
 

1ގެ   30ޞަފްޙާ:    
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   31ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ޑިސެމްަބރ  15ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    31  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:43ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

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

 އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން. މަޝްވަރާކޮށް މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ 

 ފެންވަޅު މަރާމާތުކޮށް ސާފުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  2ސްވިމިންގ ޓްރެކް އަދި އާޓިފިޝަލް ބ ޗްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 3.3 

ސިޓ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް  އައްޑޫ ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އިން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށ   3.4

 ހަމަޖެހިފައިވާތ ، އެބޭފުޅުންގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 އެއާޯޕޓް އ .އައި.އޭ ރިޯޕޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަގު ހެދުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.5

ނަހުޒާ ޙަސަން އަދި   ގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ( MEMO)266-A/266/2021/18މެމޯ ނަންބަރު  އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ  3.6

 ޢަލ އަށް ފޯން އެލެވެންސް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  هللا ނަސްރު

 . ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ އިންޑޯ ޖިމް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ފ  ނެގުމުގެ އުސޫލަށް މަޝްވަރާކުރުން 3.7

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުޅުދުއްފުށ  ހަނިމާދޫ، އައްސިދަ. މަރްޔަމް މޫސާ ހދ   3.8

ޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން    B12C/2021/246ކޯޓުގެ ނަންބަރ ކުޅުދުއްދުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް  

 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.  ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަވާބުދާރ ވާނެ، ކައުންސިލް އިދާރާކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

 

 

 

 

 



 

2ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .3

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

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

 ރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއި .6

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި( ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     31ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ގޮތުން،ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ  31ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 



 

3ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2021  ޑިސެމްބަރ  15،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ލާއޫޖުމާދުލް  11ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07ބަރުންގެ އަދަދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެނ09:43ްދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

އަލްފާޟިލާ    . 06 މެންބަރު  ދަތުރެއްގައި(. މަޖ ދާ  އާމިނަތު  ކައުންސިލް  ދަންނަވާލާނަން،  )ރަސްމ   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ  އަޅުގަނޑު 

ޢާންމު  ވަނަ    30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

މ ޓަރގެ ބިމެއް   x 7.4 7.4މ ޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް   35އުރ ދޫއިން ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

،  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ނިސިަޕލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން. ކަނޑައެޅުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މު

ފެންވަޅު މަރާމާތުކޮށް ސާފުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް    2ސްވިމިންގ ޓްރެކް އަދި އާޓިފިޝަލް ބ ޗްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ  

ރާ ކޮމެޓ އިން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް  ، އައްޑޫ ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކ04ު

އައިޓަމް  ހަމަޖެހިފައިވާތ ، އެބޭފުޅުންގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ  

، އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ  06އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ފައިވާ މަގު ހެދުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ، އެއާޯޕޓް އ .އައި.އޭ ރިޯޕޓްގައި ފާހަގަކޮށް 05

ނަންބަރު   އޮފިސަރ(  MEMO)266-A/266/2021/18މެމޯ  ކައުންސިލް  ނަސްރު ގައިވާ  އަދި  ޙަސަން  ފޯން  هللا ނަހުޒާ  ޢަލ އަށް 

މިއުނިޓ  ސެންޓަރުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ އިންޑޯ ޖިމް ހުޅުވުމަށްޓަކައި  ، ކ07ޮއެލެވެންްސް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށ   ހަނިމާދޫ، އައްސިދަ. މަރްޔަމް މޫސާ  ހދ  ،  08އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ފ  ނެގުމުގެ އުސޫލަށް މަޝްވަރާކުރުން. 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޅުދުއްދުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް   ރައްދުވާގޮތަށް  ނަންބަރ  މައްޗަށް ދަޢުވާ  ޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން،    B12C/2021/246ކޯޓުގެ 

ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   ހަޘިއްޔަތުން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  އިދާރާދަޢުވާ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކައުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށ   ހދ  ފަރާތުން  ކޯޓަށް  ގެ 

 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.  ޖަވާބުދާރ ވާނެ، 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ ަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 

4ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 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

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  .3

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

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

ދައުރުގެ    05      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   31މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    30ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   30 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 



 

5ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

 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: 

 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 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

ދައުރުގެ      ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   05ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 ސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

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

 އެދިލައްވާފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކުރުން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

6ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

މި އެޖެންޑާގައި މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ނިންމި ގޮތް ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް މި އެދެނ  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލް 

 މެންަބރ އަޙްމަދު ހެ އަރިހުން. 

ޟިލް  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު އަދި ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ޖެހުމަށް  ޓަވަރެއް  ހިސާބުގަނޑުގައި  އެ  ދައްވާތ ވ މަ،  ކަވަރޭޖް  އެ ސަރައްހައްދުގެ  ދަނޑު  ހިރަފުސް  ވަނ   މި  އުރ ދޫއިން  މިހާރު 

ޖެހުމަށް ބޭނުން ތެރެއިން ޓަވަރެއް    ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި. މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން މިވަނ  އުރ ދޫއާއި އެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައި އެހިސާުބ

ރޭޖް ކުރެވިދާނެ ބިންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި އެޭބފުޅުންނާއި އެއްކޮށްވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައި އެއްަބސްވެވިފައި މިއޮތ  ކަވަ

ތަކެއް އޮތް ސަރަހައްދު، މިހާރު ދަށް ނުވާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ިބމެއް ކަމަށް ފެނިފައި މި އިނ ، ޖެމިނ ގެ އިރުމަތިން، މިހާރު އޮޅު

ޓަވަރެއް  ސާފުކުރުމަށް   އެތަނުގައި  ޖެހުމަށް.  ޓަވަރެއް  އިންވެގެން  އާއި  ޖެމިނ ގެ  ހަމަ  އެތަނުން  ވާ ސަރަހައްދެއް.  ކަނޑައެޅިފައި 

 ހުށަހަޅާ ސަރަހައްދަކ .   ޖަހައިފިއްޔާ މިހާރު ކަވަރޭޖް ދަށްވާ ހިސާބަށް ފޯރާނެކަމަށް އެޭބފުޅުން ދަންނަވަނ . އެއ  މިހާރު އެހެންވ މަ

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 މިހާރު މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ނިންމާފައި އިން ގޮތް އެ ހިއްސާކޮށް ނިމުނ . ޖެމިނ ގޭ އިރުމަތިން މި ސައިޒުގެ ިބމެއް ޓަވަރު ޖެހުމަށް

 ދޫކުރުމަށްޓަކައި. މި އެޖެންޑާގައި އިތުރަށް އެއްވެސް މެންަބރެއް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުސަތު

 ވާލަން.  ހުޅު

މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ފާހަގަކޮށްފައި   ،މަށް ވާނަމަ އިތުރު މެންަބރެއް އިތުރަށް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަން ޭބނުންފުޅު ނޫން ކަ

 ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. ިބން އުރ ދޫއިން ޓަވަރު ޖެހުމަށް ދޫކުރުމަށް  އޮތްމި 

 އްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
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 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 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

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު  .3

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

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

 މެންަބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތ ވެ މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް، ޖެމިނ ގެ އާއި އިންވެގެން   05   

 .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް  ހުސްިބމުން ިބން ކަނޑައެޅުމަށް ތް)އިރުމަތިން( އޮ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ފެންވަޅު މަރާމާތުކޮށް ސާފުކުރުމާއިމެދު    2ސްވިމިންގ ޓްރެކް އަދި އާޓިފިޝަލް ބ ޗްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ   •

 ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފަދައިން   ގަންނަވާނެ  ސޯސް  އެނގިވަޑައި  އައުޓް  ސާފުކުރުމަށް  ސަރަހައްދުތައް  އިޖުތިމާއ   އަޅިގަނޑުމެންވާނ   ކުރުމަށް ކުރިން 

އި ނިންމާފައި. އެހެން ނަމަވެސް ވަކިން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތ ، ސްވިމިން ޓްރެކް އަދި އާޓިފިޝިއަލް ބ ޗްގައި ޤާއިމްކޮށްފަ 

ފައި  އިން ދެ ފެންވަޅު މަރާމާތު ކުރުމާއި ސާފުކުރުން ވަރަށް އަވަސް ގޮތަކަށް އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން އެކަން ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަވެ

އި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންވާ މެންަބރުންނަށް އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ    އެގޮތަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި އޮތ   އޮތ މަ

 ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  

އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ފާހަގަކޮށްލަން ވެގެން ޭބނުންވެގެން. މި ހަފުތާ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ބ ޗް އޭރިޔާ ސާރވޭ ކުރެވިފައި. އެ 

ސާރވޭ ކުރި އިރުގައި އާ.ޑ .ސ  އާއި ދިމާލުގައި މި އިންނަ ފެންވަޅު މި އަރަނ  މަގަށް. އެހެންވ މަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދޭން ވެގެން 

ތަރައްޤ ވެގެން އަންނައިރު ފެން ވަޅުވެސް އިންނާނ  އެތެރޭގައިހެން. ވަރަށް  ސަތުގެ ބޭނުން މި ކުރ . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބ ޗް  މި ފުރު

 ޝުކުރިއްޔާ. އަވަހަށް އެ ވަޅުވެސް ާބކ ވެގެން އަންނާތ  އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދޭން ވެގެން.

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފެންވަޅު ބ ޗް ސަރަހައްދު ސާރވޭ ކުރިއިރު ބ ޗުން ޭބރަށް އަރާކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލެވިދާނެ އެ މަސައްކަތަށް ދެން  

 ކޮންމެސް ކަހަލަ ކްލޯސްއެއް އެ ފެންވަޅު ނެގުމާއި ހަމައަށް ސާފުކުރުން ނަމަވެސް ނުވަތަ އެވަޅު ރިލޮކޭޓް ކުރެވުނ މައި އެ ވަޅުކަމަށް

 .  ލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭގެ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނ އެއ .  އެކަހަ

 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެ ސަރަހައްދު ސަފުކުރުމުގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑަށް ލަވާކުރެވޭގޮޔުގައި ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސާފުކުރުމަކ  ވަރަށް 

އުނދަގޫކަމެއް. ފުދޭ ވަރަކަށް ޮބޑަށް ސާފުކުރަންޖެހޭނެ. އެއ  ގާފޮރި ޖަހާފަ ވަނ  ވަރަށް ޮބޑަށް ޓްރެކްގައި. އަދި މ ގެ އިތުރުން 

ސްވިމިންގ    ރުއަހައަންނަ   ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ   ރާވާ  އެަބ  އިން  އެސޯޝިއޭޝަން  ޭބއްވުމަށް. ސްވިމިން  އެއް  ކޮންޕެޓިޝަން 

ސްވިމިން ޓްރެކްވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މޫވް ކޮށްލަން. މޫވް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް. ޓްރެކް   ފައި އޮތ އެޭބފުޅުންވެސް އެަބ ލަފާ ދެއްވާ

ން، އެ ކްލޯސްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާލަން ޖެހޭ. އެނޫން ގޮަތަކަށް އެތަން ސާފުކޮށް ނިންމާލުމަކ  އަލުން އެޅު  ނަގާފަ ސާފުކޮށްފަ

ތައްޔާރުކޮށްލަން  އެގްރ މަންޓް  ގޮތަކަށް  ހިމެނޭނެ  އެގްރ މަންޓްގައި  މި  މޫވްކުރުންވެސް  ޓްރެކް  އެހެންވ މަ  ނުވާނެ.  ފަސޭހަކަމަކަށް 

 ރ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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ަބހުސްގަ ަބއިވެރި ވުމަށް އިތުރު އެއް   ފުރަތަމަ ފުރުސަތަކަށް އެދުނު ދެ މެންަބރުންނަށް މި ވަނ  ފުރުސަތު ދެވިފައި.    މި އެޖެންޑާގަ

  ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުނަށް ހުޅުވާލަން.ހުޅުވާލަން. އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

ސާފު ނުކުރެވި ގޮސްފައިވާ   މުއްދަތެއް  ގިނަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ސްވިމިން ޓްރެކަކ  ސްވިމިން ޓްރެކް އިންސްޓޯލްކުރުމަށްފަހު ވަރަށް  

އެއްޗެއް. އެހެން ކަމުން ވަރަށް ޮބޑަށް ގާފޮރި ޖަހާ، ވަރަށް ޮބޑު ސާފުކުރުމަކަށް މިހާރު ދާން ޖެހިފައި މި ވަނ . ސްވިމިންގ ޓްރެކް 

 ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޤަވާއިދުން ސާފުކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ގޮތުގައި. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ސާފުކުރުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން އަޅުގަނޑު

ގ ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ޤަވާއިދުން ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެން ނޫނިއްޔާމުން ސްވިމިން

ހާދިސާތަކެއް ޓްރެކްގައި ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކާތެރި  ކުރަމުންދާ  ބޭނުން  ޓްރެކް  ކަންކަމުގެ ސަަބުބން ސްވިމިންގ  މި  ޖަހާ،  ގާފޮރި   

ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ގާފޮރި އަކ  އޭގެ ޒާތުގައިވެސް ގައިގާ ޖެހިއްޖެއްޔާ ހަލާކުވެދާނެ ކަހަލަ ވަރަށް ތޫނު އެއްޗެއްކަން ދިމާވެދާނެ

ހަގަކޮށްލަން. އެހެން ވ މަ މ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު ފާ

 ޝުކުރިއްޔާ.    ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.ޖެހޭކަން އަޅު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މެންަބރުންނަށްވެސް މި ވަނ  ފުރުސަތު   3އިރު ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތުގައި އެދި ލެއްވި    އެހެންކަމުން އެޖެންޑާގަ ަބހުސް ކުރެވުނު

އެރުވިފައި. އެހެން ކަމުން ަބހުސްގެ ތެރޭގައި ލިިބފައި މި އިނ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް. އެއ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

ފެންވަޅު ސާފުކުރުން އައުޓް ސޯސްކުރާއިރުގައި   2ހައްދުގައި ބެހެއްޓިފައި މި ވާ  ސްވިމިން ޓްރެކް އަދި ބ ޗް ސަރަ  ހުށައަޅާފައި މި އިން

އެގޮތަށް  ހިމަނާފައި  ކްލޯސްއެއް  ސާފުކުރުމަށް  ނަގައިގެން  އެއްގަމަށް  ޓްރެކް  އަދި  ކުރުމާއި  މޫވް  ޭބނުންވާތަނަށް  މި  ޓްރެކްމިހާރު 

 އެހެންވ މަ އެގޮތަށް އެ މަސައްކަތް އައުޓް ސޯސްކުރުމަށް ކުރައްވާފައި.   ދޫކޮށްލުން. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ މި ވަނ  މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު

 ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 05 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 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

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

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

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

ރެކް މޫވް ކުރުމަށާއި މެންަބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތ ވެ މުޙައަމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ސްވިމިންގ ޓް 05

  .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް  އެއްގަމަށް ނަގައިގެން ސާފުކުރުމަށް ިބޑް ކުރުމަށް

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އައްޑޫ ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އިން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށ    •

ސިޓ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތ ، އެބޭފުޅުންގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  

 ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޑަްބލިއު.ޑ .ސ  އިން މި ވަނ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ސިޓ  އަކުން ދަންނަވާފައި އެބޭފުޅުންނަށް އެޭބފުޅުންގެ ދަތުރުގައި  އައްޑޫ ސިޓ ގެ 

މި  ކަމުން  އެހެން  ދާނެތޯ.  ހަމަޖެއްސި  އެކޮމޮޑޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތުން  ކަމެއްތޯ.  ކޮން  ކޮށްދެވޭނ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތް އެޖެންޑާގެ ަބހު

 ކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

   ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ ތަޖުރިާބ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް   . އައްޑޫޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ޒިޔާރާތް ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ މެހެމާންދާރ އެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު ކުރަނ .  

ޑަްބ ސިޓ ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޖުރިާބއާއި  ދެން  އިތުރު  އިތުރު އަދި  ލިއު.ޑ .ސ އަށް  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  ޓްރެއިނިންތައް 

މި މަޝްވަރާތަކަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލު ކުރަނ .  ، މަޝްވަރާތަކެއް  ތަޖުރިާބތަކެއް

ަބދަހި ވުމާއި ދެ ސިޓ އިން ރާވާ ކަންކަން އެއްކޮށް ގެންދިއުމަށް ރަނގަޅު ފާލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނ . ދެ ސިޓ ގެ ގުޅުން 

 އަޅުގަނޑު މި ދެކެނ . އެޭބފުޅުންނަށް އެޭބފުޅުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި އިންގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެންމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް އެކޮމޮޑޭޝަން 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ކުރަން.ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެހެންނަމަވެސް އަދި    .ވިފަފުރުސަތު އެވަނ  އެރު  ށްއެދިލެއްވި މެންަބރަ  ށްފުރަތަމަ ފުރުސަތަ  މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު

ހަމަ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން އިތުރު މެންަބރަކު މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައި ގަންނަވަން ބޭނުން 

 ފުޅުކަމަށް ވާނަމަ. 

  ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

އައްޑޫ ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އިން ތަޖުރިާބ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަށް   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް   ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތ ، އެޭބފުޅުންގެ ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން

ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވ  އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުންވެސް  އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގައި  ދެން  މަ ތާއ ދުކުރަން.  ހަ

ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކަށް   ރާމްތައް ހިންގުމަށްގްތަޖުރިާބ ދަތުރުތައްކޮށް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮޒިޔާރަތްކޮށް  އެކި އެކި ކައުންސިލްތަކަށް  

އަޅުގަނޑުމެންވެސް ޭބނުންވާނެ ކަމަށް ފެންނާތ ، ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި  އެކަހަލަ އެހ ތެރިކަން  އެ ކައުންސިލްތަކުން    ،ރާވާލެވިފައި އޮތަތ 
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ަބދަހި ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަން، ކައުންސިލް މެންަބ މޫހައްމަދު ދާއޫދުވެސް ރ  މި ގޮތަށް ކައުންސިލްތަކާއި އެކު ގުޅުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ފާހަގަކޮށްލިގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެކަހަލަ ޕްލޭންތަކެއް ހުރ ތ ވ މަ މ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 .ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދެ ފުރުސަތެއްގެ މަތިން އެދުނު މެންަބރުންނަށް މި ވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފައިމި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި  

އަދި ކައުންސިލް މެންަބރު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ގެ ވާހަކަ ފުޅުވެސް  ހުޅުވާލާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން.  އިތުރު ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު 

ކުރައްވާފައިވާތ ވެ    މުޙައްމަދު ދާއޫދުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ތާއ ދު  އައްޑޫ 

އެކޮމޮޑޭޝަން  އެޭބފުޅުންގެ  ކައުންސިލުން  ގޮތުން ސިޓ   އަދާކުރުމުގެ  މެހެމާންދާރ   ދަތުރުގައި  ތަޖުރިާބ  ކޮމެޓ އިން  މަސައްކަތްކުރާ 

   ދެއްވެވުން އެދެން. ވޯޓް އެގޮތަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް

 

 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

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

ވާތ ވެ    05    ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  ކުރުމަށް   4މެންަބރުން  ަބޖުޓުން  ކައުންސިލްގެ  އިންތިޒާމް  ހުރުމުގެ  ދުވަހުގެ 

  .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 އެއާޕޯޓް އ .އައި.އޭ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަގު ހެދުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެއާޕޯޓް އ .އައި.އޭ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރޮކް ބޯލްޑާސް ނުވަތަ ގާ ޖެއްސުމަށްފަހު 

ކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އެޖެންޑާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން މި އޮތ .  މަގެއް ހެދުމާއި އެއް  ޭބނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގައި 

، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮބޑު އެސެޓެއް ކަމަށްވާ ކުޅި، ހިމާޔަތް ވާނެ ގޮތަކަށް މިއަދާއި ކުޅިއަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިޔައިރު    އެއާޕޯޓް އެޅިގެން

އްދުން ހަމައަށްވެސް ަބއުންޑް ވޯލެއް ޖެހިފައި ނެތްކަން. އަދި އެ ަބއުންޑް ވޯލް ޖެހުމަށްފަހު، އެއާޕޯޓް ފެންސް ކައިރިން ރ ތިކޮށް އެސަރަހަ

ން ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެހެން ކަމުން އެޖެންޑާ    ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް މަގެއް ހެދުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި ވަނ .

 ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

ދިޔައިރުގަ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕް ކުރަމުން  ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނެ    މ ގެ ކުރިންވެސް ަބއްދަލުވުންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އ .އައި.އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް އަމަލު ނުކުރެވި އޮތްކަން. ދެންް އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލު ކުރެވެނ  އޭގެ ތެރެއިން 

އެ އޮތް ގޮތަށް ހެދިގެން ދިޔައ މަ، ކުޅިޔާއި އެއާޕޯޓަށް   ދަނ ހެން މި މަގު އެއާޕޯޓް އ .އައި.އޭގައި  މި   އެއްކަމަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެން 

ފައި އޮތް ިބމާއި އެއްކޮށް ވަކިވާއިރުގައި ވެލިގަނޑު ކެހިގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް ރިވެޓްމަންޓް، ނޫނިއްޔާމުން ރޮކް ޯބޑާސް ނުވަތަ ހިއްކި

އަޅުގަނޑުމެނަށް ހާސިލް ވެގެން ދާނެކަމަށް. ދެން ހަމަ   ންކައެތަން ހިއްކާލެވިއްޖެއްޔާމުން އެ  އަލުން ގާ ފަދަ އެއްޗެއް ޖައްސައިގެން

އެަބ އިނދޭ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ަބއްޓަން ކުރެވިގެން އ .އައި.އޭ ރިޕޯޓްގައި  އެއާއި އެކ ގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމްވެސް  

ތުރަށް ކުޅިޔާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ކުރަން ހުރި އިތުރު ކުޅިޔަށް ޑްރެއިނޭޖް ވާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކޮށް އަދި އި  ދާން ޖެހޭނެކަމަށް.
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ދު މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެން ވ މަ އެކަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލ މި. މި މަގު ހެދުމާއިމެ

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. 

 

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

. ވައުދު ވެގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓެއް ނިންމަން ބުނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އޮތް އެންމެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ހަލާކުކޮށްލާ، ފަސް އަހަރުވ މަ ފައިަބއިގެން ކުރ ގަ ވެރިކަން ކުރި ރައ ސް އެ ވަޑައިގެންނެވ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެސެޓް  އެއް  ޮބޑު

 ހަމަ އެކަނި ރަންވޭއެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެކަނި ހަދިޔާ ކޮށްފައޭ. ދިޔަ އިރު ދިޔައ  އަޅުގަނޑުމެނަށް އ .އައި.އޭގައި 

ންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް. އ .އައި.އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައި އިންނަނ  މި މަގު މިގޮތަށް އިންނަން ވާނެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަ

އެ މަސައްކަތްކޮށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޭބނުންވަނ  އިންނަން ޭބނުންވާނެއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން  

އްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޭބނުންވަނ  މި ކުޅި ފުރިހަމަކަމާއި އެ މަގުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޓ .ސ .ސ   އަޅުގަނޑުމެން ރަ

ތް އާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާ ތެރޭގައި ފެށިގެން ދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނ  މި ގޮތަށް ހިންގާފައި އޮ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކްޓެއް، މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އާ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވެލިފުނި ތަކެއް އެަބހުރި ެބހެއްޓިފައި. ކޮންމެ ޕްރޮޖެ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ވެލިފުނިތައް މޫވް ކުރާ ގަޑ ގައި މި މަގާއި އެއްކޮށް ހެދިގެން ދާނެ.

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދުނު ދެ މެންަބރުންނަށްވެސް މި ވަނ  ފުރުސަތު ދެވިފައި. އަދި އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން މި މި  

 ދެން.  ކުރަން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެ ސްއެޖެންޑާގައި ަބހުސްކުރުމަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް، ަބހު

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އެއާޕޯޓުން ރަށުތެރެއަށް ދަތުރުކުރަން ަބލާއިރުގަ ދަތުރުކުރަން

ވަރަށް ހަނި މަގުތަކެއް. އެގޮތުން އެއާޕޯޓް ފެންސް ކައިރިން ރޮކް ޯބލްޑާސް ޖަހާފައި އެތަނުން ހެޔޮވަރެއްގެ ހުރި ގިނަ މަގުތަކަކ   

އިރުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަގަކަށް ވެގެން ދާނެ. މަގެއް ދިއުމަކ  މުސްތަޤްބަލަށް ަބލާފައި، މިހާރު މި އިތުރުވަމުންދާ ވެހިކަލްތަކަށް ަބލާ
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މަސައްކަތެއް. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދެކެވެމުން މިދަނ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ ވެހިކަލްތައް އިތުރުވަމުން މިއ  ވަރަށް މުހިންމު  

 މިދާ ނިސްބަތުން، ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުގައެއް ޤާއިމް ވެގެން ދިއުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމެއް. އެގޮތުން ަބލާއިރުގައި ޕަްބލިކް

ރަން ަބލާއިރުގަ ފުޅާ މަގުތަކެއް ވަރަށް މުހިންމު ވާނެ. އެހެން ކަމުން އެއާޕޯޓުން ފެށިގެން ގޮސް ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ޤާއިމް ކު

އޭރުން ފާހަގަކޮށްލަން.   ހަމަ  ފޫޓްގެ ފުޅާ މަގެއް ދިއުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު    50ޓްރާންސްޕޯޓަކަށް މުހިންމު ވާވަރުގެ  

 ޝުކުރިއްޔާ   ރުމަށް އިތުރަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެން ދާނެކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.އެކަހަލަ ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމް ކު

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުޅިތެރެއަށް ފޫޓަށް ވުރެ ދުރަށް    50މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއާޕޯޓް ހިއްކުމަށް އެޅި ވެލި ދެމިގެންގޮސް  

ސަރަހައްދުގެ   އެ  ހަމަ  އިތުރަށް  ވާނަމަ  ނުކުރެވިއްޖެކަމަށް  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިޔަށް  އަދި  ގޮސްފައިވަނ . 

 ހާރު މި  ވެލިގަނޑު ކުޅި ތެރެއަށް ދެމިގެން ދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ އަންދާޒާ ކުރެވޭ. އެއ  އެއާޕޯޓް ހިއްކި ދުވަސްވަރާ ބަލާފައި

ދެމެމުންދާ ގޮތާ ަބލާފައި ފެތުރިގެން ދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ ޤަޫބލު ކުރެވޭ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި   ވެލިގަނޑު

އެއް މިވަގުތު ހުރި ވަސ ލަތްތައް ޭބނުން ކޮށްގެން، އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ރޮކްޯބލްޑާސްއެއް ނެތް. ޝ ޓް ޕައިލް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދި

ގަވޭ. ނެތް. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިންވެސް ކުޅ ގެ ާބކ ަބއި ހިމާޔަތް ކުރުމަކ  މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ ފާހަ

ތަށް އެހެން ކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ބަނދަރު ކޮނުން އިރު ނެގިފައި ހުރި ޮބޑެތި ގާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ަބއުންޑް ވޯލް ހަދާގޮ

ަބއުންޑް ވޯލް ޖެހުމަށް ފަހު   ޮބޑުމަގުން ފެށިގެން އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލްއަށް   50ހަމަޖެހިފައި މިވަނ . އެގޮތުން  ފޫޓްގެ ފުޅާ މަގެއް 

އި ފުރުސަތުގަ  2 އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު  މިހާރު މިވަނ  މި ަބހުސްގެ  ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި މިވަނ .  ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް  

ވެސް މެންަބރުން މިވަނ  އެގޮތަށް މަގު ހެދިގެން ގޮސް ކުޅ ގެ ާބކ އޮތްަބއި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. އެހެން ކަމުން 

 މަށް. ވޯޓް ދެއްވެވު ކަމަށް ވާނަމައަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި އަހަނ  މި މަސައްކަތް މި ގޮތަށް ކުރުމަށް ފެނި ވަޑައިގަންނަވާ 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
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 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

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

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

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

 މަގެއް   ފޫޓްގެ  50  ޖެހިގެން  އާއި  ފެންސް  އެއާޕޯޓް  ވާތ ވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުންގެ  05           

    .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް  ހަދަން

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ (  MEMO)266-A/266/2021/18އެޗް.އާރ ސެކްޝަން ގެ މެމޯ ނަންބަރު  

 ޢަލ އަށް ފޯން އެލެވެންްސް ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. هللا ނަހުޒާ ޙަސަން އަދި ނަސްރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އަޅުގަނޑު އެހެންވ މަ މެމޯ ދަންނަވާލާނަން. 

ގައި މި އިދާރާއާއި އަލަށް ގުޅުނު ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ނަހުޒާ ޙަސަންއަށް ހަވާލުކުރެވިފައި   2021ސެޕްޓެމްަބރ    29

ޢަލ އަކ  هللا ސަރ ނަސްރުގައި އަލަށް ގުޅުނު އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފ2021ިނޮވެމްަބރ    10ވަނ  ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތެވެ.  

މި ދެންނެވުނު މަސައްކަތަކ  މި ވަގުތު ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއު.ޑ .ސ ގެ ިބއުރޯ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަވެކެވެ.  

އިތުރުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ފޯން ކޯލްތަކެއް ކުރައްވަން ޖެހޭ މަސައްކަތެކޭ. އެހެން ކަމުން މި މުވައްޒަ  1ފުންނަށް  ރަސްމ  ގަޑ ގެ 
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ޭބނުންވެއެވެ. މި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަނ  މި ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން   2021ޑިސެމްަބރ   އިން ފެށިގެން ފޯން އެލަވަންސް ދިނުމަށް 

 ރިއާޔަތް ކޮށޭ. ސާކިއުލާއަށް  B/CIR/2015/01-13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރ ގެ ނަންަބރު: 

 އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭނ   

ފޯން  ގޮތަށް  މި  ކަމުން  އެހެން  ހުޅުވާލަން.  ަބހުސްއަށް  ވާނަމަ  މެންަބރެއް  ކުރައްވާ  އިއުތިރާޒް  ހުޅުވާނުލާ.  ަބހުސްއަށް  އިތުރަށް 

   ސް ދިނުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. އެލަވަން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ 

 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

 ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު  .2

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

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

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

ވޯޓު  05        ކަމަށް  ފެންނަ  ގޮތަށް މެންަބރުން  ނަންަބރު    ގައިވާ  މެމޯ  ގެ  ސެކްޝަން  -MEMO)266އެޗް.އާރ 

A/266/2021/18  )ޢަލ އަށް ފޯން هللا ނަސްރުއެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ނަހުޒާ ޙަސަން އަދި   ގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

  .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް އެލެވެންްސް ދިނުމަށް 
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 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އުސޫލަށް   • ނެގުމުގެ  ފ   ހުޅުވުމަށްޓަކައި  ޖިމް  އިންޑޯ  ކޮށްފައިވާ  ޤާއިމް  ސެންޓަރުގައި  ކޮމިއުނިޓ  

 މަޝްވަރާކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރް    ޕްލޭނިންގފ  ނެގުމުގެ އުސޫލު ހުށައަޅުއްވައި ދެއްވެވުމަށް އަޅުގަނޑު މި އެދެނ   

  .ޢަލ  އަޙްމަދު ގެ އަރިހުން

 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރް އަދި    ޕްލޭނިންގ 

. މެންަބރޝިޕް ފ ގެ ސްޓަކްޗަރއަށް ަބލާލުމުގެ ކުރިން ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރގެ އިންޑޯ ޖިމް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

މައިގަނޑު ޕޮއިންޓްތައް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ މެންަބރަކަށް ވުމަށް މެންަބރޝިޕް އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް އުސޫލުގައި ހުރި  

މް ފޯމެއް ފުރުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. ދެން މެންަބރޝިޕް ފޯމް ކައުންސިލްއިން ޕަްބލިޝްކުރާނެ އޮންލައިން ފޯމެއްގެ ޒަރ އާއިން ފޯ

ން ކަނޑައަޅާ ފޯމް ހުށައަޅާ ރަޖިސްޓްރ  ވުމުން ކައުންސިލުން މެންަބރޝިޕް ކާޑް ސިލުފުރޭގޮތަށް. ދެން މެންަބރޝިޕްއަށް ކައުން

އަހަރުން މަތ ގެ ހަމަ ކޮންމެ   16ހަވާލު ކުރެވޭގޮތަށް މި އިންނަނ  ރަޖިސްޓްރ  ފ  އާއި މެންަބރޝިޕް ފ  ދެއްކުމަށ ފަހުގަ. ދެން  

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފ އެއް ނަގާގޮތަށް މި އިންނަނ . މެންަބރޝިޕް ފ  ދެ ރުފިޔާގެ    50ޭބފުޅަކަށްވެސް ޖިމްގެ މެންަބރަކަށް ވެވިދާނެ،  

ރުފިޔާ. އަހަރަކަށް ގަޑުކޮށް ފ   ދައްކާ ކަމަށް ވާނަމަ މި   200ގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެ. މަހުން މަހަށް ދައްކާކަމަށް ވާނަމަ މި އިންނަނ   

ފައިދާއެއް ވާނެ މަހުން މަހަށް ފ  ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އަޅާ   ރުފިޔާގެ  400ރުފިޔާ. ގަޑުކޮށް ދައްކާނަމަ    2000އިންނަނ  އަހަރަކަށް  

ަބލާ ގަނެވޭނ   ގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދައްކާފ10ަަބލާފަ. ދެން ހަމަ ކޮންމެ މަހެއްގެ   ރުފިޔާގެ   50، އޭގެ ފަހުން ފ  

ވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. މެންަބރޝިޕް ކާޑް ޖޫރިމަނާއަކާއިއެކުގަ. މެންަބރޝިޕް ކެންސަލްކޮށް ނުލާނަމަ ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަ

ފ  ނުދައްކާވާނަމަ ފ  ަބލައިގަނެވޭނ  ފ    50ގެއްލިގެން އާ ކުރެވޭނ    ރުފިޔާގެ ރިޕްލޭސްމަންޓް ފ  އަކާއިއެކު. އެއްވެސް މަހެއްގެ 

އްގައި ނެގި ކަމަށް ވިޔަސް މުޅި ނުުދައްކާ މަސްމަހުގެ ފ  ހަލާސްކުރުމަށްފަހު. މެންަބރޝިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަހުގެ ކޮންމެ ހިސާެބ



 

19ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

އަށް ހުޅުވިފައި 12:00ފެށިގެން ރޭގަނޑު    50:30މަހަށް ފ  ދައްކަވަން ޖެހޭނެ. ދެން ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކަށް ަބލާއިރު ފަތިހު  

އެ މެންަބރަކު ހިޔާރު   ގަޑިއިރުގެ ވަގުތުކޮޅެއް. ދެން  1ލިިބވަޑިަގަންނަވާނ   ހުންނާނެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ މެންަބރަކަށްވެސް  

ކުރައްވާ ވަގުތެއް އެޭބފުޅަކު މެންަބރޝިޕް ފޯމް ފުރާއިރު ނެގެން އިންނާނެ. އެވަގުތުގެ އެ ސްލޮޓް ަބދަލު ކުރެވެން އިންނާނ  މަހަކު 

ތަށް ަބދަލު ކުރެވޭނ  ފަހަރު. އެަބދަލު ކުރާއިރު އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އިންނަ ފޯމެއްގެ ޒަރ އާއިން ަބދަލުކުރެވޭނެ. މި ގޮ  1ގިނަވެގެން  

އިރުގައި އެ އެދިލައްވާ ވަގުތުގައި ޖާގަ އޮތް ކަމަށްވާނަމަ. ދެން ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖިމް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

،  ސްޓްރ  ކުރައްވައިގެންއުސޫލަށް ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ރެޖި  މިހާރު ކަނަޑއެޅުފައި މި އިންއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް

އި މެންަބރުންނަށް ވާ ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެސް މި ގޮތަށް ފޮލޯކޮށް ޖިމްއަކ  ސާފުތާހިރު، ގިނަ ދުވަހަށް ޭބނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ތަނެއްގެގޮތުގަ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ފަރާތުންވެސް އެއްާބރުލުން ދެއްވުމަށް. އެހެންވ މަ އެކަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެހެން ކަމުން ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ފ  ސްޓްކްޗަރގެ އުސޫލާއި ޖިމް ބޭނުންކުރުމުގެ ކަންކަން ދާނެގޮތް މިވަނ  އިއްވާދެވިފަ. 

 އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ސަތު ފުރަތަމަ ފުރު 

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

އެހެންވ މަ ކޮމިއުނިޓ     ނެތޭ މި ސިޓ ގައެއް.  ފެސިލިޓ އެއް އަދިއެއްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތ  މިހާ ޮބޑު ސިޓ އަކަށްވެފަ، މި ފަދަ  

ށް ވަރަށް ގިނަ ރިކުއެސްޓްތަކެއްވެސް އަންނަ ސެންޓަރުގެ މި ޖިމް ހުޅުވުމަކ  މި ސިޓ އަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެނަ

އަޅުގަނޑުމެ އެކަމަކު  ހުރ .  ަބއެއްކަންކަން  ޖިމްގެ  އަދި  ނޫން  ފެންވަރަކަށް  ޭބނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  މި ކަމެއް.  މިހާރު  ން 

އެ   ޭބނުންވަނ  ޖިމް ހުޅުވާފަ، ބޭނުންވާ އިތުރު ކަންތައްތައް އޭގެ ފަހުގަ ކުރަން. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

އުސޫލްތަ އުސޫލްތަކެއް.  ޤާވާއިދާއި  އޮތް  ހެދިފައި  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ފ  ސްޓަކްޗައް.  އެ  ކުރަދެން  ތާއ ދު  އަޅުގަނޑު  ން. ރއަށް 

 އަޅުގަނޑުގެވެސް އިއުތިމާސްއަކ  ޖިމް ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށް ޖިމް ބޭނުން 

 ކުރުން. 

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



 

20ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ އެއްކަމަކ  ޖިމް އެއް ހުޅުވިގެން ދާއިރު އަޅުގަނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން އެއް   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ގަޑި އިރަކ  އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ކަމަކަށް. ވަން އެންޑް ހާފް އަވާސް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަމޭ އިތުރުކޮށްލަން. އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލު

އިރު    ނ ވެނުކުރެ ގަޑި  ކުރެވިދާނެކަމަށް.ބޭނުންތައް  އިކުއިޕްމަންޓްޖިމްގެ  އެއް  އެކަން  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ކުރާ   ކޮށްގެން  ބޭނުން 

ނުފެނޭ.   އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ވަގުތެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ވަނ  ފަރާތްތަކަކަށް  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ދެވަނަ 

. މި ށްކަންމެ ކަމެއް ކުރަން ދިމާކުރާއިރުވެސް މި ފެންނަނ  ކުރިން ކޮށްފައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ދައަޅުގަނޑުމެނަށް ކޮން

އިމާރާތުގައި އެހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ފަހަރުވެސް   އިކުއިޕްމަންޓްގެ ފެންވަރު ކިތަންމެ ރަނގަޅުވިކަމަށް ވިޔަސް  މި ޖިމްގެ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު. މިއ  އެއްވެސް ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭގޮތަށް ހަދާފައި އިން އިމާރާތެއް.   އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ގިނަ

ރި މިކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރެއް ހަދާފައި އިން އިރު އެތަނުގައި ރޫމްތަކަކަށް ަބއި ކޮށްފައި ހު 

އެކަހަލަ ރ  ރަނގަޅަކަށް ނޫން.  އިރު އެތަނުގެ ލައިޓިންއެއް ހު ކުރިން އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިމާވަނ  ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ތަކެއް. 

އި ަބއިވަރު މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިިބފައި މި ހުރ . މިކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށްފަ

ދުއްފުއްޓަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިޭބނެ އެންމެ ޮބޑު ކުރިއެރުމަކ . ދެން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް ހުޅުވުން މި ކުޅު

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ހުރިކަންތައްތައް ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި ރަނގަޅުކުރެވުނ މަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ރަނގަޅުވާނެހެން.  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުށައެޅުމެއް.   އެންމެ  އިނ   މި  ލިިބފައި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ފުރުސަތުގައި  ހުޅުވާލި  ަބހުސްއަށް  އުސޫލަށް އެޖެންޑާގައި  އޮތް  މިހާރު 

އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި. ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވާފައި މި އޮތ  އެއް ގަޑިއިރަށް މި އިން ވަގުތު އެއް 

ަބ އަޅުގަނޑު ގަޑިއިރާއި  މެންަބރެއް  ކުރައްވާ  ތާއ ދު  އިސްލާހަށް  އެ  ހިމެނުމަށްޓަކައި  އިސްލާހު  އެ  ަބދަލުކުރުމަށް.  ގަޑިއިރަށް  އި 

 ޭބނުންވާނެ އެ އިސްލާހު ހިމެނުމަށްޓަކައި. 

އިސްލާހާއިއެކު މިހާރު މިހާރު އެ އިސްލާހަށް ކައުންސިލް މެންަބރ ޢާޠިފާ ޢަލ  މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. އެހެންކަމުން މިހާރު އެ 

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވާނަމަ އެ އިސްލާހާއި އެކ  އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް   ޖިމް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލާއި ފ  ސްޓްރަކްޗަރ ފާސްކުރުމަށް 

ށްވާނަމަ ވޯޓް އަހާނ . ފުރަތަމަ މި ވޯޓަށް އަހަނ  ރިޟްވާން ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހާއިއެކު އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަ

 ދެއްވެވުމަށް.  
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ވަން ވޯޓުގެ ކުރިން މެންަބރުން އިތުރު ފުރުސަތެއް ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ އަދި އެއް ފުރުސަތު އަރުވަން. ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަ

  ބޭނުންވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. 

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ނ ، ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދެކެވުނު އިރު ވާހަކަ ދެކެވުނ  މިއަށްވުރެ އަޅުގަނޑު މިގޮތަށް މި ފާހަގަކޮށްލަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

އަށް ހުޅުވާއިރު، ހާއްސަކޮށް ޖިމްއަކ  12:00އިން ރޭގަނޑު    5:30މް ހުޅުވާ ގަޑިތަކަކަށް. ދެން މިހާރު ފަތިހު  ކުރު މުއްދަތަކަށް ޖި

ން އަޅުގަނޑަކަށް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ އެއް ގަޑި އިރުން ކުރަން ބޭނުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެންނެއް ނިންމާލެވޭނެހެނެއް. އެެއްަބއި ޭބފުޅު

ކަސްރަތު ކޮށްލަންވެސް ޭބނުންވާނެ. ހާފް އެންޑް އަވާސްވެސް އެއ  އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް  

ނުފެނޭ. ަބއެއް ޭބފުޅުން އެއަށްވުރެ ދިގުކޮށްވެސް ބޭނުން ވެދާނެ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ދޮޅު ގަޑިއިރު ރަނގަޅުވާނެހެން. 

 ޝުކުރިއްޔާ    ކޮށްލަން ޭބނުންވެގެން.އެހެން ވ މަ އެކަން ފާހަގަ

 

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

މި ބޭނުން ކުރަން މި ތިެބނ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ޖިމް ވިޔަސް އެހެން ކުޅިވަރެއް ކުޅުނަސް  

 ސަރުކާރު ނޫނ  އެކި ކުންފުނިތަކުގައި އުޅޭ މ ހުން. އެގޮތަށް ަބލާނަމަ އެތަން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގަޑިތައް އެަބ ލިމިޓް ވޭ. އެކަން ހަމަ

އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެންމެ ހެނދުނު ގަޑިއަކ  ހަމަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގަޑިއެއް އެކަމަކު އެއ ވެސް ގަކޮށްލަން.  ފާހަ

ހަވ ރު   ގޮސް  ދެން  ވަންދެން،  ދާން  ަބލާއިރު    4އޮފ ހަށް  އެގޮތަށް  ގަޑިއަކ .  ކުރެވޭނެ  ޭބނުން  ދެން  ފަހުން  ގަޑިއިރު   24ގެ 

ގަޑިއިރެއް އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުލިޭބނެ.    24ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެއްޗެހި މިހުންނަ ގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތެއް

ވަގުތުކޮޅެއް ކަސްރަތުކުރުމާއި މިހެން ހުންނަކަންކަން ކުރަން މި ލިބެނ . މިގޮތަށް އަލަށް ޖިމްއެއް   ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ކުޑަ  24

އަޅު އިރުގައި  އަންނަ ހުޅުވޭ  ލާފައި،  ގަޑިއިރެއް  ނުލާ  ގަޑިއިރު  ދޮޅު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޭބނުންވަނ ،  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  ގަނޑު 

ުބއްދިވެރިކަމަކަށް  އެހާ  އިތުރުކޮށްލުން  ވަގުތު  އެ  ނޫނިއްޔާ،  އަންދާޒާކޮށްލާފައި  ަބލާ  އެއްޗެއްސަށް  ހުރިހާ  މި  ރިކުއެސްޓްތަކާއި 

ަބ އެހެން ނޫނިއްޔާމުން  ގިނަ ނުވެދާނެއޭ.  ޖިމްއެއް.  ޕަްބލިކް  މިއ   ދިމާވެދާނެއޭ.  ކަމެއް  ގެއްލޭކަހަލަ  ފުރުސަތު  ޭބފުޅުންނަށް  އެއް 

ފޯމެއް   ަބޔަކަށް ޚިދުމަތް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ތަރުތ ުބކުރުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކ ވެސް އޮންލައިން
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ފައި މި އިނ . އެ ފޯމްގައި މި އިންނަ ގޮތަކ  އަޅުގަނޑުމެން މި ކަނޑައަޅާ ގަޑިތައް، ލިމިޓްކުރަން ޕްލޭން ކުރެވި ގޮތުގައި ހަދާގޮތަށް  

މ ހުންކަށް ޖިމް ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. މ ހުން އެަބ    50ބޭނުން ކުރެވޭނެ ވަކި އަދަދެއް. ޖިމްގެ ޖާގައިގަ އޮތް ވަރަކުން އެއްފަހަރާ  

ން ފޯމް ހަދާފައިވެސް މި އިންނަނ  އެ އިންނަ ލިމިޓް ހަމަވާއިރަށް އެ ސްލޮޓް ޮބލޮކްވާގޮތަށް. ލިމިޓްވޭ. ލިމިޓް ވާއިރުގައި އެޕްލިކޭޝަ

އަންނަ ރިކުއެސްޓްތަކާއި ގޮސް  ގެންއެގޮތަށް އިންނަ އެއްޗެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ދޮޅުގަޑިއިރަށް ނުހަދާ އެއް ގަޑިއިރައިގެން ކުރިޔަށް  

ތަށް އެއްޗެހި ބަލާލާފައި މ ހުން އެކަމަށް އަންނަ ތަރުހ ާބއި އެއްޗެހި ބަލާލާފައި ދޮޅު ގަޑި އިރަށް ހަދާލެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފަހުން އެގޮ

 ޝުކުރިއްޔާ   ހަދަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ އެއް ގަޑިއިރަށް ހަދަން. އެކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން ވަނ .

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހުރި ޕޮއިންޓްތައް އަޙްމަދު ފާހަގަކޮށްލ މައި މި ފުރުސަތު ދޫކޮށްލ .

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގައި ފުރުސަތަށް އެދި ވަޑައިގެން ދެ ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތަށް އެދުނު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް މި ވަނ  މިހާރު ފުރުސަތު 

 އެރުވިފައި. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެވިދާނެ މިކަމުގައި އިތުރު މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރަން މެންަބރުން 

ވާނަމަ.  ހުރިކަމަ މެންަބރަކަށްވެސް  ށް  ކޮންމެ  ފުރުސަތުގައި  މި  ހުޅުވާލަނ .  މި  ފުރުސަތު  ލިބޭނ .   2ފަހު  ވަގުތުކޮޅެއް  މިނެޓްގެ 

 ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ފަހު ފުރުސަތު 

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

  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުސޫލު ހެދި އިރުވެސް ރިކުއެސްޓްކޮށްލި ކަމެއް މ  ވަގުތު އިތުރުކުރަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަވެސް 

ވަގުތު އިތުރުކޮށްލަން. އެޭބފުޅުންވެސް ރިކުއެސްޓް ކުރިކަމެއް އެއ  ދޮޅުގަޑިއިރަށް  ވާހަކަ ދައްކާލިން.    މ ހަކާއި ޖިމް ބޭނުންކުރާ ދެތިން  

ގަޑިއިރަށް ކުރުކުރަން. އެހެން ވ މަ އެގޮތަށް ލިޔުނ .   1ވެސް އެއްަބސްވ   ރިޟްވާންއަޅުގަނޑުމެން އިންޓާނަލ  ވޯކް ކުރި އިރުވެސް  

ކުރައްވާތި ކޮށި ހަނދާނެއް ކަމުގައި ވާނަމަ. އަޅުގަނޑު އެހެންވ މަ އެގޮތަށް ދޮޅު ގަޑި އިރަށް   އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި. މާފް

. އެ މަރުހަލާގައިވެސް ޑިސްކަސް ކުރެވިފައި އޮތ  އަދި ޖިމް ބޭނުން ކުރާ މ ހުންގެވެސް ރިކުއެސްޓެކޭ ދޮޅު ގަޑިއިރަށް ރ ތާއ ދު ކު

 ހެދުން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެ 
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، އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް އެދުނ  ވަގުތު އެހާ ޮބޑަށް ނުހިފަހައްޓަންށޭ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވާ ގޮތުން، ޢާޠ  ކުޑަކޮށް ހަނދާން ަބލ  ކަންނޭގެ 

 ދެން އަޅުގަނޑަށް އޭރުވެސް ޮބޑަށް ވަކާލާތުކުރެވުނ  އަޅުގަނޑަށް ހ ވާގޮތުން، ވަގުތު އެހާ ޮބޑަށް ކަނޑަ ނާޅަ ރަޖިސްޓްރ  ވާ ގޮތަކަށޭ

މެންަބރުންނަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްފަހަރާ ބޭނުން   5ތުގައި ޖިމްގައި  ހަދާނ . ޭބނުން ވަގުތެއް ނެގޭ ގޮތަށޭ. އަޅުގަނޑަށް ޤަޫބލް ކުރެވޭ ގޮ

ޖިމްއެއް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކައަކ .  ދެކެވުނު  އަޅުގަނޑަށް  މަރުހަލާގައިވެސް  ކޮމެޓ   އަޅުގަނޑު  އެކަން  ކުރެވޭނެ. 

ންނަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނެހެނެއް. އަޅުގަނޑުމެނަށް ޮބޑަށް ދ ގެން އެ ކުރަން އޮ ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކަށް ސ ދާ ނަމަކަށް އެއް ގަޑިއިރު 

 ފެންނަނ  ސ ޒަނަލް އެއްޗެއް ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ަބއިވެރިވެފަ، ޖިމްގެ އަސްލު ޭބނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުއެއް ފުދޭނެ

ބޭނުން ހިފާ ފަރާތްތަކުންނެއް އެއް ގަޑިއިރަކުންނެއް އެކަން   އެއް ގަޑިއިރެއް. އަޅުގަނޑުގެ ުބއްދިވެސް ޤަޫބލެއް ނުކުރޭ ޖިމްގެ ފުރިހަމަ

 ކުރެވޭނެ ހެނެއް. އެ ބޭނުން ހިފާ ފަރާތްތަކުން ރަނގަޅަށް މި ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތަކަށް ކަންނޭގެ ކައުންސިލުން ކަންކަން ފަހި ކޮށްދޭން 

 ޖެހޭނ . ޝުކުރިއްޔާ  

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  

ފާޅުކުރެވުނު  މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ ވާހަކަތަކާއި  ދެކެވުނު  ަބލާފައި  .  ފާހަގަކޮށްލަން ޚިޔާލުތަކަށް  ކަންތައްތައް  ަބއެއް  އަޅުގަނޑުވެސް 

ކުރެވުނ  އާއި ހިސާަބށް ވަގުތު އިންނަ ގޮތަށް، އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ  12:00އިން ރޭގަނޑު  5:30ޭބނުންވާތ . މިހާރު މ ނ  ފަތިހު  

ގެން މިފަދަ ފެސިލިޓ އެއް މިރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައި ނެތ މަ، ހުރިހާ މ ހުންނަށް އެކްސެސްވެވޭ ގޮތަށް އިން ފެސިލިޓ އެއް ނެތ މަ، ފެށި

ފުރުސަތު މި  ރައްޔިތުންނަށް  ގިނަ  ވ ހާވެސް  އިރު  ގޮތަކަށް  އަންނަ  އެކަހަލަ  ކަމެއްހެން.  މުހިންމު  ދިއުމަކ   ފަހިވެގެން 

ޖިމްގެ އުސޫލުތައް ވަރާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން  މަޝް އެއް ގަޑިއިރުގެ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނިންމާފަ މި އިނ . ވަގުތެއް ކަނޑަ ނާޅަ 

ޭބފުޅުން އުޅުއްވާ  ތަންތާގައި  އޮފ ސްތަކާއި  އަނެއްހެން  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްލި  އެ  އަޙްމަދުވެސް  މެންަބރު  ކަމަށްވާނަމަ   ދޫކޮށްލައިފި 

ތަން ގިނައިން މި ބޭނުންކުރައްވަނ . އެހެން ވ މަ އެއް ގަޑިއަކަށް ގިނަ ޭބފުޅުން އެއް ގަޑިއަކަށް އައިސް ތަން މެނޭޖް މިކަހަލަ ތަން

، އެއަށްވުރުން ރަނގަޅަށް ކަންކަން ރާވާލުމުގެ ހެންކަމުން އެގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ނުވާނެ ގޮތަށް އެ  .ނުކުރެވޭނެ ހާލަތަކަށް ގޮސް ދާނެތ 

ސް ޓައިމް  މިއޮތ .  ގޮތުން  ކަނޑައަޅާފަ  ފާހަގަ 5:30މިސާލަކަށް  ލޮޓް  އަޙްމަދު  ދެން  ޓައިމްއެއް.  ވަންއަވާރގެ  މިއިންނަނ   އިން 

 .ށްަބއިގަޑި އިރު އޯވަރލެޕް ވާގޮތަ  ޭބފުޅުންނަށޭ އެއްޓައިމްއެއްގަ ޔޫސް ކުރެވޭނ . ޓައިމްތައް ކަނޑައަޅާފަ އިންއިރުގަ  5ކުރައްވާފި  

އެހެންވ މަ އެދޭތި އޯވަރލެޕް  އަށްވެސް އިތުރު ޓައިމް ސްލޮޓެއެއް އިންނާނެ.  7:00އިން  6:00އިންނަ ޓައިމްގަ  އަށް  6:30އިން  5:30

 އް ޭބފުޅުންނަށް ޖިމްބޭނުން ކުރެއްވޭނެ. އެއ  ވޯމްއަޕް މެޝިންތަކާއި، އެހެންކަންތައްތަ  10ވެގެން އަންނައިރުގަ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްފަހަރާ  

ފުށު ނާރާ ގޮތަކަށް ރާވާފަ މިއޮތް ގޮތުން އެ ަބއިގަޑިއިރު އެގޮތަށް އޯވަރލެޕްކޮށްފަ މި އޮތ . މެންަބރ   އްކުރަން ހުންނަ މެޝިންތަ
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ޭބއްވުމަށް ފަހު ޖިމްއަށް މިގޮތަށް  ފަށާއިރުވ ހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  މަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ޙްއަ

 ަބލާފަ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް ަބދަލެއް ގެނައުން އެކަންތައްތަކަށް ަބލާފަ މަޝްވަރާ އޮންނަ ޑިމާންޑާއި، ފ ޑްެބކަށް

      ދިނުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ .ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ކޮޅެއް  1ކުރުމަށް ފެނޭ. މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ކަމުގައި ވިއަސް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވެނ  މިއަދު އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޖިމް ހުޅުވާ އިރު ނިންމިޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.  

ނިންމުމެއް ނޫން. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމި ކަމުގައި ވާނަމަވެސް ފުރަތަމަ މަހު އެކަމެއް ވާގޮތެއް ބަލާފަ ނުކުރުރެވޭނެ  ަބދަލު  މިއ   

ލެަބލް ވާގޮތަކުން ޖިމް ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ަބދަލު ގެނެވިދާނެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ވޭއެ  އްޑަށާއި ހުސްގަޑިތަން ކުރާ މ ހުންގެ ޑިމާބޭނުން

އެއ  ވަގުތު   ކ ހުށަހެޅުމަވާ  ކުރުމަށް. ހުށަހެޅިފަ  ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސް  

އަހާނ   ދޮޅު ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ކުރުމަށް.  ަބދަލު  އިރަށް  ހުށަހަޅާފަ  ރިޟްވާންގަޑި  ތާއ ދު ޠިޢާ  މެންަބރު  ،މުހައްމަދު  ފާ 

ން ކުރައްވާފައިވާ ހުށައެޅުން ދޮޅުގަޑި އިރު ކޮންމެ މެންަބރަކަށް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ފާސްކުރުމަށް. އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރު 

 ވުން އެދެން. ވޯޓް ދެއް

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 02 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 03 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
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 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .2

 މެންބަރުން: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

ވޯޓު  ނުފެންނަމެންަބރުން    03        ވާތ    ކަމަށް  ދެއްވާވައި  ކުރުމަށް   ަބދަލު  އިރަށް  ދޮޅުގަޑި  ވަގުތު  ހޭދަކުރާ  ޖިމްގައި 

  .ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެނުވާފާސް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގަޑި އިރުގެ ވަގުތަށް.   1އެއްގޮތަށް ޖިމްގަ ހޭދަވާ ވަގުތު  އެއ   ގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާނ  ފުރަތަމަ އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލާ  ޅުދެން އަ

 އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓަށް ހުޅުވާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .6

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .7

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .8

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު .9

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .10

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުން .1

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .2

ގަޑި އިރަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ 1  ވާތ   ޖިމްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު  ފައި ދެއްވާކަމަށް ވޯޓު  ފެންނަމެންަބރުން    03       

  .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ކަމަށް

 

 08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާގޮތަށް  ކުޅުދުއްފުށ   ހަނިމާދޫ، އައްސިދަ. މަރްޔަމް މޫސާ  ހދ   •

ޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން،    B12C/2021/246ކޯޓުގެ ނަންބަރ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޅުދުއްދުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް  



 

27ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށ   ކައުންސިލް އިދާރާ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.  ކޯޓަށް ޖަވާބުދާރ ވާނެ، މެޖިސްޓްރޭޓް  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 .މި މައްސަލައަކ  ކޮންމަސަލައެއްކަން މި މައްސަލާގެ ކުޑަ ތަފްސ ލެއް އެރުއްވުމަށް ސެކެޓްރ  ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އާދަމް هللا އަބްދު   އަލްފާޟިލް   ސެކެޓްރ  ޖެނެރަލް 

އެގޭގެ   ވާގޮތަށް  ގޯޅިއަކަށް  ކަނެކްޝަނެއްލުމަށް  ވޯޓަރ  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ   ގަެބހާފަ  ތެރޭގަ  ެބހުމުގެ  ގެ  އަކ   ރަޖިސްޓްރ  މި 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އޭގޭގެ ަބޔެއްގެ ވެފައިން ފަރާތުން އެދުނ . ގޯޅިއަކަށް މިއިން ތަނުގަ އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  ކަނެއްޝަނެއް ލެވެނ   

ހަމަޖެއްސޭނ . އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނ    އެއްަބސްވާކަމުގަ ވަނ ނަމަ ގޯޅިތެރޭން މިގޮތަށް  އެކަމަށް  ތެރެއަށްވާންޖެހޭ. ވާރިޡުންގެ މެދުގަ

ފަ އޮންނަ ގޯތިތެރެ ގޭގެ ަބޔެއްގޮތަށް މައްސަލަ މިކޮޅަށް އެދުން ފަރާތަށް ކޯޓް މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު މިކޮޅަށް އައުމަށް، ަބހާ

 އެހެންކަމުން އެފަރާތުން އެވަނ  ކޯޓަށް އެމައްސަލަ ކޯޓަށްލާފަ.  ކޯޓް ތުރޫކޮށް ކުރާކަމެއް ކަމުގަވާތ .  އިތުރު ކުރުމަކ  ލުމަކ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެ މައްސަލަ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް ސާފުވެއްޖެކަމަށް އުންމ ދު ކުރަން. އެ މައްސަލާގަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއިނ  އެ މައްސަލާގަ ސިޓ  

ނަމަކ  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެކްޒެކްޓިވް ކައުންސިލް ފަރާތުން ޖަވާުބ ދާރ ވާނޭ ފަރާތެއް ކޯޓްގަ ކަނޑައެޅުން. ރިޔާސަތުން ހުށައަޅާ  

ސްމާއިލް އިްބރާހިމް. ސިޓ  ކައުންސިލް ތަމްސ ލްކުރުމަށް ފޮނުއްވާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުން. ދެން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރި އި

 .  ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގެ މަރުހަލާގަ އޮތް ސުވާލެއްވިއްޔާ ކޮށްދެންވުން އެދެން

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

މ ތ ގަ ލިޔެވިފަމި އިންގޮތަކ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ގޮތަށް. އެތަންކޮޅު އެއިނ  ރަނގަޅަށްތޯއޭ 

 އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވަނ .  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އާދަމް هللا އަބްދު   އަލްފާޟިލް ސެކެޓްރ  ޖެނެރަލް  



 

28ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

އަމުރު ނެރޭއިރު ނެރޭނ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ   އެގޮތަށް ޗޭންޖް ގެނައުމަށް  މިގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށި ގޭގެކޯޓް އަމުރުގަ ހުންނާނ   

ންނަ މައްޗަށް. އެހެންވުމުން ކޯޓަށް ޚާޒިރު ވުމުގެ އަމުރުވެސް އިންނާނ  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރާނ  ަބދަލުގެ

  ކައުންސިލް. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ 

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

ލާގަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ަބހުސް ކުރި ހަޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މި މައްސަލަ އަކ  މިއާއި ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓ  މަރު

ނުއެއް އެ ހޮޅިވެސް  ގެހުރި އުސޫލު ތަކާއި މި ޤަވައިދުތަކަށް ަބލާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އަދި އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ މައްސަލައެއް. 

އިނދޭ. އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނ  މުނިސިޕަލް ސެކްޝަނަށްހެން، މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންގެ ޭބފުޅެއް މައްސަލާގަ ޖަވާުބ ދާރ  ވާގޮތަށް 

 ށައެޅުމަކ . ޝުކުރިއްޔާ.  ކިހިނެއްތޯ ވާނ  އެއ  ހު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ސެކްޓްރ  ޖެނެރަލް އެކަމަށް ޖަވާެބއް ދިނުމަށް އެދެން.  هللا. ރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު ޢަްބދުޝުކު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އާދަމް هللا އަބްދު   އަލްފާޟިލް ސެކެޓްރ  ޖެނެރަލް  

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނ  އަޅުގަނޑުމެން މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންގެ އޭ.ޑ  އާއި ްބރ ފިންއެއް ާބއްވާފަ. ކޯޓް ޢަމުރު ލިުބމާއި  

ދެން  ދެއްވާނެ  ްބރ ފިން  ކުރަން.  ރިޕްރެޒެންޓް  ކޭސްގަ  އެ  އިސްމާއިލް  ޭބނުންވަނ   ޮބޑަށް  އޭ.ޑ  ވެސް  މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންގެ 

 އިމްރާން ފޮނުވިދާނެ.  ލް ކައުންސިލްއަށް އެސިސްޓެންޓެއް ގޮތަށްމައްސަލަ ކުރިއަށް ދާކަމަށް ވާނަމަ ލ ގަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

. ޝުކުރިއްޔާ އެސް.ޖ . އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދުޝުކު

ކުރަން  ރެޕްރެޒެންޓް  ކޯޓްގަ  ޭބފުޅެއް  ކޮންމެ  އިްބރާހިމް.  އިސްމާއިލް  އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  ފަރާތަކ   ފޮނުވާ 

މަޢޫލޫމާތު ހިތްޕަވާގެން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނ . އެހެންކަމުން މިހާރު   ވަޑައިގެންނެވި ކަމުގަ ވިއަސް އެ ގުޅުން ހުރި ސެކްޝަނަކުން

ހުށައަޅާފައިވާ ނަމަށް، އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އިސްމާއިލް އިްބރާހިމް ތާއިދު ކުރައްވާ ޭބފުޅެއް ޭބނުންވާނެ ވޯޓަށް 

هللا  ރިޔާސަތުން ހުށައެޅި ނަމަށް ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްމަދު އަްބދު އެހުމުގެ ކުރިން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި ހުށައަޅަނ 

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށ   ހަނިމާދޫ، އައްސިދަ. މަރްޔަމް މޫސާ  ހދ    .ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ 

ޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ   B12C/2021/246ކޯޓުގެ ނަންަބރ  ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޅުދުއްދުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް  



 

29ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ    އިދާރާހަޘިއްޔަތުން  ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަވާުބދާރ ވާނެ،ކައުންސިލް  ގެ ފަރާތެއް ގެ ފަރާތުން ހދ 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދޭން. ގޮތުގަ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އިސްމާއިލް އިްބރާހިމް 

 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

 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

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

ވޯޓު  05        ކަމަށް  ފެންނަ  ވާތ   މެންަބރުން  ދެއްވާފައި  މޫސާ  ހދ    މަރްޔަމް  އައްސިދަ.  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ   ހަނިމާދޫ، 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކުޅުދުއްދުށ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ދަޢުވާ  މައްޗަށް  ނަންަބރ    ކައުންސިލްގެ   B12C/2021/246ކޯޓުގެ 

ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލް އިދާރާޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ޖަވާުބދާރ ވާނެ، ކޯޓަށް  އިްބރާހިމް ފަރާތެއް މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސްމާއިލް  އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  ގޮތުގަ  ގެ 

     .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް 

 



 

30ގެ   30ޞަފްޙާ:    

 

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 އްދަލ ވ ން ނިންމ ން ބަ 

ވ     2021  ޑިސެމްަބރ  15ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  31ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  10:41ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ  11

 2021 ޑިސެމްަބރ 15

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


