
 

1ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   26ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ނޮވެމްަބރ   17ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    26  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:10ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

   ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    25ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ މައްސަލައާއިމެދު މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން.  3.2

އޮޑި ހަރުގެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ   266-D/INDIV/2021/34(AGR) ބަރު:އެގްރިމެންޓް ނަން 3.3

 .މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

މ ޓަރގެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު   x 7.4 7.4މ ޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް  35އުރ ދޫއިން  3.4

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

މޯލްޑިވްސް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓ  ގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމ  ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން   3.5

އަށް ކައުންސިލުން   "2021މަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން "މެޑިކަލް ކޭމްފް ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރު

 ޚަރަދުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 60 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 



 

2ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاއުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު  .4

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 މެންބަރުން   ޙާޟިރު ނުވާ   ބައްދަލުވުމަށް 

 (ގެ ޗުއްޓ ގައިއިލ  ޒިންމާ )އާ ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     26ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 26ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     26ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2021ނޮވެމްބަރ    17،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޢާހިރުރަބ ޢުލް   12ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07ންބަރުންގެ އަދަދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މ09:10ެދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

މެ  . 06 ޢަލ  ކައުންސިލް  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  އާ  ންބަރު  ޒިންމާގަހުންނެވ   ދަންނަވާލާނަން،  .  އިއިލ   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ  އަޅުގަނޑު 

ޢާންމު  ވަނަ    25ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 01އައިޓަމް  ންޑާ  އެޖެ؛ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ފާސްކުރުން.  ޔައުމިއްޔާ  އައިޓަމް      ބައްދަލުވުމުގެ  ސާފުނުކުރާ    ، 02އެޖެންޑާ  ގޯތިތައް  ފަޅު  މަގުތަކާއި  ހުރި  އިންވެގެން  ގޭގެއާއި 



 

3ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

ގޮތް ހިއްސާކުރުން.   ކޮމެޓ އިން ނިންމި  -266(AGR) ގްރިމެންޓް ނަންބަރު:އެ،  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މައްސަލައާއިމެދު މުނިސިަޕލް 

D/INDIV/2021/34     ިވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުންއޮޑި ހަރުގެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައ. 

މ ޓަރގެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ    x 7.4 7.4މ ޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް    35އުރ ދޫއިން  ،  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

މޯލްޑިވްސް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓ  ގެ  ،  05އެޖެންޑާ އައިޓަމް    އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ގެ ތެރެއިން  ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމ  ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކު 

 މަޝްވަރާކުރުން. އަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއިމެދު  "2021"މެޑިކަލް ކޭމްފް 

 

ވާ  ދަލެއް ނެތްކަމަށްަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަޖެއެ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، ނަމަ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 50 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

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5



 

4ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

ދެއްވާ  05      ވޯޓް  ދައުރުގެ  މެންަބރުންވެސް  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ޢާންމު   26ފައިވާތ   ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    25ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   25 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އުނި އިތުރެއް ޔަޢުމިއްޔާ

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 50 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2



 

5ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   05ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    25  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ        

 ގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމު

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ މައްސަލައާއިމެދު މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން     •

 ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވި  ، ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެޖެންޑާ  ވާނ   އަޅުގަނޑުމެން  ހަފްތާގަ  އެ މިދިޔަ  ކުރެވި،  ަބހުސް  މައްސަލައަށް  މި   ،

މުނި  އަށްމައްސަލަ ފޮނުވާ  ކޮމިޓ އަށް  މުނިޝިޕަލް  ގޮތަކ   ހުށައަޅާ  ސިނިމުނު  ކައުންސިލަށް  ގޮތެއް  ފެންނަ  އެކަމަށް  ކޮމިޓ ން  ޕަލް 

ޕަލް ކޮމިޓ ން ސިމުނި  ،ކޮމިޓ ގެ މުޤަރިރަށް  ޕަލްސިމުނި ނ ލައަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާކައުންސިލްއިން ފާސްކުރުން. އެހެން ކަމުން މިހާރު  

 ޙިއްސާ ކުރުމަށް.  ށްފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ކައުންސިލަޕަލް ކޮމިޓ އަށް ސިނިންމި ގޮތް ނުވަތަ މުނި

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  

ވާ މަގުތައް ސާފު ނުކުރެވި ވަނ  ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެވަޅާއި، އިންވެގެންއިޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަ

 އާއި،   ށް އެ މަގުތައް ޭބނުން ކުރުމުގަދިރި އުޅޭ ފަރާތްތަކަ   ގައިހުރިކަން. މި މައްސަލާގެ ސަަބުބން އެ ގޯތިތައް ކައިރ ގަ ހުރި ގޯތިތަކު

ންނަށް ދެން ގޯތި ތަކުގަ މަދިރި އާލާވެ، މަދިރ ގެ އުދަގޫ ވަރަށް ޮބޑަށް ފޯރާކަން. މި މައްސަލާގަ ގޮތެއް ނިންމަން ަބލާ އިރުގަ އަޅުގަނޑުމެ

ރާ ފަރާތް ތަކެއްވެސް އެަބއުޅޭ. ދެން ގޯއްޗެއް ދެވި ރަޖިސްޓްރ  ނުކުފާހަގަ ކުރެވުނުނ  މ ގަ އެަބ އުޅޭ ތަފާތު ތިން ަބޔެއް. އެއ   

ވެސް އެތަން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ތަންތަންވެސް އެަބހުރި. ދެން އަދި އެަބ ހުރި މ ގަ މިހާރު މަރަޖިސްޓްރ  ކޮއްފަ އެހެން ނަ

އެހެންވ މަ ތިން ތިތަކުގަ ދިމާވެފަ.  ފަ ހުރި ގޯތިތަކުގަވެސް މިމައްސަލަ ަބއެއް ގޯ ށްއިމާރާތް ކުރަން ފަށާފަ ހުރި ގޯތިތަކާއި، އިމާރާތް ކޮ



 

6ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

ކޮ އިމާރާތް  ކުރުމަށް ހުށައަޅަނ . އެގޮތުން  އަމަލު  ގޮތަކަށް  ަބޔަކާ މެދު ތަފާތު  ަބހާލާގެން، ތިން  އަޅުގަނޑުމެން  ފައިވާ ށްަބޔަކަށް 

އިދުން އި އިންވެގެންވާ މަގުތައް ޤަވާށަޅަނ  ގޯއްޗާގޯތިތަކާއި، އިމާރާތް ކުރަމުން ދާ ގޯތި ތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ހު

ކުރުމަށް   މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމާއި އެކު އެފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ހުއްދަތަށް    2ސާފު ކުރަމުން ނުދާނަމަ ސާފު 

އިދުން ސާފުކޮށް ނ ، ޤަވާއަމަލު ކުރަޓާލުން. ގޯތި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ފަހު އިމާރާތް ނުކުރާ ގޯތިތަކާއި މެދު ސާފު ނުކުރާނަމަ  އްހު

ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ގޯތި ދޫކުރެވުނު އިރު ޝަރުތު   28ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާނަމަ ދިރި އުޅުމަށްޓަކައި ަބންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ  

ނުމުން އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުމަށް. ގޯތި ދިންލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމާ އެ ގޯތިތަށް ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް ނިޚިފައިވާ ކަމަކާއި  ށްކޮ

ގޮތަކ  ރަޖިސްޓް ހުށައަޅާ  މި  ކުރަން  އަމަލު  މެދު  ތަކާއި  ގޯތި  އެ  އުޅޭ.  އެބަ  ތަކެއް  ފަރާތް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  ރޭޝަންއެއް ނުހަދާ 

ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމާއި އެކު ގޯތި    2ޤަވައިދުން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެފަރާތްތަކުންވެސް ހަމަ  

މަސް ތެރޭގަ ގޯތި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަންކަން ނިންމަން ވާނެ. އެހެން   4ދިނުމަށް. އެހެންވ މަ  ނޯޓިސްއެއް  މަސް ދުވަހުގެ    4އިތުރަށް  

 ނަމަ އިދުން ސާފުކޮށް ނުބަލަހައްޓާ މަސް ދުވަސް ފަހުން ޤަވާ   2މަސް ތެރޭގަ އެތަންތަން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެ.    2ނަމަވެސް  

  ފައިވާ ގޯތި ބާތިލް ކުރުން.  ށް ގެވަޅު ބޭނުން ނުވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ަބލާ ދޫކޮރަޖިސްޓްރ  ނުކުރާނަމަ   އިމަސް ވާއިރަގަ 4އަދި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޕަލް ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ސިޕަލް ކޮމިޓ ން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު މުނިސިމިހާރު މުނި  .ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

ގޮތުން   ހައްލެއްގެ  އެކަމުގެ  ނުވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކިޔަމަން  އެންގުންތަކަށް  އަންގާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ކަންކަމާއި،  ކުރެވިދާނެ 

އެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމާއި އެއްކޮށް   ލ . އެހެންކަމުން މިހާރުށްފަރާތްތަކަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފާހަގަ ކޮ 

އެކަމުގަ އޮތް ގޮތެއް ަބލާލަން އަޅުގަނޑު ޭބނުންވޭ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރުމަށް   ޔާލުޚިމެންަބރުންގެ  

  ތު ހުޅުވާލަން.  ސަފުރު

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  

ދިރާސާ ކުރުމަށް   ގޭގެއާއި އިންވެގެން ހުރި މަގުތަކާއި ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުނުކުރާ މައްސަލަޕަލް ކޮމިޓ ން   ސިމުނި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ލަން ޭބނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ށްކޮގަ ފާހަ  . އަޅުގަނޑު މ ގަ ކުރެވޭވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއިދުއިފަހު އަމަލު ކުރުމަށް މިހާރު ހުށައަޅާފަ

މަސް ދުވަހުގެ   4މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއްދ ، އަދި ރަޖިސްޓްރ  ނުކޮށް ހުރި ފަރާތްތަކަށް    2މި ގޮތަށް ސާފުކުރުމަށް    ،ނުޤުތާއަކ 
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ތަށް ތަންފ ޡް އްކަންތަ ގޮތައް އަމަލު ކުރެވި މިމިނޯޓިސްއެއްދ . މި ގޮތަށް އަދި ލިޔެފަ ހުރި ކަމުގަ ވިއަސް މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު 

ހެދިފަ އޮތްކަމުގަ ވިއަސް އެ ތަންފ ޡް ކުރެވެމުން ނުދާ ކަމަށް ވަންޏާ   ،ކަމަކ . އުސޫލު ހެދުނަސް  ކުރެވިގެން ދިއުމަކ  އެންމެ މުހިއްމު

އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދަން އުޅޭ ލުއި ފަސޭހަތަކެއް، ނޫނ  މި ގެންނަން އުޅޭ ަބދަލުތަކެއް ގެނައުމުގަ ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތި ތަކެއް 

ފަ ށްއަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ގޯތިތަށް ރަޖިސްޓްރ  ކޮކ   ހުންނާނެ. އެހެންވ މަ މި ކަންތައްތަށް ތަންފ ޘް ކުރެވިގެން ދިއުމަ

ފައިވާ ކަމަކަށް ހިލާފުވެއްޖެ ށްއިމާރާތް ނުކުރާ ގޯތިތަކަށް އަމަލު ކުރަން ހުށައަޅާ ގޮތުގެ ތެރޭގަ އެަބއިން ގޯތި ދޫކުރި އިރު ޝަރުތު ކޮ

، ޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮއްލަން ޭބނުންވި އަޅުގަނޑު ނިސްަބތްވާ ދާއިރާކަމަށް ނިންމާ އެ ގޯތި ކައުންސިލަށް ނެގުމަށް އެަބ ހިމެނޭ. އަ

. އް ހުރި ގެތަ  ށްއިމާރާތް ނުކޮ  ކަމަކުއިރުދެކުނު ދާއިރާގަ ވަރަށް ަބއިވަރު ގެތަކެއް އެަބހުރި މި ގޮތަށް ދޫކުރެވި ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވި އެ

ގުޅިގެން ކުރުމާއި  އިމާރާތް  ވަށާގެން  ގެތަކުގަ  އެ  މ ހުން  އެހެންކަމުން މިހާރު  ތެރޭގަ.  މެދު  ތަނުގެ  އުޅޭ  ދިރި  މ ހުން  ހުރ   މި   

ކުރިމަތިވެ އަދި ހަމަ ހެދުމުގެ ސަަބުބން މ ހުންނަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތި ތަކެއް    ށް އެއްކޮ  ގައިއެތަންތަނުގަ ހެދިފަ މި ހުރި ވިނަތައް މަގު

 އާލާވާ މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެަބ ހިނގާ. އެހެންވ މަ ކަންތައްވެސް ހިނގާފަ. އެގޮތުން މަދިރި  އެގޮތައް ސިއްހ  ނުރައްކާތެރި

ގެ ތެރޭން ދޭންޖެހޭ މުއްދަތެއް ލަ ގޯތިތައްވެސް މި އުސޫލުހައަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއިދު ކުރެވޭ މިހާރު ހުށައަޅާފަވާ ގޮތަށް އެކަ

   ކުރަން.އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއިދު  ،ދިނުމަށް ފަހު އަލުން ކައުންސިލަށް ނެގުމާ މެދު

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ލަން ތިން ަބޔަކާއި ދޭތެރޭ ތަފާތު ތިން ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަސްލު މި ދެކެވެނ . ހާއްސަކޮން ށްމ ގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮ

ގެވަޅުތަށް މިހާރު ގޮސް ބަލާލާ އިރުވެސް އެތަނުން ގެވަޅެއް އޮތްކަންވެސް ނޭގޭ ވަރަށް ޖަންގަލިވެފަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަޖިސްޓްރ  ނުކުރާ  

ފަ ހުރި ތަންތަނެއް ށްޏާ އެއ  ވަލު ތެރޭގަ ހުރި ިބމެއް، އެއްވެސް އިރެއްގަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސާފު ކޮތ . އަނެއްހެން ބުނަންއޮއެ

. މަސް ދިނ މާ އެއ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ނުވެދާނެހެން  2ނޫން. އެހެން ވުމުން އަޅުގަނޑު މި ހިތަށް އަރަނ  އެ ގޯތިތަކަށް  

ފަ ހުރި ތަނެއް ށްކޮ  ރަޖިސްޓްރ   ، ދެން ހުރ . ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމުގެ ތެރޭގަވެސް  ރި ތަންތަންފަ ހުށްވެސް ވަރަކަށް ސާފުކޮ މެއެއ  ކޮން

ކުރެވިފަ ހުރި   ސާފު  އެއްފަހަރު ނޫނ  ދެފަހަރު ނަމަވެސްކޮންމެވެސް އިރެއްގަ    ށްމި ގޮތަ  ،ފަ ކަންމުޑި އަޅާށްވެސް ސާފުކޮއްޔާވެއްޖެ

. ހުރެދާނެ  ދެން ހުރި ތަންތަނާ ސާފު ކުރުމަގަ ފަހަރެއްގަ އުނދަގޫ ކަމެއް  އި،ތަންތަން ދެން ހުރ . އެހެން ނަމަވެސް އެތަންތަނާ

ވިސްނުން ގެންގުޅުން އެއ  ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭ   ދަތެއް އެތަން ތަނަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ އްމަސް ދުވަހަ ވުރެން ދިގު މު  2އެހެންވ މާ  

 . ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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އެދިލެއްވި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލް   ލައްވަންގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިފުރުސަތުފުރަތަމަ  މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި  

. އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް އިތުރަށް އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގެ މަދަށް ފުރުސަތު މި ވަނި އެރުވިފަޙްމެންަބރ އަ

 މުހިންމު ކަމުންނާއި، މި މައްސަލާގެ ޚައްސާސްކަމުން އަޅުގަނޑު އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނަން. 

 ފުރުސަތު    ވަނަ ދެ 

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

ލަން ބޭނުން. ފިޒިކަލ  އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ަބލާފަ މި ަބދަލުތަށް ކޮމިޓ  މަރުހަލާގަ ނިންމާފަ ށްއަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެއްޗެއް ފާހަގަކޮ

ގަސްތައްވެސް ނަގަން މި ހުރ . އަޅުގަނޑުމެން ސާފު ކުރުން މި މާނަ ކުރަނ  ކޮން ގޮތަކަށްތޯ. ވިނަ ނޮޅާ ސާފު ކުރުންތޯ ނޫނ   

އްވެސް ވަރަކަށް މަގު ފާރު ނޫނ  ގޯތިން ޭބރުގަ ފާރު ކައިރ ގަ ގަސް އިންދާ ޖެހޭނެތޯ. ހާއްސަކޮން މ ގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށްޓަކ  އެ

ވުމުގެ އެއްކަންތައްމ  ފާރު ކައިރ ގަ ގަސް އިންދާ އެހެންވުމުގެ ސަަބުބން އުޅުން ރަށެއް ނޫން. މި ފަހަކުން އައިސް މި ރަށް ގޮނޑު

ގަ  ންަބއެއް ފަރާތްތަކުން ވިނަވެސް ނުނޮޅަ ސް އިންދާ ގޮނޑަކަށް ވާތަން ފެނި. އެހެންވ މާ ސާފު ކުރުން އެއްަބއި ގޭ ކައިރ ގައި 

ކަމުގައި ބެލެވޭނ  މ ހުން ދިރި އުޅޭ ގެވެސް އަދި މ ހުން ދިރި ނޫޅޭ ގެ ވިއަސް ސާފު ކުރުން ކަމުގައި ބަލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  

 14ންގަލި ހުރި ކަމަށް ފާހަގަވޭ. ިބމާ ެބހޭ ޤާނޫނުގެ  އާއި ގަހާ ހުރެގެން ނުވާނެ މަގުފާރު ކައިރ . ވަރަށް ޮބޑަށް ދެގެ ދޭތެރޭ ޖަ  ވިނަ

އިދުގަވެސް ވަރަށް ސާފުކޮން އެަބ އިނދޭ މި ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރަންޏާ  ވަނަ މާއްދާގަވެސް ހަމަ އެަބ އިނދޭ ގޯތި ނެގޭނެ ކަމަށް، ޤަވާ

ލަސްވެއްޖެ ކަމެއް. ދެން ކުޅުދުއްފުށްޓަކ    އަދި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް. އެހެންވ މަ މ  މިހާރު ކުރަން  ގޯތި ނެގޭނެ ކަމަށް

ރަށު   ށްއަހަރު ވަންދެން މިގޮތަ  30އަހަރު ނޫނ     15ޯބހިޔާވަހި ކަމަށް ޭބނުންވެފަ އެތައް ރައްޔިތުންތަކެއް ތިިބ ރަށެއް. މި ގޮތަށް  

ށް ަބދަލުވެފަ. އެހެން ވުމުން ރަށު ތެރޭގަ ހުސް ބިންތަކައް ނުއެއް ެބހެއްޓޭނެ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އޮތ  ސިޓ  އަކަ

އެހެންވ މާ އެގޮތައް ފެންނާތ  ކޮމިޓ  މަރުހަލާގަވެސް މި ހުށަހެޅުންތައް ރަގަޅުވާން.    ކުރިއަށް ވުރެން  ތެރޭގެ އާންމު ހާލަތުވެސް އެަބ ޖެހޭ

 ޝުކުރިއްޔާ.   މި ގޮތަށް މި ގެންނަން ޖެހުނ .

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  

ލި ށްމަދު ފާހަގަކޮޙްލަން ޭބނުންވޭ. ކުރިން ކައުންސިލް މެންަބރ އަށްޗެއް ފާހަގަ ކޮއަޅުގަނޑުވެސް ދެތިން އެއް   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ށް ގޮތަ ފު ކުރުމަށް ަބއެއް ކަހަލަ ގޮތްތެރޭގަ ސާމަސް ދުވަސް    2މަދު ދަންނަވާފަ މި އިނ   ޙްތަކާއި ެބހޭ ގޮތުން. އޭރު އަޔާލުޚިަބއެއް  

ށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އިމާރާތެއް ނުކުރެވި، ނޫނ  ވިއްޔާ ރަޖިސްޓްރ  ނުކުރެވި، ވަށާ ފާރުވެސް ނުރޭނި ޖަންގައްޔެއް ގޮތަށް އޮތް ތަންތަނަ

މަސް ދުވަސް ތެރޭގަ ސާފު އެއްކޮން ނިންމާލުމަށް   2ދަތަކަށް ވެދާނޭ. އަޅުގަނޑަށް ޮބޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނ   އްމަސް ދުވަހަކ  ކުޑަ މު  2
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ޮބޑަށް  ވު މު  2ރެން  އެކަށ ގެންވާ  ވަރަށް  އެއ   ފަށަން  ތެރޭ ސާފުކުރަން  އެ  އްމަސް  މިސާލަކަށް  ދުވަހުގެ   2ދަތެއްކަމަށް.  މަސް 

ދ ފިއްޔާ އަނެއްކާވެސް ސާފު ނުކޮށް ދިގު ދަންމާލަން އެަބދެވޭ ފުރުސަތެއް.   6މަސް ދުވަސް ނޫނ     4ަބދަލުގައި   މަސް ދުވަސް 

މަސް ދުވަސް ތެރޭ ސާފު ކުރަން ފަށާ ގޮތަށް އަދި ނުނިމުނު   2ާބއްވަ މިހާރު ހުށައެޅިފަ އޮތް ގޮތަށް  އެހެން ކަމުން އެގޮތައް ނު 

ޞޫލްގެ ތެރޭން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެހެން.  އުއިނިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މި ކަމުގަވިއަސް އަމަލ  ގޮތުން އެމަސައްކަތް ފެށިފައިން ކަމުގަ

މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށް   2ތައް ހުރި ތަންތަނަށްވެސް  އެހެންވ މަ މ ގަ މުހިއްމު ކަމަކ  އެގޮ

 ލަން ބޭނުން ވަނ . ޝުކުރިއްޔާ.ށް ފާހަގަކޮ އްއަޅުގަނޑަށް ގަޫބލު ކުރެވެނ . އެހެން ވުމުން އެކަންތަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙް 

އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދު ކުރަން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. އަޅުގަނޑަށްވެސް ޮބޑަށް ފެންނަނ     ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ރަޖިސްޓްރ   މަސް ތެރޭ  4  މަހަށް، ދެން  2ކަތް ފެށުމަށް  އްރަޖިސްޓްރ  ނުކޮށް އެއްކޮން ޖަންގައްޔެއްހެން ހުރި ތަންތަނަށް މަސަ

ފަ ނެތ މަ އެއ  ށްޖިސްޓްރ  ކުރުމާއި ދޭތެރޭގަ ދެން އެއްވެސް މެންަބރަކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ފާހަގަކޮހުށައަޅާފަ މި އޮތ . ރަކުރުމަށް  

 ، މަސް ތެރޭގަ އެތަން ސާފުކޮށް  4މަހާއި    2ދަތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް މި ފާހަގަ ކުރަނ . ދެން އެހެންވ މަ  އްހަމަ އެކަށިގެންވާ މު

ރަޖިސްޓްރޭ  4 އެތަން  ކުރިން  ގޮތަކ  މަސްވުމުގެ  ރަނގަޅުވާނެ  އެންމެ  ގޮތުގަ  ހ ވާ  އަޅުގަނޑަށް  އެއ   ހުށައެޅުމަށް.  އަށް  ޝަން 

އް ތަންތަނަކ  އަސްލު ޖަންގަލ ގެ އިތުރުން ވަރަށް ހަމަ އަޑިކޮން ހުރި ތަންތަން. މިހާރުވެސް ޗަކަކޮން އެ އެފަރާތްތަކަށް. މި ދަންނަވާ ަބ

ހުރި ތަންތައް ކަމަށް ވާތި ވ މަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ށްންތަން. އެހެންވ މަ މިގޮތަ، ދިޔަވަރު ޮބޑުވާ އިރު ފެން ހެދޭ ތަހުރި ތަންތަން 

 ށް އެތަން ސާފު ކުރާއިރު ވެލި އެޅުމާއި، މި ކަންކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެކަން ޮބޑަށް ލަފާ ކުރެވޭތ  ޮބޑު މަސައްކަތެއް ގޮތަ

 ކުރިން ސާފުކޮށްފަ ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ހުށައަޅާ ގޮތަށް މި ނިންމުން ރަނގަޅު މަސް ވުމުގެ  4  އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނ . ޢެންވ މާ

ކަމަށް. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދައުރުގަ މި ކޮޅަށް ހޮވުމަށްފަހު އެންމެ 

އްމ . އަޅުގަނޑަށް ފުދޭވަރެއް ގިނައިން އެކި ދާއިރާ ތަކުން ގިނަ ކޯލްތަކެއް ކުވާއެޝަހުންނާނެ  ގިނަ ކޯލްތަކެއް މެންަބރުންނަށް އާއިސްފަ  

ކަމެއްގެ ދ ގެން، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދ ގެން ކުރަން ޖެހޭނެ  ކަމެއް  އެަބހުރި. މިކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ހާއްސަ    ފައައިސް

މި ގޮތަށް    ށައަޅާފަ ހުރި ހުށަހެޅުންތަކަށް އިތުރަށް މެންަބރުން ވިސްނަވާގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވ މަ ކޮމިޓ ން މިހު

ގާ މ ތި ފާސްކޮށްލަ ދިނުމަކ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ރިކުއެސްޓެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެނ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ ރައްޔިތުންނަކ  މިހެން އަން 

އަޅުގަނޑުމެން   މިގޮތަށް  ވުމުން  އެހެންކަމަށް  ރަށެއް.  ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތުންތަކެއް  ބޯލަނާބ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މ ތި އެންގުންތަކަށް 

ދުއްފުށި ސިޓ  އަކ  ވަރަށް ރ ތި ތަނަކަށް ވެގެން ދާނެ ފާސްކޮށްފަ މި އެންގުންތަށް އަންގައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަނ  މި ކުޅު

                             މަންޒަރު، އެހެންވުމުން އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ 
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 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ވަނ  ފުރުސަތު އެރިވިފަ. ދެން އެޖެންޑާގަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުގަ ަބހުސްއަށް އެދިލެއްވި  

ހުށައެޅުމެއް އަޅުގަނޑަށް ފަހުރި ކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތަށް  ށްޕަލް ކޮމިޓ ން ފާހަގަ ކޮސިހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތަށް މިހާރު މުނި

މަހާއި ސާފުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން. ދެން އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ވާކަމަށްވާނަމަ ޑެޕިއުޓ    4މަހާއި    2ފާހަގަވާ ހުށައެޅުމެއް މި އިނ   

 ލަ ދިނުމަށް އެދެން.  ށްއެހެންކަމުން އެ ސާފުކޮ މޭޔަރ ގެ ވާހަކައިގަ އެހާ ސާފެއްނުވި ހުށައެޅުމެއްކަމެއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކު 

 ހުށައެޅުމެއްނޫން ހުށައެޅ ކ ، އެއ  ހަމަ އޮތްގޮތަށް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޕަލް ކޮމިޓ ން ނިންމާފަ ހުރި ކަންތަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ސިއެހެންކަމުން އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނ  މިހާރު މުނި

މަސް    4މަހާއި    2މަސް އޮތްތަން،    2މަހާއި ދޭތެރެއަށް ަބދަލުކުރުން. ކުރިން    4މަހާއި    2އިތުރަށް ހުށައެޅިގެން މި ދިޔައ . އެއ   

 ލަ ދިނުމަށް އެދެން.  ހުށައެޅުން ސާފުވާނެ ގޮތަށް ހުށައަޅާ ދުވަސްތެރޭ ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ަބދަލު  މި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށް  ހުށައަޅާފައިން  އަމަލުކުރަން  ގޯތިތަކާއިމެދު  ނުކުރާ  ރަޖިސްޓްރ   މިހާރު  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަ ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ހުށައަޅަން. މިހާރު މި އިންގޮތުން ށްމަހުގެ ދޭތެރެއެއް ދޭން. އެދޭތެރެ ތެރޭގަ ސާފުކޮ  4މަހާއި    2ގެންނަން.  

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ސާފުކުރެވެންވާނޭ.    2މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް މި އިންނަނ  ދޭން ސާފުކުރުމަށް. އެހެންވުމުން    2ވެއްޖެއްޔާ  

 ސާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ހުށައެޅުމަށް.  ދެމެދު މަހާ 4މަހާއި  2މަސް ތެރޭގަ ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވެންވާނޭ. އެހެންވ މާ  4ދެން 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

އިސްލާހެއް. އިތުރު އިސްލާހެއް އިތުރު މާއްދާއަކަށް އައިކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންކަމުން   ށްއެހެންކަމުން އެ ޕޮއިންޓަ

ޕަލް ކޮމިޓ ން އެހުށައަޅާފަ އޮތްގޮތަށް، އުސޫލެއް ކަންނޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭނ  ރަސްމ ކޮން ކައުންސިލްގެ ސިމުނި

ކައުންސިލްއިން   ށްކޮއް ވޯޓަކަށް އަހާނަން މި އުސޫލު އެއަޅުގަނޑު   އެހެންކަމުން ފަހުން މި ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް  އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭން.  

މަށް ހުށައެޅުމަށް. އެގޮތަށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރު  ރުމަށް ފަހުމަހުގެ ތެރޭގަ ސާފުކު  4މަހާއި    2މަސް އޮތްތަން،    2މުގެ ކުރިން.  ފާސްކުރު

 ަބދަލުކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  
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 މެންަބރުން 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

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ޤަވައިދުން ސާފުކޮށް މިހާރު ރަޖިސްޓްރ  ނުކުރާ ގޯތިތަކާއިމެދު  މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  05  

ފެންނަކަމަށް  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން 4މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމާއެކު، ގޯތި ރެޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް  2ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެފާސްވިކަމުގައި 

 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ޔާސަތުން ރި 

ޕަލް ކޮމިޓ ން އެނިންމި ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މައްދާތަކެއް އަދި ފިޔަވަޅުތަކެއް ހިމެނޭ ސިމި އުސޫލު މުނި   ށްމިހާރު އެއްކޮ

 ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ގޮތަށް ތަންފ ޒް ކުރުމަށް
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 ދެއްވިގޮތް މެންަބރުން ވޯޓް 

 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 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .5

ފާސްވިކަމުގައި  ޕަލް ކޮމިޓ ން ހުށައަޅާފައި އިން ގޮތަށްސިމުނިމެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    05       

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

     03  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  އޮޑި ހަރުގެ ބިމުގެ   266-D/INDIV/2021/34(AGR) އެގްރިމެންޓް ނަންބަރު:  •

 .އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ސިޓ  ހިއްސާ ކޮށްލާނަން އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ނ ލް/ ހދ ކުޅުދުއްފުށި. 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލަށް،  

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

މަސްދުވަހުގެ   4އަޅުގަނޑު ބަންނަ އޮޑިއަށް ދޫ ކުރެވިފައިވާ ހަރުގޭގެ މުއްދަތުވަނ  ހަމަވެފައެވެ. އޮޑި ަބންދެ ނުނިމޭތ ވެ އިތުރު  

 މުއްދަތަކަށް އެގްރ މަންޓް އާކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 މުޙައްމަދު ޙަލ މް  

މަސްދުވަހަށް   4ކުން ފެށިގެން އިތުރު    7ގެ ނިޔަލަށް.    2021ނޮވެމަްބރ    7ކަށް.  7މި ހަރުގޭގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި މިއިނ  ނޮވެމްަބރ  

ފޫޓް ގެ ހަރުގެއެއް. މިހާރު ހަރުގެ ތަކުގެ ތެރެއިން   80ފޫޓް    43މި އެދެނ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އޮޑި ނުނިމޭތ ވެ. މި ހަރުގެއަކ   

އުތުރަށް ހުރި ހަރުގެ. ކުއްޔަށް ހިފާފަ އިން ފަރާތެއް ގޮތަށް މި އިންނަނ  މުޙައްމަދު ޙަލ މް ގ.ދުންފިނިގެ/ ކ.މާލެ.  އެހެން  އެންމެ

މެންަބރުންނަށް  ބޭނުން  ަބއިވެރިވާން  ަބހުސްގައި  އެޖެންޑާގެ  މި  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  އެދިލެއްވުމަށް  އިން  އެދިލައްވާފައި  މި  ކަމުން 

 ވާލަން. ފުރުސަތު ހުޅު

 ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރެއް ނެތްނަމަ، ހަރުގެ ކުއްޔަށް ނެންގެވި ފަރާތުން އެދިލައްވާފައި އިން

 މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަ  4އަށް  1.20ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އަދި މިހާރު ރަށުން ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި  

 ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ހުޅުވާލަން. 

 މެންަބރުން 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 



 

14ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

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

 ރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއި .5

ހަރުގެ ކުއްޔަށް ނެންގެވި ފަރާތުން އެދިލައްވާފައި އިން ގޮތަށް މުއްދަތު މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     05     

ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި މަސް    4އަށް  1.20އިތުރުކުރުމަށް އަދި މިހާރު ރަށުން ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކުލި  

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 04  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މ ޓަރގެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ    x 7.4 7.4މ ޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް    35އުރ ދޫއިން   •

 އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

   ފޮނުވާފައި އިން ސިޓ  ހިއްސާކޮށްލާނަން.އަކަ މ ޓަރު. ދެން އުރ ދޫއިން  54.76އެިބމުގެ ޮބޑު މިނަކ  

ޓުގައި މި ކުންފުނ ގެ މުވާޞަލާތ  ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މިސިޓ އާއިއެކު މިވާ ޗާ

ސަރަޙައްދުގައި   ޖެހުމަށްޓަކައި    35ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ޓަވަރެއް  ިބން މ ޓަރ   7.4x7.4މ ޓަރގެ  ކަނޑައަޅައިދެއްވާ،  ިބމެއް  ގެ 

  އިެބހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މި ކުންފުންޏަށް މިިބން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވެވުން އެދި ދެންނެވ މެވެ.ދޫކުރުމާ

ފާހަގަކޮށްފަ މިއިނ  ރަންދޯދ ގެ ދެކުން އިން ސަރަހައްދު، އެއ  ހިރަފުސް ދަނޑަށްދާން އެޭބފުޅުން ިބން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގަ  

ޑާގެ ަބހުސް އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރިޢާސަތުން ހުށައަޅުންވަން ޭބނުންވާ ގޮތެއް އެަބއިން. އެގޮތަކ  އެ އިންނަ ރަތްވިލާ ގޯޅި. މި އެޖެން
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އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭނެފަދަ ސަރަހައްދެއްތޯ ޗެކްކޮށް ޕަލް ކޮމިޓ ން ަބލާ އެސަރަހައްދަކ   ސިއެދިލައްވާފައިން ސަރަހައްދު އިތުރަށް މުނި

ނުނ  ދެން އެސަހައްދުން އެފަދަ ކަމަކަށް ދެވޭނެ އެހެން ތަނެއް އިންތޯ ޗެކްކޮށް ެބލުމަށްފަހު އަލުން ިބން ކަނޑައެޅުމަށް އެޖެންޑާ 

ނަން މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަން މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު  

 ފާހަގަކުރުމަށް.   

 ފުރުސަތު  ފުރަތަމަ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   

 ަބލާ ކަމަށް ވަންޏާ  އެދިފަ، ފޫޓުންމ ޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް މި އިނ   35ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އުރ ދޫއިން  

އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަ އަކަފޫޓް މި އޮތ  އެދިފަ. މިހާރު އެދިފަ މި އޮތް މެޕްގަ ވަކިތަނަކަށް ރިކްއެސްޓް ކުރައްވާފަ މި އޮތ .  720

އެިބ ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުމުގެ  ިބމަކަށް  ވަކި  ޖެހޭކަމަށް  ދިރާސާކުރަން  އިތުރަށް  އަދި  އެވިދާޅުވާ ކުރެވުނ   އެޭބފުޅުން  މަކ  

އެކަށ ގެންވާ  އެންމެ  ހިތްހަމަޖެހޭ  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަން  މަސައްކަތެއް  މިކަހަލަ  އެިބމަކ   ތަނެއްތޯ ނޫނ   ލިޭބ  އަކަފޫޓް 

ކަމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން   ނޫނ  އެއަށްވުރެން ރަގަޅު އެހެން ިބމެއް މިކަމަށް ހާއްސަ ކުރަން އެަބއިންތޯ. މިކަންކަމަކ  މިކަހަލަތަނެއްތޯ  

ޕަލް ކޮމިޓ ން ސިސަތުން ހުށައެޅި ގޮތަށް މުނިޔާއަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންކަމުން ރި

 އިތުރަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއ ދު ކުރެވޭ. 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

އި ަބހުސްއަށް އިތުރު މެންަބރެއް އެދިލައްވާފަވެސް ނެތުމާއި އެކު މިހާރު މި ހުށައެޅުން ގޮތަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ 

ން ކަމަށްވާނަމަ ޕަލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފަ އެިބން ދެވެން އިންތޯ ެބލުމަށްފަހު އަދި އެހެންނޫސިވާތ ، އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ، މުނި

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް އެސަރަހައްދު އިތުރު ތަނެއް އެކަމަށް ކަނޑާ އެޅެ ން އިންތޯ ަބލާފަ އަލުން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް 

 ދިނުމަށް އެދެން. 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް   

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 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

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

މ ޓަރގެ   x 7.4 7.4ރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް  މ ޓަ  35އުރ ދޫއިން  މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     05     

ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޓ ސިމުނި  ިބމެއް  ެބލުމަށްފަހު  ޕަލް  ކުރުމަށް  އިން  އެޖެންޑާ  ފާސްވިކަމުގައި  އަލުން  ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް 

   ނިންމެވިއެވެ.

 

   05  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ޑިސްއެބިލިޓ  ގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމ  ގޮތުން  މޯލްޑިވްސް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް ވިތް     •

ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން  

 އަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.   "2021  ޕް "މެޑިކަލް ކޭމް 

 ޅު ދެއްކެވި ވާހަކަފު   ރިޔާސަތުން 
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ރާވަމުންދާ ކޭމްޕެއް،   ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  މޯލްޑިވްސް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓ  ގެ ފަރާތުންޕަކ   ކޭމްމި  

ޕާޓްނާވެގެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމެއް ލިިބފަ މި އޮތ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބއިވެރިވުމާއި އެކު އަދި އަޅުގަނޑުމެން  

ށް. މި ކޭމްޕުގަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު އެފަރާތްތަކަށް މިކަން ކުޅުދުއްފުށ ގަ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަ

ޕޭޝަނަލް އު އޮކި  ވޭ. މި ކޭމްޕުގަ އިންޑިއާއިންއިއެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ  އްދުމަތްތަޚިބޭނުންވާ ތެރަޕ  ނުވަތަ ސިއްހ   

އޮކި ހިއަރިން ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓަކާއި  ނަލްޕޭޝަންއުތެރަޕިސްޓަކާއި،  ދުާބއިން ސްޕ ޗް  އަދި  ޑޮކްޓަރެއް  ހާއްސަ  ކަށ ގެ  ކުޑަކުދިންގެ   ،

ޕިސްޓަކާއި، ތެރަޕިސްޓެއް ގެނައުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ޭބރިގެ ޭބފުޅުންގެ އިތުރަށް ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ފިޒިއޮތެރަ

އެހެންކަމުން އެޝޯސިއޭޝަނުން ޕާޓްނާވާން އޮމޭގާ މެޑިކަލްގެ ފަރާތުން ޑެންޓިސްޓެއް މި ކޭމްޕަގައި ަބއިވެރިވުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ.  

އަޅުގަނޑުމެން މްޕް ހިންގާނެ ތަނެއް  ރަދު. އަނެއްކަމަކ  ކޭޚަޭބފުޅުންގެ ކެއުމުގެ    12ދެތިން ކަމެއް އެދިލައްވާފަ މި އޮތ . އެއްކަމަކ   

. ހުޅުވާލާނަން  ގެ ފުރުސަތަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނ  އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް  އްހަމަޖެއްސުން. މި ދެކަންތަ

ފާސްކުރަންވެސް ޖެހޭނެ.  ރަދު ކުރަންޏާ ކައުންސިލުން  ޚަރަދު ހިނގާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން  ޚަހުޅުވާލާއިރުގަ މިދެ ކަންތަކަކ ވެސް  

ޮބޑަށް ރިޢާ  އެކަމަށް  ަބހުސްގަ ފާހަގަކޮޔަތްއެހެންވ މަ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ  ށްކޮށް  ވަރަކަޚަލަ ދިނުމަށް އެދެން  ކަން ށްރަދާ، ކިހާ 

މެން ކުރަން ޖެހޭނ  ރަދު ފާސްކުރާކަމުގަ ވަނ ނަމަ އަޅުގަނޑުޚަރަދެއް ކުރާއިރު ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް އަޅުގަނޑުމެން ކެއުމުގެ  ޚަކުރާނ .  

ޤާނޫ މާލިއްޔަތު  އެ  ދައުލަތުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ކުރުމަށް.  ޚަނާ  ރޭޓްތަކުން  ކުރެވޭ  ަބހުސްގައި ރަދުތައް  އެޖެންޑާގައި  މި 

 ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

   ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  

 އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް، ކުޅުދުއްފުށ   އިން ކަމެއް.  ގަ ހިމަނާފަމިކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

މިހާރު ގޮތުގައި  ޕްރޮގްރާމެއްގެ  މުހިއްމުވާނެ  ވަރަށް  ކައުންސިލަށްވެސް  އައިޑެންޓިފައިސިޓ   އެގޮތުން   ޑްވެސް  ޕްރޮގްރާމެއްމ . 

 އްޔާގެންދަން ޭބނުންވެއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެން ސިޓ  ކައުންސިލުން ކުރިއަށް  ،ރޮގްރާމްޕުއް. މިޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭންގަ ހިމަނާފަހުރި ޕްރޮގްރާމެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކ ގާނެ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ފުރުސަތަނރަދުތަކެއް ހިޚަމ ވަރަށް ޮބޑު 

 ރަދެއް ޚަ  އްޖެހިޖެ  އޮޕޮޗިއުނިޓ އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ކައުންސިލުން ކުރަން  ލިޭބ ވަރަށް ޮބޑު

ދެކެނ .   އްޔާވެއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުގަ  ކޮށްގެންވެސް 

ހަމަ ފާހަގަކޮ އުޅޭ ރަށެއްކަން. އެހެންކަމުން ށްއެގޮތަށް  ކުދިންތަކެއް  ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ  ކުޅުދުއްފުށްޓަކ  ހާއްސަ އެހ އަށް  ލަން 
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މުހިއްމު  މިކޮ ވަރަށް  މިހާރުވެސް  ޕްރޮގްރާމްތައް  މިކަހަލަ  ޑައިގްނޯޅަށް  މިހާރުވެސް  ފަރާތްތަކުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސް  އަދި 

ހެދޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް   ، މިކަމަށްކުރަމުން  އްރިކްއެސްޓްތަ  ހުރި ތެރަޕ ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އެދަނ  އެކުރުމާއި، މިހެން

ކަންތަކުރެވެ ހުރި  މައްން  ގުޅަ  .ކުރެވި  ވަރާޝްތަކާއި  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ވަރަށް އެދަނ .    މުންމިހާރުވެސް  މިކަމަކ   އެހެންވ މާ 

ގަޅު ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. ނމުހިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގަ ދެކިގެން މިކަމަށް ރަ

 . ޝުކުރިއްޔާ.  އެސްޓިމޭޓެޑް ަބޖެޓެއް ހަދާ ހެޔޮވަރެއްގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަކ  މިކަމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަ ދެކެން

   ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަބއިވެރިވާން   ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓ  ގެ ފަރާތުންމްޕެއް،  ކޭޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިފަދަ   

ލިިބފަ މިއޮތް ފުރުސަތުގެ ޭބނުން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފެނޭ. މިހާރު މިރަށުގަވެސް ތިިބ ހާއްސަ އެހ އަށް ޭބނުންވާ 

އް އެމިރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލްއިން ަބ  މާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުން މިދަނ .   ކަށްތަކުން ޑައިގްނޮސް ކުރުމަށާއި، އެކިކަހަލަ ތެރަޕ ސްތަފަރާތް

ކޭމްޕް ބޭނުންވާ ތެރަޕ ސްތައް މި މެޑިކަލް  އިތުރަށް  އަދި  ކަމަށް  ޮބޑެތި   ކަށްތެރޭން ހިމެނޭ ތެރަޕ ސްތަ  ލިބެންހުރި  މާލެ ދިއުމަށް 

ތަކަށް މާލެ އްލަ ކަންތަހައަހަރު ތެރޭގަ، ކޮވިޑްގެ ތެރޭގަ މިކަ  2މި އޮތ . ވޭތުވެ ދިޔަ  ތަކެއް އުފުލަންޖެހިފަ  ލ ފު ޮބޑެތި ތަކުރަދުތަކާއި  ޚަ

އެއްޗެހި ނުދެވި އެަބވޭ. އެންވ މަ އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެނޭ މި މެޑިކަލް ކޭމްޕްގަ   އޮތް ފަރާތްތަކަށް އެބޭނުންވާ ތެރަޕ ތަކާއި  ނުދެވިފަ

ކުރުމަށް  ޚަކައުންސިލުން   ތައްޔާރު  ސައިޓް  ކޭމްޕް  މި  ފުޑްއަށާއި،  ކުރުމަށް.  އޮތ .  ޚަރަދު  މި  އެދިފަ  ފުޑްގެ ރަދަށް  އެހެންވ މަ 

           ށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަނ . ރަދެއް ކުރުމަޚަތަކަށްވެސް ހަމަ ަބޖެޓްގެ ތެރޭގަ އޮތް އްކަންތަ

       

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިފަދަ ގޮތަކަށް މި ފުރުސަތު ފަހިވިކަމަށްޓަކާ   އެކްޓިވިޓ އެއް  ގަ ހިމެނޭމެން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭންނޑުވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، އަޅުގަ 

ރައްޔިތުންނަށް   ނަގާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެޑްވާންޓޭޖް  ފުރިހަމަ  އެންމެ  މ ގަ  އޮތްފަހި ޚިއަޅުގަނޑުމެން  މި  ލިިބފަ  ފޯރުކޮށްދޭން  ދުމަތް 

ހިފަންވާނެކަ އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން  އަޅުގަ  މަށްފުރުސަތުގެ  އެހެންކަމުން  މިދެކެނ .  ޤަޫބލުއަޅުގަނޑު  މި  ަބހުސްގަ   ނޑު  ކުރަނ  

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޙްަބއިވެރިވެވަޑައިގެން މެންަބރ އަ މިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއިން   އިފި،ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވަމަދުވެސް އަދި 

 ށް ރަދަޚަވާނެ. ކެއުމުގެ  ފާސްކޮށްލަން  އްރަކާތަޙަރަދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް. މިހާރު އެސްޓިމޭޓެޑް ަބޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން މި  ޚަ

ދެވެން މާލިއްޔަތު ރުފިޔާ، އެއ  ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން    )ާބރަ ހާސް(  12000.00އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަ މި އިންނަނ   



 

19ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 ( )ާބރަ ހާސް  12000.00،  ދުވަހަށް ަބހާއިރު    5މ ހުންނަށް    12ރުފިޔާ ކަމަށް ވާތ ،    )ދުއިސައްތަ(  200.00ގާނުނުގަ މިއޮންނަނ   

ރުފިޔާ. ދެން މިއިންނަނ  ކޭމްޕް ސައިޓް އެރޭންޖް ކުރުން. ޮބޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޭމްޕް ސައިޓެއްގެ ގޮތުގަ ހެދެން އެަބއިން 

ނުގެ ތަކޮވިޑް ފެސިލިޓ  ގޮތަށް ޭބނުންކުރިތަން. ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ އެތަން ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ. އެހެން ނޫންކަމަށް ވާނަމަ އެ

ސް ދަތިކަމެއް އެރޭންޖް ކުރުމަގަ ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ އަމ ރު އަމ ން ސްކޫލްގެ އެ އިމާރާތްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސޭނެ. އެއްވެ

ކަހަލަ   އްއެރަދެއް ނުދާނެ. ނަމަވެސް ަބޚަސިލިޓ  ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އިތުރަށް ރެންޓެއްވިއަސް އަދި އެހެންކަހަލަ  ފެއެ

ތައްވެސް އަންނާނެ. އަދި އް. އެއ  ޕިކަޕް ދަތުރު އެކަހަލަ ކަންތަރަދުތައް މިކަހަލަ ކަމެއް އެރޭންޖް ކުރާއިރުގަ ކުރަންޖެހޭނެޚަކުދިކުދި 

 )ވިހި ހާސް(   20000.00ހުށައަޅާ ަބޖެޓްއަކ     ނާއި، މިކަންތައްވެސް އަންނާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިންޭބފުންނަށް ވެލްކަމިއެ

ހުޅުވާލާކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތެއް   ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް މިކަމަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ަބހުސްއަށް ފުރުސަތައް

 20000.00ށް  މަމިކަގޮތައް ވޯޓްދެއްވުމާއި އެކުއެކ ގަ  މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ އެ  ން.ނުކުރަ

ޔާލެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ ނޫނ  އެަބޖެޓް ކުޑަ ޚިއިތުރު    ށް. އަޅުގަނޑު މި ހުށައެޅި ަބޖެޓަ ންރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅު  )ވިހި ހާސް(  

އަދި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ދޭން ޭބނުން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު  ނުނ  ޮބޑު ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް އެއްޗެއް ުބނުމުގެ ފުރުސަތު  

 އެއްޗެއް ފާހަގަކުރަން ޭބނުންވާނަމަ އެ ފުރުސަތު އަރުވަން. މި ަބޖެޓާއިމެދު 

ންަބރެއް އިތުރު ހިޔާލެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. މިކަންތައް އެއްވެސް މެ

 ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓަށް ހުޅުވާލުން. )ވިހި ހާސް( ރުފިޔާގެ ކައުންސިލްއިން ކަނޑައެޅުމަށް    20000.00ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި  

 ދެއްވިގޮތް މެންަބރުން ވޯޓް 

 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 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

20ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

މޯލްޑިވްސް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓ  ގެ  ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   މެންަބރުންވެސް  05     

ގެ ފަރާތުން ަބއިނަލްއަޤްވާމ  ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކު

ރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލްއިން  ޚަ)ވިހި ހާސް( ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް  20000.00ގެންދިއުމަށާއި    ކުރިއަށް  "2021ތެރެއިން "މެޑިކަލް ކޭމްޕް  

   ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 އްދަލ ވ ން ނިންމ ން ބަ 

ވ     2021  ނޮވެމްަބރ  17ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  26ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09.57ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ރަބ ޢުލްޢާހިރު 12

 2021 ނޮވެމްަބރ 17

 ޢަލ هللا ނަސްރުކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސޯސިއޭޓް   ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 


