނެއް. ފުރަތަމަ ަޕންފް ސްޓޭޝަން މިއިންނަނީ ފާހަގަކޮއްފަ    3ތުން އެބައިން  އެގޮތުން ފުރަތަމަ އިރުމަތި ފަރާ

އި ދޭތެރޭން އެންމެ ދޮންއުމަރު ކަލޭގެފާނުމަގު މިހާރު ރޯޑް ްޕރޮޖެކްޓުގަ ހަދަން ފަށާފައިން މަގުގެ ދެކުނުމަގު. ދޮން އުމަރުކަލޭގެ ފާނުމަގާއި ފެންމަގާ

ނެގެންއިން ތަންކޮޅުބޭރަށް   ދިމާއިން އެންމެ ކުޑަކޮށް  އެންމެ ހަނިވާ  ްޕލޮޓެއް. އްެޕލޮޓުގެ  ރިންގު ރޯޑާއި ޖެހިގެން އިންނާނެ ތިނެސްކަން  . މި 

މުދިންކަލޭގެ    ނަކީ އިރުމަތިކޮޅުން ނަގާފަ މިއިން މިއަކީ ގޯތިތަށް ދޫކޮއްފަ ރިންގުރޯޑާއި ޖެހެންދެން އެއްވެސް ހުސްބިމެއް ނެތް މިދިމާއެއްގަ. އެނެއްތަ

ްޕރޮޕޯސްކޮއްފަ މިއިނީ ރިންގުރޯޑްގެ އިރުމަތިން މުދިންކަލޭގެ މަގާ ދިމާއިން ބިން ކޮޅެއް ނަގަން. މުދި ންކަލޭގެ  މަގުކޮޅުން ހުސްބިމެއް ނެތީމަ 

އަނެއް ބިންކޮޅު ހަމަ އެހެންވަނީ މުދިންކަލޭގެ މަގާ ދިމާއިން ބިންކޮޅެއް ނަގަން. ދެން  މަގުންގޮސް ރިންގުރޯޑުގަ ޖެހިފަ، ރިންގުރޯޑުގެ އިރުމަތިން  

ކަލޭގެ މަގަކީވެސް  ގެވަޅުތައް ދީފަ ހުސްބިމެއް ނެތް އެދިމާލަކުންނެތް. ހަމަ ރިންގުރޯޑްގެ އިރުމަތިން ލައިނޯފަރުމާގެ އެއީ މިފަހަރު ހަދާމަގެއް. މުދިން

ހަމަ އެއްކަލަ ގޮތަށް.    މާ. އެދިމާއިން ރިންގުރޯޑުގެ އިރުމަތިން މިފަހަރު ހަދާ މަގެއް. ލައިނޯފަރުމާގެ އާއި ދިމާއިން، މިހަމަ ްޕރޮޕޯސްކޮއްފައިން ދި

ޖް ހަދަން އެކޮޅުން ްޕރޮޯޕސްކޮއްފައިން ޖާގަ. ދެން އަނެއް ތަނަކަށް މީނީ ކާނިވާ މަގު، ކޮރަލް ދަނޑުގެ އެއްކަނުން މިއަކީ ވެއަރ ހައުން ސްޓޯރޭ

ނީ ކުރިން ްޕރޮޕޯސްކޮއްފަ މި ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ހެދިއިރު އަނެއް ސައިޑުން. މިތަނުގަ މިއިން ދެ ފޭސްއަކީ އެއްތަނަކީ ާޕކިން. ާޕކިން އިންނާ

ވައަރހައުސް ނަގަން ބަލާއިރުގަ ކަންކުތި. ކަންކުތިވާ ތަންކޮޅަށް ސްޓޯރމްވޯޓާ ަޕންޕް އުތުރުކޮޅު ޕާކިންނަށް ދެކުނުކޮޅު ވައަރހައުސްއަށް ހަދަން.  

ޕޯސްކޮއްފަ. ދެން މިއާ ޖެހިގެން މިކޮޅުގަވެސް އިދޭ ްޕލޮޓެއް، މިްޕލޮޓް ބޭނުންވާ ޖާގައާއި ކޮންެޕއަރ ސްޓޭޝަންލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ްޕރޮ



 

 

    އަހަރީ ޗުއްޓީގައި                                                               
   

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު     ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        ޢާޠިފާ ޢަލީ        އާމިނަުތ މަޖީދާ       އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

25ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް    ކޮއްފަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު. މިތަނަށް ލާން އުޅިފަވެސް މިތަން ްޕރޮޯޕސް ކުރީ ކަންކުތި ފިލުވުމާއި މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ 

 ގޯތިތެރެ.  ކޮޅު  ށް ރަ ކައިރިނެއް ތަނަކީ ދޮން ކަލޭގެފާޅު މަގުގެ ހުޅަނގުކޮޅު. އެއަކީ ްޕލިސް ވިސްނާފަ. ދެން އަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ކަމަކަށް މަޝްވަރާކޮއްފަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިއެޖެންޑާގަ ފުރަތަމަ  هللا. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

ދެ ބިން. އޭގެ    ގޮތްތަކެއް ނިންމަން. އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ފަޔަރ ހައިޑުރަންޓް ޓޭންކު ބެހެއްޓުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވޭ

މަ އަޅުގަނޑު  ފަހުގަ މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތައް ބެހެއްޓުމަށް. އެހެންވީމަ ބަހުސްގެ ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ގެންދާނީ. ފުރަތަ

މުމަށް. ފުރަތަމަ ބަހުސްގަ މެންބަރުން ފަޔަރ ހައިޑުރެންޓް ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިން ދެ ބިމަށް ގޮތެއް ނިން ކުރިންވެސް މިފާހަގަކުރި ފަދައިން 

 މިކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އެހެންކަމުން ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު އަލުން ހުޅުވާލަން.  

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލީ   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

އާދެ މޭޔަރ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަޔަރ ހައިޑުރެންޓް ބަހައްޓަން ްޕރޮޕޯސްކޮއްފަ މިއިން ބިންތަކުގެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ހައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގަ ބަހައްޓަން ްޕރޮޯޕސްކޮއްފައިން ފަޔަރ ހައިޑުރެންޓް ޓޭންކު އެއަރޯޕރޓް ސަރަ

އުންސިލުން މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން ފަޔަރ ހައިޑުރެންޓްގެ ސިސްޓަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަ

މަގު ހެދުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓަށް ްޕރޮޕޯސްކުރެވިގެން ވަރަށް ބައިވަރު  މުޅި ރަށަކީ ވިލުންވެލި ރަށަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރުގެ  

ގެ ވިލުންވެރިކަން މަސައްކަތްތަކެއް އޭގެ ތެރެއިން ކުރެވިގެން މިހާ ހިސާބަށް އައިސްފަ މީގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް އެޑްވެފައިން ބައެއް. އެހެންވީމަ މިރަށު 

ފަ މަސައްކަތެއްގަ  ކުރާ  ކައުންސިލުން  ނެތްތަނަކަށް އިތުރުކުރުމަށް  ރެޒިލިއަންސްކަން  ތަނަކީ  ނިންމާ  ބަހައްޓަން  ޓޭންކުތައް  ހައިޑުރެންޓް  ޔަރ 

ރު  ، މުޅި ްޕރޮޖެކްޓުން އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ މިހާ ވެއްޖެނަމަ

ފަޔަރ ހައިޑުރެންޓް ބޭންކެއް ބޮބިފާކުރުމަށް އެޅިފަ އޮތް ބިމުގެ، މިހާރުވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބޮބި އަޅަންމުންދާ  ހުށައެޅިފަ މިއިނީ ފެނަކަ ކައިރިގަ  

އަކަފޫޓް ބިމެއް. މިބިން އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ހިތްހަމައެއް ނުއެއް ޖެހޭ. އެހެންވީމަ އިތުރުތަނަކުން ބިން ކަނޑައެޅުމަށް   2122ތަނަކުން  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޑަށް ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް ބޮ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ސިސްޓަމް މިހާރު ޑިޒައިން ކޮއްފަމިވާ ގޮތުން މި އިންނަނީ    ހައިޑުރަންޓް  ފަޔަރ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނީ. މި  

ްޕ ކުރެވޭނެ ރަށުގެ ދެކޮޅުގެ ދެ ަޕންުޕން ްޕރެޝާރ ދޭކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެއީ މުޅި ރަށަށް ސިސްޓަމެއް އެޅިގެން ދާއިރުގަ ރަށުގެ މެދު ތެރެއިން ަޕން
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26ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ގަ މިހާރު އުފެދިގެން ގޮސްފަ އިން ގޮތަކުން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެ ްޕރެޝަރ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބިމެއް ނެގޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް އަސްލުގަ ނެތް ރަށު 

 މުހިންމުކަން މީގަ އެބައޮތް. އެގޮތުން ބަލާފަ ރޯޑް ްޕރޮޖެކްޓުގަ އާރ.ޑީ.ސީން ވަކި ވަރެއްގެ ްޕރެޝަރ ހިފަހައްޓަން ދެކޮޅަކުން ދެބިން ނެގުމުގެ

ހުރި ލޮކޭޝަންތަކަށް ބަލާއިގެން މިހާރު ްޕރޮޕޯސްކޮއްފައިވާ ދެ ބިން ްޕރޮޯޕސްކޮއްފަ މިއިނީ. އަދި ްޕލޭނިން މިނިސްޓުރީން ސަޖެސްޓް ކޮއްފައި މި

ކާތެރި ތަނުގަ  އެގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އެ ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ކަނޑައަޅާ ބިންތައް އެއީ އެންމެ ރައް

 އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން މިހާރު ބިން ކަނޑައެޅިފަ ތޯ އެބިންތައް ކަނޑައެޅުނީ އެއީ

ފެނަކަ. ފެނަކައިގެ ޓެޔޮ ތާގި އެއިންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެދިމާ ކަނާ އިންތަނުން އެންމެ ކައިރިން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއިނީ 

އި އަލިފާން ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލާނަން އެއްފަރާތުން މިއޮތީ ކުނިކޮށިކަން. ތެލާ، އަލިފާނާދިމާ

ން ކަށަވަރުކުރަން ނިއްވަން މިބޭނުންކުރާ ަޕންްޕ އެ ހިސާބުގަ ހުންނާނީ. ދެން މީގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަންޖެހެނީ މިއެއްޗެއްސައް ރައްކާތެރިކަ

ަޕންްޕ ބެހެއްޓުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން.   ހައިޑުރަންޓް  ފަޔަރލައިފަ އެބިމުގަ  ގަވާއިދުގަ މިހުންނަ ބަފާތަކާއި އެއްޗެހި  

 އެހެންވީމަ މިހާރު ްޕރޮޕޯސްކޮއްފަ އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

އަޅުގަނޑުމެ ވަރަކަށް  މީގެ ކުރިންވެސް ނަރުދަމާގެ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތަކާއި މިކަންކަމާއި ކޮންމެވެސް  ންގެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން 

ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމް ކުރެވިފަ ހުރިތަންތަނާއި ޑިޒައިން ކުރެވިފަ ހުރި ތަންތަނާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ   ހިޔާލު ތަފާތުވެފަ ހުރިކަން 

އަދި ސްޓޯރމްވޯޓަރ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަންތައް ކަނޑައެޅުމުގަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު ތަފާތުވުމެއް   ހައިޑުރަންޓް  ފަޔަރ ގޮތުން.  

އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި މީތި ްޕލޭނިން އަދި މުނިޝިަޕލް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ޑިސްކަސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެބަހުރި.  

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނީ ްޕލޭނިން އަދި މުނިސިަޕލް ކޮމިޓީއަށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   އްފުށި ކުޅުދު 

 . އަޅުގަނޑު މުހައްމަދު ދައޫދުގެ އެ ހުށައެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ހަމަ ފަޔަރ ހައިޑުރަންޓުގެ ަޕންްޕ ސްޓޭޝަން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ޏާ، އް ލިބެން މި ބެހެއްޓެނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއްގަ. އެކަމަކު ހަމަ އަހުމަދު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ބަފާތެކެ

ކަށް. މަގުތައް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށް އުފެދިފަ މިވަނީ ދިގު ފުޅާކަހަލަ ގޮތަ
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27ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

ސިފައަކީ ްޕރެޝަރގަ ފެން ފަޔަރ ހައިޑުރެންޓެއްގަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއް  ހުރިގޮތުން ގިނައިން މި ބޭނުންކުރެވެނީ ްޕރެޝާރގަ ފެންޖަހަން  

އެކަ ގޮތަކަށް  ލިބޭނެ  ފެން  ދެކޮޅުން  މަގުގެ  ބޭނުންކުރާއިރު  ފެން  އެގޮތަށް  ވެއްޖެނަމަ  އެހެންކަމަށް  ހިސާބަކަށް.  ހުރިހާ  ންވެގެން ބޭނުންކުރުން 

ޝަރ ކޮޅު މިބައިދަން ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ދިޔުމަކީހަމަ ރަނގަޅުގޮތަކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރާއިރު ްޕރެ 

ކަލަ ކަމަކަށް  މަގެއްގެ ކޮޅުގަކަން މި ޑިޒަނަށް ބެލޭމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ. އެހެންވެއްޖެނަމަ މިހާރު ްޕރޮޯޕސްކޮއްފައިންތަނަކީ މިހަ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން   އެވާހަކަ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަންކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ގަބޫލުކުރާތި މި ފުރުސަތުގަ  

ްށ.  ރިޔާސަތުން ހުށައަޅާފައި ހުށައެޅުމަށް.  އެޖެންޑާގަ އިން ގޮތ  ަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ކުށެއް ވިދާއެޅުއްވީމަ ފާހަގަކޮއްލަން.   ރިޔާސަތުން އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެއް ނާޅުއްވާ. އަދި އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް އެޖެންޑާއަކުވެސް ނެތް.

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

 ވާހަކަފުޅު 

 ހަގަކޮއްލަން.  އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު އިސްލާހް ކޮއްލާނަން. މުނިސިަޕލް ކޮމިޓީގެ މުގައްރަރު ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ފާ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުގައްރަރު  ކޮމިޓީގެ  ތަންތަން  މުނިސިަޕލް  ފާހަގަކުރެއްވިފައިވަ  ނެތް.  ހުށައަޅުއްވާފައެއް  ހުށައެޅުމެއް  މައުލޫމާތަށްޓަކައި ވެސް  މެންބަރުންގެ 

ންވީމަ  ބަހުސްގެ  ހިއްސާކޮއްދެއްވީ. މި ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފަ މިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދު އެކަނި. އެހެ

އެޅުން  ނިމުމާއި އެއްކޮށް އެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދެން އަހާނީ. ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށަދެފުރުސަތު

އްވާ މެންބަރުން ތަށް ތާއީދު ކުރަ. އެ ގޮއަލުން މި ބިންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ްޕލޭނިން ކޮމިޓީ އަދި މުނިސިަޕލް ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރުމަށް

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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28ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 01 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ ޢަލީ އަޙުމަދު  .1

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ   .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އާމިނަތު މަޖީދާ   މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .4

 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 . ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު .1

 

  ަޕންްޕ ސްޓޯމްވޯޓާރ ހިމެނޭ ފިޔަވަހީގައި ދެވަނަ  މަޝްޢޫރުގެ ހެދުމުގެ   މަގު ކުޅުދުއްފުށީ  ، ދެއްވައިފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 04

  ގުޅޭގޮތުން  ންތަކާއިބި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މިހާރު ބެހެއްޓުމަށް ޓޭންކުތައް  ވޯޓަރ  ނެޓްވޯރކުގެ  ހައިޑުރަންޓް  ފަޔަރ  ބެހެއްޓުމާއި ސްޓޭޝަންތަށް

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް ފޮނުވުމަށް  ކޮމިޓީގައި ްޕލެއިނިން  އަދި  މުނިސިަޕލް މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 

ކަމަކަށް ވަކިންކަމަށް    02ހިސާބުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު ކަންކަން މި ނިމުނީ އަޅުގަނޑު ބަހުސްގަ ފާހަގަކުރިން މިހާ 

ތަށް.  ކަންވެސް ހިމެނޭގޮ  02މިޖެންޑާގަ ޑިސްކަސް ކުރާނީ. އެހެންނަމަވެސް މުޙައްމަދު ދަޢޫދުގެ ހުށައެޅުން ހުށައަޅުއްވާފަ އިނީ އެޖެންޑާގައިން 

ވުން  އެހެންވީމަ ދެން އިތުރަށް އަނެއް ބަޔަށް މަޝްވަރާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ  ބައްދަލު 

 މިހާހިސާބުން  ނިމުނީ. 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   
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29ގެ   29ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2022 ޑިސެންބަރ 14 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 81ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

    1444 ޖުމާދުލްއައްވަލް 20

 2022 ޑިސެންބަރ 14

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 

 
 
 

  


