
 

1ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޔަޢުމިއްޔާ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   16ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ   

 

 ުބދަ  ވ   2021  ސެޕްޓެމްަބރ  08  ަބއްދަލުވުންޢާންމު  ވަނަ    16  ދައުރުގެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ   

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ގެ ކައުންސިލްސިޓ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި  09:08 ގެދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  15ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

ކުޅޭނެ   ކުޅިވަރު، ކަނޑައެޅުމާއި ތަނެއް ގެންދާނެ ކުރިއަށް ކުޅިވަރުތައް ބ ޗް ާބއްވާ ފާހަގަކުރުމަށް 2021 ޑޭ ޔޫތު 3.2

 ނިންމުން.  އްގޮތެ ކުރުމާއިމެދު ތަރައްޤ  ކޯޓްތައް

ގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަޒްމ ރު  ( MEMO)266-A/266/2021/15އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ މެމޯ ނަންަބރު  3.3

 އާދަމް އަދި ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރަށް ފޯން އެލެވެންްސް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

އޮޑި ހަރުގެ ިބމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި  266-D/PRIV/2021/06(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންަބރު: 3.4

 . ގޮތެއް ނިންމުންވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު

 

 

 :  ހ ޒިރ  ބައްދަލުވުމުގެ  

 07 ންގެ ޢަދަދު: މެންބަރު ޖުމްލަ  

 60 ންގެ ޢަދަދު:މެންަބރު ޙާޟިރުވި

 01 ންގެ ޢަދަދު: މެންަބރުޙާޟިރުނުވާ 

 



 

2ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

 ން މެންބަރު   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .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  16ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ބެލެހެއްޓެވ     ވަނަ  ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ކުޅުދުއްފުށ  

 ފެށުން   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފެށުމުގެ ގޮތުން،ަބއްދަލުވުން  ވަނަ ޢާންމު 16ކުޅުދުއްފުށި 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    16ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 08،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޞަފަރު  1ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ަބއްދަލުވުމަށް    07ންގެ އަދަދު  މެންަބރުރުވާންޖެހޭ  ޒިަބއްދަލުވުމަށް ހާ، 09:08ދުވަސް. ގަޑި    ުބދަ،   2021  ސެޕްޓެމްަބރ

އަޅުގަނޑު  .  ކައުންސިލް މެންަބރ އާމިނަތު މަޖ ދާ ހުންނެވ  އާއިލ  ޒިންމާގެ ޗުއްޓިގައި.  06ންގެ އަދަދު  މެންަބރުރުވ   ޒިހާ

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

  ޑޭ   ޔޫތު  ،02އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  ނަ  ވަ  15ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  



 

3ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

  ތަރައްޤ   ކުޅޭނެ ކޯޓްތައް  ކުޅިވަރު،  ކަނޑައެޅުމާއި  ތަނެއް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް   ކުޅިވަރުތައް   ބ ޗް  ާބއްވާ  ފާހަގަކުރުމަށް  2021

.  ގޮތެއް  ކުރުމާއިމެދު އައިޓަމް  ނިންމުން  ނަންަބރު    ، 03އެޖެންޑާ  މެމޯ  ގެ  ސެކްޝަން  -MEMO)266އެޗް.އާރ 

A/266/2021/15  ) ުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަޒްމ ރު އާދަމް އަދި ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރަށް ފޯން އެލެވެންްސް ދިނުމާއިމެދ

ގެ  އޮޑި ހަރުގެ ިބމު   266-D/PRIV/2021/06(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންަބރު:  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ގޮތެއް ނިންމުން.  

 .މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

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

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ވޯޓް ދެއްވިގޮތް ން  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

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



 

4ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

ވަނަ ޢާންމު   16ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުމެންަބރު  05       

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު    15ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ    15 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
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 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

ންގެ މެންަބރު  05ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު    ވަނަ  15ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

،  ކަނޑައެޅުމާއި   ތަނެއް   ގެންދާނެ   ކުރިއަށް   ކުޅިވަރުތައް   ބ ޗް   ބާއްވާ   ފާހަގަކުރުމަށް   2021  ޑޭ   ޔޫތު  •

 ނިންމުން.   ގޮތެއް   ކުރުމާއިމެދު   ތަރައްޤ    ކުޅޭނެ ކޯޓްތައް   ކުޅިވަރު 

 

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އި. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ޤައުމ  ފެންވަރުގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި މި ވަނ  ހަމަ ޖެހިފަ

ޗް އެހެންކަމުން ަބއިވަރު ޕުރޮގްރާމް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޔޫތް ޑޭ މި ކުރިޔަށް ދަނ . އޭގެ ތެރެއިންވެސް ވަރަށް ޮބޑު ކޮމްޕޯނެންޓެއް ބ 

ބ ޗް ގޭމް ތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު، ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަދަ ކޯޓް ތަކެއް  ގޭމްސް އަކ . މި ދަނޑިވަޅުގައި 

ނެއް ތަރައްޤ  ކުރެވިގެން ދިޔުމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދާނެ ފަސޭހައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . އެހެން ކަމުން ތަ

އި ނޑައަޅާއިރު ވަރަށް ވިސްނާފައި، ދާއިމ  ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން އެއ  މުހިންމުކަމެއް. އަދި ދާއިމ  ގޮތެއްގަކަ

 މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުބޭނުން ކުރެވޭނެ ކޯޓް ތަކެއް ހުރުން ވެސް މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ .  

  ރުސަތު ހުޅުވާލަން.ފު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު    ކުޅުދުއްފުށ  

ގެ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި އެަބ ހިމެނޭ ބ ޗް ގޭމްތަކެއް. މިރަށަކ  ދާއިމ ކޮށް ބ ޗް މޭޔަރ ދެންނެވި ފަދައިން ކުރިޔަށް އޮތް ޔޫތްޑޭ  

މިރަށަކ    ރަށަަކަށްވާއިރު  ކަނޑައެޅިފައި ނެތް  ތަނެއް  ކުޅެވޭނެ  އެންމެ ކުޅިވަރު  ވަރުގަދައަށް  އެންމެ  ަބލާއިރުވެސް  ރާއްޖެއަށް  މުޅި 

ންތައް މިހާރު ކުރަމުން މިގެންދަނ  އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކުން އިސް  ފުޅާކޮށް ބ ޗް ގޭމް ކުޅެމުން ގެންދާ އެއް ރަށް. މިކަ
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 ނަގައިގެން، އެޭބފުޅުން އެއްޗެހި ހޯދައިގެން. ދެން މިރަށުގައިވެސް އެަބއިން ތިން ބ ޗެއް. އެތަނުން ރަނގަޅު ވެލިގަނޑެއް މި އިންނަނ 

ށް ޮބޑަށް ގާ ހުންނަ ސަރަހައްދުތައް. މި ހިއްކާފައި ބަނދަރާއި ދިމާގައި އެންމެ ސަރަހައްދެއްގައި. ދެން ހުރި ސަރަހައްދެތަކަކ  ވަރަ

މި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ވަރަަށް ގާ ހުރެ އަނިޔާ ލިުބމުގެ ފުރުސަތުވެސް ވަރަށް ކުޑަ ސަރަހައްދެއް. އަޅިގަނޑު އެދެނ  

އެއ  މިހާރު ކުރުން.  ބޭނުން  އޭރިޔާ  ބ ޗް  މި  ޑޭ ފެސްޓިވަލްގައި  ކުޅެވޭނެ ޔޫތް  ކުޅިވަރު  ގޮތަށް  އިން  ކުރެވިފައި  މަޝްވަރާ  ވެސް 

    ޝުކުރިއްޔާ އިންތިޒާމް ތައް ހަމަޖެހުމަށް ިބން ކަނޑައެޅުން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު   ކުޅުދުއްފުށ  

މުޙައްމަދު ދާޢޫދު ވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން ބ ޗް ގޭމްސް އަކ  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުޅެމުން ގެންދާ ކުޅިވަރެއް. ބ ޗް   .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

. މިހާރުން ސުރެވެސް މިކަން ވޭނެ ތަނެއްގައި ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަންކުރެއެކަން  ގައި  ގޭމް މި ކުރިޔަށް ދަނ  މުސްތަޤްަބލު

ކުރިޔަށް ގެންދާނެތަނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ކަންނޭގެ ކަނޑައަޅަން. ދެ ބަނދަރު ދޭތެރެ ބ ޗް އޭރިއާގައި އަޅުގަނޑަކަށްވެސް 

ހުޅަނގުގައި ތަރައްޤ  ކުރެވިދާނެކަމަކަށް. އެ އޭރިޔާއަކ  އެހާ ވަރަށް ޖާގަ ލިޭބ އޭރިޔާއެއް   ނުފެނޭ މި ހުރިހާ ކޯޓްތަކެއް ަބނދަރު މަގުގެ

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެ އޭރިޔާ އަދި އެއަށް ވުރެ ޮބޑު ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން ަބހައްޓަން އެަބ ޖެހޭ. އެއ  

 ޝުކުރިއްޔާ ން ޭބނުން ޕޮއިންޓަކ . އަޅުގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަ

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ނިންމުމަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ފަހު  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ަބލާ  ބ ޗް  ތިން  އެކު  މެންަބރުންތަކަކާއި  ގިނަ  ކައުންސިލްގެ  އަޅިގަނޑުމެންގެ 

ށް އާދެވިފައި މި އިނ  ދެ ބަނދަރު ދޭތެރޭގައި އިން ބ ޗްގައި ކޯޓްތައް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް. އެތާ އިރުމައްޗަށް އިން އޭރިޔާގައި އަޅަކަމަ

ކުދިންނަށް  މުން  ވަންޏާ ބ ޗަށް ގޮސް އުޅޭއިރު ބ ޗް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ފެމެލ  ތަކަށާއި ބ ޗް ބޭނުން ކުރާ ކުޑަ 

އެހެން ކަމުން ސްޓޭޖް އޭރިޔާ ޖެހިގެން ދެކުނަށް އިން   އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވެދާނެ ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް މި ފާހަގަ ވަނ .

ޕުރޮޕޯޒް ކުރެވިފައި. މިހާރު ކުރަހާފަ މި އިން ގޮތަށް ަބދަލު ގެނެވިދާނެ، ކޯޓް    އިނ ކަނޑަ އެޅުމަށް މިޔާއަށް  ޗް އޭރިިބން އެއްކޮށް ބ 

 ، ބ ޗް ސޮކަރ އަދި ހޭންޑް ޯބލް ކުޅުމަށް ކޯޓް ތައް ހުރި ތަރުތ ަބށް ަބދަލު ގެނެވިދާނެ. ތްރ  އޮން ތްރ  ާބސްކެޓް ކޯޓް، ވޮލ  ކޯޓް

ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ދެ މެންަބރުން ފުރުސަތަކަށް އެދުނ . އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު   .ގަސްތުކުރަނ ތައް މިހާރު އަޅަން  

 ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 
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 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

އެންމެ  މިވަގުތަށް  ތަނަކަށް.  ހިތްފަސޭހަ  ހިތްގައިމު  ވަރަށް  ވާންވާނ   ކުރެވޭތަން  ތަރައްޤ   ކުރަން މިގޮތަށް  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑުވެސް 

ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި ތަނަކަށް މި އިނ  މި ސަރަހައްދު. ކުޅިވަރު ކުޅޭ ބިންތަކެއް މި ސަރަހައްދަށް އަންނައިރު  ހިތްގައިމު ހިތްފަސޭހަ  

 ނަމަ ކުރެވިއްޖެކަން ތަރުތ ުބ  ގޮތަކަށް ކަންމަގަށް ޯބޅަ ނުދާނެ  މި ސަރަހައްދަކ  ކާރޫ ާބރޫ ޮބޑު މަގު ތަކަކަށް ވާއިރު ކުޅޭއިރު  

މ ހުންނަށާއި މަގުތައް ބޭނުން ކުރާ މ ހުންނަށް ތައްކާތެރިކަން ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ކޯޓް ކުޅިވަރު ކުޅޭ  

 ތައް ހަދާއިރު މި ކަންކަމަށް ަބލާލުން ރަނގަޅުހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . ޝުކުރިއްޔާ

 

   ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޕުރޮޕޯޒް ނުކުރާތި އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މިތަން ކަނޑަ އެޅުމަށް ވޯޓަކަށް އެހުމަށް އަޅުގަނޑު މި ގަސްތު ކުރަނ . މިހާރު އިތުރު ތާކަށް 

 ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން. ދަންޕުރޮޕޯޒް ކުރެވިފައި މި އޮތް ތަނުގައި ބ ޗް ކުޅިވަރުތައް ގެން

 ވޯޓް ދެއްވިގޮތް ން  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 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 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

މިހާރު ޕުރޮޕޯޒް ކޮށްފައި އިން ިބމުގައި ބ ޗް ގޭމްސްތައް ކުޅޭނެ ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ         

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފާސްވިކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޯޓްތައް އަޅަން

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ތަރައްޤ   ކޯޓްތައް  ކުޅޭނެ  ކުޅިވަރު  އެއ   އެަބއޮތް.  ކަންތައް  އެއް  އަހަންޖެހޭ  ވޯޓަަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެޖެންޑާގައި  އެ  އަދި  ދެން 

ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ޮބޑަށް މާނަ މި ކުރެވެނ  ދާއިމ  ކޯޓް ތަކެއް ތޯ ނުވަތަ މި އިވެންޓަށް އެކަނި ތަރައްޤ  ކުރާ ކޯޓް 

 ނިންމުމަށް. އަދި އެއް ފުރުސަތު އެަބ ހުޅުވާލަން ަބހުސް އަށް. ތަކެއްތޯ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު    ކުޅުދުއްފުށ  

ން ކަނޑައެޅިގެން ދާއިރު ވަސ ލަތްތައް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ދާއިމ  ކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ތަނެއްވެސް އަެބ ކަނޑައެޅެން ޖެހޭ. ދެން ިބ

ވާހަކަ.  ކޮށްދޭނެ  ަބޖެޓުން  އެމ ހުންގެ  ލިބިފައި.  ފެހި ސިގްނަލް  ވަނ   މި  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރ ގެ  ޔޫތް  ގޮތަކާއިމެދު  ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ސެކްޝަނުން ވާހަކަ ދައްކާފައި ުބނ  ޕުރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރު ކޮށްލާފައި   ޕްރޮކިއުމަންޓްއެންމެ ފަހުން ޔޫތް މިނިސްޓްރ ގެ  އަޅުގަނޑާއި  

ހަމަ ޚަރަދު  ދާނެ  ތިޔަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރުން  ނޫން ހުށައަޅާށޭ.  އެއްޗެއް  ޔަގ ން  ކުރާނަމޭ. ސ ދާ  މަސައްކަތް  ޖައްސަވައިދޭވޭތޯ 

 އަންނަން ޖެހޭނެހެން. އަންނަ އިރު އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ނަމަވެސް ރަށަށް ވެސް މިފަދަ ޮބޑު އިވެންޓެއް އަންނައިރު ތަރައްޤ ތަކެއް

 ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކ  މުހިންމުކަމެއްހެން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ގުތ  ކޯޓްތަކަކަށް ވުރެ ތަށަށްވެސް ރަނގަޅުވާނ  ދާއިމ  ކޯޓް ތަކެއް ކަންނޭގެ. މި ރަށަކ  އަަބދުވެސް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ވަ

ތަނެއް  ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ދާއިމ ކޮށް  ކުރެވޭއިރު  ތަރައްޤ   ތަނެއް  މިގޮތަށް  ރަށެއް.  އޮންނަ  މުާބރާތެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެސް 
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އިން ލިބެންހުރި އެއްޗެއް ހޯދައިގެން. ދެން އަދި މިތަން ތަރައްޤ  ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ތަރައްޤ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރ 

 ށް ފާހަގަ ކޮށްލަން، ދެ ބަނދަރެއްގެ ދޭތެރޭގައި އިންނަ ބ ޗެއް މި ބ ޗަކ . ދެން ބ ޗް ބޭނުން ކުރާ މ ހުންނަށާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ މ ހުންނަ

ކުޅޭ ތަނާއި އެކ  ކަމަށް ވާތ ، ަބނދަރަކ  ކާރޫ ާބރޫ ޮބޑު ތަނަކަށް ވުމާއިއެކު، ބަނދަރާއި   ވެސް މި ބ ޗް މި ބޭނުން ކުރެވެނ  ކުޅިވަރު

 ކުޅިވަރު ކުޅޭތަނާއި ވަކި ވާގޮތަށް ފެންސެއް ޖެހޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކ  ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގަ ކުރެވެނ  ދާއިމ  ގޮތެއްގައި ކޯޓް ތަކެއް ހުރުން މުހިންމު ކަމަށް. ކުރިޔަށް އޮތް   ވަރަކަށް އަހަރު   10އަޅުގަނޑަށްވެސް މި 

އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ މިތަން މައްސަލައަކަށް ވާނެ ހެނެއް. ދެން އެހެން ބ ޗަކާއި ދިމާއެއްގައި ކުޅިވަރު ކޯޓްތަކެއް ތަރައްޤ  

ބ ޗްއެއް އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުއެއް ނެތް ލިޭބކަށްވެސް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށްވެސް މިތަން ދާއިމ  ކޯޓްތަކެއް އަޅަން ވެސް   ކުރާވަރުގެ

ތަރައްޤ  ކުރާނ  ދާއިމ  ކޯޓް ތަކެއް ތޯ. އެހެންވ މާ ކަމުދޭ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން ޖެހިފައި މި ވަނ  އަޅުގަނޑުމެން  

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   އެގޮތަށް ފެންނަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3
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 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4

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

މިހާރު ޕުރޮޕޯޒް ކޮށްފައި އިން ިބމުގައި ބ ޗް ގޭމްސްތައް ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ         

ރިޔާސަތުން  ނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށްކުޅުމަށް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ދާއިމ ކޮށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ކޯޓްތަކެއް އެޅުމަށް ފެން

 ނިންމެވިއެވެ.  

 30އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ގައިވާ ކައުންސިލް    ( MEMO)266-A/266/2021/15އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ މެމޯ ނަންބަރު   •

 އޮފިސަރ އަޒްމ ރު އާދަމް އަދި ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރަށް ފޯން އެލެވެންްސް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ުބރ ފިންއެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ވާހަކަ ދެކެވުނ . ދެން އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނުން ކަމަށް

ވާނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އިތުރު ަބހުސް އެއް އެއްވެސް މެންަބރެއްގެ ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމަށް 

 މަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ފެންނަ ކަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު މެންަބރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

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

ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަޒްމ ރު އާދަމް އަދި ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރަށް ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ          

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވިކަމަށްމަށް ފޯން އެލެވެންްސް ދިނު

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އޮޑި ހަރުގެ ބިމުގެ މުއްދަތު   266-D/PRIV/2021/06(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންބަރު:  •

 .އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ންޓް މި އޮޑި ހަރުގެ ިބމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކ  ޖޭ.ޖޭ ޑިވެލޮޕިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ޖޭސްމިން، ހދ ނެއްލައިދޫ. ދެން މި އެގްރ މެ

މަސް    1ގައި. އެގްރ މެންޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވެސް އެަބވޭ އެގްރ މެންޓް ހަމަވުމުގެ  2021ސެޕްޓެމްަބރ    04ހަމަވެފައި މި ވަނ   

ކަމަށް.  ދުވަސް   އަންގަންވާނެ  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލް  ވާނަމަ  ކަމަށް  ބޭނުން  ކުރަން  އާ  އެގްރިމެންޓް  ދުވަހުގެ   6ކުރިން  މަސް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރަސްމ  ގަޑިވެސް    2021ސެޕްޓެމްަބރ    02އެގްރިމެންޓް އެއް މި އ . ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގާފައި މިވަނ   

ހުޅު އޮފ ސް  ދެން  ފަހުން.  ހަމަވެފައި.  ނިމުނު  މުއްދަތު  އެގްރ މެންޓް  އިންނަނ   މި  އިރު  އިނ    04ވުނު  މި  ގައި  ސެޕްޓެމްަބރ 

ސެޕްޓެމްަބރ މިހާރު. މުއްދަތު ގާތްވަމުން ދިޔައިރު ކައުންސިލުން ތަކުރާރުކޮށް ނޯޓިފައި ކުރެވިފައި   08ހަމަވެފައި. މިއަދު މި އ   

އެހެން ނަމަވެސް ލަސްވެގެން ގޮސްފައި މި ވަނ  ވަރަށް ޮބޑަށް. އެދިލައްވާފައި ށް.  ވަނ  އެއްަބސްވުން އާކުރަން ޭބނުން ނަމަ ހުށައެޅުމަ
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އަހަރު ދޯނި   1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވި ކަމާއި، އިތުރު    1ވަނ   

 އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ންނަށްަބރުން ހުސް ކުރަން ބޭނުން މެމި އެޖެންޑާއަށް ަބނިންމަން ޭބނުންވާކަމަށް. އެހެން ވ މަ 

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

އެގްރ މެންޓްގައި މި އިން ވަރަށް ޮބޑު ތަނުން ލަސްވެފައި މިއިނ  އެގްރ މެންޓް އިތުރުކުރަން، މި އޮތް ޕ ރިއަޑްވެސް ކުރިން މި އޮތް  

ފަށް ވަރަށް ލަހުން އެންގިފައި މި އިނ . އަޅުގަނޑު މި ސްޓޭޖްގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ކުއްޔަށް ދ ފައި ގޮތާއި މުޅިން ޚިލާ

 ދަނ  ކޮންކޮން މަސައްކަތެއް ތޯއާއި މިހާރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށް ދޭތޯ.  ކުރެވެމުންއިން ހަރުގޭގައި 

 ވަގުތ  ސެކެރެޓަރ  ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

 މިހާރުވެސް އެ އޮޑ ގެ ކޮންމެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދޭ، ނަމަވެސް މަސައްކަތް އެހާާބރަކަށް ކުރިޔަކަށް ނުދޭ. 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

މަސް ހަމަވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން   6ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ފާހަގަ ކޮށްލާންނަށް މިހާރު އެގްރ މެންޓަށް  

ނުއެއްފެނޭ. އެއް ަބއި ނިމިފައި ކަންނޭގެ އިނ . މިއަށް ގޮތެއް އެގްރ މެންޓް އާކޮށް ނުދ  އެތަން ހުސްކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް  

 ނިންމުމުގެ ކުރިން މި ކަމަށް ވިސްނާލަން ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ން ވ މަ އަޅުގަނޑު ަބހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އެކަނި ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައި މިވަނ . އެހެ 

 ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ަބހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލަން. ަބހުސް ގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުން އަންގާލަ ދެއްވަވާ.

  ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން   1. އެގްރ މެންޓްގައި ވަރަށް ރ ތިކޮށް ލިޔެފައި އެަބއިން މަަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށްވާނަމަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

މި އިނ    ކައުންސިލަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަނެއް ކޮޅުން އެގްރ މެންޓް ނިމެން އެންމެ ދުވަހެއް އިންދާ މި ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. ނިމެން ކައިރިވާ އޮޑިއެއް ނަމަ ދެން ޭބނުންވާނ ވެސް ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްހެން. އަޅުގަނޑުމެން   1
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ން އެކަ  .ވެސް މ ގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ނިމެންވެފައި އިން އޮޑިއެއް އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށްހެން އިތުރު ކޮށްދޭން ޖެހޭނ 

 ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 1.20، ކުށްޔަށް އެ ނިންމި ގޮތަށް  ރުފިޔާ އަކަށް ނުދެވޭނެ މިފަހަރު  1ވިޔަސް    މުގައިދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަން ނިންމި ކަ

ދެން މި އެޖެންޑާގައި މި އެގްރ މެންޓްގެ މުއްދަތު   ޖޫރިމަނާވެސް ހިނގާނެ.ރުފިޔާއަށް މިފަހަރު ކުއްޔަށް ދެވޭނ ، އަދި މި ދާ ވަގުތަށް  

ން ހަމަވުމާއި އިދާރ  ގޮތުން މި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިދާރ ގޮތުން ނިކުންނާނެ މައްސަލަތަކަކ  ކޮާބތޯ އާއި އިދާރ  ލަފައަކ  ކޮާބކަ 

 އެސް.ޖ ގެ އަރިހުން އޮޅުން ފިލުވާލަން ބޭނުން.  

 ރެޓަރ  ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ވަގުތ  ސެކެ 

 މުއްދަތު ހަމަވުމުންވެސް އެތަން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނާތ ވެ އެ މުއްދަތަށް ކުލި ނަގާނަން ޖޫރިމަނާއާއި އެކު. ދެން އެގްރ މެންޓް އާ

 ގާނަން ފަހުން އެގްރ މެންޓް ހެދުން ކުރެވޭނ  ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތަކަށް، އޮޑި ހަރުގެ ިބން ބޭނުން ކޮށްފައި އިން މުއްދަތަށް ކުލި ނަ

ނަން. އެކަން ވާނ  ވެރިފަރާތަށް އެންގިފައި. އިއުތިރާޒް ނުކުރާ ކަމަށް ވިޔަސް. އެ ކަހަލަ މާއްދާއެއް އާ އެއްަބސްވުން އެކުލަވާލާއިރު ލާ

 ކަމަށް ދެންނެވ .  

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މަސް ދުވަހަށް ކުރުންތޯ، އެޭބފުޅުން އެގްރ މެންޓާއިވެސް ޚިލާފުވެފައި   6އަހަރަށް ކުރުންތޯ، ނުވަތަ    1އެގްރ މެންޓް އާ ކުރާއިރު  

އް އޮތ މައި އެދިލައްވާފައި އޮތް މުއްދަތަށް ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ދިނުމެއް މުހިންމެއް ނޫން. އޮޑި ނިންމޭނެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެ 

  ގޮތުން ކޮާބތޯ އިދާރ  ގޮތުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކ . ދިނުން ރަނގަޅުވާނެ. މުއްދަތާއިެބހޭ

 ވަގުތ  ސެކެރެޓަރ  ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

އަޅުގަނޑުމެން އެ ހަރުގެ ހަލާކުވެގެން ކޮންޓެކްޓް ކުރ މައި މާލ  ގޮތުން ނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުންވެސް ދަތި ކަމަށް ވިދާޅުވ . 

އި މި އޮތ . އެންމެ ފަހުން ަބލާލަން ދިޔަ އިރުވެސް އޮޑިއެއްގައި އެއް ނޫން. ނަމަވެސް އެތާ އެތާ އެހެން ވެގެން ކަމަށް މަޑު ޖެހިފަ 

މޭނެ އެތެރޭގައި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ގެންދަނ . އޮޑިގައި މަސައްކަތް ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެން ނިންމޭނެ ކަމެއް ނުނިން

 ކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނ .  ކަމެއް ުބނާކަށް ނޭނގޭ. ވަރަށް ސްލޯ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 މަސް ދުވަހަށް ކޮށްފިނަމަ އިދާރ  ގޮތުން ދަތި ދިމާވާނެތޯ.  6
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 ވަގުތ  ސެކެރެޓަރ  ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

 ނުވާނެ. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

. މި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ  ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން  1އޮތްކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު އަދި  އެހެންވ މާ މުއްދަތަކަށް އިތުރު ޚިޔާލެއް  

ކޮށް ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހި ކޮށްދިނުމަކ  ކުރަން ޖެހޭެބ ކަމެއް. އޮޑިއެއް ވަކި ހިސާބަކަށް ބަނދެފައި އިންދާ އާ ނު

ޑި ާބލައިން އެހެން ތާކަށްވެސް ގެންދެވޭނ އެއް ނޫން މިހާލަތުގައި. އާ ކޮށްދޭން ނިންމާއިރު ދިނުމަކ  އެއްވެސް އޮޕްޝަން އެއް ނޫން، އޮ

 ނިންމާނެ މުއްދަތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު ދެން އެއްަބސްވުން އާ ނުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެންގުން.   1 ހަމަ  އަޅުގަނޑު އެދެނ 

 އަހަރު ދުވަހަށް ނިންމަން ާބރަކަށް ވާނެ ކަންނޭގެ.  1އޭރުން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކަމަށް ވާނަމަ އަދި ފުރުސަތު އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަ   1ރިޟްވާން ހުށައަޅަފައި މި އިނ    އިން  ށް. ދެން އިތުރު ހުށައެޅުމެއް 

 ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ   

ކޮމެޓ އަށް   މުނިސިޕަލް  ކަންނޭގެ  ރަނގަޅުވެދާނެ  ހ ވަނ   ގޮތެއް އަޅުގަނޑަށް  ފަހު  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  އެޭބފުޅާއާއި  ހުށައަޅައިގެން 

އާއި އެކު އެކަން މޮނިޓާރ ދެން އެޭބފުޅާ  ޖެހިފައި. މިހާރުވެސް މި އޮތ  ވަގުތު    ،މެންޓް ހެދުން ތަންކޮޅެއް ލަސްވިޔަސްރ އެގް  .ނިންމުން

 ވަރަކަށް ރޫޅިފައި އިނ . އެމަގުން ދާއިރު މ ހަކަށް ވެސް ކޮށްފައި އެ ހަރުގެވެސް އެަބޖެހޭ މަރާމާތު ކުރަން، މިހާރުވެސް ކަޮންމެވެސް

ގެއްލުމެއް ލިިބދާނެ. މާލ  ގޮތުން ދަތި ތަކެއް އުޅޭއިރު ފުދޭ ވަރަކަށް ވިސްނާފައި އެހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެތަން ދޭން ވާނ . މާލ  

ލަފާކުރެވެނ . އަޅުގަނޑަށް ފާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ދަތިތައް ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ހަރުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށްވެސް ދަތިތަކެއް އައިސް

 މުއްދަތަކަށްވުރެ ޮބޑަށް އެކަން މޮނިޓަރ ކޮށްލަން ޭބނުން ވަނ . ޝުކުރިއްޔާ 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އިރު އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މޮނިޓާރ ކުރުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް އަންގާފައި އެ އެގްރ މޭންޓްގައި ލެވިދާނެހެން އެ އެގްރ މެންޓް އެކުލަވާލާ

ލަން. ކްލޯސް ތަކެއް ހިމެނުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އަށް ހުށައެޅިދާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިއަދު މުއްދަތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާ
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މިއަދު   މ ތި  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ނޫން.  ޭބނުމެއް  އަޅުގަނޑު  ދާކަށް  ދެމިގެން  ދިގު  އިތުރަށް  ތަނެއް  އޮތް  ވެފައި  ހަމަ  މުއްދަތު 

   ހުށައެޅުމެއް ލިިބފައި މި އިނ . 2އަދި ނިންމާލަން.

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

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް   6އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުން ވަނ  މި އެގްރ މެންޓް ކުރިން ކުރެވިފައި މިވަނ   

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް   1 ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް މަސައްކަތް ނު ނުނިމިގެން ގޮސް އަދި އިތުރު  ނިންމާ ގޮތަށް. އެ ގޮތަށް އެގްރ މެންޓް

 މަސް ދުވަހަށް އެއްަބސްވުން އާކުރުން.  6އިތުރުކުރުން އަޅުގަށޑަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުމަކ  

 ވަގުތ  ސެކެރެޓަރ  ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

މަސް ދުވަހަށް އޭރު އެއިނ  އެގްރ މެންޓް އާ ކޮށްފައި،   6އެއ  ކުރ ގެ ކައުންސިލް އިތ  އިންތިޤާލ  މަރުހަލާގައި ވ މަ    މަސް ދުވަސް  6

 މަހަށް ވ މަ. 6ކުރިން ވެސް އިން އެގްރ މެންޓްއެއް އެއ ، އޭރު ކުރެވޭނ  

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު   ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  

 އަޙުމަދުގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އާކޮށްފައި އިތުރަށް އަހަރު ދުވަހަށް އެގްރ މެންޓް    1ތިން ހުށައެޅުމެއް މިހާރު މި އިނ . އެއް ހުށައެޅުމަކ  ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައި  

. ދެން ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައި މި ވަނ  މުނިސިޕަލް އާ ނުކުރާނެ ކަމަށް އެންގުން

ނ  ކައުންސިލް މެންަބރު ކޮމެޓ އަށް ހުށައަޅައިގެން އެޭބފުޅާއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމުން. ތިން ވަނަ ހުށައެޅުމަކަށް މި އި

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެގްރ މެންޓް އާ ކޮށްދިނުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވަނ    6ހުށައަޅާފައި  هللا އަޙްމަދު އަްބދު

ވާން ހުށައަޅަފައި ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. ދެން އިން ދެ ހުށައެޅުއްވުމަށް ވޯޓަކަށް އެހޭނ  ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް އެނގުނ މައި. ރިޟް

 އިން ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް އިންނަމަ އަންގާލަދެއްވާ. 

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުއްވުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް ހުރި ނަމަ އަންގާލަ ދެއްވަވާ. 

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

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޯނި ނިމޭނެ ކަމަށް   6އަޅުގަނޑު އަސްލު ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަކ  ކުރިން އެގްރ މެންޓް ކުރެވިފައި އެ އޮތ   

މެއް ކަމަށް ބަލާފައި. އެހެން ނަމަވެސް އެސް.ޖ  ފާހަގަ ަބލައިގެން ކަމަށް އެޭބފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ނިންމާފައި އިން ނިންމު
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 6މަސް ދުވަސް ކަނޑައެޅުނ  އިންތިޤާލ  މަރުހަލާއެއްގެ ތެރޭކަމަށް. އެހެންވ މައި އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް ލަފާ ކުރެވެނ     6ކުރައްވައިފި  

 ޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުން އަނުބރާ ގެނެސްފިން  މަސް އައިސްފައި މި އިނ  ޮބޑަށް އެ ދޯނި ނިމޭނެ ކަމސް ބަލާފައެއް ނޫން ކަމަށް. އަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ހުށައެޅުއްވުމައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނަން.  2ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ ދެން އިން  އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވަން ޭބނުންތޯ.

 އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ   

  ވެސް އަނުބރާ ގެނެސްފިން. އެގްރ މެންޓްގައި އެ ކަހަލަ ކްލޯސް އެއް ލެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުން

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަހަރު   1ހުށައެޅުން އަނުބރާ ގެނެސްފައި ވުމުން، މިހާރު އިން ހުށައެޅުމަކ  ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައި އިން ގޮތަށް    2އެހެންވ މާ  

ދާޢޫދު ތާއިދު ކުރައްވާފައި. މި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު   ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް، ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު

އަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް   1.20އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް    1ވޯޓަކަށް އަހާންނަން. އޮޑި ހަރުގެ މުއްދަތު  

 ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 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 
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 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

އަށް   1.20އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  1އޮޑި ހަރުގެ މުއްދަތު މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   ހުރިހާ  

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނ .   

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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