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ީކައުންސިލްގެީއިދާރާީީީސިޓ ީ ކުޅުދުއްފުށ ީ

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   ވަނަ  04ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  

 

ހަތަރުވަނަސިސިޓީ ކައުންކުޅުދުއްފުށީ     ގެ ހުވަދު  ުބދަ  ވީ  2021  ޖޫން  02  ަބއްދަލުވުންވަނަ    04  ދައުރުގެ ލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި  08:38

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ވަނަ 03ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1
   ލެކްސް ހޯލް ހަފްލާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާއި އަގު ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުން.ފީސް ކޮމްޕްނޮދާން އޮ 3.2
 ޝީޓް ފާސްކުރުން. މަޢުލޫމާތު ރުމަށްިބޑް ކު އިމާރާތުގެ 03ޚިދުމަތް  3.3
 ޓް ފާސްކުރުން.މަޢުލޫމާތު ޝީ ިބޑް ކުރުމަށް ޣަނީމާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި 3.4
 ގޮތެއް ނިންމުން.  ސިޓީ އާމެދު މަޝްވަރާކޮށްބަނދަރު އެތުމާ ކުލި ރިވިއުކޮށް ކުޑަކުރުމަށް ލިިބފައިވާ  3.5
މުއްދަތު ހަމަވާ މަސްކަނޑާ އަށިތައް މަސްމާރުކޭޓް ބެލެހެއްޓުމާ ެބހޭ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް   3.6

 ނިންމުން. 
 މާއި ހިލާފުވެފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން. އްަބސްވުގެ އެގޯތީ ޛުމުހުތާ 3.7
ގެ  ކުރުމަށް ަބޖެޓް ނެތުމުން، ކައުންސިލް ޚަރަދު އެކަމަށް ޕަްބލިކް ވޯރކްސްގެ އެކްސްކެވޭޓާރ ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން 3.8

 ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  ޚަރަދު ަބޖެޓުން

 ރީ:  ޙާޟި ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

 07 :ގެ ޢަދަދު ބަރުން ން މެލަ  މް ޖު 

 06 ގެ ޢަދަދު:މެންަބރުން ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު: ގެ ޢަމެންަބރުންޙާޟިރުނުވާ 
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 މެންބަރުން   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 އޫދު ދާދުމަމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅު .6

 

 މެންބަރުން   ވާ ނު ށް ޙާޟިރު މަ އްދަލުވު ބަ 

 ންމާގައި(އިލީ ޒިއާ)  ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ މޭޔަ ޓީ ޑެޕިއުޓީ ސިކުޅުދުއްފުށީ  .1

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

ޢާންމު  04  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށީޅުދުކު ރިޔާލުވުމުގެދައްަބ  ވަނަ  ބެލެހެއް  ޓެވީ  ސަތު 

 ޠިފް. އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ ސިޓީދުއްފުށީ ޅުކު

 ން ފެށު   ގެ އްދަލުވުމު ބަ 

 ން،ގެ ގޮތުށުމުފެން ލުވުދައްަބ ވަނަ ޢާންމު 04 ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ވި ކެ އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

 . واله نوم وصحبه اله وعل رسوهلل عل موالسال الةوالص هللا الحمد ،  حيم  الر حمن الر هللا بِسم

އްފުށީ  ދުއްދަލުވުން ާބއްވާތަން ކުޅުަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވު ަބޢާންމުވަނަ    04ވަނަ ދައުރުގެ    4ންސިލްގެ  ށީ ސިޓީ ކައުފުދުއްޅުކު

 2021  ޖޫން  02،މީލާދީ ސަނަތުން    1442  ޝައްވާލު  21 ސަނަތުން  ، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ރާ މާލަމްކުސާ  ލް ޖަ  އުންސިލްގެކަސިޓީ  

ގެ މެންަބރުން ޟިރުވީ  ވުމަށް ހާ، ަބއްދަލު  07ދު  ގެ އަދަމެންަބރުންރުވާންޖެހޭ  ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޟ08:38ި  . ގަޑިދުވަސް  ުބދަ،  

 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ޖެންޑާއެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ށި ޅުދުއްފުން، ކުލާނަވާންނަދަ ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުނޑު ަބގަޅު. އަ 06އަދަދު 

 02މް އެޖެންޑާ އައިޓަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވަނަ 03ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށި
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ކުއްޔަށް ހަފްލާތަކަށް  ހޯލް  ކޮމްޕްލެކްސް  އޮފީސް  ފާސްކުރުން.މާދޫކުރު  ނޮދާން  ކަނޑައަޅާ  އަގު  ނިންމާއި  ގޮތެއް  އެޖެންޑާ   މެދު 

ޣަނީމާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް   04އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ޝީޓް ފާސްކުރުން.  މަޢުލޫމާތު  ރުމަށްިބޑް ކު  އިމާރާތުގެ  03ޚިދުމަތް    03އައިޓަމް  

ބަނދަރު އެތުމާ ކުލި ރިވިއުކޮށް   05ޑާ އައިޓަމް  ންޖެއެ  .ންމަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފާސްކުރު  ިބޑް ކުރުމަށް  ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި

މުއްދަތު ހަމަވާ މަސްކަނޑާ އަށިތައް   06އައިޓަމް  އެޖެންޑާ    ގޮތެއް ނިންމުން.  ސިޓީ އާމެދު މަޝްވަރާކޮށްކުޑަކުރުމަށް ލިިބފައިވާ  

ނިން ގޮތެއް  މެދު  ދޫކުރުމާއި  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާއި  ެބހޭ  ބެލެހެއްޓުމާ  އައިޓަމް  އެ  ން.މުމަސްމާރުކޭޓް  ގޯތީގެ   ޛުމުހުތާ  07ޖެންޑާ 

ނިންމުން.އެއްަބސްވު ގޮތެއް  މައްސަލައަށް  ހިލާފުވެފައިވާ  އައިޓަ  މާއި  އެކްސްކެވޭޓާރ   08  މްއެޖެންޑާ  ވޯރކްސްގެ  ޕަބްލިކް 

ގުޅިގެން އެކަމަށް  ހަލާކުވުމާއި  ކައުންސިލް  ޚަރަދު  ނެތުމުން،  ަބޖެޓް  ަބޖެޓުންކުރުމަށް  ނިންމުން.   މެދުއިކުރުމާ  ޚަރަދު  ގެ   ގޮތެއް 

އެޖެ ގެންނަންއުޑާއަށް  ންއެހެންކަމުން  އިތުރެއް  އެދެ   ނި  ހުށަހެޅުން  ވާނަމަ  ފަރާތެއް  އެޖެންޑާއަށްބޭނުންވާ  އިތުރެއް   ން.  އުނި 

 ލަން.ވާހުޅު ފުރުސަތު ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑުވޯއެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  އެހެންކަމުންޭބނުންވާ ފަރާތެއް ނެތް،  ގެންނަން

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ދު:ޢަދަ ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެ ޓުވޯ ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 :މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި  

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاދުދު ޢަްބމައަޙް އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްޟިފާއަލް މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3



 

4ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ދާ  މަޖީތުނަމިއާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅު .5

ވޯޓްމެންަބރުން  05        ކުޅުދުއްފު ވެސް  ދެއްވާފައިވާތީ  ކަ  ސިޓީ  ޢާންމު   04ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ގެއުންސިލްށީ  ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުގައި އެޖެންޑާ ފާސްވިކަަބއްދަލުވުމުގެ 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރު  • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ   03  ގެ ކުޅުދުއްފުށީ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު 

 ފާސްކުރުން. 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

އީމެ މިހާރު  ވާނީ  ހުރިޔައުމިއްޔާ  ޒަރިއްޔާއިން  ކުރެވިނަށްމެންަބރުންހާ  އިލްގެ  ހިއްސާ  މިހާރު   ،ފަވެސް  ކުރަނީ  ޤަޫބލު  އަޅުގަނޑު 

ވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އެހެންކަމުން     ކަމަށް،ވިފައްވާލެޔުކި   އުމިއްޔާހުންނާނީ ޔަ  ނަށްވެސްމެންަބރުންހުރިހާ  

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންވި އްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 



 

5ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދާއޫދުމަދު އްޙަމު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއި އުތުރު ދާފުށީ ހުޅަނގުކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

 ޠިފާ ޢަލީ ޟިލާ ޢާފާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއިރާ ސިޓީ ކައު އުތުރު ދާއްފުށީ މެދުދުކުޅު .5

ސި         ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ  03ހަތަރުވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ    05ޢާންމު 

 މެވިއެވެ.ނިންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން މެންަބރުން

 02ބަރު  ޖެންޑާ ނަން އެ 

 އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ހޯލް ހަފްލާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާއި އަގު ކަނޑައަޅާ  ން ދާ ނޮ  •
 ފާސްކުރުން.  

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

ކަނޑައަޅާ ން ގޮތެއް  ތަކަށް ދޫކުރަލާލް ހަފްމި ހޯހޯދުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފަ،  އަކަށް  ވަނީ ވެޑިންގ    ވަގުތުވެސް އެން.އޯ.ސީ ހޯލް މި

 ޅަން ަބހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.އަގެއް ކަނޑައަ

ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  ކައު ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ންސިލް ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

މޭ އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރިން  މީގެ  ގޮތުގަލިިބފަ  ތުލޫމާ ޢުމަޔަރ،  ހުރީ    ހޯލް އެން.އޯ.ސީ    އިވާ  ދީފައި  ރ 1000ކުއްޔަށް 

ތަން ގެ އެޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭންމާއިރު އަޔަށް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންކުއް  ކަމަށް، މިފިޔާ( އަށް)އެއްހާސް ރު

ޅުގަނޑަށް މަ އައްޔަށް ދޭނަ އެތަން ކުށްއަކަ ގމީޓިންމިހާރު  މުން،  ނިން  ތަކެއްގަނޑުމެން ގޮތްޅުކޮށް އަތްއާޔަދެވޭ ބޭނުމަށް ރިކުއްޔަށް  

އެއްޗިހި ކަށް ކުއްޔަށް ދޭކަމަށް ވަނީނަމަ އެތަނުގަ ކާން، ނަމަވެސް ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ހަފްލާއަށީގެން ވޭހެއެ އަގު ހަމަ އެކަހީވަނީ  

އްތަކުގެ ކުރާ ކަންތަގެ ގޮތުން  ތްތެރި ކުރުމުއި ތަން ޒީނަޑިވުމާދި ދެން ދިމާވާ ތަން ހަހުންނަ ކަންތައްތަކާއި ހެ  ންގެނގުޅުމާ މިހެ

ޮބޑުރެއިން ތަނަށް ގެއްލުން ލިުބމުގެ ކަތެ ފެންނަނީ އެ ކުލި ހެން، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ންކަން ވުމުގެ ފުރުސަތު ހީވަނީ 

އެހެންވީމަ   ޮބޑުކުރަން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑައެޔަށްވުރެ  ރުފިޔ2000ާށް  )ދެހާސް  އަށް ރ  ކަ(  އެކަހަލަ  ނަމަ    ހަދަން،  މަކަށް 

 . އްޔާރިޝުކު



 

6ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުވެސް މޭޔަރ،  ފާހަގަޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  އެން.އޯ.ސީ  އަ  ކޮށްލަން  ދޭން  ކުއްޔަށް  ކުރަ  ހަމަ  ޅުގަނޑުވެސްހޯލް   ން، ތާއީދު 

ޅުގަނޑު ދޭއިރުގަ އައަކަށް ކުއްޔަށް    ޑިންގއް ނުއެއް ނެތް އެހެންވީމަ ވެވިފައިވާ މިހާ ޮބޑު އިތުރު ހޯލެސީ ކުރެގަ އޭރަށުމިގުތު  މިވަ

އަގަކީ  ޤަ ކުރާ  ރަސްމިއްޔާތެއ3000ްޫބލު  ހާއްސަ  ވަރަށް  އަކީ  ވެޑިންގ  ސަަބަބކީ   ، ރުފިޔާ(  ތިންހާސް   ( އެހެންވީމަ  ރ  އެ ، 

 އްގަ އެކަން ކުރަން ޖޭހޭނީ، ޝުކުރިއްޔާ.ދޭ އަގަށްވުރެ ޮބޑު އަގެސާތަކަށް ލްކޮށް ޖަޢާންމުރުގަ ދޭއި ތައްސްމިއްޔާރަ

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    މަދު ދާއޫދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

އަޅުގަ މޭޔަރ،  އެހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ނުތާއީދެނޑަށް  ވެ އެން  ކުރެވޭއް  ހޯލް  ތަކަށްޑިން.އޯ.ސީ  ދޫ  ވަރަށްގިނަ އިންގޭތޯކުރުމެއް    އެއީ   ،

އްސަސާތަކެއް އެަބ ހިމެނޭ އެތަނުގެ ތެރޭގައި އެއީ ރަށް ސެކިއުރިޓީ ޭބނުންވާ މުއަކަށްވެފަ ވަމުއައްސަސާތަކެއް ތެރޭގައި އިންނަ ހޯލަ

ތަންތަން،  ކޯޓު  ރޭޝަންއިމިގު މިކަހަލަ  އެށް ވަރަން  ޢާންމުދެން    ގިނައިން  ަބ  ވެޑިންއްދަލުވުމައްވާކަހަލަ  މިވަނީކަށް  މިހާރު ގ   ،

އެ ގޮތުން  އެސެކިއުރިޓީގެ  އަންމެ  ނުވާތީވެ  ތަނަކަށް  ކަހަލަ  ނުކުރެޅުދެވޭ  ތާއީދެއް  ދޭކަށް  ވެޑިންގތަކަށް  ނަމަވެ ގަނޑަށް  ސް  ވޭ، 

ކުއްސަމުއަ އަދި  ހަމަ  ލަސާތަކަށް  ޖަލްސާތަކަށް  އެކި  ޖަމިއްޔާތަކުގެ  ދޫމިހާރުްބ  ދޫކުއުސޫ   ކުރާވެސް  އަޅުލުން  ހަމަ ރުމަށް  ގަނޑު 

 ، ޝުކުރިއްޔާ.ޅުގަނޑު ތާއީދެއް ނުކުރަންނުމަށް އަ ދިތަކަށް އެ ހޯލް ވެޑިންގމަކުއެކަމތާއީދު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޠިފާ ޢަލީ ޢާ ޟިލާ  ފާ ލް އަ   މެންބަރު ންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ ކައު   ދެކުނު މެދު    ފުށީ ކުޅުދުއް 

މޭޔަ އަ ޝުކުރިއްޔާ  ކައުރ،  އަންސިލަޅުގަނޑު  ހުޙްމަރ  ތާށަދުގެ  ކުރަން،އީދުހެޅުމަށް  އެއީ     ދިނުން  ހޯލް  ތަކަށް  ވެޑިންގ 

 ދެން   ގެން އެކަން ކުރެވޭކަމަށް ވާނަމަ،ބެލެހެއްޓިޅަށް   ރަނގަ، އެއީ އެތަންނުފެނޭ  ކަށްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަ  ކަމެއް އޮތް    މައްސަލައެއް

ގ އަކަށް ޑުހެން، ވެޑިންކޮޅެއް ޮބހީވަނީ ތަން  ފިޔާ ( އަޅުގަނޑަށްސް ރު ރ )ތިންހ3000ާނަމަ  އަގަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާކަމުގަ ވާ

ތަން ހިފާނަ ހިފާނެ  އެތަނެއް  އެމަ  ދެދުވަކަށް  ކުރީަބއިގަ،  އަޅުގަނޑަކޮޅެއް  ހިފާނެހެން  ހީވަނީޓްލީސްޓް  އެހެންވީށް  ރ 2000މަ  ، 

     .، ޝުކުރިއްޔާދެކެނީފިޔާ( އެއީ ރަނގަޅު އަގެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު )ދެހާސް ރު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު   ންސިލް  ކައު ތުރު ދާއިރާ ސިޓީ އްފުށީ މެދު އު ދު ކުޅު 

އަޅުގަނޑަ  މޭޔަރ،  ކުރެވޭޝުކުރިއްޔާ  ތާއީދު  ހަމަ  ހުށަހެޅިށް  ދާއޫދު  މުހައްމަދު  ކައުންސިލަރ  މުޙައްމަދު   އެއީ  ހުށަހެޅުމަށް،   

އެއެތަ   ންހެދެންނެވި މު  ތަނުގަ ނަކީ  ކަންތައްވަރަށް  އެތަނު  ހިންމު  މުއަ ތަކެއް  ހިނގާ  ހަމަ ތެރޭގައި  ހިމެނޭކތަނެއް  އްސަސާތަކެއް 
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ދެންޙައްމު އިމިގު  ނެވިހެންމަދު  އެންސަޕާ  ރޭޝަން،އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  މުޕޯޓަކީ  ކުރުހިންމުކޮށް މެ  ޖެހޭ  ލިޔެކިޔުވަން  އެއް  ން،   

ޔާ އެތަން ކުއްޔަށް ޗެއް ދަންނަވަން، ދެން ކުއްޔާ ދޭތެރޭ އެއްށްމަދުގެ ހުށަހެޅުޙައްމަ މުދު ކުރެވޭށް ތާއީމަ އަޅުގަނޑަށް ވަރައެހެންވީ

 ގަނޑަށްވެސް ބޮޑު، ޝުކުރިއްޔާ. ޅުރ )ތިންހާސް ރުފިޔާ( އ3000ަމަ ދޭކަމަށް ވާނަ

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މު ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ވި  ދެއްކެ   ދު އްމަ ޙަ ޟްވާން 

 ފުޅު ހަކަ ވާ 

އިރުގަ މިފަދަ ކަމެއް މިވަރުގެ ފެންވަރުގެ ޅުގަނޑުމެން ސިޓީއަކަށް ވެގެން އަންނަންވަނީ މިއަދު އަގަކޯށްލަން ޭބނުސް ފާހަވެޑުއަޅުގަނ

 ވަރުގެ ފެންޅު ގަނ ރަޖެހޭސް އެަބން.އޯ.ސީ ހޯލް ނޫނަ ، އަދި އިތުރަށް އެމެން ކަންޮބޑު ވާންޖެހޭ ކަމެއްޑުހޯލެއް ނެތުމަކީ އަޅުގަނ

އިމާރާތްތަކުގެ ހަމަ އަގު އެަބޖެހޭޭޭ ރަށަށް ލިެބން،  ޅު، އަވެންރެކު  ޤީލެއް ތަރައްހޯ ވެގެން އެހެންގަނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުގަ މިއަދު 

 ، ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށަހެޅީ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ހީވަނީ   ފުރަތަމައަޅުގަނޑަށް  ކުއްޔަނިންމަން  ނޑުމެންގައަޅު  އެހެންވީމަ  ހޯލް  ނު  ށްވީ  ނުވަތަ  އެކަންނޭންގެ  ދޭނެތޯދޭނެތޯ   ، 

އޭސިޑި ނަގާފަ  ގޮތުގަޝަން  ނިންމުމެއްގެ  އެހެން  ފަހުގަ  ދާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެ  ޭބފުޅަ،  ކުރިޔަށް  ަބހުސްގައި އިތުރު  އަދި  ކު 

 ، ވާލަންއަނެއްކާވެސް ހުޅުމަ އެ ފުރުސަތު ވުމަށް ބޭނުންފުޅު ވާނަަބއިވެރި

އުތުރު  ހު   އްފުށީ ކުޅުދު  ކައު އި ދާ ޅަނގު  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ންސިލް ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

މުން މިދަނީ އެން.އޯ.ސީ އެ އިމާރާތް ނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ަބހުސް ކުރެވެޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭ ، އަޅުގަނދެއާ

އް ށް ދޭއިރުގަ ވިސްނާނެކަމެކުއްޔަގަނޑަށް ހީވާގޮތުން  ޅުއް އަޔަށް ދޭގޮތައްކު  މާރާތުގެ ހޯލް، އެ އިން ނޫކަށްތަލަ ގޮކަހަޔަށް ދޭއްކު

ޅުންނަށް ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް ، އެހެންވީމަ އެޭބފުއައްސަސާތަކެއް ހުންނާނެކަންކަންނޭންގެ އެއީ އެތާގަ މު

 ،ވެގެން ނުވާނެ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅިގެންނެއްދަގުސަސާތަކަށް އުނއް އަ އެ ހުންނަ މުއީ އެތާގަ އެއްވީރެއެ ކުދު ފާހަގަ  މުޙައްމަ

މުއައެހެންވީމަ   އެ  އެއީ  ވާންވާނެ  ދެވޭއިރުގަ  ތަކުއްޔަށް  ދި  އުނދަގުކަށް  އްސަސާ  ދެވޭ  ކުއްޔަށް  އެކަމަނުވާނެހެން  ށް ނުމަކަށް، 

 ރިއްޔާ.، ޝުކުޅުގަނޑު ފުރުސަތަކަށް އެދުނީން ޭބނުންވާތީ އަލަށްފާހަގަ ކޮ ށް ފެންނަކަމަން ދޭށްޔައްއެކަމަކުވެސް އެތަން ކުތާއީދުކޮށް 

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 
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ސިޝަން  މި ޑި ނުވަތަ ނޫންތޯ، އެހެންވީމަ ކުއްޔަށް ދޭނެތޯއް ހަމަ އެަބ ހިއްސާ ކުރޭލެށް ހީވަނީ ދެ ހިޔާއެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަ

ޑު ޅުގަނ ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދިނުމަށް އަ  ޓަކަށް އަހާލަނީ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްވޯ  މިގަނޑު މިހާރު  ޅުވީމަ އަންހެއެ  ،ގާނީއަޅުގަނޑު ނަ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، 

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުދަޢަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 03 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުން ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 02 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 މަދު ދާއޫދުޙައްމު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ލްސިންއުގެ ސިޓީ ކަރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަ މެންަބރުލް ންސިއުކަ ޓީސިރާ ދާއި ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .5

 

 މެންބަރުން  ދެއްވި  ށް ވޯޓް ފެންނަކަމަ 

 هللاދުއަޙްމަދު ޢަްބ އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .1

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ނުހުޅަނގު ދެކު ފުށީދުއްޅުކު .2
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 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަ ންަބރުމެދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .3

 މެންބަރުން ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި  

 ދާއޫދު ދުމަމުޙައްޟިލް ފާ ލްއަ ރުންަބމެ ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .2

ދެއްވާފައިންފެ   މެންަބރުން  03ކަމުން  އެހެން         ވޯޓް  ކަމަށް  ކޮމްޕްލެކްސްގެވާތީނަ  އޮފީސް  ނޮދާން  ހޯލް     

 ވިއެވެ.މެންރިޔާސަތުން ނި އިމުގަކަސްވި ފާ ތަކަށް ކުއްޔަށް ފިނުމަށްހަފްލާ

 ރިޔާދަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވޯ ، މި ށް ދިނުމަށްއަށް ކުއްޔަ  (ފިޔާ)ދެހާސް ރު  ރ2000މަދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އެއީ  ޙްޓަކަށް އަހާނީ ކައުންސިލަރ އަދެން 

ޢާހުށަހެޅުމަ ވަނީ  ކުރައްވާފަ،  ޠިށް  ތާއީދު  އަޅުގަނޑުފާ  އަކަށްޓަވޯ  މި  އެހެންކަމުން  )ދެހާސް    ރ 2000ރަކަށް  އިގަޑި  24ހާލަނީ   

 ، ޔަށް ދިނުމަށް ފެންނަ ޭބފުޅުން ވޯޓް ދެއްވުމަށްއްއޯ.ސީ ހޯލް ކު.އަށް އެން (ފިޔާރު

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 02 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 01 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 02 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ލްސިންއުކަ ގެ ސިޓީރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3
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 ޢަލީ  ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުންސިލް ކައު ޓީސި ރާއިދާ ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .5

 މެންބަރުން   ވި ންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއް ފެ

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ލްންސިސިޓީ ކައުރާ އިތުރު ދާޅަނގު އުހު ށީފުއްދުކުޅު .2

 މެންބަރުން އްވި  ދެ    ކަމަށް ވޯޓް ނުފެންނަ 

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .1

 މެންބަރުން ނުދެއްވާ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް  

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްޓީ ކައު ދާއިރާ ސިދު އުތުރު މެފުށީއްދުޅުކު .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

އަގުލަިބއްޔަ        މޮދާއެހެންކަމުން  ހަފްލާތުން  ހޯލް  ކޮމްޕްލެކްސް  އޮފީސް   ރ2000  ކަށްރައި  ގަޑި  24ތަކަށް  ން 

 ވިއެވެ. ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެށް ފާސްވިމަނުށްދިށް ކުއްޔައަ )ދެހާސް ރިފިޔާ(

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ޝީޓް ފާސްކުރުން.   މަޢުލޫމާތު   ރުމަށް ބިޑް ކު   އިމާރާތުގެ   03ޚިދުމަތް   •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 .ންދެއެޅުގަނޑު ން އަޝީޓް ހިއްސާކޮށްލަދެއްވު މަޢުލޫމާތު

 ކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ސެ   ވަގުތީ ސިލްގެ  ފުށީ ސިޓީ ކައުން ދުއް ޅު ކު 

ޖެނެރަލް   ، އަޅުގަނޑު ދެންވެސް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހިއްސާ ކުރައްވާފަ  ނަށްމެންަބރުން   ޝީޓް މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ  މަޢުލޫމާތު

ކިޔާލަދެއްވާނަ ކުޑަކޮށް  އިމާރާ  ޔާތްކި މަދުޚި  ކުއްޔަށްދެވެނީން  ޓާމްސް  ހުރި  ތެރެ ގޯތީގައި  އަމީނީމަގާއި އިތްތަކުގެ  ނިކަގަސްމަގާއި  ން 

ތުގެ ތަފްސީލް މި އިމާރާ އިމާރާތެވެ.ނަމްަބރ    3ގުޅުނު ކަންމަތީގައި ނިކަގަސްމަގަށް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ޚިދުމަތްކިޔާ ގޯތީގައި ހެދިފައިވާ  

ކުރި   އީމެއިލް  ޗާޓެއް  ކުއް އެ  ކުއެއިޓާޝީ  މަޢުލޫމާތުދައްކުވައިދޭ  އި  އިރެވިފަކަރުދާސް  ދެން  މުއްދަތު މާވާނެ،  ކުލީގެ  ރާތުގެ 

މަހަށް ކިތައް  އެއީ  ޖެހޭ  ކަނޑައަޅަން  އިން  އަހަރަށްތޯ  ތޯ ކައުންސިލް  ކިތައް  ދޭނީ  ނުވަތަ  މަހެއްކުއްޔަށް  ކޮންމެ  ދެން ،  ކުލި  ގެ 

ގެ ކުލި ހުމަރަތަމަ  ހު ފުވުމުގަ ސޮއި ކުރާދުސްއްަބއެ  އިމާކުގެ ކުރިން ދެއް  10ކޮންމެ މަހެއްގެ    ޖެނެރަލް ޓާރމްސް ގެ ގޮތުގަ އަދި
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ނުހިނގާގޮތަށް އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނުދެވޭނެކަމާއި ދައްކަން ޖެހޭކަމާއި އެކަހަލަ މާއްދާތައް މި ހުންނަނީ، ތަން ހެދުމަށްފަހު ކުލި  

ނެންސް  އިންޓަޅަން، ދެން މެނޑައަކަ   ށްއަ  (ޔާފިރު  )ތިންހާއް ފައްސަތޭކަ  ރ3500ގެއްގެ ގޮތުގަ  މެ ކުޑަ އަދެން ކުލީގެ އަގު އެން

ކަމަށް ދެން އިމާރާތުގެ ޖެހޭނެދަތުގަ ަބލަހައްޓަން  މުއް  ހިފާފަ އޮންނައްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން  ތައްތައް ކުންއެކަހަލަ ކަ  އިރިޕެޔާ އާ  އާއި

ލް ދަތުގެ ތެރޭގަ، އެގޮތުން ޖެނެރަމުއްނަ  ންހުހިފާ ފަރާތުން ހިފާފަ  ޖެހޭނެކަމަށް  ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އެ ކަންކަމަށް ޒިންމާ ވާން  

)ތިންހާއް   ރ3500ޑަ ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގަ  ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭނެ، އެހެންވީމަ އެންމެ ކު  ރކޮންޑިޝަންސް ތަކުގެ އެންޝުއަ 

 .ނީމެނެހި މި ގަކަނޑައެޅުމާއި ދެން މުއްދަތެއް ފާސްކޮށްދިނުން މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭ ޔާ(ފިރު ފައްސަތޭކަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޑާއަށް ަބހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ންކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު މި އެޖެންހެއެ؟ އްޖެތޯލެވިޝީޓް ކިޔާ  މަޢުލޫމާތު ނަށް  މެންަބރުންހުރިހާ  

 ހުޅުވާލަން 

 ވި ވާހަކަފުޅު ކެ އް ދެ   ލީ ޢަ   ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ލް އަ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް    ދެކުނު މެދު    ފުށީ ކުޅުދުއް 

އިންފޮމޭޝަން   މޭޔަރ،  ަބހުރީކު  އިޓްގަޝީޝުކުރިއްޔާ  އިރުގަ  ދުވަހުގަ  ކަންނޭންގެ ޅު އަސްކުރެވުން  ނިންމިން  ގަނޑުމެން 

ޓްގަ ނެތްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި އިންފޮމޭޝަން ޝީ ކަހަލަ ކްލޯސްއެއް ލުމަށް  މެން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަ ނެގޭނެޑުގަނޅުއަ

ނޑުމެން އެތާ ގައަޅު  ން، އެއީފާސްކުރަ  ޝަން ޝީޓްއިންފޮމޭ  އިއެ ކްލޯސް ލައިފަނަނީ  ންގަނޑަށް ފެ، އެހެންވީމަ އަޅުއްއެސްލޯއެ ކް

 . ، ޝުކުރިއްޔާވިފަވެސް ވަނީ ދެކެއެހެން އިމާރާތެއް ކުރާ ވާހަކަ

ދާ ކުޅުދުއް  އުތުރު  ހުޅަނގު  ކައު ރާ  އި ފުށީ  ދެއްކެވި   هللاދު ބް ޢަ   މަދު އަޙް   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ންސިލް ސިޓީ 

 ވާހަކަފުޅު 

ވަރަކަށް ތަފްސީލް ކޮށްދީފަޝީ  މަޢުލޫމާތުޝުކުރިއްޔާ މޭޔައ،   އިމާރާ  ޓްގަ ކޮންމެސް  އެ  އެ އެަބއިން  އިމާރާތެއްކަން،  ތަކީ ކޮން 

ކަށް ހުރި ތަގޮ  ންހުރި ކޮކިހިނެއް ހެދިފަގެ  މުހިންމު ކަންނޭން  ތަފްސީލް ކޮށްލަދީފަ އިން އިރުގަ މިތަނުގަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް

ޝީޓް ގަ   އިންގޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް މި  ުބނީމި  ން އެގޮތަށްއެއް އިންނަންޔާމުަބދިގެ  ނުވަތަ  މެއްންގ ރޫ، ސިޓިރިތޯމިހާރު ކިތައް ކޮޓަ

ދެން   ުބނަންގެނައުން،  އަނެންހެން  ދެން  އިންނަނީ  މި  ވެސް  މިހާރު ކުރެހުމުގަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ގޯއްޗެއް  އޭޔާމުން   ގަދަލުބަ   ގެ، 

އިމާތާސާމި އެ  ހުރިލަކަށް  އިނގޭނެގޮ  ތް  ރީތިކޮށް  ހަދާލައިތް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އަ  ފުރިހަމަ ވަހީގަނޑަށް  ޅުފިއްޔާ  ތަންކޮޅެއް  ނީ 

ދަ ތަކެތި ހަމަ ސްޕެސިފައި ކި ފަބޮ   ކޮށް އެގްރިމަންޓްތަކުގަ ހުންނާނެޢާންމުޭބނުން ތަފްސީލު  ވާނެހެން، ދެން ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން  

 .މާއެއް ގޮތަށް، ޝުކުރިއްޔާޗިހި ަބދަލު ކުރުމަކީ ހަމަ ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންއްއެ އެ ،ށްފަކޮ
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 ޅު ވާހަކަފު   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި 

ކްރ  ކައުންސިލަ ނެގޭނެ  ކުރެއްވީ  ފާހަގަ  ހިމެނުމަށްޢާޠިފާ  ކަންތަ  ،ލޯސްއެއް  ވެސް   މަޢުލޫމާތުއްތައް  އެ  ނުހިމެނި  ޝީޓުގަ 

ހިމެނިދާނެ،އެގް ކުރެއްވީއަ  ރލަސިކައުން  ރިމެންޓްގަ  ފާހަގަ  އިމާރާތް ޙްމަދުވެސް  އެއީ  އެއް  ޕޮއިންޓް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ   

ފަރާމުއްދަތުގަ    ދާކުރަމުންބޭނުން ަބދަލުތުހަވާލުވި  ތަކެތި  ފަދަ  ޮބކި  ހަލާކުވާ  އެތަނުގަ  ހެދުމަށް،  ކުން  އެއްަބސްވުން  ރާގޮތަށް 

ގެ ޅުގަނޑު ޓް މިހާރު އަޝީ  މަޢުލޫމާތުމާރާތުގެ  އި  03ޚިދުމަތް    ،ދާނީ  ންހެންގެހިމެނިވެސް  ގަނޑަށް ހީވަނީ އެގްރިމެންޓްގަ އެަބއިޅުއަ

އަޅުގަނޑަ މިވަނީ،  ކުލި    ށްއަތުގަ  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  މުއްދަތު  ކުއްޔަށްދޭ  އިމާރާތް  ކަންތައްތަކަކީ  މައިގަނޑު  މީގަ  ބިޑް ހީވަނީ 

މަސް    06ތުގަ މިވަނީ  ގޮ  އްދަތެއްގެމުގެ މުކުއްޔަށް ދިނު  ޓްގަޝީ  މާތުމަޢުލޫމެ ކުޑަ އަގު ކަނޑައެޅުން.  ހެޅޭނެ އެންކުރުމަށް ހުށަ

 ރުފިޔާ( ރ )ތިންހާސް ފައްސަތޭކ3500ަޅޭ އަގެއް ގޮތުގަ މިވަނީ ިބޑްކުރަން ހުށަހެ ގޮތުގަ ގެދުވަހުގެ މުއްދަތެއް، އެންމެ ކުޑަ އަގެއް

 ރ )ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ(3710  ހުރީ  ފައި އެގަނޑު އަދި ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު އެތަން ކުއްޔަށް ދެވިއަޅު

އިތުރު   ފިޔާ(ސަތޭކަ ރުތިންހާސް ފައް)ރ  3500ފައި މިވަނީ  ޅާގޮތުގަ ހުށަހަ  ޑަ އަގެއްގެ ކުއަށް، ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެންމެ

ތުރު މެމްަބރަކު ޑާ އަށް އިޖެންއެ  ، ންދެއްވަ   އަޅުގަނޑު އަދި ފުރުސަތެއްއުންސިލަރެއް އަދިވެސް ަބހުސްކުރަން ޭބނުންފުޅު ވާނަމަކަ

އަޅުގަނޑު  ަބހުސް ނުވާނަމަ  ޭބނުންފުޅު  ފާސް  މަޢުލޫމާތުކުރަން  ހުށަހަޅަނީ  ކުޝީޓް  މި  ރިޔާސަތުން  އަހާލަން،  ވޯޓަށް   06ރުމަށް 

 މިގޮތަށް މަވީންހެ، އެށްިބޑް ކުރުމަ  އަށް  )ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ރ 3500ތުގަ  އަދި އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ގޮ،  ށްމަސްދުވަހަ

 ން.ލަމި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޭބނުންވާނަމަ ވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާ

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުން ވިއްދެ ވޯޓްށް މަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ
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 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫއްޙަމު ލްފާޟިލްއަ މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاޢަްބދު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ  ޢާޠިފާޟިލާފާލްއަ ަބރުންމެދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 މަޖީދާ  ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .5

 ރ3500އަގެއްގެ ގޮތުގައި    ިބޑް ކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ  ރާތްއިމާ  03ގެ އަގުލަިބއްޔަތުން ޚިދުމަތް  މެންަބރުންހުރިހާ            

 ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  06 އަދި ޔާ(ފިރު )ތިންހާއް ފައްސަތޭކަ

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ޓް ފާސްކުރުން. މަޢުލޫމާތު ޝީ   ބިޑް ކުރުމަށް   އްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ކު ޣަނީމާ އިމާރާތް   •

 ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަ 

 އެއީ ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް އްވާތި ވާގޮތައް އެ އިންނަ އިމާރާތް، މާފްކުރަ  ގެ ކުރިމަތިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ރުހާތަކީ މިރާޣަނީމާ އިމާ

ކައި އިމާރާތްގޭ  އެއީ  ރީގަ  އިމާރާތް،  ހުރި  އެޕާ  02  ކުރެވިފައި  ރޫސިޓި  އްންޓެޓްމެކޮޓަރީގެ  އެކީމާންގ  ހުރި،އި  ހެދިފައި   ގަ 

 ން، އެދެ ންލަދެއްވުށްޝީޓް ހިއްސާ ކޮ މަޢުލޫމާތު

 އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަ ކުޅުދުއްފުށީ ސި 

އިންނާނެ   ހުރިހާ    މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު  މެދުވެރިކޮށް  އެޕް  ވަޓްސް  ކަމެއް މެންަބރުންޝީޓް  ދެ  ޖެނެރަލް  ފޮނުވާލާފަ،  ނަށްވެސް 

ހުށަ ތަކީ ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ  އިމާރާޅުވިގޮތަށް ޣަނީމާދާ ވިރ   މޭޔަނީހަޅައަޅުގަނޑު ފާސްކުރަން މި 

ަބޑިފަސްގަނޑުގެސެޓެއް،  އެ އުތުރުން  ޝަހީއި  މާވާގެ  އިންވެގެން  ހުސަރުން  އާދަމް  އިންދު  ހުރި    ކޮޓަރީގެ   02ގޯޅީގައި 

އެޕާޓްމަންޓެއެޕާޓްމަން އެ  އެންމެއް،  އަޅުގަނޑުޓް  ފަހުން  ދޫކޮށްމެ  ހޮފަން  ވާނީ  މެނޭއި  ޭބފުޅުން ސްޕިޓަލްގެ  ލެވެލްގެ  ޖީރިއަލް 

މި ތިއްެބވުމަށް ދެން  ބޭނުންކުރަ،  އިމާރާތްތައް  އެހެން  ހޮސްޕިޓަލްގެ  ވެގެންމުހާރު  ދާތީ  އެޕާޓް  ން  އޮތުމާއި މަންއެ  ހުސްކޮށް  ޓް 

 02ޝީޓްގައި މިވަނީ    މަޢުލޫމާތުއެއީ    އްޓެޕޮއިން  02  އްޔަށް ދިނުމަށް މުއްދަތެއް ފާސްކުރުމަށް މި ހުށަހަޅަނީގުޅިގެން އެތަން ކު

ނެގުމަށް،   ދުވަހަށްސްމަ   02އަދި އެޑްވާންސް    )ހަހާސް ރުފިޔާ(  ރ 6000އްޔެއްގެ ގޮތުގަ  ންމެ ކުޑަ ކު އެށް ދިނުމަށްއަހަރަށް ކުއްޔަ



 

14ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

ހުންނަ    ހިފާފައިށްކުއްޔަ  ށްގޮތައެއް  ސްތަކާވެރިމެންޓްސް ހުންނާނެ އެހެން އެގްއްވެކޮންޑިޝަންސް ތަކެ  ން އެހެންދެން އަދި ޖެނެރަ

 އިންވެންޓްރީ ންނެ، ދޫކޮށްލާފަހުންޓްރީއެއް ނެގޭތަނުގެ މެއިންޓަނެންސްއާއި އަދި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކުރިން އިންވެ  އެ  ތުވަގު

ނެ، އަދި އާާބތުރަ  ކުރެވޭތްކަ މަސައްގެ  ަބދަލު ހޯދުމުށް ވާނަމަ އަދި އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިިބފައި ވާނަމަފަ އެއްޗެއް މަދުވާ ކަމަލާަބ

 ލް ކަންކަން އެގްރިމެންޓްގަ ހިމެނޭނެ، ، ޖެނެރަ ފިލުވުމުގެ ކަންކަންވެސް

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން 

 ،ޅުވާލަންއަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހު ނަށްމެންަބރުން ހުސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ ށް ަބއަމި އެޖެންޑާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު މަދު ދާއޫ ޙައް މު އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ލް ސި ކައުން ޓީ  ގެ ސި ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

އް ަބދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން، މަސްދުވަހަ  18ދަތު  އްށްދޭ މުއްދަތު ތަންކޮޅެއް ދިގުވީމަ އެ މުޑަށް ކުއްޔަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނ

ަބދަލުތަކެއް  މިހާރު ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅި އްދަތު އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެ މު  02ޅުގަނޑަށް  އަ  އެހެންވީމަގެންވެސް އަންނާނެ 

 ދިގު،ތަންކޮޅެއް 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    މަޖީދާ ތު މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު   ންސިލް އްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައު ދު ކުޅު 

މޭޔަރ،   ނިންމުޝުކުރިއްޔާ  ގޮތެއް  ދިނުމާއިމެދު   ކުއްޔަށް  އިމާރާތް  އަޅުގަޣަނީމާ  އުޅެނީނޑުމަށް  މި  މިހާރު  އަޅުމެން  ގަނޑު ، 

 ؟ ދެއްތޯ އަށް )ހަހާސް ރުފިޔާ( ރ6000 ފަ ވަނީށް ދީލިބެން، މިހާރު ކުއްޔަ މަޢުލޫމާތު ރު ގެ އިތުވަނީ އޭބޭނުން

 އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު އުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަ ޓީ ކަ ކުޅުދުއްފުށީ ސި 

، އް ހުށަހެޅީ ފީމަ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލް ފަރާތުން ިބޑެ، ހިތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން  ވަނީށްފަކޮ  ިބޑްޓަލުން  ންމެފަހުން ހޮސްޕިއެ

 ދޫކުރެވިފަ އެވަނީ، އްޔަށްސް ރުފިޔާއަށް މިހާރު ކު ދިހަހާ ، އެހެންވެދިހަހާސް ކޮންމެސްވަރަކަށްމިހާރު އެތަން ހިފާފާއި އެވަނީ 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    މަޖީދާ ތު މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު   ސިލް ން  ސިޓީ ކައު އްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ދު ކުޅު 

މަ ވީ، އެހެންދިނުމަށް   ފިޔާއަށް ކުއްޔަށްރު  )ހަހާސް ރުފިޔާ(  ރ6000ކުރަން މި އިނީ  އެހެންވީމަ ދެން އޭގަ އަޅުގަނޑުމެން ފާސް

އެތަނު ޭބނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  ފަރުނީ އަޅުގަނޑުވެސް  ހުރި  ހި  ،ޗަރެއްގަ  ނިކުފަފާމިުބނީ  ދާރާތުން  ލިބިފަ މެގެން  ގެއްލުމެއް  އިރު 

، އެއީ ސް އަޅުގަނޑަށް ނެގުން ދެމަސްދުވަ އެ ކަންތައްތައް ވާނޭ ރަނގަޅުވާން، ދެން އެޑްވާން ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑަށް ޮބޑުވާނަމަ

 ނުނެގުން އަޅުގަނޑު  ވާނަމަށްމަ ވާނެކަނަގަ، ނު ށް ނަގަންމަސްދުވަހަ  01ށް ފެންނަނީ އެޑްވާންސް  ، އަޅުގަނޑަަބލާފަށް  މި ހާލަތަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ޅަނީ، ހަހުށަ



 

15ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ފުޅު ވާހަކަ 

އެޕާޓް  02ގަނޑުމެން  ޅުއަ ހަދައިގެންކޮޓަރީގެ  ދީގެކުއްޔަ  ކައުންސިލްތަކުން  މަންޓް  ވިޔަކުދޫން  ށް  އެހާ ރާ  އަޅުގަނޑު  ފާރިއަކީ 

ކަނޫން،    ކަމެއްޫބލުކުރާ  ޤަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތްތާ  މިކުރިޔަށް  ދެން އުންސިލުން  ނުކުރުން  ވިޔަފާރި  ދޭ  ކުއްޔަށް  ކޮޓަރި  ކަހަލަ 

 ތާއީދު. ޑުނގަޅުމަށް އައަށް ދިނު )ހަހާސް ރުފިޔާ( ރ6000އަހަރަށް އަދި  02މަ ން، އެ އިމާރާތް ހައަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

 ފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ 

 ރ6000މެން މި ހުށަހަޅަނީ   ހުށަހަޅަނީ، އަޅުގަނޑުއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މި  )ހަހާސް ރުފިޔާ(   ރ6000

ޑު އަގެއް ހުށަހެޅޭ ޮބ  މެކުން އެންތަޑްތައް އަންނަ ގޮިބހަމަ    ިބޑް ކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ގޮތުގަ، ދެން    )ހަހާސް ރުފިޔާ(

 ވުމަށް ޭބނުންވާނަމަ އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،ތުރު ކައުންސިލަރެއް މި ަބހުސްގައި ަބއިވެރި، އިން ދާނީިބގެލިފަރާތަކަށް 

ދާ ކުޅުދުއް  އުތުރު  ހުޅަނގު  ކައު އި ފުށީ  ސިޓީ  ޢަބް އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ންސިލް ރާ  ދެއްކެވި   هللاދު  

 ވާހަކަފުޅު 

ކުޖީމަ  އުންސިލަރކަ ތާއީދު  އަޅުގަނޑުވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ގެ  ހެދުވަމަސް  01އެޑްވާންސް  ރަން،  ދާ  ތާއީދުހަށް  އަޅުގަނޑު  ދު މަށް 

 ވަން. ކުރާވާހަކަ ދަންނަ

 ހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ 

 18ގެ ހުށަހެޅުން އެއީ  ދުއޫދާ  މުޙައްމަދު  ކީ ކައުންސިލަރހުށަހެޅުމަ  ނީ ހުށަހަޅާފަ، އެއްދެ ހުށަހެޅުމެއް މިވަ  ގަނޑުމައިމަ  އެހެންވީ

ކުއްމަސްދުވަހަށް   އިމާރާތް  އެއްވެސް މެމްަބރަކު ތާއީދު ކޮށްފަކާ ނެޔަށް ދިނުޣަނީމާ  އެ ހުށަހެޅުމަކަށް  ދެން ހުށަހަޅާފައި    ތް،ން، 

ވަނީ  هللاއަްބދު  ދުޙްމަލަރ އަސިލު ކުރުން، ކައުންަބދަ  ށްމަސްދުވަހަ  01  ސްގެ ހުށަހެޅުން އެއީ އެޑްވާންޖީދާމަ  ރމިވަނީ ކައުންސިލަ

ހުށަހެޅުމަށް   އެޑްވާންއެ  އެގޮތަށް  ކުރައްވާފަ،  ަބދަމަ  01  ސްތާއީދު  ދުވަހަށް  ބޭނުންލުސް   ވޯޓްލުމަށް   މެންަބރުންފުޅުވާ  ކުރުމަށް 

 ން،  ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނޑުއަޅުގަ

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 :ދު ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 :ދުދަގެ ޢަންރުމެންަބ ވިރުޙާޟި



 

16ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަ ވާންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :ން މެންބަރު   ވި އް ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللا ޢަްބދުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދުމައްޙަޟްވާން މުރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

  މަޖީދާ ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .5

 ތުން ނިންމެވިއެވެ.ގައި ރިޔާސަމުކަވިސްފާމަށް ރުކުޑަކުށް މަސްދުވަހަ 01ން އެޑްވާންސް ގެ އިއްތިފާގުމެންަބރުންހުރިހާ      

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

މި އިމާރާތް  އަޅުގަނޑު  ޣަނީމާ  ހުށަހަޅަނީ  އިމާރާތް    02  ޣަނީމާ  އެހެންކަމުން  ދިނުމަށް،  ކުއްޔަށް  ދުވަހަށް   އަހަރު  02އަހަރު 

 ހުޅުވާލަން. މުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުލު ޓްވޯ ރުންބަ ންމެނުންވާ ޓް ދޭން ޭބވޯށް ންނަކަމަ ދިނުމަށް ފެދުވަހަށް ކުއްޔަށް

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 40 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 01 ދަދު  ޢަގެރުންަބންމެދެއްވި  ޓްވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ



 

17ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ދަދުޢަ ގެރުންމެންބަ ވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللا ޢަްބދުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ލްސިންސިޓީ ކައު ރާއިހުޅަނގު އުތުރު ދާ ފުށީކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ންަބރުމެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

  މަޖީދާ ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ލްސިން ސިޓީ ކައުއިރާށީ މެދު އުތުރު ދާފުއްދުކުޅު .5

 މެންބަރުން ންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި  ނުފެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

ވާތީ    މެންަބރުން  04އެހެންކަމުން           ދެއްވާފައި  ޣަނީ އަ  02ވޯޓް  ދުވަހަށް  ކުމާ  ހަރު  ދިނުމަށް ޔައްއިމާރާތް  ށް 

 ން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތު

 ތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަ 

މި  ދެން  ރުފިޔާ(  ރ6000ހުށަހަޅަނީ    އަޅުގަނޑު  އެ    )ހަހާސް  ކުރުމަށް  ގޮތުިބޑް  އަގެއްގެ  ކުޑަ  އެހެން ންމެ  މިކަމަށް  ގަ، 

ގު ކަމުގައި އަމެ ކުޑަ  އަށް ިބޑްކުރުމުގެ އެން  )ހަހާސް ރުފިޔާ(  ރ6000މުން  ންކަހެއެ  އް ނުވޭ،ފައެއް ލިިބމެމްަބރެއްގެ ހުށަހެޅުމެ

 ވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. މެންަބރުންންވާ ފާސްކުރަން ޭބނު

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެންރުމެންަބ ރިވިއިވެ ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ



 

18ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 

 

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ޓީ ކައުންސިލްސި ގެ ރާއިރު ދާއުތުދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللا ޢަްބދުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

  މަޖީދާ ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .5

އަގެއްގެ   ކުޑަިބޑް ކުރުމުގެ އެންމެ      )ހަހާސް ރުފިޔާ(  ރ6000ން ޣަނީމާ އިމާރާތް  ގެ ވޯޓުމެންަބރުންހުރިހާ              

 . ވެނިންމެވިއެރިޔާސަތުން އި ފާސްވިކަމުގަ ގައިތުގޮ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަހަރު ދުވަކަށް ކުއްޔަށް    02ޑައެޅުން،  ސް ކަނންމަސް ދުވަހަށް އެޑްވާ  01ކީ އެއީ  ހެންކަމުން މި ނިންމުނު ނިންމުން ތަކާއި އެއެ

މަށް ވޯޓް ޝީޓް ފާސްކު  މަޢުލޫމާތުކަނޑައަޅާ      ހަހާސް ރުފިޔާ()  ރ 6000މުގައި  ކަ  ންމެ ކުޑަ އަގުޑް ކުރުމަށް އެިބދިނުން އަދި  

 ޅުވާލަން.ލުމަށް ފުރުސަތު ހުވޯޓް މެންަބރުންދޭން ފެންނަ 

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުދަޢަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ދަދު:ޢަ ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ



 

19ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  ރުމެންަބ ސިލްއުންގެ ސިޓީ ކަރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللا ޢަްބދުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާދުއްކުޅު .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރު ލްންސިޓީ ކައު ސިދާއިރާ ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

  މަޖީދާ ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުޅުކު .5

އެޑްވާންސް    މެންަބރުންހުރިހާ   ވާތީ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ދިނުމަށް  މަސްދުވަސް،    01ފެންނަކަމަށް  ބި އަހަ  02ކުއްޔަށް  އަދި  ޑް ރު 

ކުޑައެންމެގެ  ކުރުމު ރުފިޔާ(  ރ6000މުގައި  ކަގުއަ    ރިޔާސަ   ޓްޝީ  މަޢުލޫމާތުކަނޑައަޅާ    )ހަހާސް  ތުން ފާސްވިކަމުގައި 

 ނިންމެވިއެވެ. 

 05ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  

 ގޮތެއް ނިންމުން.   ސިޓީ އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަނދަރު އެތުމާ ކުލި ރިވިއުކޮށް ކުޑަކުރުމަށް ލިބިފައިވާ   •
 ކަފުޅު  ހަ ތުން ދެއްކެވި ވާ ރިޔާސަ 

ވާނީ އީމެއި  ޓީސިއެ   ހުރިހާ  މިހާރު  ޒަރީޔާއިން  ޅު ވާނަމަ ފުފަ، ސިޓީ ހިއްސާ ކޮށްލަން ބޭނުންނަށް ހިއްސާ ކުރެވިމެންަބރުންލްގެ 

 މްގެ އަރިހުން އެދެން،ދައާهللا ޢަްބދުލަދެއްވުމަށް ހިއްސާ ކޮށް ސިޓީ ޓީ ހިއްސާ ކޮށްލެވޭނެ،ސި

 ވި ވާހަކަފުޅު ކެ އް ދެ   ޖެނެރަލް   ރީ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 

މޯލްޑި ޕްވްއެތުމާ  ލިމިރައިވެސް  މިޓެޓް  ފޮނުވާފަ  އިން  ސިޓީޑް  ސިޓީ  ކުލި   ވަނީ  ފުރަތަމަ  އެދި،  ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް  މި  ފެށި  ފަ 

ކުޅުދު ސިޓީގެ  އްއޮންނަނީ  ހުރިހާ  މޭޔާރފުށީ  އަދި  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  މަރުހަާބއެއްހިމެ  މެންަބރުން،  ހޫނު  ވާފަ، ނަދަން  ނޭގޮތަށް 

 ދައްކަންޖެހޭ މުގެ ދަށުންކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްަބސްވު އި ގޯތިހިޔާ އިމާރާތާ މިވަނީ ލޯކަލް ަބނދަރު ސަރަހައްދުގައިވާ ދަތުރު އިގަސިޓީ

ށް ކުރިކަމަ  ވަނަ ދުވަހު އެންގިއެވެ. މިގޮތުން ކުލި ޮބޑު  2020  ނޮވެމްަބރ  05ޑުކުރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުން  ކުލި ޮބ

ށް ސޫލުތަކާއި ޙިލާފުކަމަށް ދެކޭތީވެ އެނިންމުން ރިވިއުކޮނިންމުން އު  އެވެ. ކައުންސިލްގެ މި  25% ހިނގަމުންދާ ކުލީގެ  ނީވަފައިުބނެ



 

20ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

ޮބ ރަނގަޅު  15%ޑުކުރާނަމަ  ކުލި  އެންމެ  ކުރިޔަސް  ދެންނެވިކަމު  ޮބޑު  ކައުކަމަށް  ވިޔަސް  އަޅުގަނޑުމެންގައި  އަޑު ންސިލުން  ގެ 

އަޅުއަހާ ނުވެއެވެ.  ނަޒަރުގައިނޑުގަފައި  މިހާމެންގެ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ތިޔަ  ރިރު  ކުލި  އެ  ދެ އުކުވިވެސް  މައުގަނޑު  ރަންޖެހޭ 

 ެބއް ވެއެވެ.ސަަބ

ޤަވާ ޮބޑުކޮށްފައިވަނީ  ކުލި  ސަަބަބކީ،  ފަހަތަ އިދުތަކާ)ހ(ފުރަތަމަ  ޮބޑުކޮށްފައިވަނީ  ކުލި  އަދި  ޚިލާފަށްކަމުގައިވުމެވެ.  ށް އި 

 01ޗެއް ނޫނެވެ.  ކީވެސް ފަހަތަށް ހިނގާ އެއްސޫލައު  ދިއް ނޫނެވެ. އައްޔަކީ ފަހަތަކަށް ހިނގާނެއެއްޗެކު  ސްއެއްވެ  ވެ.އިވާތީވެއެގަކަމު

ގައެވެ.   2020ނޮވެމްަބރު    05ންގާފައިވަނީ  ގަނޑުމެންނަށް އަދުވަހުން ފެށިގެން ކުލި ޮބޑުވެފައި ވާކަމަށް އަޅު  2020ސެޕްޓެމްަބރު  

ޝަކުވާ ކައުންސިލު  މިކަމުގެ  އެނގެއެވެ  ންކުރުމުން  ކުރާކަން  ޤަޫބލު  ކުލި  މިކަން  ބޭނުން ޮބޑު  %25،  ކުރަން  ަބދަލު  ކުރުން 

ގައި ޖަވާުބ ދިނެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ޖަވާުބދިން ސިޓީގައި ކުލި ފަހަތަށް ކަނޑައެޅި ގޮތާމެދު   2020  ޑިސެމްަބރ  31ނުވާކަމަށް ުބނެ  

ދަކު ކުލި ޮބޑުކުރުމުގެ ނ ވާެބއް ނުލިޭބހައި ހިއި ނުވެއެވެ. މިކަމުގައި ޖަފަދީޖަވާެބއް  ނަށްވެސް  ހާތަށް ުބން މިފަހުން ޖަވާެބއް ދޭނެކަމަ

 ޕްރޮސެސް އެވަނީ ނުނިމިއެވެ. ކުލި ޮބޑުކޮށްފައިވާ އޮތުމަށް އަމަލު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

ދެވެނަ   ޮބޑިކުސަަބަބކީ)ށ(  ކުލި  ކޮވިޑް،  ޙާލަތާ  19-ރީ  ޢަމައެއްަބސްވުމަ  ންގުޅިގެ  އިގެ  މެޖާރ ނުކުރެވޭފަ  ލުށް  ފޯސް  ދަ 

މިފަދަ    މިފަދަ  .ހާލަތެއްގައެވެ ނުދެކެމެވެ.  ކުރެވިދާނެކަމަށް  ޮބޑު  ކުލި  މަޝްވަރާއެއް ހާލަތެއްގައި،  ކުރިއިރު  ކައުންސިލުން  ކަމެއް 

އި، ކުލި ކުޑަކޮށް  ލަަބ  ށްލަތަކަކުން ދަނީ ޙާޅި ދުނިޔެއާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ކައުންސިލުތަކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މު

 ސިލްގެ ނިންމުން ހުރީ މީގެ އިދިކޮޅަށެވެ.ންދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކައު

 ނުކުރުމެވެ.އަދި މި ަބލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ިބމެއްގެ ކުލި ޮބޑު  19-ކީ، މި ކޮވިޑްނޑުމެންގެ އެދުމަ. އަޅުގ2ަ

ވާނަމަތެރޭގައި ކުލި ޮބޑުކު ކުއޮ  ހު އިރެވިފައި  ކުލި ކުރިތްގޮތަށް ަބދަކު ކުރުމެވެ. މަތީގައި އިޝާރާތް   ން ރެވިފައިވާ ދަތުރު ހިޔާގެ 

ޓިޚާުބވި މާލޭ އަލަށް އިން  ވެ.ކުރެވިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިތަކެއް ލިުބމެ  ޢާންމު  ސޫލެއްށްދިނުމެވެ، އަދި އުތަށް ަބދަލުކޮއޮތްގޮ

މާސި ކައުންސިލުން  ކުލިޓީ  ބިންތަކުގެ  ކުރިކު  ލޭގެ  އަޅުޑަ  އަހަމެވެކަން  އުންމީދަކީގަނޑުމެން  ހުރި ކުޅުދުއްފުށީ  .  ސިޓީގައި   

 އިވެސް އެފަދަ ލުއިތަކެއް ލިުބމެވެ.ބިންތަކުގަ

މިހިނގަނީ    އެއްަބސްވުމަށް މިހާރުއްޔަޭްދިނުމުގެއި ގޯތި ކުގަނޑުމެން ލޯކަލް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައިވާ ދަތުރު ހިޔާ އިމާރާތާއަޅު.3

ރެވުނު އަދަދެއް މިޝަކުވާކުވެ.  ގައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ވަނީ ނޭޅިއެގެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތައް ކަމު ވެ. ނަމަވެސް އެތަނުރެހަވަނަ އަ  06

މިކަމުގެ  ނޭން ޭބނުގެއެވެ.  ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  ޭބނުން  އެތަނުގެ  ނުސަަބުބން  ނެތި ން  މަޝްވަރާއެއް  އެއްވެސް  ވަނިކޮށް  ކުރެވި 

 ންސާފެކެވެ.އިޭބކީ ވަރަށް ޮބޑު ރުމަޮބޑުކު



 

21ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

ގޮތެއް   ނާއި ނަރުދަމާ އެޅޭނެފެ، އެތަނަށް  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުލި ރިވިއުކޮށްދެއްވައިސް  ންގެ އުންމީދަކީ، އަވަމެ.އަޅުގަނޑ04ު

 ވެ.ދިނުމެސިޓީ ކައުންސިލުން ފަހިކޮށް 

ކުލި  ދެން ކޮށްލަން  ފާހަގަ  އެގްރި  އަޅުގަނޑު  މިވަނީ  ވަޮބޑުކޮށްފަ  އިންނާނެ  ކުލި   ކިމެންޓްގަ  ތެރެއިން  މުއްދަތުތަކުގެ 

ދޭ  25%އާއި    15%   އިމާޮބޑުކުރެވޭނެކަ ދެން  އާއި  ކައުންސިލުން    03ތެރޭގަ،  ދައުރުގެ  ޮބޑުކުރަން އަށް    25%ވަނަ  ކުލި 

 ނީނޫ ގާން  ވާނީ ކައުންސިލު  ނޑުމެން މިހާރުއަޅުގަ  ގޮތުންރީހާއި ގުޅޭ ފަހުގެ ތާހަގަ ކޮށްފައި މިވާޓީގަ ފާނިންމާފަ ވަނީ ، ދެން ސި

ން ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ލަފައެއް ނު ލް ސޮލިއުޝަލީގަގެ ލަފައެއް ހޯދާފަ،  ންސޮލިއުޝަ  ލް ލީގަލަފާ ހޯދަން ކޮންޓެކްޓް ކޮށްފައި އޮތް

 .ށްމަދާނެކަތަށް އެކަންތައް ކުރެވިހޯދާފައި ވަނީ އެގޮ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންގަޅުށް އަށް ަބހުސްކުރުމައައެހެންވީމަ މި އެޖެންޑާ

ހުޅަނގު  ކައުންސިލް    ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  ދާއިރާ  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ދެކުނު  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

ލު އަންނާކަށް ދަބަ   އްޔަށްވަހުގެ ކު ދުރުއަހަ  05ލަތު ކިޔާފަ   މިހާރު މިވަނީ، ކޮވިޑް ހާހަރުން ކުލި ބޮޑުވާގޮތަށް ދެއްތޯއަ  ފަސްއަހަރުން    ފަސް

ންޖެހޭ  ކުޑަކުރަ  ދެކެނީ އެއީ މުޅި ކުލި  ޑުގަނޅުއާއި ގުޅިގެން ދޭ ލުއި އެއީ އަދި ވަކި ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަ  ދެކޭގޮތުގަ، ކޮވިޑް   އަޅުގަނޑުނުޖެހޭ  

ތަކަށް ވަކި ކަމަކަށް ދޭންޖެހޭ  ލަ ހާތުގަ އެއި ވަކި   ގޮރާލުކު ބޫ ޤަކާ ގުޅިގެންނެއް، އަޅުގަނޑު  މި ހިނގާ ވަކި ކަމަކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން  

ކުރީގެ އެ އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުހަމަ    އް. ޔެއް ނުވޭ ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެހެންނެނޑަކަށް ހިނުމަކީ އެކަމަކު މުޅި ކުއްޔެއް އަޅުގަދިއި   އެއީ ލުއެއްޗެއް

 ރަން. ނިންމުމަށް ތާއީދު ކު

ދާ ޅުދުއް ކު  އުތުރު  ހުޅަނގު  ސި އި ފުށީ  ޢަބްދު އަޙްމަދު   ލްފާޟިލް އަ   ރު މެންބަ   ންސިލް ކައު   ޓީ ރާ  ދެއްކެވި   هللا 

 ވާހަކަފުޅު 

ފަށް ކުލި ބޮޑުކުރެވިފައި ވާނަމަ  ސޫލުތަކާއި ހިލާކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޤަވާއިދު ތަކާއި އެ އޮންނަ އުޝު

 ށޭ ގޮތްވާ ގޮތައްއެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެބުނޭ  ސް އެބައްވާ ފަރާތުންވެދެ  ނޫނީ ލަފާޤާ މިހާރު  ސްނޑަށް ފެނޭ އެ ކުލި ރިވިއު ކުރަން، އެކަމަކުވެއަޅުގަ

ގޮސް  އޮތީ  ފައެކަން  އެހެންވީމަ  އެ  ތަކުނެވެސް ޤާނޫ،  ޤަވާއިދު  ބޮޑުކުނާއި  ކުލި  ތަންދޭ  އެބަ  އަޅުގަނ  ޕޮއިންޓް  އެ  އެހެންވީމަ  ޑަކަށް  ރަން، 

 ،  ތްކަމަށްށް ހަމަ ފެންނަނީ ކުލި ބޮޑުކުރުން މައްސަލައެއް ނެނޑަގަ، އެހެންވީމަ އަޅު ށްކައް ކަމައިންޓެހިޔެއްނުވޭ އެއީ ވެލިޑް ޮޕ
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދު މަދު ދާއޫ ޙައް މު އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ތާއީ އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ،  އަޙް  ދުޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުމަށްވެކުރަން  ހުށައަސް  މަދުގެ  ކޮވިޑް ޅުމަށްވެސްހެދި ރިޟްވާންގެ  ކޮންޓްރެކްޓްގަ  ދެން   ،

ގު ކުރެވެން    01ޔަސް  ވި  މަސްދުވަސް   06ޅިގެން  ހާލަތާއި  ކުޑަ  ކުލި  ވިޔަސް  އިން   15%  އޮތްނަމަ   ކުޑަކުރެވެން   އްޓެންފަސެ މަސްދުވަސް 

 ؟ނީ ހުށަހަޅާފައި އެވަދެއްތޯ  އަށް ކުޑަކުރުމަށް  15% ފައިވާތި ބޮޑުކޮށް ށް އަ 25%

 ޅު ފު ފާހަކަ   ވި އްކެ ތުން ދެ ރިޔާސަ 

ގެ އަދަދަކަށް ކުލި ޮބޑު އާއި ދޭތެރޭ  25%އާއި    15%ކުން މި އިންނަނީ  ރައަހަ  05އިންނަގޮތުން ކޮންމެ  ފައި  އެގްރިމެންޓް ކުރެވި

ކައުންސިލްގެ  ކުރެވިދާނެކަމަ ދެން  އެ  03ށް  އެ  ނިންމާފަ  މިވަނީ  ދައުރުގަ  މި  ވަނަ  ކުލި   25%  އަހަރަށް  05ގްރިމެންޓްގަ 

ދެށްކުރުމަޮބޑު މިހާފުއެޭބ  ން،  އެ  ޅުން  މު  25%ރު  ދައްކަމުންވަކި  ކުލި  އައިސްފަ  ސްވެއްދަތަކަށް  ޮބޑުކުރި ނިންމި މިވަނީ  އެ   ،

 ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 

ވާނީ ނިންމިފަ  ނިންމުން  ފިނޭންއެ  ސަމިނިސްޓްރީއިސް  ،  ކޮރެނެއެއް    ރއުލާރކިން  ވާނީ  ހާފަ  ދައުލަތުގެ ވިޑް  ގުޅިގެން  ލަތާއި 

، ދެން ފިނޭންސް  ކުރުމެއް، އެއީ ފަސް ލިޭބ ކުލި ފަސްކުރުމަށް، އެހެންވީމަ އެތުމާއިން ވަނީ އެ ފުރުސަތު ޭބނުންކޮށްފަންބިންތަކު

 ލައިގެން ދެއްކުން. ހާނީ ަބނޫ ކުމާއި ދެއްމަ އެއްކޮށްރިއަޑް ނިމުނީއުލަރގަ އޮންނާނެ އެއީ އެ ޕީކިޓްރީގެ ސާމިނިސް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އާއި  25%ންޓްގަ މި އިންނަނީ  އަހަރު ކުލި ޮބޑުކުރަން އެގްރިމެ  05ހަމަވެ އަނެއް    އަހަރު  05ވަނީ މި ނިންމުމަކީ  ގަނޑަށް ހީއަޅު

މަސްދުވަން   06ނިންމާފަ މިވަނީ މި    ންންސިލުއުގެ ކަކުރީށް  ޑުކުރާގޮތައަށް ކުލި ޮބ  25%، އެ  ކަމަށް  ހަމައަށް ކުލި ޮބޑުކުރެވޭނެ

މަސް    06، އެހެންކަމުން މި  ން ކުރައްވާފައެ ވަނީ ޭބނުއި ގުޅިގެން ކުލި ފަސްކުރުމުގެ އެ ލުއި އޭެބފުޅުން  ތާމިދަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަ

ކުލި ފަށަނިމުނީމަ  ދައްކަން  ޖެހޭތައް  ނަމަން  އެހެން  ޮބޑު    ވެސް  ނީ،  ކު  25%ކުލީގެ  އެ  ޮބއަށް  ކުލި   ންހުކުރިފަ  ޑުލި  ހަމަ 

 ،  މުން އެދަނީހިނގަ

 ޅު ދެއްކެވި ވާހަކަފު    މަޖީދާ ތު މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު   ންސިލް ރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައު އްފުށީ މެދު އުތު ދު ކުޅު 

ން ގެއި ގުޅިތާ ހާލަވިޑްގެކޮދަންނަވާނީ  އަށް އަޅުގަނޑު  ގެ ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަވާ ސިޓީޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ބަނދަރު އެތުމާ

ޭބނުންވެގެ އެ  ންލުޔެއް  އަންއެހެ  ،ބޭނުންވަނީ  އެޭބފުޅުން  ހަމަ ޅުގަނޑު ނަމަވެސް  އެތުމާއަކީ  ބަނދަރު  ޭބނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން   

 މަ ހެންވީއެކޭ،  ނެ ކުރެވޭ ތައެކަށީގެންވާގޮތަށް އެކަން   ހަމަ އެކަނި ތަނަށް ވާހިނދު އެތަނަކީއެކަނި ބަނދަރު މަތީގަ ވިޔަފާރި ކުރެވޭ



 

23ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 އަޅުގަނޑުމެން ަބދަލުކުރާކަށް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އޭކަށް ނުފެނެ އުންސިލުން ނިންމާފަވާ ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑަކަ  ރީކު

 .  ންދަން، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުޭުކުރިއްޔާލުން ގެ ހަމަ މިހާރު އެ ދާ އުސޫ

ސިޓީ ކު  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކައުންސިލް ޅުދުއްފުށީ  މުޙަ ރި   ލް ފާޟި ލް އަ   މެންބަރު     ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

 ހުރިހާ ލުޔެއް މިވަނީ އެތުމާއަށް ލިިބފަ މިހާރު ދެން ލިބެންޖެހޭގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  ވިޑްނީ ކޮ ކޮށްލަން ޭބނުންވަގައަޅުގަނޑު ފާހަ

ކުއަހަރުގެ    05 ހީވެގެން  އަޅުގަނޑަށް  ނިންމަން  ގޮތެއް  އެއީ  އްޔަށް  އަމެ  ންއެވަނީ  އަޅުގަނިބޮބޑު  ގުހަމަ  ކަންނޭންގެ،  ޑަށް ން 

 .ރަން ހަމަ ތާއީދު ކުގަނޑުށް އަޅުގޮތަތަށް ކުރީ ކައުންސިލްގަ ނިންމާފަ އޮތްތްގޮ އޮ ރިމެންޓްގައެގްނީ ހަމަ ހީވަ

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެ 

ރު ހުށަހެޚުމެއްވެސް  ދާނަން، ވަކި އިތު ރިޔަށްކުއިގެން  ވޯޓަޑުޅުގަނއަ ، ރު މެމްަބރަކު ަބހުސްކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމުގައި ވާނަމަ އިތު

ނުވޭ އެހުށަހަޅާފަކާ  ވޯޓަކަށްހެން،  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ނިންމުކަމުން  ކައުންސިލްގެ  ކުރީގެ  އަހާލަނީ  އެއްގޮ  ަބނދަރު މާއި  ތަށް 

 .ންހުޅުވާލަސަތު ރުޅުގަނޑު ފުވޯޓް ލުމަށް އަ ންަބރުންމެށް ތާއީދު ކުރާ އެތުމާގެ ކުލި ދެމެހެއްޓުމަ

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   ބަރުން ން މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަ ގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްދެނުޓު ވޯ ށްތަކަވަކިގޮ

 4 ދު ދަޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاްބދުޢަ ޙްމަދުއަ ޟިލްއަލްފާ ަބރުމެން ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2



 

24ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ޖީދާ މަ ތުމިނައާ ޟިލާފާލްއަ ަބރުމެން ންސިލްއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުދުކުޅު .5

 ގޮތަށް ވަނަ ދައުރުގެ ނިންމުމާއި އެއް  03އެތުމާގެ ކުލި ކައުންސިލްގެ    ރުވޯޓްދެއްވާފައި ވާތީ ބަނދަ  މެންަބރުންހުރިހާ           

 ޓް ދެމެހެއްޓުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ންޭްއެގްރިމެ

 06ޖެންޑާ ނަންބަރު  އެ 

ހަމަ  • މަސްކަނ މުއްދަތު  އަށި ޑާ ވާ  މަ   ދޫކުރުމާއި  ޓް މާރުކޭ ސް ތައް  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާއި  ބެހޭ  ބެލެހެއްޓުމާ   

  ގޮތެއް ނިންމުން. ދު މެ 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ޔާސަތުން ދެއް ރި 

ކުއްޔަށް ދެވެމުން   ށުން، އެއީ ހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަގެ މުއްދަތުކަނޑާ އަށްޓެއްމަސް  03އަެބ ހަމަވޭ  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް          

 ހުޅުވާލަން،  ށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތުވޯޓްލުމަ  މެންަބރުންށް ބޭނުންވާ މަރުސްކުހު އަށް ބަ ޖެންޑާއެންނަނީ، މި އަ

ދާ ޅުދުއް ކު  އުތުރު  ހުޅަނގު  ކައު އި ފުށީ  ސިޓީ  ޢަބްދު އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ންސިލް ރާ  ދެއްކެވި   هللا 

 ވާހަކަފުޅު 

އަ މޭޔަރ،  އެޅުގަނޝުކުރިއްޔާ  ފަހަރަކު  ހަމަ  މިދަނީންަބލަމު   ނަގައިގެން  އްއެގްރިމަންޓްޑުމެން  ކަނ  މަސް  މި   ޑާ،  އަށިތަކަށް 

ހިއެގްރިމެ މި  މެންޓްގަ  އެހެންވީމަ  ލިިބފައެއް،  އަދި  ނެތް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަންކަން  ވާއްމުނޭ  އެއްޗަކަށް  ހަމަވާ  ތީ ދަތު 

 .ޔާ، ޝުކުރިއްންދެނޑު ހަމަ އެގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަކައިރިމެންޓަހެދިފަ އޮތް އެގްރުދެން މިހާ

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެ   ވަގުތީ   ލްގެ ސިޓީ ކައުންސި ފުށީ  އް ދު ކުޅު 

ދޫކުރުމާމަސްކަނދި  ގަމުންދާ ތަނެއް، ސާފްކުރުމާއި އަދަށުން ހިނސޫލެއްގެ  ކޭޓަކީ އުމާރުމަސް ލުގަ ،  ދެން އެ އުސޫޑާ އަށިތައް 

އަށިތަ ކަނއޮންނާނީ  މުއްދަތު  އިމުޢާންޑައަޅާފަ  އް  ގު އެޭބފުޅު  ފަކޮށް  ންއުލާކޮށް  މެދުގަ  ދޫކުރާގޮތަޭުންގެ  ނަގާފަ  ދެން   ،ށްރުއަތު 

މަސްދުވަހަށް މި  06ސެޓް ޤާނޫނުން ންސަ ން މި ކަނޑައަޅަނީ، ދެންޔަށް ދޭވަކި މުއްދަތަކަށް މި ކުއްކުވެސް ވާގޮތަކީ ކޮންމެ ފަހަރަ

އަށް މި   30ޖޫން  ށި   ދީފަ އެ އިނީ އެ ތިން އަށްދުވަހަސްމަ  06ވެގެން  މަމުއްދަތު ހަ  އެއް އަށިތައްވެނީ، ދެން މިދިޔަ ފަހަރު ަބދެ

ށް ދޭން، ކުއްޔަށް އްޔަޓަށް ކުޓްވެސް އިންނާނީ ސެޓްވެފަ އެ ރޭން އަދި ރޭ ރައިއުލާނެއް ކު  ޢާންމުހަމަވަނީ، އުސޫލުގަ އޮންނާނެ  
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ތުން ހޮވޭ ފަ ގުރުއަ ގުރުއަތު ނަގާމަ ވާނަ އިގައިފިކަމުހަޅަގިނައިން ހުށަފަރާތަށް ވުރެ    03އައްޓަށް    03ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގަ  

 ގޮތަށް އިންނާނީ ހަމަޖެހިފަ،  ފަރާތަކަށް ދޭ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ސްކުރަން ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ އަދިވެސް ފުރުސަތު ދެއްވަން، ޖެންޑާއަށް ަބހުމި އެ

 ފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ   ދު ދު ދާއޫ މަ ޙައް މު   އަލްފާޟިލް   ރު މެންބަ   ންސިލް ގެ ސިޓީ ކައު ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ސިދާ މެ އެދެވޭ ގޮތެއްގަ ކުރެވޭނީ އެ ހަމަ  އެން  ން، އެކަޭބ މަސް ކަނޑަންއެަބހުރި ސީދާ ނަގާފަ ހުރި ފަރާތުން ނޫނަސް އެަބ ތި 

ހަމަޖެމަސްކަނ ފަރާތުން  ފަހިޑަން  ކުރާނަމައިވާ  މަސައްކަތް  މިސާލަކަށް  އެ  ރު)ތިންސަތޭ   ރ300،  ނޑާއަށި ކަމަސް  އަށް  ފިޔާ(ކަ 

ށް ދޭގޮތަކަށް އެކަހަލަ ކަންކަން ޔަފާރި އުސޫލުން ކުއްޔަަބ ދޫކުރޭ، ވިއެއަށް    ޔާ(ރުފި  )އެއްހާސް  ރ 1000ނަގާފަ އެހެންޭބފުޅަކަށް  

 ނަނީ، ށް ފެންޑަޅުގަނކަމަށް އަޅުކަން ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އެގްރިމެންޓް ހަދަން ރަނގަނިދާނެތީވެ އެކަންހިމެ

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެ   ވަގުތީ   ގެ ލް ންސި އު ސިޓީ ކަ ފުށީ  އް ކުޅުދު 

ޝަކުވާ ގިނަ  ވަރަށް  އެކަހަލަ  ދިނުމަކީ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ކަމެއް  ޚިލާފް  އުސޫލާއި  ކައުންސިއެއީ  ލި  އެ ެބމުންދަނީލަށް  ދެން   ،

ސަލަ މައްށް  ގެ ވެރިފަރާތުންވެސް ވަރަށީއަ،  ނީނަންށް ވެފަ އޮކަންދަގޫ ކަމަރަށް އު، ދެން ވައް ބަލަމުން މިދަނީ މިހާރުވެސްކަންތައްތަ

ރަށް ދެން މުޖުތަމައުގަ އުޅޭ ވަ  ޑަން،ކަނ  ދާނެ އެހެން މީހަކު އެ ތަނުގަ މަސްވެސް ނުދެވޭދުހުކު ހަމަ ހުރެޖައްސާ އެޭބފުޅުންނަށް

 ހަތް ދެވިފަ ހުންނާނެ ނަސޭސްފަވެށް ފީހަށް ހާޒިރުކޮއެބޭފުޭުން އޮ  ރަށް ގިނައިން، ދެންދަގޫ ޭބފުޅުން ދާނެ ވައުން  ޫބލުކުރަންޤަ  ަބސް

 އެއް ހާލަތްތަކުގަ، ންނާން ަބވެސް އަންގާފަ، އަދި ޕޮލިސް އެންގުންވެސް އަ އަދި

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ޓްކޭރުލުން މަސްމާސޫ އުދޭ  ށިތައްއަ  ހަމަ މަސްކަނޑާކުރިން     ޭބނުންފުޅު ނުވާނަމަރަންސްކުޅަކު ަބހުއަށް އިތުރު ޭބފުޖެންޑާމި އެ

 އަހާލަން،    ދެއްވުމަށްވޯޓް ންނަ ޭބފުޅުން ފެ ތަށް މި އަށިތައް ދޫކުރުމަށްސޫލާއި އެއްގޮ އު ެބހޭލެހެއްޓުމާެބ

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެރުންމެންަބއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ
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 50 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ޓްށް ވޯމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :މެންބަރުން   ވި އް ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމު ލްފާޟިލްއަ މެންަބރު ލްސިޓީ ކައުންސިގެ ރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللا ޢަްބދުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިހުޅަނގު އުތުރު ދާ ފުށީކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ ަބރުންމެކައުންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

  މަޖީދާ ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުއްފުދުކުޅު .5

ދޫކުރުމުގައި            އަށިތައް  ޭބ  03ކައުންސިލްގެ  މަސްކަނޑާ  ވެސް  ދައުރުގައި  އުވަނަ  ކުރެއްވި  ދަށުންނުން   ސޫލުގެ 

 ން ފާސްކުރެވުނެވެ. ޓުވޯގެ ންމެންަބރު ހާ ހުރި ށްށް ދިނުމަކުއްޔަ

 70އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މާއި ހިލާފުވެފައިވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން. އްބަސްވު ގެ އެ ގޯތީ   ޛު މުހުތާ  •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގޯއްޗަކީ  އިމާރާތްގެމުހުތާޛު  އެ  ގޯތި  އިންނަ  ކުރިމަތިން  އާޕޮއި  ވަނީ  ކޮމްޕެނީން  ދެވިފަޔަކުއް  ށްއަޓް   25  ށް 

މާރާތް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ކޮށްފައި ނެތުމާއި ކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން އިތައަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް، އެގްރިމްޓް އާއި ޚިލާފް ަބއެއް ކަންތައް

 ން، އެހެންކަމު އްކަދަނު  ވަނީއަދި މި  މަނާވެސްޖޫރި  ނާ އަރަމުން ގޮސްފަ ވާތީތުން އަދި ޖޫރިމަގޮސްފަ ނެ  ންދައްކަމު  ދުންކުލި ޤަވާއި

ނަށް މެންަބރުން ން ބޭނުންފުޅުވާ  އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރައަޅުގަނޑު މި    ،ދު ގޮތެއް ނިންމުން މި އެޖެންޑާގަ މިވަނީމި އިމާރާތާއި މެ

 އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،
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 ފުޅު  ވާހަކަ ކެވި އް ދެ   ދު މަދު ދާއޫ ޙައް މު ލްފާޟިލް  އަ   މެންބަރު   ކައުންސިލް ގެ ސިޓީ  ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ރަތަމަ ފު؟ ކުލި ަބދަލު ކުރާގޮތަށް ދެއްތޯއަހަރުން    އެ   މި އޮންނަނީހަރަށް ކުއްޔަށް ދީފައަ  25 ގޯތި  ކުރިއްޔާ މޭޔަރ، މުހުތާޛުޝު

  އައިސް  ަބދަލުވަމުންއެގޮތަށް    ޔާ(ހާސް ރުފި)ހަ  ރ6000ރަށް  ދެން އަނެއް އަހަ  އްސަތޭކަ ރުފިޔާ(ސްހާސް ފަ)ފަ  ރ5500އަހަރަށް  

މަނާ އެއީ ކުރެވިފަ، ދެން އޭގެފަހުން އަރާ ޖޫރި  ނުދައްކާ އޮތްކަމަށް ފާހަގަން ފެށިގެން ކުލި  ރު ގެ އޮގަސްޓް މަހުހަވަނަ އަ  2019

ވަނަ   7މިވަނީ  މިހާރު އެޭބފުޅުން    ، ސާއެއް ނުލިޭބއެއްވެސް ފައި  އޭގެން  ( )ސަތޭކަ ރުފިޔާ  ރ100ފެށިގެން    ންއު  10  ކޮންމެ މަހަކު

ޚިމާ އާއި  އެއީ  ފުވެފަލާއްދާ  ތެރޭގަ  ހައަ  01،  ދުވަހުގެ  އަޅާނެ  ދެ ރު  އިމާރާތެއް  އަޅާފަ  އަޅާންކަމަށް ޝީޓެއް  އިމާރާތެއް   ފްލޯގެ 

ންޓް ރިމަގްއެހީވަނީ    ށްނޑަމެއް، އަޅުގަޓް އާއި ޚިލާފް ކަށް މިއޮތީ ކުލި ނުދައްކަ އެވެސް ހަމަ އެގްރިމެންދެން ދެވެނަ ކަމަކަވާހަކަ  

 ރ ޔަޝުކުރިއްޔާ މޭ  މަށް،ކަވާނެޠިލް ގަ ާބމި ހާލަތު

 ރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވަގުތީ ސެކް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލަ   03 ދައުރުގެ  މަޝްވަރާވަނަ  މައްސަލާގަ  ނުދާ  ލިެބމުން  ކުލި  ވާނީށް  ކުރެވިފަ  ގާ ހިނ ގެން  އިނުދައްކަ  ކުލި  ،ތަކެއް 

ށް ންނަގޮތަށް އެގޮތަ ރިޔަށް ގެންގޮސްފަވެސް، ދެން އެގްރިމެންޓްގަ އޮކުމަޝްވަރާތައް  ވަނީ    ވިމަކަށް ނާދެވުއާމެދު އެއްަބސްމަނާ  ޖޫރި

ހާރު ންޓް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން މިންމަން، އާޕޮއިކޯޓަކުން އެމައްސަލަ ނިޝަރުއީ ނުވެއްޖެނަމަ އޮންނަނީ  ން އެއްަބސްވާހަކަ ދައްކައިގެ

ރު ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްވެސް ހުށަހަޅާފަ، ކުރީ ހާަބސް ނުވާތި މި އެއްދުތަކާމެއަދަދުޖޫރިމަނާ   އެ  ދުމެޖޫރިމަނާ އާއި  

ފަ، މިހާރު މި މައްސަލަ އަކީ ޑައެޅި ވާނެ ފަރާތެއް ވެސް ވަނީ ކަނރާތުން ޖަވާުބދާރީލުވުމުން ކައުންސިލްގެ ފަކައުންސިލްގެ ަބއްދަ

އާސިލުކައުން އާޕޮއިންޓް  ދެން  ދައުއި  ނިކޮޅަށް  ކުރަން  ހުށަހަޅަމުމަށްންވާ  މި  ޝަރުތައެގްރިމެން   ނީ  އެ ކާޓްގެ  ޚިލާފުވުން  އީ އި 

 ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލާގަ،   އަދި ގ އެވަރަށް ހެދިފަ ނެތުމާއިިބލްޑިން

 ފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ   ދު އޫ މަދު ދާ ޙައް މު އަލްފާޟިލް    ންބަރު މެ   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ސީސީގެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޑުމެންނަށް މިހާރު އޭގަނިންމައިފި ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުނު  އްޑުމެން ގޮތެޅުގަނއަ  ތުގަ ތް ހާލަމިހާރު މި އޮ

ޓް ބާޠިލް ކުރަން،  މުގައި ވަނީނަމަ އެގްރިމެންދައްކާކަގަނޑަށް ފެނޭ އެޭބފުޅުން ޖޫރިމަނާ ނު މީތި އަޅުއަޅާފާނެ މި ހާލަތުގަ، އިތުރަށް

 . ކުރިއްޔާ މޭޔަރޝު

 ރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތީ ސެކް ގު ވަ   އުންސިލްގެ ސިޓީ ކަ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ގެ   2016އަރީ  ޖެނު  17ރާގެ  ން، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާމައިގަނޑު ކަންތައްތައް އަޑު އިއްވާލާނަ  އަޅުގަނޑު ދައުވާގެ ސީގާގެ 

ތާޛު ގޯތި އެއްަބސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުމުރެވިފައިވާ  ށް ދޫކުޔަށް ކުއްޑަޓެމިލިނީ ޕްރައިވެޓް   އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން



 

28ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

ވާތީ   ކޮމްޕެޚިލާފުވެފައި  ޕްރައިވެޓްއާޕޮއިންޓް  ކުޅުދުއްފުށީލިމިޓެޑާ  ނީ  ދެ   އި  އާއި  ދެންނެވި ކައުންސިލް  އިސްވެ  ވެފައިވާ  މެދު 

އެދި އެ އިމާރާތް   ށްޑައަޅާދިނުމަންމެއްކަމަށް ކަވުަބސްއްލް އެާބތި  ރުވެފައި ވާތީ މިހާތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފު  މާއި އެފަރާތުންަބސްވުއެއް

ކޮށްދިނުމަކުޅުދުއްފު ހަވާލު  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މައްސަލަ  ދިއެށްށީ  ފައިސިމި  ކޮށްދެއްވުމަށްލާއިގެ  ހުކުމެއް  ވަނީ  އެދި  ފުޅު   

ކުރެވޭ   ފާހަގަ  ދެން  މާ  04ސްވުމުގެ  އެއްަބ  ކުތާތަކަކީނުހުށަހަޅާފައެވެ.  ގޮވަނަ  ގޯތީގެ  މަގެ  ތު އްދާގައި  ަބރާަބރަށް ލިކުތީން   

ނުވާ ގޮސްފައި  އަދިދައްކަމުން  ގު ކަން  އެކަމާއި  އިދާ  އެރާޅިގެން  އެފަރާތައް  އެންގިއިން  ވާކަންންގުންތައް  ސިޓީތަކާއި   ފައި  އެ 

 ންވާގޮތުގެ މަތީ   ( ގައިހ)ގެ   މާއްދާވަނަ  15ަބސްވުމުގެ  ކަމުން ނުދާނަމަ އެއްރަށް ދައްކަށް ގޯތީގެ ކުލި ަބރާަބއެއްކޮށް، ދެވަނަ ކަމަ

ށް ަބޔާންކޮށްފައި ށް ލިިބގެން ވާކަމަހްތިޔާރު ކައުންސިލަންދިޔުމުގެ އިގެ  ަބސްވުން ނިމުމަށް ނުލާ އެއްދިނުމަކާއި  ޓިސް އެއްއިތުރު ނޯ

 ތުގެ މަތީން  ވާގޮއިދާގެ )ށ( ގަމާއްވަނަ    13ވުމުގެ  ަބސް ކަމަކަށް އެއްވާތީ އެ ނުކުތާއަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށް މިވަނީ، ދެން ތިންވަނަ

ކަން. ހަތަރުވަނަ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ހަޅާގައި ނުވާ އެއްވެސް އަހަރަކު ހުށަސް ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް  ޝުއަރެންގައިވާ އިމާތާތް އިންތީގޯ

 ވުމުގެ އްަބސްއެ  ޖެހޭގޮތަށް  ރާތަށް އަންގަންފައިމާރާތުގެ ވެރި  މަޢުލޫމާތުތެރެއިން ަބއިަބއި އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޭއިރު އެ  

ތި އެހެން ފަރާތަކަށް ކައުންސިލަށް އެންގުމެއް ނެ  މަޢުލޫމާތު  މި މާއްދާނެ )ހ( ގައި ަބޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް  ނަވަ  12

ވާކަންކުއްޔަ ދޫކޮށްފައި  ދެން  ށް  ގޮ  05،  )ހ(ގައިވާ  މަތިތުގެއެއްަބސްކުމުގެ  ތަން  ިބން  ން  ކުއްއަހަ  25  ނުވަތަ  ޔަށް ރަށް 

ވަވިދޫކުރެ އުސް  ށްުބރިއަ  01ނީ  ފައި  ކަމުގައި   12ކޮށް  ވުރެ  ކުރެވިގެން  ޝަރުތު  ނިންމުމަށް  ހަދާ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 

ފުއެ  ވީނަމަވެސް އަދިވެސް  ނުވާކަންޝަރުތު  ކޮށްފައި  ވާތީވެރިހަމަ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގެ،  ކުރަން  ޭބނުންވަނީ ދައުވާ  ން 

  ން. އިދިނުއަޅަޑަޭަމަށް ކަނ ކައްކަންޓެ އެގްރިމެންމެންޓް އަކީ ބާޠިލްއެގްރި

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

ން ކުލި އަހަރު  ހަރުން ފަސް ރާތަކީ އަދި ފަސް އަވާ އިމާރާތެއް އިމާއަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި   25ގަ  2019ޖެނުއަރީ    17

ވިގެން ދެފަރާތުން ރާތަކެއް ކުރެވައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރީގެ ކައުންސިލާއި އެހީގެ މަޝް   ރިމެންޓްގަ މިވަނީ، ދެންގޮތަށް އެގްވާލުަބދަ

އަމިއްލައައެއްަބސް ނާދެވިގެން  ކޯޓަށް  ވުމަކަށް  މިވަނީ  އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފަށް  އަމައްސަލަ  ދެން  ކޮށްލަފާ  ޑުނޅުގަ،   17  ންހަގަ 

ވަނަ   2021ރާތް ފުރިހަމަ ނުވެ އޮވެފަ  ރަންޖެހޭ އިމާއަހަރުގެ ތެރޭ ފުރިހަމަކު  01ދޫކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެއް    ގަ  2016ނުއަރީ  ޖެ

އަދި ކޯޓަ މި މައްސައަހަރު މިލަ  އަޅުގަނ އްދެނީ  ވެ  ށް     ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް މުއްދަތެއްގަނަ  ގިޑު ކަންޮބޑުވޭ، އެއީ އެހާ، އެކަމާ 
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ނީ ހަމަ ކޯޓުން ވަނޑަށް ހީކަށް ދެރަގޮތެއް ވާކަށެއް ނޭދެން ނަމަވެސް އަޅުގަސް ފަރާތަ އެއްވެނޑުތީމަ، އަޅުގަވެފަ އޮސްނުކޮށް ފަ

 ،   ގޮތެއް ނިންމައި ދެވޭނީ ރަނގަޅުމެންނަށް އެމިކަގެ ންކަންނޭ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

ޕޮއިންޓް އާއި ޚިލާފު  05ވި ގަ ކުރެއްއުންސިލުން ފާހަކައަހާލާނަން،  ޓަކަށްވޯ ނުވާނަމަ  ޭބނުންފުޅުކުރުމަށް  މެމްަބރެއް ަބހުސްއިތުރު

އްވުމަށް ފުރުސަތު ޓްދެވޯ  މެންަބރުންފުޅުވާ  ން ބޭނުންށް ހުށަހަޓަކޯ  ގެ މައްސަލަ ވާތީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެނީ  ވެފަ

 ން.ހުޅުވާލަ

 ގޮތް ޓް ދެއްވި ވޯ   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން   ލަ މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 50 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެަބރުންމެންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންޭބނު ށްރުމަކުސްފާ

 :މެންބަރުން   އްވި ޓް ދެ ވޯ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاޢަްބދު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިހުޅަނގު އުތުރު ދާ ފުށީކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ މެންަބރުލް އުންސިކަ ދާއިރާ ސިޓީށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ކުޅުދުއްފު .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 މަޖީދާ  ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުއްފުދުކުޅު .5

އިމެންަބރުންރިހާ  ހު         ކޮމްފެނީ  ންޕޮއިއާ  ންގުއްތިފާގެ  ން ކޯޓަށް ސިލްގެ ފަރާތުޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލަ ކައުންރައިވެޕްޓް 

 ސްވިކަމުގަރި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފާ ހުށަހެޅުމަށް



 

30ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

 08ނަންބަރު    ންޑާ އެޖެ 

ގުޅިގެ  • ހަލާކުވުމާއި  އެކްސްކެވޭޓާރ  ވޯރކްސްގެ  އެކަމަށް  ން ޕަބްލިކް  ނެ   ރަދު ޚަ   ބަޖެޓް  ތުމުން،  ކުރުމަށް 

 ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.   ދު ރަ ޚަ   ބަޖެޓުން   ގެ ސިލް ން ކައު 

 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

ލިިބފައި އަޅުގަނޑަށް  ސިސްޓަ އެކްސްކަވޭޓަރގެ  ވާކްސްޕަްބލިކް    މަޢުލޫމާތުވާ  ދެން  ސްވިންގް  ހަލާކުވެފަ،  މް  ގެ  މިވަނީ  އެއްކޮށް 

އިނީ   ތުމިވަގު  ގެ ަބޖެޓަކަށްވާކްސް، ދެން ޕަްބލިކް  ށްޅި ސިސްޓަމް އަވޭ މުދުޚަރަ  ރު އެަބއްކަ ނުވަދިހަ ހާސްވައެއްލަކަށް  ގަނޑަތްގާ

އައްޑިހަ  ރ178،000 ރު)އެއްލައްކަ  އަޅުގަނޑަށް    ފިޔާ(ހާސް  ގިލިެބނީ  މަޢުލޫމާތުކަމަށް  އެހެންކަމުން  މި ،  ޝަކުވާތަކެއް  ނަ 

ން ކުރަނީ ޕަްބލިކް ޓަކައި މި ޭބނުތަކެއް ދިނުމަށްތްދުމަޚިމުނިސިޕަލް    ނަނޑުމެންގެ ގިޅުގަކައުންސިލަށް، އަ  ހުށަހެޅެނީ އަަބދުވެސް

ރަދުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ޚަޓަރ ހެދުމަށް ކައުންސިލް ަބޖެޓުން  ކަވޭސްކާއި އެތަނުގެ ސްޓާފުން، އެހެންކަމުން އެ އެކްގެ ވެހިކަލްތަވާކްސް

 ، ޅުވާލަން ފުރުސަތު ހުކުރުމަށްސްޅުގަނޑު ަބހު، އަމުން މި އެޖެންޑާ އަކީނިން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    މަޖީދާ ތު މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު   ންސިލް  ދާއިރާ ސިޓީ ކައު ރު ށީ މެދު އުތު އްފު ދު ޅު ކު 

ޕަ މޭޔަރ،  އެކަމަށް  ހަލާކުވެ  އެކްސްކަވޭޓަރގެ  ވާކްސްްބލިކް  ޝުކުރިއްޔާ  ވާތީ  މުއައްސަސާގެ  ޚަރަދުކުރުމަށް  ފައި  ަބޖެޓް އެ 

ވެރިން ަބއްދަލު ކުރި އިރުގަ އްސަސާގެ އިސްރޭ އެ މުއަނަށް ކުރީމެންއީ އަޅުގަނޑުފަ، އެނގިއެށް މިވަނީ  މެންނަށް އަޅުގަނޑުނެތްކަމަ

ތި ހަލާކުވެފަ އިނީމަ އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަ، އެހެންވީމަ އެތަނުގަ މިވަނީ އޭރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެކަނތައް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާވަ

ރުހާ ޚަރަސް  މަދުފިޔާ  އެ  އިރުގަ  އަޅުދުވާ  ަބއި  ފެށް  ނޑަގަވާ  ކައުހަމަ  ރައްޔިސިންނޭ  ދޭން،  ފަރާތުން  ޮބޑު ތުންގެ ލްގެ  ވަރަށް   

ފެންގަނޑު މަގުތަކުގަ  އެހެޝަކުވާއެއް  އެ  ލިޭބ،  އޮންނާތިވީމަ  ހުރީދިފަ  ހަލާކުވެފަ  ވެލިއްޗިހި  އުޅެމަ  މި  އެހެންވީމަ ނޭޅިގެން  ނީ، 

 ހަމަ ފެނޭ އިތުރަށް އެ ޚަހަދުވާ ަބއެއް ޑަށްނަމަ އަޅުގަނވާ  ށްމަކަދެވެން އޮތް  އެކު  ވަރާއާއިޝްމަ  ނޑުމެންގެޅުގައައަޅުގަނޑަށް ހަމަ  

 .ހަށް ފޯރު ކޮށްދޭން، ޝުކުރިއްޔާޚިދުމަތް ވީ އެންމެ އަވަ އެ  ންނަށްސް ރައްޔިތުަބޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވިޔަކައުންސިލްގެ 

ދާ   ފުށީ ކުޅުދުއް  އުތުރު  ކައު އި ހުޅަނގު  ސިޓީ  ޢަބް ދު މަ އަޙް   ފާޟިލް އަލް   މެންބަރު   ސިލް ން ރާ    ވި ދެއްކެ  هللاދު  

 ހަކަފުޅު ވާ 

ނައިން އަޑުއިވޭ ވާހަކައެއް މިއީ ވަރަށް ގި  މެންނާ ހަމަޑުޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޯށްލަން ޭބނުންވަނީ އަޅުގަނރ، އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ މޭޔަ 

ވާހަކައަވޭޓަރ ހަލާކުވެފަ  ސްކައެކް ޚަވާ  އޭއްޗަށް  ކުރަން ޖެރަދު ކީ، ދެން  އަޑުހަ  ންނައިގި  ށްކީ ވަރަ ހޭ ވާހަކައަކާ   ޖެހޭ ން  އަހަމަ 
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ޑަށް ހަމަ މި ، ދެން އަޅުގަނކަވޭޓަރަށް ކުރަން ޖެހިފަސްއެ އެކް  ޚަރަދެއްވަރަށްޮބޑު    ވެސް އަނެއްކަ މިވަނީން މިހާރު، ދެއްކައެވާހަ

މީ އަރަނީ  މަހިތައް  ކުރުރާތި  އަމާތު  ކުރިން  އެމުގެ  ޖެޅުގަނޑުމެން  ކޮަބ  ަބމެސްވަރަންހޭ  އަޅުކަށް  އު އަ   ށްމެންނަޑުގަނލާލަން 

ޚަރަދު ކޮށްގެން   ރަށް، އެ ހޯދުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ، އެއީ މިއަދު މިވަހިނެތްތޯސަތުތައް ކުރީ ކިރުމުގަ ފުއް ހޯދުރެކަވޭޓަސްކްއެ

 ށްނީ، އަޅުގަނޑަމުން މިދަކުރަ  ތެއް މަރާމާދުވެސްއްވެސް ނޭންގެ، ހަމަ އަަބންނަ އަހަރު އޭތި ބޭނުންކުރެވޭނީ ކިހާދުވަހަކަށް ކަމެއަ

 .އްޔާފުރަތަމަ އެަބ ޖެހޭހެން ަބލަން، ޝުކުރި ގަ ޕޮސިިބލިޓީސް ހުރި ގޮތެއް ގަތުމުއްޗެއާ އެއް ވަނީހީ

 ފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ   ދު މަދު ދާއޫ ޙައް މު އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ގޮތަށްތޯ ނޫނީ  ދު ކުރާރަން ޚަތުޔަމާލިއް  ނީންނައި  މަ އެގަނޑުމެން ގެންނަ ނަޅުއް އަ ޓަރ އެސްކަވޭއެކް

 ؟ރިކުއެސްޓް ކޮށްގެންތޯ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ންގ މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިއޮތީ  ވާކްސްްބލިކް  ން ގަންނަން ދެން ޕަ ގްރާންޓު ޖެހޭނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ    ގަންނަންޏާ  ނޑުމެންއަޅުގަ

ޕަްބލިދަ އެ    ވާކްސް  ކްށުގަ،  މިނިސްޓްރީއަށް  ޓަކްސްކަވޭއެއަށް  ޕްލޭނިންގ  ކުރުމަށްވެސް  މަރާމާތު  ހުރީމަ އުނދަގުރ  ތަކެއް 

 ށްލަން ތީމަ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮވަނީ، އެއީ އެ ަބޖެޓް ނެމެންނާއި ހިސާަބށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކަންތަށް އައިސްފަ މިޑުޅުގަނއަ

ނިން ކަމަރާމާތުކުރަން  އަޔަވި  މުގައިމި  ހަމަ  ސް  ހޭދަވާނެ  ވަރަކަށް  03ދި  ިބމަސް  ކުރެވޭ،  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑަށް  ޑިންގ ކަމަށް 

އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ހުންނަ ގޮތުން އެ ސްޕެއަށް   ރައްޔިތުންނަށްޕްރޮސެސް  ސްކަވޭޓަރގެ ޚިދުމަތް އެކް  މަރާމާތު ކުރެވި 

ގާނެހެން، ދޭވަރަކަށް އެޔައްވުރެވެސް ދުވަސް ނަ ހަމަ ފުނޑަށް ހީވަނީއަޅުގަ  މަގައި ވާނަކަމުގަންނަ  ކަވޭޓަރެއް  އެކްސް  ލިުބމަށް، އައު

 ންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހަމަ މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމަދޭން،  މިކަމުގަ އަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ އެ

 ޅު ފު ކަ ދެއްކެވި ވާހަ   ދު މަދު ދާއޫ ޙައް މު ފާޟިލް  އަލް   މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

އެދެއަ މިކަޅުގަނޑު  ރައްޔިރަނމަށް  ނީ  ނިންމިގެން  ގޮތެއް  ޚިދުގަޅު  މި  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ދިޔުތުންނަށް  ލިިބގެން  ، ންމަތް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ފުޅު ވާހަކަ 

އަވަހަކަށް އަދި އެ މަރާޔިރުންނަށް ވީވަނީ ރައްހަމަ ޭބނުންވެސް  ޑުނޅުގައަ  ދެއާ ގަނެގެން ހާވެސް  ކޮށްގެންވިޔަސް އާއެއްޗެއް  މާތު 

ރު އަދި އިތު ހޭ،  ޖެތުރު އެއްޗެއްވެސް ހޯދަން އެަބ  އި  ޖެހޭށް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް އަދި މަރާމާތުވެސް ކުރަން  ވިޔަސް އެ ޚިދުމަތް އަވަހަ
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އެހެންވީނުންވޭ ޭބ  އެާބލްތައްވެސް  ވެހިކަ ހު،  އެ  މިހާރު  މަ  ވެހިކަލްތަކެއްޭް  ހަމަ ރިހާ  ނޯޓްކޮށްލާ  ވެހިކަލްތައް  ޭބނުންވާ  މިވަގުތަށް 

 . ޝުކުރިއްޔާ ނޭ،ށް ފެއްކަތް ކުރުމަސް އަޅުގަނޑަޭައުމުގެ މަސަގެނަތަކުން ޖެހޭ ވެހިކަލްތައް އަވަސްވީގޮއަވަސް ކުރަން 

 ކަފުޅު ން ދެއްކެވި ވާހަ ޔާސަތު ރި 

ށް ފެނިގެންދިޔަ ރޯޑް ޅުގަނޑަންނާނެތޯ، އަލާފަ އޮއްގެ އަގު ަބއެކްސްކަވޭޓަރކޮށްލަން ބޭނުން  ން ސާފްރީގެ އަރިހުރެޓަކްސެ  ނޑުޅުގައަ

 ؟ނެތޯވެސް ކޯޓޭޝަންއެއް އިންނާއްރެވޭޓައުލާން ކުރެވިގެން ދިޔަތަން ދެން އެކްސްކަސުވީޕާ އަކަށާއި އެއްޗެއްސަށް އި 

 ކަފުޅު ވާހަ ކެވި  ދެއް    ޖެނެރަލް ރެޓަކީ ކް ގެ ސެ  ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ 

ގެ ވެހިކަލްތަކަށް އެހެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާކްސްްބލިކް  ، ޕައެއްނެ ކޯޓޭޝަނެއް ބަލާފަށް ނީންނާޓަރަކައެކްސްކަވޭ

މަ ކުރަމުރާހަމަ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ކޮށްދީ  މިމާތު  ޮބ  ދަނީން  ގްރާންޓްކައުންސިލްގެ  ތެ  ރެއިންތެގެ  ލްކް   ގަނެދިނުމާއި   ޔޮހަމަ 

  ވުމާއި ގުޅިގެން،ގެ ަބޖެޓް ތާށިވެފަ ވާކްސްއެކަހަލަ ކަންކަން ޕަްބލިކް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    މަޖީދާ ތު މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ   މެންބަރު   ންސިލް ށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައު އްފު ދު ޅު ކު 

އަޅުގަ ވަނޑުމެމިހާރު  ޮބންނަށް  މައްސަލަ  ރަށް  މައްސަވެފަ    ށްއަކަޑު  އަސްއިން  އެއް  ހަގީލަ  މައްސަލައަކީލު  މި  އެއީ ގަތުގަ   ،

ދަނީ،  ވަމުން މިވަސްތަކެއްނުދެވި ގިނަދު  ފޯރުކޮށްފޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްނަށް  ތުން ހަލާކު ވެގެން ރައްޔިއެތަނުގެ ވެހިކަލްތައް

ތް ތުންނަށް ޚިދުމަންވެސް ރައްޔިއިގެހޯދަ އޭތި  މަށް ވާނަމައޮތްކަ  ންވެ ދެދުވާ ފައިސާ   އެ މަންނަވާލަނީދަ  މިއެހެންވެގެން އަޅުގަނޑު  

އަޅުގަދޭން ކުރަ،  ތާއީދު  ވަރަށް  ހަމަ  ހިނޑުވެސް  އަޅުގަނޑަކަށް  ހޯދާނަމަ  އާއެއްޗެއް  އެކަމަކު  ހޯދަން،  އާއެއްޗެއް  ނުވޭ ން  ޔެއް 

ވާނެ އެކަން  މުސްތަގުަބލެއްގަ  މިހެންއަވަސް  އަދި  ހާލަތާކޮވި  ނެއް  އެށްކޮއެއް  ޑްގެ  މި،  ވަހެންވީމަ  އެންމެ ރަށް ރަނހާލަތުގަ  ގަޅު 

ހަޭަ ސަމާޭބފުޅުންވެސް  މިކަމަށް  ދެއްވަން،  ލުމަ  ސްކޫލްއަޅުގަނ  އިނގޭނީޅުގަނޑަށް  އަކަން  ދާއިރާގަ  ފެން ގަވެއިރީކަ  ޑުގެ   ސް 

ކޮ ކުއްވަހަކުންމެދުޮބޑުވެގެން  ވެއްޓިގެން  މީހަކު  އަނިޔާއަ  ކަށްޖަ  ކުދިންގެ  އަޅުގަވާ  އެހެންވެގެ ކުރެވެނީ  ސްއިހުސާ  ނޑަށްދަދު   ން ، 

  .ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ، ވަރަށްއަޅުގަނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު    ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ލް އަ   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް    ދެކުނު މެދު    ފުށީ ކުޅުދުއް 

ޭބފުޅުން ވިދާޅުވިއެހެން  ރަންހެ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ނެހުދުމަތްތައް  ޚިހޭ  ޖެދޭން  އްޔިތުންނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމައްޓުމެއް  ވަރަށް ތި  ކީ 

ކަމެއް ދެއްމުހިންމު  މަޖީދާ  ދެން  އަޅު،  ވާހަކައަށް  ކުރަން،  ކެވި  ތާއީދު  ވަރަށް  ގި  ގަންނަންޏާ  އާއެއްޗެއްގަނޑު  ނަދުވަސް  ވަރަށް 

ރަނގަ ހަމަ  އެކަމަކުވެސް  ކަންނޭނަގާނެ،  އަންޅު  ވިދާޅުގެ  ކިހާތަވިގޮޙްމަދު  މުށް  ކިދަތެއްއް  ނަގަނީ  ދަނީ ހާވަރެއްގެ  ތޯ  ހަރަދެއްތޯ 
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ހާ މުއްދަތެއްގަ އްތޯ ނޫނީ ކިގޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ޚަރަދެނރަށް އެމިހިސާުބތައް އަޅުގަނޑުމެން ަބލާލަން އެަބ ޖެހޭ، އޭ

 އްޔާ. ކަން ލިޭބނީ، ޝުކުރި

ދެކު  ހުޅަނގު  ކައުން   ނު ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  އްކެވި  ދެ   ދު އްމަ މުޙަ ޟްވާން  ރި   ލް ފާޟި ލް އަ   ރު މެންބަ ސިލް  ދާއިރާ 

 ވާހަކަފުޅު 

ދެވޭޅުގަނއަ ޚިދުމަތްތައް  ކުޅުދުއްފުށީގެ  އެއްޗަކުން  އެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑު  ނެކަމަކަޑަށް  ނުކުރަންޤަށް  އެހެންވީމަ ،  ޫބލެއް 

އާއެއްޗެއަޅުގަނޑު އިރުމެންނަށް  ބޭނުންވާ  އެއް  އެ  ާބވެސް  ހުރި  މިހާރު  ކުރެމާ މަރާވެސް  އްޗިހިޖެހޭ  މިކަހަ ހާއްވެން،  ތު  ލަ ސަކޮށް 

ވެހިކަލްޢާންމުވެހިކަލްތަކަކީ   ދިމާވާ  މައްސަލަތައް  އަކޮށް  ވާއިރުގަ  އިތަކަކަށް  އެަބޖެހޭ  އެކަމަށް ޅުގަނޑުމެން  އެއްޗެއްވެސް  ތުރު 

 .ކުރިއްޔާ، ޝުށް ކުރަންހަވައަހާވެސް   ވީށް ފެނޭޑަާބއްވަން، އެހެންވީމަ ދެކަންތައްވެސް އަޅުގަނ

 ފުޅު ކެވި ވާހަކަ ން ދެއް ތު ޔާސަ ރި 

  ޕަްބލިކް ވާކްސް މި އެޖެންޑާއަކީ  ށް ދާނަން،  ން ކުރިޔައިގެއިތުރަށް ަބހުސް ކުރުމަށް ޭބނުންފުޅު ނުވާނަމަ ވޯޓަ  މެމްަބރެއް  ތުރުއި

 ، ށަހެޅުމެއް ވާ ހުއިޅާފަށަހަށް ހުރުމަޚަރަދު ކުަބޖެޓުން     ނެތުމުން ކައުންސިލްގެަބޖެޓުށް  ޓަރ ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމައެކްސްކަވޭ

 .  ހުޅުވާލަންށްޓް ދެއްވުމަވޯ މެންަބރުންފުޅުވާ ބޭނުން މަރާމާތު ކުރުމަށް ކެވޭޓަރސްއްގެން އެކްަބޖެޓުން އެ ޚަރަދު ކޮ ކައުންސިލްގެ

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެރުންމެންަބ ރިވިއިވެ ަބއިޓްގަވޯ

 50 ޢަދަދު: ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެވޯޓު  ށްވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 :މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދުމަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ސިލްޓީ ކައުންގެ ސި ރާއިރު ދާއުތުއްފުށީ ދުޅުކު .1
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 هللا ޢަްބދުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިހުޅަނގު އުތުރު ދާ ފުށީކުޅުދުއް .2

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

  ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރު ޓީ ކައުންސިލްދާއިރާ ސި ދެކުނު މެދު ފުށީކުޅުދުއް .4

  މަޖީދާ ތުމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުއްފުދުކުޅު .5

ޕަްބލިކް  މެންަބރުންހުރިހާ           ވޯޓުން  ކައައެކްސްކެވޭޓަރ  ގެ  ވާކްސްގެ  ަބޖެޓުށް  ކުއުންސިލްގެ  ޚަރަދު   ރުމަށް ން 

 މެވިއެވެ.ންތުން ނިޔާސަމަކުގައި ރިފާސްވި

 ރިޔާސަރުން އެ ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.ފުރުސަތަކަށް އެދިލެއްވުމުން  ނެރަލްޖެ ންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައު       

 ކަފުޅު  ވާހަ ވި ކެ ދެއް   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަކީ ޖެނެރަލް 

ފުރުސަތަޅުގައަ އެދިމި  ކަށްނޑު  ޔައުމި  ަބއަށްޔާއްލީ  ކަންތައްތައްޓަކާ  ކަމަކަ  އެއް  އެއް  ކޮށްލުމަށްޓަކާ،  މަސްމާރުކޭޓް ފާހަގަ  ށް 

މަ ކުރެވިގެއުސޫލުތައް  ދިޔައިރު  ންޝްވަރާ  އު  2021  ފެުބރުއަރީ  01  އޮންނާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ަބދަލެއް  ގަ   ގެނެސްފަ ސޫލަށް 

ލުން މަސް ކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ އުސޫފާރި  ވިޔަން  ރުކުގެ އިތުތަށިއަ   މަސްލުގަ އޮންނާނެވެސް ކުރެވިފަ، އުސޫއިއުލާން

އްކަން ޔައުމިއްޔާއަށްޓަކާ ވެސް އޮންނަ ކަމެށް ބުނެލެވިފަ އޮތީމާ އެއީއަޅުގަނޑަށިތަކޭ  ވެސް ރަޖިސްޓްރީވާން ހަމަ އެކަނި އަޭބފުޅުން

އި ދާޤަވާއިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި  ޚިޑާ ކަނމި އޮންނަނީ    އެ ދެކަން   ގޮތަށް  ރެއްވި ން ފާހަގަ ކުގަނޑު ކުރިޅުހަމަ އަލަން، ދެންފާހަގަކޮށް

ސަރަ އެހެން  ނޫނަސް  އަށި  އިންނަ  އެތަނުގަ  ހަމަ  ގަނެގެން  ރަޖިސްޓަރ އުސޫލުން  ހަމަ  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ބޭނުންކުރާ  ހައްދުތައް 

 ގެ ގޮތުގަ އެަބ އޮވޭ މުއްދަތުދި  ގޮތަށާ އަވާހޮލެވިގެން  އަތު  ރުގަ ގުމެދު   ތްތަކުގެލާ ފަރާ ކުރިމަތިމަޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ، ދެން ހަވާން

ކުރެވޭމަސްކެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގަ ރަޖިސްޓްރީ  މަސްކަނޑާ   އިދާރާއާއިކައުންސިލް    ށްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ  01ނީ  ނޑުމުގެ 

ވެވޭ އެއްަބސްކުމެއްފަރާތާއި  އަކަމަ   ފާހަގަ   ޑުގަނޅުށް،  ކުކުރިން  އެންމެ   އެއްަބސްވުން  އޮތީ  ގަޤާނޫނު  ޓްސެންސަތަށް  ރެއްވިގޮ 

 ، 06،  04ޑާ ޖާގަ  އެގްރިމަންޓް އަކީ މަސްކަނ  03ޕަޔާރ މިވާ  ސްށް އެހެންވެގެން ދެން އެކްމަސްދުވަހަ  08ގިނެވެގެން ހެދެނީ  

 ން ދެ  ށްލީ،ގަކޮހަފާ  ހަމަ  ޓަކާއަށް  ޔާހަމަ ޔައުމިއް  ންތައް، އެކަމި ހަމަވަނީ  އަށް  2021ޖޫން    22  ޓްގްރިމަންއެ ތިން އެ  07އަދި  

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑިވްއެތުމާ މޯލްޑިލް ކުރިޔަށް ދިޔައިރުގެ މައްސަޑްސް  ކުލިލަ މަޝްވަރާ  އެޑްވާންސް ފައިސާ އަށް ރެއަ     އިޒްދި 

  ސް ފަމަތައެއީ ފުރަ  ، ތަންކޮޅަކީނެއް އެ ނުލެވި އިން ތަ  ކޮށްއަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު، އެ ޑިސްކަޝަން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު  ޑްޕީރިއަ

ޮބޑު ކުރެވޭނެގާ ކޮންމެ އަހަރަކަފެށިގެން ހިނ ން  އި  2020ޕްޓެމްަބރ  ސެ  01   ނިމުމުންއަހަރު ޮބޑު ، މިށް ތަނުގެ ކުލި  ގޮތުން 

ކުރެވިފަ ޝްވަރާއާއި ދެމެދު އެގޮތަށް މަ 15%އާއި  25% އެވެ. ދެން 25% ނިސްަބތަކީ ފަހުން ދެއްކި ކުލީގެ ކުރެވޭ އެންމެ މަތީ



 

35ގެ   36ޞަފްޙާ:    

 

 

އެތަންކޮޅު ހިއްސާކޮށްލަން، އެތުމާއިން ކަނޑައަޅާފަ މި އޮންނަނީ   ފައޮންނަނީ ކަނޑައަޅާމި  ސެންޓް  ޕަ މަތީ    މެ އެން، އެކަމަކުނީމިވަ

  ކާ،އަށް އެހެންވީމަ ހަމަ އެތަންކޮޅު ހިއްސާ ކޮށްލަން ޔައުމިއްޔާއަށްޓަ 15%

 

هالعالمين رب لله حمدالو

 . ނީސާ ނިމު ޖަލް   

 މުން ން ނި  ވުން ދަލު އް ބަ 

  ުބދަ  ވީ  2021  ޖޫން  02  މުނީނި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ  04  ގެދައުރު  ވަނަރުހަތަ  ލްގެއުންސިކަޓީ  ސި  ފުށީޅުދުއްކު

 .ވެއެގަ 09:54 ގެހުދުވަ

 1442 ޝައްވާލް 21

 2021 ޖޫން 02 

 

 ޒާދު ހައިޝަމް ހަމްސަރ މުޙައްމައ.ހާަބރ އޮފި :ނީ ވަ ލިޔެފައި ޔާ  މިއް ޔައު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




