
 

1ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   15ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

 ުބދަ  ވ   2021  ސެޕްޓެމްަބރ  01  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    15  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  09:23 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  14ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ނަގާނެ ކުއްޔަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.2

 ނިންމުން.  ގޮތެއް ދޫކުރުމަށް ިބން ށްކުއްޔަ މުއްދަތަކަށް ކުރު ެބހެއްޓުމަށް ތަކެތި ވަގުތ ގޮތުން 3.3

 މަޝްވަރާކުރުން.  ގާއިމުކުރުމަށް ވިއުގައެއް ޓުރާންސްޕޯޓް ޕަްބލިކް 3.4

 ކަނޑައެޅުން. މުއްދަތު ދޫކުރާ އަށިތައް މަސްކަނޑާ އޮތްތާ ކުރިއަށް 3.5

 

 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 60 ޢަދަދު:ންގެ މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 01 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 



 

2ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .5

 ޢާޠިފާ ޢަލ   އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .6

 މެންބަރުން   ނުވ    ޙ ޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓ ގައި( އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .1

 

   ގެ ރިޔ ސަތު ބައްދަލުވުމު 

ޢާންމު  15ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ބެލެހެއްޓެވ     ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 15ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން  މަރުޙަބާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް  15ވަނަ ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443މުޙައްރަމް  24ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

،  07ންގެ އަދަދު މެންަބރު ރުވާންޖެހޭ ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ، 09:23ދުވަސް. ގަޑި  ުބދަ،  2021 ސެޕްޓެމްަބރ 01

. ކައުންސިލް މެންަބރ އާމިނަތު މަޖ ދާ ހުންނެވ  އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓިގައި. 06ންގެ އަދަދު މެންަބރުރުވ  ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ

 ،01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ނަ ވަ 14ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 



 

3ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

އެޖެންޑާ .ނިންމުން ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ކުއްޔަކާއިމެދު ނަގާނެ  ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތް މުވާސަލާތ  ،02އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އެޖެންޑާ   .ނިންމުން ގޮތެއް ދޫކުރުމަށް ިބން ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް ކުރު ެބހެއްޓުމަށް ތަކެތި  ވަގުތ ގޮތުން ،03އައިޓަމް 

 އޮތްތާ ރިއަށްކު، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މަޝްވަރާކުރުން. ގާއިމުކުރުމަށް ވިއުގައެއް ޓުރާންސްޕޯޓް ޕަްބލިކް 04އައިޓަމް 

 .ކަނޑައެޅުން މުއްދަތު ދޫކުރާ އަށިތައް މަސްކަނޑާ

ގެންނަން   އިތުރެއް  އުނި  ވޯޓްލުމަށް އެޖެންޑާއަށް  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ނެތް،  މެންަބރެއް  ޭބނުންފުޅުވާ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

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

ވަނަ ޢާންމު   15ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  05       

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު    14ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    14 ޢާންމު  ހުރިހާ  ވަނަ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ކުރެވިފަ،މެންަބރުޔައުމިއްޔާ  ހިއްސާ   ންނަށްވެސް 

   މިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ޢުޔަ

 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .5
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ންގެ މެންަބރު  05ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  14ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ކުއްޔަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ނަގާނެ   •

 

 

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިހާރު މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ނެގެމުން   ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ފުރަތަމަ  މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑު

ނަނ  ދަނ  ވަރަށް ކުޑަ ކުއްޔެއް. މިހާރު ކުޅުދުއްފުށިން ދިރިއުޅުން ނޫން ކަންކަމަށް ކުޅުދުއްފުށިން ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓަކަށް މި އިން

 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި.  1.20

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ   

ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  މިހާރު މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތައް ނޑުއަޅުގަ

ދަނ  ވަރަށް ޮބޑުތަނުން ކުޑަ ކުއްޔެއްކަން ފާހަގަކުރަން. މިހާރު ކުޅުދުއްފުށިން ނަގަން ނެގެމުން މިކަނޑައަޅާފައި މި ހުރި ިބންތަކުން  

މަންޓް ކަނޑައަޅާފައި އިން ކުއްޔަށްވުރެވެސް ޮބޑުތަނުން ކުއްޔެއް. ހަމަ އެއާއިއެކު ކުޑަ ކުލި އެގޮތަށް އޮތް އިރު އެަބ އޮވޭ ލޯކަލް ގަވަން

ޮބޑުވެގެން ނެގޭނ  އޮތޯރިޓ އިން މުވާސަލާތ  ކުންފުނިތަކުން ކަ ކުލިން އެންމެ  ނޑައަޅާފައިވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކަނޑައެޅޭ 

ފަސް ޕަސެންޓް ކަމަށް. މިގޮތަށް މިހެން އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެނަށް ހ ވަނ  މިގޮތަށް ހުރި ިބންތަކުން މިއަށްވުރެ ޮބޑު އެއްޗެއް ނުއެއް 

    ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.މަޖެއްސުމަށް ހަކުލި އަށް  1.26ނެގޭނެހެން. ފަސް ޕަސެންޓް ލާފައި 

 

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 



 

6ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

. ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އެ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތްދޭން އެންޓަނާ ކޮށްލަން އެަބހުރި ަބއެއް ކަންކަން. ކައުންސިލަރ އަޙުމަދުވެސް އެފާހަގަ ކުރެއްވެވި ފަދައިން މިހާރު  

  ޖަހާފައި ހުންނަ ިބންިބމާއި އެޭބފުޅުންގެ ޚިދުމަތްދޭން ހަދާފައި ހުރި އޮފ ސް އޮފ ސްތަކުން ވަރަށް ކުދި ކުލި ނެގެމުން މި އަންނަނ . 

އެހެން ކަންކަމަށް  ޮބޑަށް ފެނުން.އެންމެ ފަހުން ރައްޔިތުންނާއި ަބއްދަލުކުރި ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް އެ ތަފާތު އަަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް 

ިބންިބމާއި ހުރި  ޚިދުމަތްދޭ  ދޫކުރެވިފައި  މުވާސަލާތ    މުވާސަލާތ   ތަފާތު.  ކުލ ގެ  ބިންތަކުގެ  ހުރި  ކުރެވިފައި  ދޫ  ކުންފުނިތަކަށް 

ރަށުގެ ލޯކަލް ވިޔަފާރި ތަކަށް ވަމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކެއް. މި  ކުންފުނިތަކަކ  ހަމަ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނ  ތަކެއް. ހަމަ ޮބޑެތި ފައިދާ

ޤައުމ  ފެންވަރެއްގައި ވިޔަފާރި ނުފެނޭ    ވަކި  ިބޑް އުސޫލުން ޮބޑެތި ރޭޓް ތަކެއްގައި ބިންތަކެއް ދޫކުރެވެމުން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑަކަށް

ށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. ކުރާ ޮބޑެތި ފައިދާ ލިެބމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކަކަށް މާކުޑަ ކުލި ތަކެއް ނެގެމުންދާން ޖެހޭނެ ކަމަކަ 

 ޝުކުރިއްޔާ    ގެ ރޭޓުން ކުލި ނަގަން އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން.  1.26އެހެންވ މަ ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތަށް  

 

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ދި މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ކުރުމަށް ހުށައަޅާލި ދެ ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙްމަދު މިވަނ  ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާފައި. އަ 

. އެހުށައެޅުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  މިވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. އިތުރު އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް އައިސްފައެއް ނުވޭ 

އެވެ. ދެން މިއަށް އިތުރު ކުރެވެން މި 1.20މިހާރު ކުޅުދުއްފުށިން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުން ތަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކ   

އެންމެ ޮބޑު ކުއްޔެއް ނެގެން މިއިންނަނ  މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތްދޭ   1.26އިންނަނ  މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ފަސް ޕަސެންޓް.  

ކުރައްވާފައިވާ ތަންތަނުން ތާއ ދު  އަޙުމަދު  ޢަލ   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓި  ހުށައެޅުއްވުމަށް  ހުށައެޅުއްވި  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  އެހެންވ މާ   .

    ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނަން. ފެންނަ ނަމަ ވޯޓު ދެއްވެވުން އެދެން. 
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 ން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރު 

 07 ޢަދަދު: ންގެ  މެންބަރު ޖުމްލަ  

 06 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ވިޙާޟިރު

 05 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދު މެންަބރުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ންގެ ޢަދަދުމެންަބރުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ން: މެންބަރު ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .5

މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  1.26ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ         

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ތަކުން ނަގަން ފެންނަ ކަމަށް

 

 30އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ނިންމުން.   ގޮތެއް   ދޫކުރުމަށް   ބިން   ކުއްޔަށް   މުއްދަތަކަށް   ކުރު   ބެހެއްޓުމަށް   ތަކެތި   ވަގުތ ގޮތުން  •
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވަރަށް ގިނަ ސިނާއ  މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގައިގެން އުޅޭ މިކަމުގެ އެންމެ ޮބޑު ބޭނުމަކ   

ގޮތުން އެދެމުންދާނ ، ތަކެތި ެބހެއްޓޭނެ ތަން ތަން ދައްކައިދިނުމަށް. އެގޮތަށް އެކަން ކަން   އަމިއްލަ ކުންފުނިތައްކުން ވެސް އެކު ގޮތް

އްޔަށް ފަހި ކޮށްދެއްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޭބނުމަކަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ވާން ޖެހޭނެކަންނޭގެ މިހެން ދޫކުރެވޭ ބިންތަކަކ  ރައްޔިތު މާލި

ގޮތަކަށް   ވަންނާނެ  އުސޫލު ދޫކުރެވޭއެއްޗެއް  އެކުލަވާލައިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ިބން  މިގޮތުން  ދެން  ހެދުމަށް.  ތަކަކަށް  ިބން  ނެ 

 އިއްވަވާއިދިނުމަށް ވަގުތ  ސެކްރަޓަރ  ގެ އަރިހުން އެދެން. 

 

  ؛ޢ ދަމް هللا ވަގުތ  ސެކެރެޓަރ  ޖެނެރަލް ޢަބްދު 

ހުޅުވައިނުލައި ވަގުތ  ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ   ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބ ލަމަށް  

 އިން ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް 

 ތަޢާރަފާއި ނަން:  .1

ބ ލާމަކަށް ހުޅުވައިލުމަކާ ނުލާ ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް  ) ހ ( މިއ  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 

"ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ޭބނުންތަކަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު" ގައި   R/69-2018ގަވައިދު ނަންަބރު:  

 ަބޔާން ކުރާ ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ަބޔާން ކުރާ އުސޫލެވެ. 

  ގޮތުން   ވަގުތ   ހުޅުވައިނުލައި  ބ ލަމަށް  ޭބނުންތަކަށް  އެހެނިހެން  ނޫން  ބޭނުމަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  ) ށ ( މި އުސޫލަށް ކިޔަނ  "  

ކައުންސިލުން މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  މިއުޞޫލް    .'' އެވެއުޞޫލް  ދޫކުރުމުގެ  ިބންތައް  ދޫކުރާ  އިން  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި

 އިޢުލާން ކުރާ ދުވަހުނެ ފެށިގެންނެވެ.  ފާސްކޮށް 

 މަޤުޞަދު:   .2

މުރާނ  މަސައްކަތްތަކާއި ޒަރޫރ  ަބއެއް އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ޢު މި އުޞޫލްގެ މަގުޞަދަކ  )ހ( 

 މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމެވެ.މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން   އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ހުސްިބންތަކުގައި ވަކި

ގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތާއި ިބންތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްހަމައަކުން ޢަމަލު )ށ( ވަގުތ  ގޮތުން ިބން ދޫކުރުމު

 ކުރުން 
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 އުޞޫލް ހިންގާފަރާތް  .3

 މި އުޞޫލް ހިންގާނ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. 

 ބިން ދޫކުރެވޭ ބޭނުންތައް  .4

"ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން   R/69-2018ިބން ދޫކުރެވޭ ޭބނުންތަކަކ  ގަވައިދު ނަންަބރު:  މި އުސޫލްގެ ދަށުން

 ތައް އަކަންޏެވެ. މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ަބޔ ންކުރ  ބޭނުން  8ގެ  " އެހެނިހެން ޭބނުންތަކަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު

 ބިން ދޫކުރާ މުއްދަތު –  .5

 އަހަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.   01)ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރެވޭނ  

ން )ށ( މި އުސޫލްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އެެއްވެސް ސަަބަބކާ ގުޅިގެން އިތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރި

 ސިޓ  ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަކ  ިބން ހަވާލު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ިބން ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، ިބން ހުސްކޮށް ކުޅުދުއްފުށި

ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށްފަހު ތަކެތި ނ ލަން ކިއުން ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކުޅުދުއްފުށި   10ިބމުގައިވާ ތަކެތި ހުސުކުރުމަށް  

 ންވެއެވެ. ސިތ  ކައުންސިލަށް ލިިބގެ

 ދޫކުރާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން  .6

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ިބމުގެ ޮބޑުމިން ކަނޑައަޅާނ  ކައުންސިލުންނެވެ. މި ގޮތަށް ިބން ދޫކުރުމުގައި ިބމުގައި ކުރާ  

 ބޭނުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 ބިމަށް ހޯދެން އެދެންވ  ގޮތާއި ބިން ދޫކުރާ ތަރުތ ބު ކަނޑައެޅުން  .7

، ިބމުގައި ކުރާ ބޭނުމާއި، ބިން ހޯދަން އެދޭ މުއްދަތު އަދި ިބމުގެ )ހ( މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތައް ހޯދުމަށް 

 ޮބޑުމިން ަބޔާންކޮށް އެދޭނ  ސިޓ އަކުންނެވެ. 

ދޫކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ިބންތައް ހުސްވަންދެން، ފުރަތަމަ އެދޭ   ން)ށ( ިބން ދޫކުރާނ  މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަގުތ  ގޮތު

 ނެވެ. ފަތާތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތ ުބން 

)ނ( ިބން ދޫކުރާ ސަަބާބއި، ިބން އޮތްތޯ ނެއްތޯ ެބލުމަށްފަހު ިބންދޫކުރުމަށް ނިންމާނ  ިބމަށް އެދުމުން ކައުންސިލްގެ 

 އާންމު ަބއްދަލުވުމަކުންނެވެ. 

 އެއްބަސުވުން އެކުލަވާލުން  .8
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-2018ސްވުމުގައި ގަވައިދު ނަންބަރު:  މި އުސޫލްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ބިންތައް ދޫކުރެވޭނ  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި އެއްބަ

R/69    ްދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު" ގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ނުކުތާތަކެއ"

 ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 ސިޓ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢިއުލާން ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލަށް ޢަމަލލުކުރަން ފަށާނ  މި އުޞޫލު 

 މާނަކުރުން  .9

)ހ(ކައުންސިލްކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞުލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫންގެ ދަށުން  

 އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ސިޓ  ކައުންސިލަށެވެ. 

 ުބނެފައި އެވަނ  ޢާއްމުރައްޔަތުން ދުވަހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތ ގޮތުން  )ށ( ޒަރޫރ  ޭބނުންތަކަމަށް

 ިބމެއްގައި ކޮންމެހެން އެއްޗެއް ބަހައްތަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެބޭނުމަށެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ހުޅުވާލަން. މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ   

އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއ  ވަރަށް މުހިންމު އުސޫލެއް. ރަށުގައި ހުސްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ހުސްިބން ތަކެއް އެަބހުރި 

އަދިވެސް. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި މިހުންނަނ  ގިނަ ބިންތައް މިހުންނަނ  އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި. އެހެން ކަމުން ކަނޑައެޅޭ 

އެކި ވަކި އުސޫލެ ބިންތަކެއް ދޫކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެަބ އޮންނަށްޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކުރަން  ދަށުން ކަނޑަ އެޅޭ ވަކި  އްގެ 

އެއްޗެހި ަބހައްޓާލަން އެދިފައި. އެފަރާތް ތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ  ތ  ގޮތުން ފަރާތް ތަކުން މިހާރުވެސް ވަނ  ވަގުފަހަރުމަތިން އެކި  

ވެފައި އެއް ނެތް. މިކަހަލަ އުސޫލެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން މަގު ފަހި  

ފައި ޭބނުންވަނ  މިހެން ހުންނަ ތަންތަނުގައި ތަކެތި ަބހައްޓަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރު މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއްޔާމުން އެތަކެތި ެބހެއްޓި

ކަނޑަ އެޅުމަކ  ޚާއްސަކޮށް  ސަރަހައްދެއް    ހާ ރ ތި ގޮތަކަށް ނޫން. ގިނަ ިބން ތަކެއް މިގޮތަށް ދިނުމުގެ ަބދަލުގައި ވަކިހުންނާނ  އެ

އަޅުގަނޑުދެކެން.   ކަމުގައި  ނިންމުމަކ    ވަކިމުހިންމުކަމެއް  ަބހައްޓަން  އެތަކެތި  ފުރެންދެން  ިބން  އެ  ކަނޑައަޅާފައި  ސަރަހައްދެއް 

   އި ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާމުހިންމު ކަމެއްކަމުގަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 
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ކަމެއް  މުހިންމު  ކަނޑައެޅުމަކ   ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް  ކަނޑައެޅޭ  ކުރެއްވެވ .  ފާހަގަ  އެ  އަޙުމަދު  ޕޮއިންޓްތަކެއް  ވަރަށް ރަނގަޅު 

ނޑައެޅޭ ިބމަކ  އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނޫން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. މ ގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަ

އި މުއްދަތަކަށް ދެވޭ ިބމަކަށް. އަދި ކައުންސިލް އިން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫއަކާއި ގުޅިގެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަ

އުން. ދެން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ދިިބން ހުސްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ިބން ހުސްކުރެވިގެން ދާނެ ގޮތަކަށް އެގްރ މެންޓް ކުރެވިގެން

 ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރުމަށް.

އެއްވެސް މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބެނުން ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި އުސޫލު ފާސްކުރާއިރު، ިބން ދޫކުރުމަށް 

 މިގޮތަށް ހުސްބިންތައް ދޫކުރަން ރިޔާސަތުން ހުށައަޅާ ރޭޓަކ   ހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންކަނޑައަޅާނެ ރޭޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ފައިނަލް ކުރަންޖެ

 ވަގުތ  ގޮތުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް.   1.20މި ުބނާ ޤާނުނުގައި 

ދޭން ބޭނުން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ޚިޔާލެއް  އެއްވެސް މެންަބރަކު ަބހުސް ކުރަންވެސް  މި ރޭޓާއި ެބހޭ ގޮތުން އިތުރަށް  

  ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން އެކިއެކި ޭބނުންތަކަށް ވަގުތ    އަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.    1.20ރިޔާސަތުން ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް  

ކޮންމެސް   ކައުންސިލުން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ދެކެން  އަޅުގަނޑު  ދޭއިރު  އެގޮތަށް  ިބންތައް.  ދެވެނ   މި  ގޮތުން 

ން އެތަން ތަން ޭބނުން ކުރަނ  ދ ފައި އިން ބޭނުމަށްތޯ ޗެކު ކުރުން. އެގޮތަށް އެކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވިގެން ދާ ކަމުގައި އިންޓަވަލްއަކު

 ދެކެން.  ވަންޏާ ވަަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ިބމެއް ދޫކުރާއިރު އެގްރ މެންޓް ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެ މުހިންމު ނުކުތާއެއް އެ ފާހަގަ ކޮށްލ   

 އެިބމުގައި ކުރެވޭނ  ކ އްކަން އަދި އެިބމުގައި ެބހެއްޓޭނ  ކޮން އެއްޗެއްކަން. ވަކި ވަކި ޤާނުނު ތަކުން ވެސް އެަބހުރޭ މަނާ އެއްޗެހި 

އެގްރ މަންޓް ހެދިގެން ދާއިރު އެކަން ކަމަށް ރިޢާޔަށް ކޮށްފައި އެގްރ މެންޓް ހެދިގެން ދާނެ ަބއެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ނުެބހެެއްޓޭނެ.  

 .  ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާނަން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ   

ެބހެއްޓު ތަކެތި  ގޮތުން  އަގަކ   ވަގުތ   ކަނޑައެޅި  މި  ރިޔާސަތުން  ދޫކުރުމަށް  ިބން  ސިޓ އަށް   1.20މަށް  ކުޅުދުއްފުށ   ޤާނޫނުގައި 

 ކަނޑައެޅިފައި އިންނަ އެންމެ ކުޑަ އަގު. އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ަބލާލަން ބޭނުންވޭ އާންމު ރައްޔިތުން އަތުން ކުއްޔަށް ނަގާފައި މި 
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އަކަ ފޫޓްގެ   2000އިތުރަށް އެަބ ޭބނުން ވޭ މިކަމުގައި މަޝްވަރާކުރަން. މިސާލަކަށް    އިންނަ ރޭޓާއި މި ރޭޓާއި ހުރި ތަފާތުތައް.

ރުފިޔާ. މިއ  އާންމު ރައްޔިތުންގެ ބިންތައް ދޫކުރާވަރަށް ވުރެ ވަރަށް   2400ިބމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރާއިރުގައި އެ އަންނަ ރޭޓަކ  

ރެ ކައުންސިލަށްވެސް ފައިދާވާނެ، އާންމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް ގެއްލުން ނުވާނެ ކުޑަ ރޭޓެއް. އަޅުގަނޑު ހުށައަލާލަން ޭބނުން މިޔަށްވު

 ާބރަކަށް ވާނެ.   ނެގުމަށްވެސް އިތުރުނެގުން. އެއ  އެިބން އަވަހަށް ސާފުކޮށް ރުފިޔާ 5އަކަފޫޓަކަށް ގޮތަކަށް 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޤަވައިދުގައި އިންނަ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓް އަޅުގަނޑުމި ފާހަގަ ކޮށްލ ،   ޤާނޫނުގެ ދަށުން ާބރު ލިިބގެން އެލް.އެސް.އޭއިން ހަދާފައި އިންނަ  

، ނިންމި ދާނެ އެއަށް ވުރެ ޮބޑު ރޭޓެއްވެސް. ބޭނުން ވަނ  ހުރިހާ   1.20އޮޑި ހަރުގެތައްވެސް ހުސް ިބމެއްގެ ގޮތުން ދޫކުރާ ރޭޓަކ   

ދޭތެރެ. ގުދަން ހަދާފައި ހުންނަ   2.30އާއި    2އިރުމަތި ފަރާތުން އާންމުކޮށް އުޅޭ ރޭޓަކ   ރުންވެސް ރޭޓާއި ދޭތެރޭ ަބހުސްކުރުނމެންަބ

 ވަރަށް މި ލިެބނ . އަދި އެއް ފުރުސަތު އަރުވަން ރޭޓައި ދޭތެރޭ ަބހުސް ކުރަން.  10ތަންތަން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ   

މޭޔަރ،   ތަން ޝުކުރިއްޔާ  މި  ޕޮއިންޓެއްހެން.  ވަރަށް ރަނގަޅު  ކުރެއްވެވ   ފާހަގަ  އެ  ދާޢޫދުވެސް  މުޙައްމަދު  ހ ވަނ   އަޅުގަނޑަށް 

ބުން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން އެަބ އޮތް އަދި އެއް ހުސްކުރުމަށް އިތުރު ާބރަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަންނޭގެ އެ ނެގޭ ކުލ ގެ ސަަބ

އެަބ އުޅޭ ަބއިވަރު ޭބނުން ތަކެއް. އޭގެ ތެރޭގައި އާންމު ޢިޖްތިމާއ  ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ   ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގެ ދަށުން  8ޕޮއިންޓް.  

ކަންތައް ތަކެއް އެަބހުރި. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއް   ބިން، ކުލަުބ ޖަމިއްޔާތަކަށް، ދަނޑުވެރި ކަމަށް، މަސްވެރިކަމަށް، މިކަހަލަ ަބއިވަރު

ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަކ ވެސް މ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް ފެނޭ. މ  އަޅުގަނޑުމެން ަބހުސް ކުރަން ވަރަށް 

 އެަބ ބުނޭ. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫ ކުރާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް އަރާނ  މި އުސޫލުގައި

ިބމުގެ ޮބޑުމިން ކަނޑަ އަޅާނ  ކައުންސިލުންނޭ. އެހެން ކަމުން އެކި ކަންކަމަށް ިބން ދޫކުރާއިރު އެކި ކަން ކަމަށް އެކި ކުލި ކަނޑަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  އެޅޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

އިތުރު މެންަބރެއް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެން. އަޅުގަނޑު އެދެނ  ވ ހާވެސް  

ބޭނުން ފަރާތަކަށް   ގިނަ މެންަބރުން ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެން ޚިޔާލު ދެއްވެވުން. އަދި އެއް ފަހަރު އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން

 ފުރުސަތު އަރުވަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ   
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ގޮތަކަށް   އަޙުމަދު އެ ހައިލައިޓް ކޮށްލ  ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓްތަކެއް. އަޅުގަނޑު އެދެނ  އެ އުސޫލަށް އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ލެވޭނެ

 އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމެޓ އަށް ލުމަށް ނިންމުމަށް. އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ .  

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަކ  އިތުރު މެންަބރެއް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައި ނެތުމުން މިކަމުގައި ފެ

ފާސް ކުރަން. ދެން އޭގެ ފަހުގައި އެކޮނަމިކް ކޮމެޓ އަށް ހުށައަޅައިގެން ރޭޓް ތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ފަހުން   މިއަދު ހިންގާށޭ މި އުސޫލު

ރޭޓްތައް ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަ ރޭޓް ތަކެއް ކަނޑައެޅުން. ިބން ދޫ ކުރުމަށް މިއަދު ފާސްކޮށްފައި އެކޮނަމިކް ކޮމެޓިއަށް ހުށައަޅައިގެން  

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 70 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5
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 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މަޝްވަރާކުރުން.   ގާއިމުކުރުމަށް   ވިއުގައެއް   ޓުރާންސްޕޯޓް   ޕަބްލިކް    •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޓްރާންސްޕޯޓް    ވިއުގައެއް  ޕަްބލިކް  ކުރެގެ  މާނަ  މި  ކުރުމަށް. ޮބޑަށް  ޤާއިމް  ވިއުގައެއް  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  އެއްގަމު  މިއިނ   ވިފައި 

ގޮތަކަށް   އެކަހަލަ  ވެސް  ނަމަ  އަމާޒުކުރެވިގެން  ތަކަށް  ހަމަ ހާއްސަކޮށް ސްކޫލް  އިންތިޒާމް  ކަހަލަ  ފެށޭނެ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ޕަްބލިކް 

 އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ންނަށްަބރުން މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރަން ބޭނުން މެޖެއްސުމަށްޓަކައި މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ . 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

ށް ފާހަގަ ވަނ  އެއްގަމުގެ ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރުމަކ  މިވަގުތަށް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް ވަރަށް މުހިންމު އަޅުގަނޑަ

 ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. ދުވަހަކުން ދުވަހެއް ރަށަށް އެަބ އިތުރުވަމުންދޭ އިންޖ ނުލ  އެތައް އުޅަނދެއް. އިންޖ ނުލ  އުޅަނދުތައް އިތުރުވި 

ކަށް ހަމަ މާލެ އޮތް ދިމާއަށް ދާތަން މިފެންނަނ . ދެން އެހިސާަބށް ގޮަސްފިކަމަށް ވަންޏާ މަގުތަކުގެ ކާރު ާބރު ޮބޑުވެ، ވައި ވަރަ

 ނުސާފުވެ، ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޭނުން ނުވާ ދަރަޖައަަކަށް މިސިޓ  ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވ މަ 

ކްޝަން އަށް ެބލި ކަމުގައި ވިޔަސް ޖައްވުގެ ތެރެއަށް އެދާ ނުސާފު ވިހަތަކާއި އެަބއިތަކަށް ެބލި ކަމުގައި ވިޔަސް ޕަްބލިކް ރޯޑް ކޮންޖެ

ގެ ނިޒާމްކަށް މި ސިޓ ގެ ރައްޔިތުން ހިތްޖެހި އެ ދިމާލަށް ދިއުމަށް ާބރު އެޅުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަން ޓްރާންސްޕޯޓް  

ގައި ދެކެން. އަޅުގަނޑު އެދެނ  ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް ތަކަށް ލިޭބނެ ގޮތެއް ވުން. ވަރަށް ޖެހޭ ކަމެއްކަމު

ަބއިވަރު ފަހަރަށް އެަބ ޖެހޭ ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ަބލައި ގޮސް ލާން ގޮަސް ވަރަށް ަބއިވަރު ވަގުުތުތަކެއް އެަބ ހޭދަވޭ. އެހެންވ މަ 

އެއް ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރެވުނ މަ. އެހެންވ މަ އެކަންކަމުގެ އެކަންތައްތަކަށް ފަސޭހަ
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ތެރެއިން ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓަށް އޮތް ޑިމާންޑް އާއި އެއްޗެހި ަބލާލުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭ ސްކޫލްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްލައިގެން 

 ރިއްޔާ ކުރިޔަށް ދިއުން. ޝުކު

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  هللاބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ   ކުޅުދުއްފުށ  

ޕަްބލިކް  ަބލާއިރުގައި  ނިސްބަތުން  މިދާ  އިތުރުވަމުން  ވެހިކަލްތައް  މި  މިހާރު  ފާހަގަވަނ   އަޅުގަނޑަށްވެސް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޑުމެންގެ ދައުރުގެ ކުރ ކޮޅު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދ ގެން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ކަންނޭގެ. އަވަހަށް މިކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް، އަޅުގަނ

ސްކޫލަށް ދާއިރުގައި، ހައްލެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. މިހާރު ސްކޫލް ދަރިވަރުން  

ވެހޭ ދުވަސްވަރުގައި ވަރަށް އުންދަގުލުން ދަތުރުތައް ކުރަމުން ދަނ . ކޮންމެ ގެޔަކަށް ސައިކަލެއް ހޯދަން މި ޖެހޭ   ޚާއްސަކޮށް ވާރެ

އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިހާރުން  ކަމަށް  ދަތުރުތައް. މި ވެހިކަލްތައްވެސް ވަރަށް މަދު ވެގެން ދާނެ  މައިގަނޑު ސަަބަބކ ވެސް ސްކޫލް 

ށް ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ަބއްޓަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުހަނޑު ހުށައަޅަން މި ކަން އިޢުލާނު މިހާރަށް ވެސް ލުއިވާނެ ގޮތަކަ

 ކޮށްލުމަށް މިކަމަށް ހުރި ސަޕޯޓް ަބލާލުމަށް. އިޢޫލާނު ކުރާއިރުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް 

ޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މި ހާލަތުގައި އެކަށ ގެން ވާ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެން ވ މަ އިޢުލާނު ކޮށްދޭނެ ަބޔަކު ވުމަކ  އަޅުގަނ

މިކަމަށް   ކަންނޭގެ  ަބލާލުމުން އެނގޭނެ  ކޮށްލާއިރުގައި  މ ހުންގެ  ކޮށްލާފައި  އިޢުލާނު  މިންވަރެއް.  ހުރި  ރަށުގައި އިންޓަރެސްޓް  މި 

މުން ސްކޫލްތައް މިހުންނަނ  އަމ ނ  މަގުގެ ދެކޮޅުގައި. ސްކޫލު ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ޤާއިމް ކުރާކަމަށް ވަންޏާ

ަބހެއް ގެނެސްގެން ނުއެއް ވާނެ މިކަމެއް. އެކަން ފޭލް ނު ވާ ގޮތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް އެންމެ 

 ވިސްވާފައި، އެންމެ ކުޑަ މިނުން ދެކޮޅުގައި މި ހުންނަ ސްކޫލްތަކަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ރޫޓްތައް ކަނޑައެޅުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގއި 

ގަޑުމެން މަގުތައް ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ަބލާފައި. ވެހިކަލް ތައް ފެނޭ. މަގުތައް މިހާރު ހެދިފައި މި ހުރި ގޮތަށް ަބދަލުވެފައި މިހުރ  އަޅު

އަޅުގަޑުމެން ޮބޑަށް މި ޭބނުން ކުރަނ . ހިނގާފައި އުޅޭ މ ހުން މިދަނ  މަދުވަމުން. ވެހިކަލްގައި ނޫނ  ނުއެއް ދަތުރު ކުރޭ. އޭގެ 

ދެވޭ ހިސާުބގައި ހުންނަ ަބސް ސްޓޮޕްތަކަށް ވެފައި ަބދަލުގައި ަބސް ސްޓޮޕް ތަކެއް ހެދި، ަބސް ސްޓޮޕްތަކަކ  މ ހުނަށް ހިނގާފައި  

ަބސް ސްޓޮޕްތަކުން ބަހަށް އެރޭ ގޮތަށް މުޅި ނިޒާމް ަބއްޓަން ކުރެ ވިއްޖެއްޔާމުން ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މި މަގުތަކަކ  ހިތްފަސޭހަ، 

 އްޔާ ވެގެން ދާނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. ޝުކުރިމ ހުނަށް ރައްކާތެރި މަގުތަކަކަށް  

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓް ތަކެއް ފާހަގަ ކޮށްލައިފި މި މައުލޫއުގައި ަބހުސް ކުރަމުން ދާއިރު.  

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



 

16ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

ގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އަޙުމަދު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ފަށައިފިނަމަ ަބސް ބޭނުން ޑެޕިއުޓ ގެ ވާހަކަ ތަކަށް އަޅު

. ކޮން ރޭޓެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ޚިދުމަތް ދިނިއްޔާތޯ އެ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރާނ . އެވެސް ން މުހިންމުލުކުރާނ  ކިހާަބއެއް ތޯ ަބލާ

ޅުގަނޑު ދެކެނ . ފުރަތަމަ ފަށާއިރުގައި ހަމަ ސްކޫލް ަބސް ތަޢާރަފް ކުރުމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަ 

ފެހި   ފިނި  ސިޓ އަކ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅުނ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ހަދަން. އުޅެންފަސޭހަ  ކަމުގައި  ސިޓ އަކަށް 

އެކަން ކުރުމަށް ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމެއް .  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެކަމެއްއެހެންވ މަ އިންޖ ނުލ  އެއްޗެހި މަދު ކުރުމަކ   

 ަބސް ސްޓޮޕް ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން ހަމަ އަޙުމަދުވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ފަސޭހައިން ކައިރި ކައިރ ގައި

އަޅުގަނޑަކަށް  ކެމެއްކަމަކަށް  ކަމުދާ  އެހާ  ދިއުމަކ   ަބސް ސްޓޮޕަށް  އަނެއްކާ ސައިކަލެއްގައި  މުހިންމުކަމެއް.  ކޮންމެހެން  ހުރުމަކ  

ޑު ދެކެނ .  ނުފެނޭ. ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރުމަކ  މި ސިޓ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނ

 ޝުކުރިއްޔާ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ވުން ގާލަ ދެއްވެމިހާރު ދެން އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވާލަނ  މި ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް. އިތުރަށް ކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްލަން އޮތް ނަމަ އަން

 އި މި ވަނ .  މި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލަރ ޢާތިފާ އެކަނި ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފަ އެދެން.

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

މި ކަހަލަ އާ ކަމެއް ތާއާރަފު ވެގެންދާއިރު މިކަމާއި ގުޅޭ އުސޫލާއި ޤަވައިދު ހެދިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަބލައި  އަޅުގަނޑަށް 

  .  ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނހ ވަނ  ޕްލޭނިން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެޖެންޑާއަށް   ހޯދުން މި  ޚިޔާލު  ބެލެނިވެރިންގެ  ވެރިންނާއި  ސްކޫލްގެ  ފާހަގަކޮށްލައިފި  ޑެޕިއުޓ ވެސް  އިރުގައި  ކުރެވުނު  ަބހުސް 

ކިހާވަރެއްގެ   މުހިންމުކަމަށް.  ހޯދުން  މިކަމުގައި  ޚިޔާލުވެސް  ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކޮށްލައިފި  ޢާޠިފާވެސް  ކައުންސިލަރ  މުހިންމުކަން. 

ޚިދުމަތަށް ދެއްކޭނެ ކަމުގައި ެބލުމަކ ވެސް މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި އެަބއޮތް. ދެން އަޙުމަދު އަދަދެއް ރައްޔިތުންނަށް މި  

ށްލ  ސްކޫލްތައް މިހުންނަނ  ދެ ސަރަހައްދެއްގައި. އެހެންވ މާ އެ ދެ ސަރަހައްދަށް ަބހުގެ ޚިދުމަތް ލިޭބނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ ފާހަގަ ކޮ

ހިންމުކަން. ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މިކަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެަބހުރި. އަދި އިތުރަށް ަބލާ ޖެހިގެން ދިއުމުގެ މު
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ފެށިމަކ   ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ   މިކަން  އަވަހަކަށް  ވ ހާވެސް  ފެންނަނ .  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ހުރި  ޖެހޭކަންކަން  ކުރަން  ދިރާސާ 

މިއަދު މި ދެކެވުނު ވާހަކަ ތަކަށް ަބލާފައި އަދި އިތުރަށް މިކަން ދިރާސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު އް.  އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް އެދޭކަމެ

ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވާލަނ  ޕްލޭނިންގ ކޮމެޓ އަށް. އެގޮތަށް ހަމަ އެކަނި އައިސްފައިވެސް މި އިނ ނ  ކައުންސިލަރ ޢާޠިފާ 

  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި މިވަނ . އި ކައުންސިލަރ ރިޟްވާންހުށައަޅުއްވާ

ޚިޔާލު ހޯދަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ  އަދި އެހެން ކަމުން ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އިތުރަށް މިކަން ދިރާސާކޮށް

މަޝްވަރާކުރުމަށް. ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް އަދު މި ނިންމަނ  ޕްލޭނިން ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވުމަށް  ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

 ދެއްވެވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

 ރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއި .5



 

18ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އިތުރަށް މިކަން މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   05  

ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ދިރާސާކޮށް އަދި ޚިޔާލު ހޯދަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވުމަށް  

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކަނޑައެޅުން.   މުއްދަތު   ދޫކުރާ   އަށިތައް   ސްކަނޑާ މަ   އޮތްތާ   ކުރިއަށް  •

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިފައި މި   1އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މަސްކަނޑާ އަށިތައް އެންމެ ދިގުވެގެން  

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކައުންސިލް   1ވަނަ މާއްދާގައި މަސް ކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތެއް ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވޭނ     7އިންނަނ . މި އުސޫލުގެ  

ހުށައަޅަން ޭބނުންވަނ  ރާއާއި އެފަރާތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސް ވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް. ދެން އެ މާއްދާގެ ހ އަށް އިސްލާހެއް  އިދާ

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަކަށް އަށިތައް ދޫކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ދެން ކުރިޔަށް   2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ އިންނަތަން    1

ގައި އިޢުލާނު ކުރެވިގެންދާއިރު ހަމަ ޖެއްސުމަށް. މ ގެ އެންމެ ޮބޑު އެއް ބޭނުމަކ  އިދާރ  ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮތް ތާނ

 ވެސް އިތުރު ފަސޭހަ ތަކަކާއި ލުއިތަކެއް ލިިބގެން ދާނެ، މިހެން ހުންނަ އެގްރ މެންޓް ކުރުމާއި، އިޢުލާނު ކުރުމާއި، ގުރުއަތު ލުމާއި 

. ދެން ކުރިޔަށް އޮތް މަސް ތެރޭގައި ހަމަ ވެގެންދާނެ އަށިތަކެއް. އެ ވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ  ގެންދަން  ގިނައިން ކުރިޔަށްއެހާ    މިކަންކަން

ށިތަކާއި އެއް ދުވަހަކަށް ނިމޭނެ ގޮތަކަށް އެގްރ މެންޓް ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަށިތައް ދޫކުރާއިރު ކުރިން އެގްރ މަންޓް ކުރި އަ

 ގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. އޭރުން ހުރިހާ އަށިތައް އެއްދުވަހަކާއި އިޢުލާނުކުރެވި، ވަރަށް ޮބޑަށް އިދާރ  މަސައްކަތްތައް ލުއި ކުރެވިގެން އަޅު

 ؛ ދާނެ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވާލަނ  މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން ބޭނުންވާ މެންަބރުންނަށް

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

ޝުކުރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަށިތައް ދޫކުރާ ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ    1މޭޔަރ. މޭޔަރ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން މިހާރު މި އޮތ   



 

19ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

އަހަރަށް މުއްދަތު   2ފުޅުންނަށްވެސް، އިދާރ  ގޮތުންވެސް ފަސޭހަވާނެހެން މުއްދަތު އިތުރު ކުރިއްޔާ. އެގޮތުން  އަށިތައް ނަންގަވާ ޭބ

 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަކަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  2އިތުރުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ . 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އިތުރު މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރަން އިތުރު ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން އަދި މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް ކުރުމަށް.  

ބޭނުން ނޫންނަމަ ކައުންސިލަރ ޢާޠިފާ އެހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް ކައުންސިލަރ ރިޟްވާން ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ ވެ ވޯޓަށް މި އަހަނ   

އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަށިތައް އިޢުލާނު ކުރެވިގެން   2ތްތާގައި މަސްކަނޑާ އަށިތައް ދޫކުރާއިރުގައި  ކުރިޔަށް އޮ

 ދިއުމަށް. ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.    

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގ  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .5



 

20ގެ   21ޞަފްޙާ:    

 

 

އަހަރު ދުވަހަށް   2ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި މަސްކަނޑާ އަށިތައް ދޫކުރާއިރުގައި    ގެ އަޤުލަިބއްޔަތުންހުރިހާ މެންަބރުން            

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ވުރެ ދިގު ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަށިތައް އިޢުލާނު ކުރުމަށް

 ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

އެގްރ މެންޓް ކުރެވިފައި ހުރި އަށިތަކާއި  ހަމަވާ އަށިތައް، މިހާރު  އެަބ ނިންމަން ޖެހޭ. މި އަންނަ މަހުގައި  އަދި އެއް ނިންމުމެއް 

ން ދާނ  އެއްދުވަހަށް އެގްރ މެންޓް ހަމަވާ ގޮތަށް ނިންމުމަށް. އޭރުން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ހުރިހާ އަށިތަކެއް ހަމަވެގެ

 އެއް ދުވަހަކަށް. 

ތަކާއި އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް އަހަނ  ކުރިޔަށް މި އޮތްތާގައި މުއްދަތު ހަމަވާ އަށިތައް މިހާރު އެގްރ މަންޓް ކުރެވިފައި ހުރި އަށި

  ދިނުމަށް ދަންނަވަން.  އެއްދުވަހަކަށް އެގްރ މެންޓް މުއްދަތު ހަމަވާނެހެން އެގްރ މަންޓް ކުރުމަށް ފެންނަ ނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް 

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގ  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2
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هالعالمين رب لله والحمد
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