
 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ނޮވެމްަބރ   28ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    28  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  13:12ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ފައިނޭންޝިއަލް ްޕލޭން ފާސްކުރުން. ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤ ގެ ްޕލޭން، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދި  3.1

       މ ޓަރގެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު  x 7.4 7.4މ ޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް  35އުރ ދޫއިން    3.2

 ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން.  މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ އިން  މަޝްވަރާކޮށް

ޢިއްޔާގެ ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ހދ ކުޅުދުއްފުށ  ޒުވާނުންގެ ޖަމް  3.3

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން  ނަންބަރ ޤަޟިއްޔާގައި  B12C/2021/212ހުށަހަޅާފައިވާ 

ހަށް ޙާޟިރުވެ، ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރ ވުމާއި، މައްސަލާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން  ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ  

 .ހުށަހަޅައި އެލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުން

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 



 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .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

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

 މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 28ކުޅުދުއްފުށި 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     28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

ނޮވެމްބަރ    28،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ޢާހިރުރަބ ޢުލް 23ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ    07 މެންބަރުންގެ އަދަދު ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ 13:12ދުވަސް. ގަޑި   އާދިއްތަ،  2021

ންޑާ  އެޖެ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ . 07މެންބަރުންގެ އަދަދު 

  ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ފައިނޭންޝިއަލް ްޕލޭން ފާސްކުރުން. ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭން، ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން އަދި  ، 01އައިޓަމް 

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

ޅުދުއްފުށ  ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން   ހދ ކު ، 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން. 

،  ނަންބަރ ޤަޟިއްޔާގައި B12C/2021/212ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ވެ،  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް ޙާޟިރު 



 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

ފުޅަކު  ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރ ވުމާއި، މައްސަލާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭ 

 . ކަނޑައެޅުން

 

 ބަދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ   .އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

 ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 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

 ޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސި .6

ދައުރުގެ    06      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   28މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤ ގެ ޕްލޭން، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ފާސްކުރުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭން އަދި ލޭންޑް ހިތުންގެ  ގިވަޑައިގަނަނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންވާނ  މިހާރު ރައްޔިއެ

 ހުގެ ޔޫސް ޕުލޭންވެސް އެކުލަވާލެވި ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާ ރައްޔިތުނާއި އޭގެ ފަހުންވެސް ޙިއްސާ ކުރެވިފަ އެހެންކަމުން މިމަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވާ ދުވަސް. އޭގެ ކުރިން އަހަރުގެ ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭން ފޮނުވުމަށް    5ވަނަ ދުވަހަކ  އަޅުގަނޑުމެން    30

އޮތ .  އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރު ޕުލޭން ނިންމާލެވި އޭގެ ކުރިން ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި 

އްޤ ގެ ޕުލޭން އަދި އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭންވެސް ވާނ  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް ޓ މްސް މެދުވެރިކޮށް ޙިއްސާ ކުރެވިފަ. މިހާރު ތަރަ

ވާ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ގަޫބލް މިކުރަނ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް މިހާރު ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭން އަދި އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭންވެސް ަބއްލަ

. މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެފުރުސަތު ކަމަށްފްޓް އެގިލައްވާނެއޭގެ ފައިނަލް ޑުރާ

 ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

އަޅުގަނޑުމެން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭންއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހުވާ ކުރުމާއި ހިސާުބން ފެށިގެން ކުރިއަށް   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގެންދެވި ކޮވިޑްގެ ދަތިތަކާއި އެކ ގަ ކުލަްބ ހައުސް މެދުވެރިކޮށްވެސް ަބއިވަރު ަބއްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި އަދި  

ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށް ޑިވެލޮޕްމެންޓް   10ޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރެވިފަ މި އޮތ .  ހިމިގެން ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުމަކުން  ޕުލޭން ހަދާ ނި

 ތް ނެ ގޮތްގޮކުރެވޭ  ރނ ޓަމޮ  އްތައްކަންތަ އަންނަ    ޕުލޭން ހެދިފަ މި އޮތ . ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނާއި އެކ ގަ މިހާރު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނަށް

ވޯކްގެ މަސައްކަތް ނިމިފަ ފްރޭމްވޯކާ އެކ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭން ހަދަން މިޖެހެނ . މިހާރު މޮނިޓަރިންގ  ފްރޭމްމަށް މޮނިޓަރިންގ  ހޯދު

ަބދަލުތައްވެސް މިހާރު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނަށް ގެނެވިފަ މިހުރ . ދެން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނާއި   މިއޮތ . ދެން ަބއްދަލުވުމުން ލިުބނު

ކޮަބއިތޯ އެކ ގަ   އެކި ގޮތްތަކަކ   އެކި  ކުރާނެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފައިނޭންސް  ކުރެވި  ޕުލޭން ތައްޔާރު  ފައިނޭންޝިއަލް 

ލް ޕްލޭނެއްވެސް ހެދިފަ މި އޮތ . އެހެންވ މާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭން އާއި ޝިއަކަނޑައަޅާ، މި ކަންތަތްތައްވެސް ރޭވިގެން ފައިނޭން

ފާހަގަކުރަން. ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް ޝުކުރު ލޭން މަސައްކަތް ކުރުމުގަ މެންަބރުންގެ ފަރާތުން ލިުބނު އެހ ތެރިކަން  ލް ޕްޝިއަފައިނޭން
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ސެކެ  އަދި  .އަދާކުރަން އަދި  ފަރާތުން  މުފައްޒަފުންގެ  އެއްާބރުޓަރްއިދާރ   އެހ ތެރިކަމާއި  ލިުބނު  ފަރާތުން  ޖެނެރަލްގެ  މި   ލުންރ  

 ޝުކުރިއްޔާ.. ރު އަދާކުރަންޝުކު ފާހަގަކޮށް އިފުރުސަތުގަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއިވެރި ވަޑަ ަބހުސްގަ  ފުޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ އަދި އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ގަންނަވަން ބޭނުންއިއިތުރު މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާގަ 

 ވަގުތު ދިގު ކުރުމެއްނެތް. އަޅުގަނޑުވެސް ނޫންކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާގެ  ޭބނުންފުޅު  ަބއިވެރިވަޑައިގަންނަވަންއިތުރު މެންަބރެއް ަބހުސްގަ  

ކަމަ ޭބނުންވާ  އެކުފާހަގަކޮށްލަން  މަސައްކަތްތަކަކާއި  ަބއިވަރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގިނަ   ފުށ ކުޅުދުއް  އަދި  ކ   ސިޓ ގެ  

އެއްާބރުލުމާއި، މިކަންތަ  ރައްޔިތުންތަކެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކ   ދިޔައ .   އްއެހ ތެރިކަމާއި  މި  ހިސާަބށް  މ ހާ  ހާސިލްވެގެން 

އި އިދާރ  ރ  ޖެނެރަލަޓަރްސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ސެކެ  އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް ތި ހުރިހާ މެންަބރުންނަށާއި، އަދި ކުޅުދުއްފުށ 

ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. ހަމަ އެއާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ މި  

ލަން ޭބނުންވޭ. އެހެންކަމުން ށްތެރިކަން ލިުބނު ފަންނ  ފަރާތްތަކަށްވެސް މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާ ކޮހ ޕްލޭން ހެދުމުގަ އެ

ސްކޮށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަށް އަހާނަން. އެގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުން ފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދިނުމަށް ދެން މިހާރު މި ޕްލޭން އޮތްގޮތަށް ފާ

    އެދެން. 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

ދެއްވާފައިވާތ   06         ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  އަދި ކަ  މެންަބރުންވެސް  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ޕްލޭން،  ތަރައްޤ ގެ  އުންސިލުގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފާސްވިކަމުގައި   މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން 

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

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

 . ން އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގަށް އިންނަ މަގުން ޖާގައެއް އެޭބފުޅުންނަށް ކަނޑައެޅުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޅަހިރަފުސް ދަނޑު ހުއުރ ދޫއިން މިކޮޅަށް އެދިފަ މި އިނ   

ދެކެވުނު   ބަހުން  އަޅުގަނޑުމެން އަނގަ  އެތަންކަން.  އެޭބނުންވަނ   ސ ދާ  އެޭބފުޅުން  ދިޔައ   މި  އެނގިގެން  ތެރޭން  ތަކުގެ  ވާހަކަ 

 އެންމެ ފަހު އެތަނަކ  އެހެން އޮޕްޝަނެއް ނެތިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ   ނގިގެން ދިޔައ  އެ  ވަރާ ކުރި ކުރުމުންޝްޕަލް ކޮމިޓ ން މަސިމުނި

ފަ. ޕަލް ކޮމިޓ އަށް އިތުރަށް ހުރި ަބއެއް ތަންތަން ފާހަގަ ކުރެވިސިއޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް އެތަން ދެވޭނ . މިހާރު އެވަނ  މުނި 

އް ނަގާ ގޮތަށް ވާހަކަ ން ކަމުދާ ލޮކޭޝަނެއްސަށް ަބލާފަ އެޭބފުޅުންނަށް އެތަނުދެން އެޭބފުޅުންނަށް ހުށައެޅުނު އެ ސިގްނަލްތަކާއި އެއްޗެ

ކޮމިއެހެން  .ދެކެވިފަ އޮތ  ހުޅުވާލާނަންޓ ކަމުން މުނިސިޕަލް  ކޮާބތޯ    ގެ މުޤައްރިރަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު  ތަންތަނަކ   ފާހަގަކުރެވުނު 

 ކައުންސިލްއަށް ހިއްސާ ކުރަން. 

 



 

7ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރް  

މޭޔަރ. އެބޭފުޅުން    ޝުކުރިއްޔާ  ދައްކާލާނަން  ފުރަތަމަ  ކޮއަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ  ހިރަފުސް ދަނޑުގެ  ލޮކޭޝަން  ފަ އިންށްްޕރޮޯޕސް  ، އެއ  

ގުން އެ އިންނަ ގުރ ން ޒޯނެއް ގޮތަށް ކަނޑަ އަޅާފަ އިން ތަން. މި މަގު މި ދިމާ އަށް ފުދޭ ވަރަކަށް ފުޅާވާނެ. އެބޭފުޅުން އަސްލުގަ ނހުޅަ

ޔާ. މިތަނަކ  ގެއާއި އިންވެގެން މި ތަނުން. އެހެންނަމަވެސް އެއ  މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވާނެ މިތަނުން ދެވޭނެ ކަމަށް ވަން   ްޕރޮޯޕސް ކުރަނ  މި

އި އާާޕކިންއާއި    ގޮތުން ވެއްޖެންޔާ ބޯޅަ ދަނޑަކަށްވެފަ މައި އެންޓްރެންސް އިންނަ ދިމާ ކަމަށްވާތ  ވ މަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް މަސްވަރާ ކުރެވުނު 

މިނޫން   ކަމެއްމ . އެގޮތަށް ބަލާފަ  ންނަށް މުސްތަޤްބަލުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ވެދާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްމ ހު

 ގޮތަށް  އޮްޕޝަނަކަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. އެގޮތުން މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އަށް ފެނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ޕޮއިންޓެއް

 ބިމެއް  ގެ ތެރޭގަ ޔުޓިލިޓ  ފްރޮވައިޑާސް އިންވެގެން އެންޓަނާއެއް އެބޭފުޅުން ރިކްއެސްޓް ކުރާވަރުގެ އިއިންނަ މިޖާގަގުން މިނ މ ނ  ގުލާސްގެ ހުޅަ

ގޮތުގަ ފާހަގަ ކުރެވުނ . އޭގެ އިތުރުން މިތަނުގަ މިހާރު އިންނާނެ އޮޅުތައް ނަގަންކުރި   މިތާގަ. އެހެންވ މާ މ  ކޮމިޓ އަށް އެންމެ ރަނގަޅުއެބައިން  

ގޮތުގަ ކަނޑައެޅިފަ   ބިމެއް  ކުރެވިދާނެ  ގުޅިގެން ހުސްވާނެ ބިންކޮޅެއް އެހެންވ މާ މ ވެސް އަސްލުގަ އެންޓަނާ ޖަހަން ބޭނުން  ހުރ . އިޢުލާނާ 

ވާ ކަހަލަ    ވަރާގަ އެނގިގެން ދިޔައ  އެ އެންޓަނާ ޖަހާއިރުގަ އޭގެ ވަށައިގެން ގިނަ ބަޔެއް ކަވާ ޝް މަކުރެވުން  އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެބޭފުޅުންނާއި  

ކަން. އެގޮތުން ގުލާސްގެ ކައިރ  އިނ މަވެސް ބޮޑަށް ކަވާ ކުރަން ބޭނުންވާ އޭރިޔާ ތަންކޮޅެއް ދުރުވާގޮތަށް. ބޮޑަށް މި ގޮތަކަށް އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ 

ކުރަން ބޭނުންވަނ . އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓ އަށް ފެނުން އެންމެ ރަގަނޅު ލޮކޭޝަނަކ  މ . ދެން އެބޭފުޅުންނާއިވެސް   އޭރިޔާ އެބޭފުޅުން ކަވާ

 ޝުކުރިއްޔާ. ޔާ.  އް ކުރެވިގެން ނޫނ  މިކަމަށް އިތުރު ގޮތެއް ކަނޑަ އެޅިގެނެއް ނުދާނެހެން ހ ވަނ  މިހާރު މި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެވަރާޝްއިތުރަށް މަ

  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ތުރު މެންބަރެއް އިތުރު މެންބަރެއް މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެރި ވަޑާގަނަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ އަދި އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އި

ހުށައެޅުމަކ  މިހާރު މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ން ފާހަގަވެފަ ހުރި  އަށް އޮތް  އެޖެންޑާ  ދެން  ނޫންކަމަށްވާނަމަބޭނުން    ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައި ގަންނަވަން  

މާ އެބޭފުޅުންނަށް އެތަންތަން ފޮނުވާލުން. ދެން އޭގެ ތެރޭން އެބޭފުޅުން ތަނެއް ޗޫސް ންވަކިތާކަށް އަދި ނުނި  ންތަންތަން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލު 

އެގޮތަށް  އަޅާފަ ފޮނުވުން. މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ހުރިނަމަ    ކުރެއްވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން އެގޮތަކަށް ބިން ކަނޑަ 

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 

 



 

8ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

ޓަ  35އުރ ދޫއިން    ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ  06      ޖެހުމަށް  މ ޓަރުގެ  ކަނޑައެޅުމަށް    x7.4 7.4ވަރެއް  ިބމެއް  މ ޓަރގެ 

 ގޮތް އެޭބފުޅުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ފަހުގައި މިކަމުގަ އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައިކައުންސިލްއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުޅުދުއްފުށ      ދެކޮޅަށް  ކައުންސިލާއި  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ފަރާތުން   ޖަމްޢިއްޔާގެ  ޒުވާނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށ   ހދ 

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ނަންބަރ ޤަޟިއްޔާގައި   B12C/2021/212މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް ޙާޟިރުވެ، ދަޢުވާއަށް  ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސް 

ޖަވާބުދާރ ވުމާއި، މައްސަލާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް  

 ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ާބވަތުން   އަޅުގަނޑުމެން ނިންމ  ލޯފާމްއެއް މެދުވެރިކޮށް ޤާނޫނ  އެހ ތެރިކަން ހޯދުމަށް އެގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލާގެ 

ކުރުމަށް  ހަވާލު  މިމަސައްކަތް  ފަރާތަށް  އިން  ލިިބފަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގަ  އަގެއްގެ  ކުޑަ  އެންމެ  ފަހު  ނެގުމަށް  ކޯޓޭޝަން 

މް އާއި ހަވާލް ރފާ  މ ނާޒް ލޯވަރު ސަލ މްނަންޒު ޒުމި ޭބނުންވަނ . އެއ  ކ. މާލެ، މ. ނައިސްހައުސް، އަލްއުސްތާ އަޅުގަނޑުމެން

ޅޭ ކުރުމަށް. މި ފަރާތަކ  ސިޓ  ކައުންސިލް ކޯޓްގަ ރިޕްރެޒެންޓްކޮށް ސޮއި ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިއެކިއުންތަކުގަ ސޮއި ކުރުމަށް ކަނޑައެ

މްގެ އިތުރުން ލޯޔަރުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. ދެން މ ނ  ގދ. ފިޔޯރ ، މާވެހި އަލްއުސްތާޒް ރފާ  ޅ . އާދެ އެ ލޯފަރާތްކަމަށް މި ހުށައެ

ކ. މާލެ   މ. ނައިސް ހައުސް،  މް، ރފާ  ވަރު ސަލ މް މ ނާޒް ލޯނަ އަލްއުސްތާޒް ޒުން  ލ  މުނައްވަރު، މި ދެޭބފުޅުން.  ޢައިނާން  އަ

މިފަރާތާ މި މްގެ ފަރާތުން.  ރފާ  ލ  މުނައްވަރު، މާވެހި، ގދ.ފިޔޯރ  ހަމަ މ ނާޒް ލޯ ޢަނާން  އިއަދެން އަނެއް ޭބފުޅަކ  އަލްއުސްތާޒް  

 މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން އެއްަބސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
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 04 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

  ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ .6

ހދ ކުޅުދުއްފުށ  ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް   ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ  06     

ނަންަބރ ޤަޟިއްޔާގައި، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނ    B12C/2021/212ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ލާއާއި ވަކ ލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް ޙާޟިރުވެ، ދަޢުވާއަށް ޖަވާުބދާރ ވުމާއި، މައްސަ

ވަރު ސަލ މް ންނަފާމްގެ ފަރާތުން އަލްއުސްތާޒް ޒު  މ ނާޒް ލޯ  ގެ ހުއްދަގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައި އެލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމު

އަށް ދިނުމަށް ލ  މުނައްވަރު، މާވެހި، ގދ.ފިޔޯރ   ޢައިނާން  އައަލްއުސްތާޒް  ކ. މާލެ އަދި    މ. ނައިސްހައުސް،  މް،ރފާ  ލޯ  މ ނާޒް

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 

ވ     2021  ނޮވެމްަބރ  28ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ. 13:30ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ

 1443 ރަބ ޢުލްޢާހިރު 23

 2021 ނޮވެމްަބރ 28

 ޢަލ هللا ނަސްރުކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސޯސިއޭޓް   ލިޔެފައިވަނީ:ޔައ މިއްޔާ  
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