
 

1ގެ   16ޞަފްޙާ:   
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   38ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2022  ފެްބރުއަރ   02ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    38  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    37ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  ލޯކަލްމާރުކޭޓް ދަނގަޑުގެ )ފިޔަވާލި( އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން ގާތްވެފައިވާތ ވެ އެކަމާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 3.2

 ނިންމުން. 

 މަސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  ލޮނު 3.3

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1



 

2ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

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

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

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

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އޮފ ސް ދަތުރެއްގައި މާލޭގައި( ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     38ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ޢަލ  އަޙްމަދުމޭޔަރ ޑެޕިއުޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 38ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 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     38ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،   2022 ފެބްރުއަރ  02،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ރަޖަބު 01ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

  . 06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 09:10ވަސް. ގަޑި ދު  ދަބު

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ    އޮފ ސް ދަތުރެއްގައި މާލޭގައި()  މުޙައްމަދު ޢާޠިފްމޭޔަރ 

ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު ވަނަ    37ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ލޯކަލްމާރުކޭޓް ދަނގަޑުގެ )ފިޔަވާލި( އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން   ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

، ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ވެފައިވާތ ވެ އެކަމާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ގާތް 

 ދޫކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ  ބަ  .ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ފާހަގަ    އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ 

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 



 

3ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 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

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

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

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

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

ވަނަ ޢާންމު   38މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  



 

4ގެ   16ޞަފްޙާ:   

 

 

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    37ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   37 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. ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 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

 هللاކުޅުދުއްފުށި 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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6
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މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    37ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އެކަމާއި   ގާތްވެފައިވާތ ވެ   ހަމަވާން   މުއްދަތު   ދ ފައިވާ   ކުއްޔަށް   އިމާރާތް (  ފިޔަވާލި )   ދަނގަޑުގެ   ލޯކަލްމާރުކޭޓް  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަހަރަށް ކުއްޔަށް   10ގައި    2012އޭޕްރ ލް    15ވިއްކަމުންދާ މި އިމާރާތަކ   މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެތުމާ ވުޑްގެ ނަމުގައި ލަކުޑި  

ގައި ހަމަވާތ  އެއްަބސްވުމާއިމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު 2022  އޭޕްރިލް   15ދޫކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު  

އަކަފޫޓްގެ ިބމެއް. މި ިބމަށް މިހާރު ދައްކާ   8050ތ . މި ިބމަކ   މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަަށް މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފަ މި އޮ

ރުފިޔާ. އެހެން ވ މަ މި އައިޓަމްއަށް ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން   9780ކުއްޔަކ   

 ބޭނުން މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

އިމާރާތް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ަބލާއިރު ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު އަޅުގަނޑުމެނަށް (  ފިޔަވާލި)  ދަނގަޑުގެ  . ލޯކަލްމާރުކޭޓްޝުކުރިއްޔާ

އެތަނުގައި އިދެގެން މައްސަލަ ތަކެއް ދިމާވެދާނެހެނެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހިޔެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނ  އެ  އެ ސްޓްރަކްޗަރ  

ރއަކ  އެއްވެސް ވަރަކަށް ާބވެފައި ހުރި ތަނެއް އަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އެ ސްޓްރަކްޗަ  2މުއްދަތް  

އް ދޫކުކުރާއިރު މިހާރު ިބމުގެ ވެލިއު ަބދަލުވެފައި ހުރުމާއި އެކ ގަ މިހާރު ކަނޑައެޅިފަ އިން ކުއްޔަށްވުރެ ނޫން. ދެން މި ވަރު ތަނެ

 1.50ޮބޑުކުއްޔެއް ނެގޭނެގޮތަށް ފާސްވެގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނ  އެންމެ ދައްވެގެން  

 ޝުކުރިއްޔާ   ށް.ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދިނުމަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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އެހެން ވ މަ މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު އެކަނި.  

 އަދި އިތުރު ފުރުސަތެއް ަބހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލަން ގަސްތުކުރަން. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

އަހަރަށް ދޫކޮށްލަން އަދި. އެއ  ވަރަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް ރަށުތެރެއަށް އެަބ އާދޭ. ހާއްސަކޮށް   2އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރަން މިތަން  

އަހަަރަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފިނަމަ އަނެއްހެން އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވެދާނެ.   2ންނާތި  އެ ސަރަހައްދަށް ަބދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ަބދަލު ތަކެއް އަ

މިހާރު ހެދިފައިން އިން ގެޔެއް އެއަކ . މިއަދުވެސް އަހަރަކ  އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ .  2އެހެން ވ މަ 

އްހެން ބުނަންޏާ ހުސްިބމެއް ދޭ އެންމެ ދަށް އަގު. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެއ  އަނެ  1.50މަސައްކަތް ކުރެވޭގޮތަށް އޮތް ތަނެއް ވ މަ  

ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކޮށްލަން   2އަށް ދޭކަން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.    1.50އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް، އަނެއްހެން ުބނަންޏާ ގެޔެއް    8000

 އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

ޅާފަ މި އެޖެންޑާއަށް މިހާރު ތިން ހުށައެޅުމެއް ލިިބފަ މިވަނ . ފުރަތަމަ ހުށައެޅުމަކަށް މި ވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ހުށައަ 

ވާން މުޙައްމަދު އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް. ދެން ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟް  2މި އޮތް ފިޔަވަހި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުއްދަތަކަށް  

ގެ ރޭޓުން އަކަފޫޓަކަށް 1.50ތާއ ދު ކުރައްވާފަ މިއޮތ . ދެން މި އޮތ  ރޭޓަކަށް ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ހުށައަޅަފަ އިން  

 އޮތ  ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފަ މި   .މިވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަهللا ޢަްބދުދިނުމަށް، ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙްމަދު  

 ، ކައުންސިލް މެންަބރު މަޖ ދާ މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ.ރުފިޔާ އަކަފޫޓަކަށ2ް

ދު އެހެން ވ މަ މި އެޖެންޑާއަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލާން. އެންމެ ފުރަތަމަ މުއްދަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން، ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަ 

ރު އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް. ދެން ކައުންސިލް މެންބަ   2ހުށައަޅާފަ މި އޮތް ފިޔަވަހި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުއްދަތަކަށް  

 ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ތާއ ދު ކުރައްވާފަ މިއޮތް ހުށައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 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

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

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

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

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

ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުރިހާ މެންަބރުންގެ   އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  2އްދަތަކަށް  ފިޔަވަހި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މު    

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެ ރޭޓުން އަކަފޫޓަކަށް ދިނުމަށް، ކައުންސިލް މެންަބރު 1.50ދެން މި އަހަނ  ވޯޓަކަށް ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ހުށައަޅަފަ އިން  

ޢަްބދު އަގުކަމަށް هللا އަޙްމަދު  ކުޑަ  އެންމެ  ކުރެވޭނެ  ިބޑް  ކުޑަކޮށް  އެންމެ  ފޫޓަކަށް  އަކަ  އެއ   ހުށައެޅުން.  ކުރައްވާފަވާ  ތާއ ދު 

 ޅުމަށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  ކަނޑައެ

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2
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 هللاސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ  .3

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

 މެންބަރުން:   ނުދެއްވާ ވޯޓް 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

ކަނޑައެޅުމަށް   ގެ ރޭޓުން އަކަފޫޓަކަށް ދިނުމަށް،  1.50ފިޔަވަހި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ިބޑް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓަކަށް      

 މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  04ފެންނަކަމަށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އިތުރަށް ވޯޓަކަށް އަހާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން.  ރޭޓްގެ ހުށައެޅުން ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ދެން އޮތް ހުށައެޅުމަށް  1.50އެހެން ވ މަ 

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މަޝްވަރާކުރުން   ދޫކުރުމާއިމެދު   ބިން   ފަރާތްތަކަށް   ބޭނުންވާ   އެޅުމަށް   ލޮނުމަސް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން   

އެންމެ ށް މުހިންމު ކަމެއް. ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް ވަރަ

އެކަށ ގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ނުކުރެވުމުގެ ސަަބުބން އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭގެ ޝަކުވާތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހިސާަބށް ވަނ  

ކުރުމަ މަސައްކަތް  މި  ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ހަރުދަނާ  ތަންކޮޅެއް  އެހެންވ މަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިިބފަ.  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ފުރުސަތު  ށް 

ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް  ތަފުސ ލު  ިބމުގެ  އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަޅާފަ.  ިބމެއް  ވަކި  އެޅުމަށް  ލޮނުމަސް  ވަނ   މި  ކޮމެޓ އިން  މުނިސިޕަލް 

 . ގެ އަރިހުން އެދެންهللاއަޙްމަދު ޢަްބދު  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު

މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ ރިރު އަދި  މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ގެ މުޤައް 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ 
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 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން ަބލާފަ މި އިން ިބމަކ  އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ  މިހާރު މި އިންނަ ކޮށ ގެ އިރުމަތިން 

ިބން އެތަނުން   7ފުޅާ، ވަރުގެ  ފޫޓް    40  ދިގަށްފޫޓް    80ފޫޓް.    80މަގެއް ދޫކޮށްފަ އިންނަ ޖާގަ. އެތަނުގަ ފުޅާ މިނުގަ އެަބ ނެގޭ  

 ންކަމަށް ފާހަގަވޭ. ޝުކުރިއްޔާ  ނެގެން އި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަދިނުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ޒަމާންވ    ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް  ހަމަ  ރަށުގަ  މި  މަސައްކަތަކ   ލޮނުމަހުގެ  ޭބނުންވަނ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ.  ޑެޕިއުޓ  

ދާ ވަނ  އިއެކަން ކުރުމުން ފަ  ލޭނު މަސްވެރިކަން ކުރި އިރުވެސް ވަރަށް ގިނައިންކޮށް އުޅުނު ކަމެއް އެއ .ކުރ ގަ  މަސައްކަތެއް.  

ންނަކަށް ނޫން. މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފައިދާވޭ. އެހެންވ މަ މި ރަށުގަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގަވެސް  ހަމައެކަނި އެކަން ކުރާ މ ހު

އެކަން ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފުރުސަތު ދިނުމަކ  އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން މިހާރު އެ 

މަސްވެރިކަމުގެ ިބމަކ  މި ވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ިބން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ސިނާއަތަކ     ސާވޭކޮށް ަބއްލަވާފަ އެ އިން

ސިނާއަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ލޮނުމަހުގެ މަސައްކަތަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.  

 ޝުކުރިއްޔާ.     އެ ހުށައެޅުއްވި ތަނަކ  ރަނގަޅު ތަނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން އަޙްމަދު މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

، އަޅުގަނޑުމެން ، ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެސް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ ން އެ ހުށައެޅިފަ އޮތް ިބންދެން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރަމުން ދާއިރު

އަރުވާނ   ފުރުސަތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެދެން.  ކުރެއްވުން  ަބއްޓަން  ވާހަކަ  ގޮތްތަކަށް  ހުށައަޅުއްވާ  ނޫނ   ގޮތް  ދެކޭ  ދޫކުރުމާއިމެދު 

 ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދަށް.  

 ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  

ޢާޠިފާ ވަރަށް ތަފުސ ލުކޮށް މި މަސައްކަތުގެ ތަފުސ ލު ދެއްވަވައިފި. މި ރަށަކ  މަސްވެރި ރަށެއް. ވަރަށް ޒަމާން ވެއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

ދެން    އަޅުގަނޑު ލަފާކުރަނ . އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގަ އަޅުގަނޑު ލަފާކުރަނ  މި ސިނާއަތް ދާނ  ވަރަށް ޮބޑަށް ފުޅާވެގެން ކަމަށް  
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ޢާޠިފާ ދެންނެވި ގޮތަށް ސ ދާ ގޮތުންނާއި ނުސ ދާ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ަބޔަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރާތ ވެ ފައިދާ ވޭ. އެއ  މަސްކަނޑާ 

ތެރޭގަ ހުޅުވިގެން    މ ހުންނާ، ލޭަބރުންނާ، ޑުރައިވަރުންނާ، ލޮނު އަޅާ މ ހުންނާ، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓަށްވެސް ފުދޭ ވަރަކަށް މިކަމުގެ

، މި ވައުދު ފުރިހަމަ ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ލަފާ ކުރަނ . ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ގޭ ދޮށޫ ފެކްޓްރ 

މަސްވެރިކަން   ކުރުމަށްވެސް މި ިބމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނ . މި ސ ދާ ލޮނުމަހުގެ

ިބމެއް އިން އިރު އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު   7ފަރާތެއް. އޭގެ ތެރެއިން    3ނޫނ     2ކުރަން މިރަށުގަ މި ތިެބނ   

ިބން މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް   4ބިން، ލޮނުމަސް އަޅާ ފަރާތްތަކަށް، ދެން ާބކ  އިން    3ހުށައަޅަން ޭބނުންވޭ، އޭގެ ތެރެއިން  

އެއ  މަސްވެރިކަމުގެ ދެ ސިނާއަތް ގަނޑު ހުށައަޅަން. އޭގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެ ަބޔެއް އެަބ ފުރިހަމަވެގެން ދޭ.  ޅުށް އަކުރުމަ

ނަށް އެއް ސަރަހައްދެއްގަ ކުރުމާއި، މ ގެ ތެރެއިން އެއްކަން މ  ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެންޏާ އަޅުގަނޑުމެ

ން ގޮތްތަކެއްވެސް ހޯދި ދާނެ. އަދި އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ނުވޭ މި ސިޓ ގަ މި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ހިސާަބކަށް ގޮސްފި ހެނެއް. އެހެ

ރުފިޔާއަށް ލޮނުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ތިން ިބމެއް،   1.20ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނ  ިބމުގެ ވެލިއުގެ އެންމެ ދަށް އަގު  

   ޝުކުރިއްޔާ  ިބމެއް، މި ގޮތަށް. 4މަށް ކަނޑު މަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، މަސް ކެއްކު

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

ގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުންވެސް ދެތިން ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން، ކައުންސިލުޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ   

ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން މި ވަނ  ފާޅުކޮށްފަ. ދެން އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއެއް ހަދާ، ލޭންޑް ޔޫސް  

ލް ކޮމެޓ ން ވަކިތަނެއްގަ މިކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަ. އޮތް ފްލޭންގަ ހުރިކަންތައްތަކަށް ުބރު ނާރާ ގޮތަށް މި އޮތ ، މުނިސިޕަ

އިރުގަ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، މި ކަހަލަ ަބއެއް މަސައްކަތްތަކަކ  މި ސިޓ ގަ ކުރަން އުނދަގޫތަކެއް ހުރި 

އެއ    ށް މަންފާކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން.ށް ވަރަސް މި ސިޓ އަމަސައްކަތްތައް. ނަމަވެސް އެ އުނދަގޫ ތަކާއި ލައިގެންވެ

ގިނައިން މަސް ާބނާ ދުވަސްވަރުވެސް އެަބ އާދޭ. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ މިކަހަލަ، ލޮނުމަސް އެޅުން ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް 

ޮބޑަށް އިތުރު ޭބނުންތަކަށް އެަބ ހިފޭ. އެހެން ކަމުން ވަންޏާ، އެ މަހުގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ މަހުގެ ބޭނުން  

ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު  ކުރާ  ދޫކުރުމަކ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއ ދު  ކުރުމަށް  މި މަސައްކަތް މި ހުރި އުނދަގޫތަކާއި ލައިގެންވެސް 

އަޅުގަނޑުމެނަށް ިބމެއް ކަނޑައަޅަންޏާ ރައްޔިތުން އުޅޭ ސަރަހައްދާއި އެންމެ ދުރުކޮށް    ަބލާއިރުގަ  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލަން. އެ ގޮތުން

 ކަނޑައެޅޭނެ ޖާގައަކ ވެސް މިއ  ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ހާއްސަކޮށް މިކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރުގަ ވަހުގެ އުނދަގޫ އެންމެ

ޑައިރެޮބޑަށް، ވައި ޖެހުމާ. އާންމުކޮށް   މަސައްކަތް ވައި ޖެހޭ  އެ  ކްޝަންތައް ހުންނަ ގޮތުން އެންމެ ވަސް ނުފޯރާނ  އެ ދިމާގައި 

 ކުރ މަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  ދިރިއުޅުން ނޫން ޭބނުންތަކަށް 
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އަހަރު   1ގަ، މަސް ހިއްކުން، ލޮނުމަސް އެޅުންކަހަލަ ކަންކަމުގަ  ވަނަ ނަންަބރު 8ިބން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ތެރެއިން އެަބ އިނދޭ  

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބ ލަމަކާއި ނުލާ ިބން ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލެއް. އެކަމަކުވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަވެފައިވަނ  ދެތިން 

އަޅުގަނޑު ހަ އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރަން ފަރާތަކުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަމަށް. އެހެންވ މަ  ިބން  މަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ތިން 

ބ ލަމުގެ ވިޔަސް  ގަކަނޑައެޅިކަމު އަދި  އެހެންވ މަ  ދެން  ަބލަބަލަ.  ފުރުސަތަކަށް  މިކަހަލަ  ހުރެދާނެ  އަދިވެސް  ފަރާތްތަކެއް  ގިނަ   ،

ފަރާތް ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  އެކަމަށް  ކޮށްލައިގެން  އިޢުލާނެއް  ނޫންނަމަވެސް  ިބން އުސޫލުން  މި  ލިބޭނެގޮތަކަށް  ފުރުސަތު  ތަކަށް 

ަބއްޓަންކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ތިން ިބން އަޅުގަނޑުމެން ދޭން  ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް 

ަބޔަކު ތިިބކަމަށް ވަންޏާ ގުރުއަތު ލައިގެން ރޭޓުން   1.20ންނެވިފަދައިން  ، ރޭޓް ޑޭވިޑްވެސް ދެނިންމާކަމުގަ ވަނ  ވިއްޔާ، ގިނަ 

 އެއަށްވުރެ މައްޗަށް ނުދާނެހެން ގުރުއަތެއް ލައިގެން ނަމަވެސް ަބޔަކު ހޮވައިގެން އެ ިބން ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

އްކަތެއް ކުރަން ތަންކޮޅެއް އެއ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަ ދެކެން. އެއ  އެ ރޭޓުން މައްޗަށް ިބމުގެ ރޭޓް ގޮސްފިކަމަށް ވަންޏާ، މިފަދަ މަސަ

   ހަމަ އުނދަގޫވެދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

  ން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަން.ހުޅުވާލަ ަބހުސްކުރުމަށް އެއް ފުރުސަތު މި އެޖެންޑާގަ އަދި

ފުރަތަމަ  އެހެންމެ  އަހާނަން.  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ނޫންނަމަ  ކަމަށް  ބޭނުން  ަބއިވެރިވާން  ަބހުސްގަ  އިތުރަށް  މެންަބރެއް  އިތުރު 

ިބމެއް   3ގެ ރޭޓުން  1.20ހުށައެޅުމަކަށް ލިިބފަ މި އޮތ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅުއްވާފަ އޮތް ހުށައެޅުމެއް  

ރޭޓުން ކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލް  1.20ިބމެއް މަސްކައްކާ ކަނޑު މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަކުރާ ގޮތަށް.   4ލޮނުމަހަށް،  

ކާއި މެންަބރު އަޙްމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ދިރިއުޅުމަށް ނޫން ޭބނުންތަކަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން މި ބިން، ިބޑަ

އެަބ ހުރި ިބޑަކާއި ނުލާ. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ އިޢުލާން ނުކޮށް، އަންނަ ތަރުތ ަބކުން ދޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ނިންމި ނުލާ ދޫކުރެވެން  

މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ  ދާނެ. ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް އަޅުގަނޑު ޭބނުންވޭ.  

ކު ތާއ ދު  ޢަްބދުމިވަނ   އަޙްމަދު  މެންަބރު  ކައުންސިލް  އޮތ   މި  ދެން  ހުށައެޅުން هللاރައްވާފަ.  އަދި  އަޅުގަނޑަށް  ހުށައެޅުމެއް.  ގެ 

 ސާފުކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް އޭރު ފާހަގަކުރ  ިބން ދޫކުރާ އިރުގަ، ޮބޑަށް މި ވާހަކަ ދެކެވެނ  ތިން ިބމެއް ދޫކުރާ 

ފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަކުންވެސް ޝައުގުވެރިކަން ހުރެދާނެ. ފޯމް ވަކި މުއްދަތެގަ ފުރަން،   3ގޮތަށް، ތިން ިބން ދޫކުރާ އިރުގަ،  
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ފަރާތައް ވުރެން އިތުރުވާނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގަ ގުރުވަތު ލައިގެން   3ކުރަން ވަކި މުއްދަތެއްދ ފަ އަންނަ ރިކުއެސްޓްތައް    ރިކުއެސްޓް

 ަބޔަކު ސެލެކްޓް ކުރާ ގޮތަށް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

، ކައުންސިލް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރ މަޖ ދާގެ ތާޢ ދު ލިބިފައިވާތ   ގެهللاއަްބދު  އެހެންވ މާ ކައުންސިލް މެންަބރ އަހްމަދު

 ރ ހުށައަޅުއްވާފަ މި އިނ . 1.20ގެ ހުށައެޅުން އަދި ސާފުކޮށްލަންވަން ޭބނުންފުޅުވޭ މިނިމަމް ރޭޓް هللا ްބދުޢަމެންަބރ އަޙްމަދު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް އަލްފާޟިލް އަ ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  

، އަޅުގަނޑުވެސް އެފާހަގަ ކުރ  އެރޭޓު މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަކަށް ވެގެން އަސްލުގަ ގުރުލާގޮތަށް. އެހެންވ މަ ިބޑެއް ނުނޭ ކުރާނ ކ  

 ރިކުއެސްޓޭ ކުރާނ . 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ހުށައެޅުންތަކަށް ވޯޓަކަށް ހުޅުވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ލިިބފަ މިއިން ހުށައެޅުމަކ  ކައުންސިލް މެންަބރު މިހުރި    ލިިބފައެހެންވ މަ  

ދާ ޢާއޫމުޙައްމަދު  މެންަބރ  ކައުންސިލް  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  މިހާރު ޢަފާ  ޠިދު  ހުށައެޅުމަކ   މި  ހުށައެޅުން.  ކުރައްވާފައިވާ  ތާޢ ދު  ލ  

ިބމެއް މަސް ކެއްކުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ކަންތައްތަށް   4ޅުމަށް އަދި  ިބމެއް ލޮނުމަސް އެ  3ބިންތަކުގެ ތެރޭން  ކަނޑައެޅިފަ މި ހުރި  

ރ ރޭޓުން އަންނަ ތަރުތ ުބން އިސްކަންދ ގެން ދޭިބންތައް ދޫކުރުމަށް ހުށައެޅިފައިން ހުށަހެޅުމެއް.   1.20ބޭނުން ކުރުމަށް ދޫކުރުމަށް  

 ން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. އެގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންަބރު

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

 ނިޒާމ  ނުކުތާއެއް. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އާދެ ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   

މި އެޖެންޑާގަ އިންނަނ  ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ިބން ދޫކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ. ދެން އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު 

 ޔާ އިތުރު އެޖެންޑާއަކަށް ވަކިން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނ .  އްކަން ބޭނުންވެއްޖެއްދެކޭ ގޮތުގައި މަސްކަ
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

ަބލައިގެންފިން. އެހެންވ މާ ލޮނުމަސް އެޅުމަށް މި އެޖެންޑާގަ ިބން ދޫކުރުމަށް މި މަޝްވަރާ ކުރެވެނ .   ނިޒާމ  ނުކުތާ އަޅުގަނޑު 

މާއި މެދު އެހެން ަބއްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން ގެންދެވުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރ އެހެންވ މަ މަސްކެއްކުމާއި މ ގެ އިތުރަށް ބިންދޫކުރު

އަޙްމަދު   މެންަބރ  ކައުންސިލް  ހުށައެޅުމަކ   މިއިން  ލިިބފަ  ދެން  އެދެން.  އަޅުގަނޑު  އަރިހުން  ހުށައަޅުއްވާ هللا ްބދުޢަމުޙައްމަދުގެ 

ރ ގެ ރޭޓުން   1.20ފަ އިން ހުށައެޅުމެއް. މިއ  އެންމެ ހަމަ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް  މާޖިދާ ތާޢ ދު ކުރައްވާފައި  ކައުންސިލް މެންަބރު

 އެ ރޭޓް ޮބޑު ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ގުރުއަތު ނަގާ ގޮތަށް ވަކި މުއްދަތެއް އެޕްލިކޭޝަން ހުޅައެޅުމަށް ދ ފަ އަންނަ އެޕްލިކޭޝަންތައް 

އިތު  3 ވުރެން  އެ  ރުވާކަިބމަށް  ގޮސްގެން  ގުރުއަތަކަށް  އިން   3މަށްވާނަމަ  ހުށައަޅުއްވާފައި  ކަނޑައެޅުމަށް  ފަރާތެއް  ދޭނެ  ިބން 

 ހުށައެޅުމެއް. މި ގޮތައް ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެދެން.  

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

 އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވޭ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 .ރިޟްވާންއާދެ!  ކައުންސިލް މެންަބރ 

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

 ިބމެއްތޯ މި ދޫކުރަނ .  3ިބމެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުން  7

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

 ދު. އޫކައުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު ދާ

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ލޮނުމަހުގެ މަސައްކަޔް  ިބން    3  މަސްކެއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް.ިބން ރިޒާވް ކުރ     4ިބން ތެރޭން    7އަޅުގަނޑުގެވެސް ހުށައެޅުމަކ   

މި ަބހުސް ކުރެވެނ  އެ އެށްކޮން ދޫނުކޮށްލަންވެގެން މިވަގުތު ޑިމާންޑަށް ބަލާފަހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  ކުރުމަށް  

 މޭޔަރ. 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

އޮތ  މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން. އެހެންވ މައޫޝުކުރިއްޔާ މުޙައްމަދު ދާ ިބމަށްތޯ މުޅި ިބން   3   ދު. އަޅުގަނޑު ިބން ކަނޑައަޅާފަ މި 

 ގެ އަރިހުން އެދެން. هللا ްބދުޢަ މަދު ޙްހުށައަޅުއްވާފައި އޮތ މަ މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން އައެއްކޮން ދޫކުރުންތޯ މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

ިބމުގެ އަދަދެއް  ޑެޕިއުޓ . މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން އަސްލު ފާހަގަކޮށްފަ މިއޮތ  އެތަނުގަ އެކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް. ސ ދާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ޑޭވިޑް ހުށަހެޅި ހުށައެޅުމެއް ިބން އެއ  ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ .    3ފާހަގައެއް ނުކުރަން. ދެން ލޮނުމަސް އެޅުމަށް  

ިބން ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ދިނުމަށް. އެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގަ އަޅުގަނޑު   3އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ . އެތަނުން    ގޮތަށް

 އިންނާނެ ތާއ ދުވެސް ކޮށްފަ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

ިބން ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅިފަ އިން ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވ މަ ހުށަހެޅުން އަލުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން.    3އެހެންވ މާ މި ހުށަހެޅުމަކ   

ރ ގެ ރޭޓުން އެ ރޭޓް ޮބޑު ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެން ވަކި   1.20ގެ ހުޅައެޅުމަކ    هللا ްބދުޢައަޙްމަދު  

ކަށް ގުރުއަތު ނަގާ ގޮތަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުޅުވާލާގެން މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ަބލާގަނެ  މުއްދަތަ

ިބން ދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައި   3ިބމަށް ވުރެން އިތުރުވާކަމަށްވާނަމަ ގުރުއަތަކަށް ގޮސްގެން އެ    3އެޕްލިކޭޝަންތައް  

މި ގޮތައް ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން   ޖ ދާ. ހުށައެޅުމެއް. މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދު ކޮށްފައި މިވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރ މައިން

 އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
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 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

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

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

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

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

 ިބން  3  ،ފްޫޓްގެ  40  ފޫޓް  80  ފަހަތުން  ސ ގެ.އެސް.ޑަްބލިއު. އެމް  ރޭޓުން  ރުފިޔާގެ  1.20   އެޅުމަށްޓަކައި  ލޮނުމަސް     

 ފާސްވިކަމަށް   ކަމަށް   ފެންނަ  ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ   ހުރިހާ  ދޫކުރުމަށް  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ޭބނުންވާ  އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު
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هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 
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