
 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   43ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުން    43  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޢާންމު  ުބދަ   ވ   2022  މާރޗް  09ވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:40ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    41ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    42ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

 ބިލްބޯޑު އުސޫލު ފާސްކުރުން.  3.3

ދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފ  ނެގުމަށް މުނިސިަޕލް ކޮމެޓ ގެ ނިންމުން ހިއްސާކުރުމާއި ފ   ކުޅު 3.4

 ނެގުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 50 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 20 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

 

 މެންބަރުން   ވާ ނު ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އާއިލ  ޒިންމާގައި( ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .1

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި( ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     43ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 43ކުޅުދުއްފުށި 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     43ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،    2022  މާރޗް  09،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޝައުބާން  06ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

  . 05، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 09:40ސް. ގަޑި ދުވަ ދަބު

ހުންނެވ  އަހަރ      ޗުއްޓ ގައި. ކައުންސިލް މެންބަރު އާމިނަތު މަޖ ދާ ހުންނެވ  އާއިލ  ޒިންމާ ޗުއްޓ ގައި. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރު ޢަލ  އަޙުމަދު 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ     ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ދައުރުގެ   ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    41ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ފުށ  ސިޓ   ކުޅުދުއް  ، 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    42ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ  އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ  އުސޫލު    ، 3އެޖެންޑާ  ބިލްބޯޑު 

 ފާސްކުރުން.  



 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

ކޮމެޓ ގެ ނިންމުން ހިއްސާކުރުމާއި  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފ  ނެގުމަށް މުނިސިަޕލް  ،  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ފ  ނެގުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

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

  ދިނުން އެދެން. އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 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  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   43ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 



 

4ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   41  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  41

ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،   ަބދަލެއްގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން. ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔާޔަޢުމިއް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި 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



 

5ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    41ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   42  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެންނަން ޭބނުންވާ   ަބދަލެއްއަށް އެއްވެސް  ޔަޢުމިއްޔާވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ،    ވެސް  ޔައުމިއްޔާމި   

ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،   ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ަބދަލެއް ގެންނަން މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

   ފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުން އެދެން.މިހާރު ފޮނުވިޔަޢުމިއްޔާ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

6ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި 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

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ވޯޓުން   42ކުޅުދުއްފުށ   މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ފާސްކުރުން   އުސޫލު   ބިލްބޯޑު  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އަޅުގަނޑު އެދެން.  ޓަރ  ޖެނެރަލްގެ އަރިހުންރްިބލް ޯބޑް އުސޫލު ހުލާސާކޮށް ހުށައަޅާ ދެއްވުމަށް ސެކެ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އާދަމް هللا ޓަރ  ޖެނެރަލް އަބްދު ރް ސެކެ 

ޯބޑް ެބހެއްޓުމަށް ޖާގަ ދޫކުރުމާެބހޭ އުޞޫލު. މި މި އުސޫލަށް މި ކިޔަނ  ކުޅުދުއްފުށ  ަބންޑާރަމަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އިޝްތިހާރު 

ށް އުޞޫލު މިހާރު ފާސްވެފަ މި އޮތ  ކުރ  އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ހަމަ އެކަނި ަބންޑާރަ މަގު ހުޅަނގު ފަރާތުގަ އިޝްތިހާރު ޯބޑް ެބހެއްޓުމަ

ދޭ ސައިޒެއް ކަނޑައެޅިފަ ނއި  ިބލް ޯބޑަށް އެަބލުގެ ހުލާސާ ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު  ސޫލެއްގެ ގޮތުން. ދެން މި އުސޫގަ ދޫކުރާ އުޖާ

އިޝްތިހާރު ޯބޑް މި ކަނޑައެޅިފައިވާ   30މި ސައިޒުގެ    (  ފޫޓް  8ފޫޓްގެ އަދި ދިގު މިނުގައި    6)  ފޫޓްގެ ފުޅާމިނުގައި    8ފޫޓް    6އެއ   

 500ސަރަހައްދުން ދޫކުރެވޭނ . ދެން ކުލ ގެ ގޮތުގަ ސްޓްރަކްޗާރ ފުރަތަމަ އެފަރާތުން ހަދަން ޖެހޭތި، ކޮންމެ ޯބޑް އަކަށް މަހަކަށް  

ނަގާގޮތަށް ހަމަވުމަށްފަހު  ރުފިޔާ  އެގުރިމެންޓްތައް  އެ  ދެން  މިލްކިތްޔާތަ  .  ކޮޅުގެ  އިޝްތިހާމި  ގޮތަށް.   ރުކަށް  ަބދަލުވާ  ޯބޑްތައް 

މު އިޖުތިމާއ  މިންގަނޑުތަކާއި ގުޅޭ ކަހަލަ މެސެޖްތަކެއް. ންފަ ހުންނަ އާށްއިޝްތިހާރު ޯބޑްތައް މި ހުންނަން ޖެހެނ  ކައުންސިލުން ފާސްކޮ

ފަ. އެކަމާއި ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި ށްތް ލާޒިމުކޮލުގަ އެަބއޮސޫއިޝްތިހާރު ޯބޑްތައް ވަކިކުރުމަށް ވަކި ގޮތަކަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވެސް މި އު

ހަން ޑެއްގެ ގޮތުގަ އިޝްތިހާރު ޯބޑްތައް ޖަ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ. ސްޓޭންޑާ  އާއިރުފިޔާ    5000އާއި    500މެދު  
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ޗަރ އާއި އެއް ގޮތަށް ފުރަތަމަ ރަކްގައިވާ ސްޓް   1ގަ. ޖަދުވަލް    1ހަދާފަ މި އޮތް އިޝްތިހާރު ޯބޑްގެ ސްޓްރަކްޗަރ މި އޮތ  ޖަދުވަލް  

 މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ޯބޑުތައް ހަދަން މި ޖެހެނ .  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޓަރ  ޖެނެރަލް އެ ހުލާސާކޮށް ދެއްވ . އެހެންކަމުން މި ރްމިހާރު މި ހުށައެޅިފައިވާ އުސޫލު ސެކެ.  ޓަރ  ޖެނެރަލްރްސެކަ ޝުކުރިއްޔާ  

   އެދެން.ލެއްވުން  ދިއެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރެއް ހުރިކަމަށްވާނަމަ ފުރުސަތަށް އެ

އެއްވެސް މެންަބރަކު ފުރުސަތަ  ަބއިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް  ކުރަނ  އުސޫލު   ށްަބހުސްގަ  ގަޫބލު  އެދި ލައްވާފައި ނުވާތ  އަޅުގަނޑު މި 

އުސޫލުގަ އިސްލާހު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތ ކަމަށް. އެހެންކަމުން މިހާރު މި އުސޫލު ހެދިފަ   އްވާ އަދިފުރިހަމައަށް ކިޔު

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  މިވާ ގޮތަށް އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 05 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  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاމެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .4
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

  ވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ ވިކަމަށްއުސޫލު ހުށައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްިބލް ޯބޑް ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަގުލިިބއްޔަތުން  

 

   04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ނިންމުން   • ކޮމެޓ ގެ  ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފ  ނެގުމަށް މުނިސިޕަލް  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން ދޭ 

 ހިއްސާކުރުމާއި ފ  ނެގުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފ ތަކެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިން  ފަދައިން  ފ ތަކަ   މުނިސިޕަލް    މިވަނ   އްއެގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ސަޖެސްޓްކުރި   ށް ސެކްޝަނުން 

އެހެ  ފ ތައް  ފޮނުވައިގެން  ކޮމިޓ އަށް  މުނިސިޕަލް  ގޮތަކ   ނިމުނު  އެދުވަހު  ކުރެވިފަ.  އެޖެންޑާ  ަބއްދަލުވުމަކަށް  ން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގެ މަތިން އެޖެންޑާ މު ަބއްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް. އެގޮތުންކައުންސިލްތަކާވެސް އަޅާ ަބލާ ރިވިއުކޮށް އަލުން ެބލުމަށްފަހު އާ

އަރިހުން ކުރެވިފަ މި އޮތ . މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން މި ހުށައެޅި ފ ތައް ހިއްސާކޮށް ދެއްވުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ގެ މުގައްރިރު އަޙުމަދު 

   އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 ވި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެ هللا ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު 

އެހެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރި ފ ތަކާއި މާޮބޑު ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމަކަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ެބލި ބެލުމުން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ފ ތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ަބދަލުތަކެއް، ހަމަ ވަރަށް ކުދި ކުދި ފާހަގަ ކުރެވިފައެއް ނެތް. މިހާރު ޑިސްކަސްކޮއްފަ ކުރިން އެ ހުރި  

އަޅުގަނޑު ކިޔާލަދޭނަން. ދެން ހަމަ ކުރިން ހުށައަޅާފަ ހުރިގޮތައް ހުރި   ށްކޮަބދަލުތަކެއް ގެނެވިފަ މި ވަނ . ދެން އެ އެއްޗެއްސާއި އެއް

ހެދުމަށް   އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް  ކިޔާލަދޭނަން.  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ހެދުމަށް    ރުފިޔާ.  30ަބއިތައް   ރުފިޔާ.   30ރަޖިސްޓްރ  

ލަން ގެއްލިގެން ހެދުމަށް އެކި ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮރުފިޔާ. ދެން  250އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެދުމަށް  

 ތަންތަނުގަ ފަރަގުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފަވަނ . ގެއްލިގެން ހަދަން ަބލާއިރު ކުރަން ޖެހޭ މަސަކަތާއި ކަންކަމަށް ަބލާ އިރުގަ

މަސަ ޮބޑު  ކުރެވޭއްތަންކޮޅެއް  ފާހަގަ  ޖެހޭކަން  ކުރަން  ގޮތުން  އިދާރ   ަބއެއް ކަތެއް  ަބލާއިރު  އެކަންކަމަށް  ގޮތުން  ގާނޫނ   އެއ    .

ޗެހި ގެއްލުންތޯ، އަދި ފެނޭތޯ އިއުލާން ޕަްބލިކްކޮށް ޖަހަންޖެހޭ އެއްޗެހި ވެސް އެަބހުރި. އެގޮތަށް ފަ އެ އެއްށްއެއްޗެއްސަކ  އިއުލާން ކޮ

އ  ރަނގަޅު ރޭޓެއް ކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަ އެބަލާނަމަ އެ ރޭޓް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް އިންކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ. އެކަމަކުވެސް  
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ދޭ އެއަށް ނެގޭނެ ޗާޖަސް. ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރ  ނަބ އިކުރެވުން. ދެން މުއްދަތުގަ ފޫޅުމާފޯމް ހުށަނޭޅޭނަމަ އެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އެ

ރުފިޔާ. ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރ  ގެއްލިގެން   20ގެނައުމަށް    ލުރުފިޔާ. ރައްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރ އަށް ަބދަ  25އަލަށް ހައްދާނަމަ  

ރުފިޔާ. ނަން ަބދަލު ކުރުމަށް   100ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްވެއްސެއްގެ ގޮތުގަ ރަޖިސްޓަރ  ނުކުރާނަމަ    90ރުފިޔާ.    250ދުމަށް  އްހެ

ރުފިޔާ. އިމާރާތާއި   50ދުމަށް  އަށް ަބދަލު ކުރަން ފެނުން. ގޯތި ރަޖިސްޓަރ  ހެ  250އިން އެއްޗެއް    500ރުފިޔާ. އެއ  ކުރިން    250

ރުފިޔާ ހުށައެޅިފަ ހުރ  އެ އެއްޗަށް   80ރުފިޔާ. އިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރ  އާކުރުމަށް ކުރިން    100ގޯތި ރަޖިސްޓަރ  ހެދުމަށް  

ފިޔާ. އިންފާރާއި ރު  250ގެންނަން މި ހުށައެޅުމުގަ އިނ . ގޯތި ރަޖިސްޓަރ   ގެއްލިގެން އަލުން ހެދުމަށް  ލުރުފިޔާއަށް ަބދަ   50މިހާރު  

އުސްކޮށް އިމާރާތް   ވުރެރުފިޔާ. އެއްުބރިއަށް    2އަކަ މ ޓަރަކަށް    ށްއަށް އިމާރާތްކުރުމައެއްުބރި  ރުފިޔާ.  20ގުޅޭ އެކިއެކި ހުއްދަތަކަށް  

ރުފިޔާ. ރަށުން   200ޖެހި ލިޔުން ހެދުމަށް    ރުފިޔާ އަކަމ ޓަރަކަށް. ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯ  5ކުރުމަށް ކުރެހުން ފާސް ކުރުމަށް  

ތައް. ހުރި ރޭޓްއިސްފައަ   ރުފިޔާ. ދެން މި ހުރ  އެޑްމިން ސެކްޝަނުން  150ޭބރުމ ހުން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހެދުމަށް  

އުޅަނދު ފަހަރުގެ   ކަނޑު  ލަން މ ގަ ވަކި ގަވާއިދެއްގެ ތެރޭގަ ހިމެނިފަ ހުރި އަގު ތަކެއްވެސް އެަބހުރި. އެގޮތުންށްއަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮ

 ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން މިނަގަންޖެހެނ  މި އަދަދުތައް އަސްލުގަ ގަވާއިދުގެ ތެރޭގަ އެަބހުރި ނެގެން ޖެހޭ ފ  އާއި  ކުރުމުގެ      ސާރވޭ

މ ގަ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެއްވެސް މައްސަލަ  ސ ދާވޭ.  ަބރޭޓްތައް. އެ ރޭޓްތަކާއި މ ގަ މިހުތި ރޭޓްތައް އެ އެއް 

ރުފިޔާ.   350. ވެހިކަލް ގަރާޖު ހުއްދަ ހެދުމުގެ ހުއްދަ  250ހުރިކަމަކަށް. ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ސާރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުން  

 ޓްތައް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު. ރުފިޔާ. އެރޭ 50.އޭ އަށް ލިޔުން ފޮނުވާ ދިނުމަށް އެމް.ކިއު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން  

މި ަބދަލެއް ގެންނަން ސަޖެސްޓް   ށްފ އަަ   ަބއެއް  ކުރިއިރު  ރާޖައާޕަލް ކޮމިޓ ން މުނިސިމިހާރު މުهللا. ްބދުޢަމަދު  އަޙްޝުކުރިއްޔާ މެންަބރު  

ން ފަށާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަކ   ލަން އަޅުގަނޑުމެން މި ަބހުސްގަ ފ ތައް ނަގަށްފަ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށްކޮ

މަހުގެ   އަންނަ  ދުވަހެއް.  ފަށާނެ  ތަންފ ޒުކުރަން  ނިންމުން  ނިންމާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްކަން  އަޅުގަނޑަށް ވެ  1މުހިންމު  ސް 

ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުން އެދެން. ަބހުސްގަ ރަނގަޅު. މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ޭބނުންވާ މެންަބރަކު ހުރިނަމަ  

އަޅާފަ މިއޮތް ޑައިގަތުމަށް އެއްވެސް މެންަބރެއް އެދިލައްވާފަ ނުވުމުން އަޅުގަނޑު މި ގަޫބލު ކުރަނ  މިހާރު މި މުނިސިޕަލް ހުށަަބއިވެރިވެ

ދެން އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު   ތަކަކ  ރަނގަޅު އަދަދުތަކެއް ކަމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އެއްަބސް ވެވެނ ކަމަށް.ދުއަދަ

އަމިއަދު   ަބދަލުތަކާއި ފ  ތަކަށް  ަބއެއް ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ  ންނަ ފ ތައް ނިންމިކަމުގައި ވިޔަސް މި ފ  ކަނޑައެޅިގެން އަންނަ 

އެކު ތަކާއި  ލުަބދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ަބއެއް ފ ތައް ބަދަލުވުމަކ  އެކަށ ގެންވާކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ކުރުމުގަ އެ އަންނަ ަބދަ
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ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާނ . މި ކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވެފަ ވަރަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފަ އޮތް ކަމެއް    ށްަބދަލުވާ ގޮތަ

ޒަފުންގެ ވަގުތުތަކެއްވެސް ހޭދަވާ ކަމެއް. އްމުކޮށް ހަރަދުތަކާއި ކައުންސިލްގެ މުވަންދުމަތަކ  ވެސް އާހިއަޅުގަނޑު ދެކެނ . ކޮންމެ  

އިދާރ  ހިންގުން ހަރުދަނާ އެހެންކަމުން މި ހިދުމަތްތައް ސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވި ފ  ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން  

ކުރުމުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ގެނެވޭ ރަނގަޅު ަބދަލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި އެހެން ކައުންސިލްތަކުންވެސް މިވަގުތު ހަމަ މި 

ލަން ޭބނުންވޭ. އަދި މ ގެ ކުރިން އެހެން ކައުންސިލްތަކުން ފ  ނެގެމުންއައި ށްކަތް ކުރަމުންދާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްމަސަ

ލަން ޭބނުންވޭ. އެހެންކަމުން ށްއް ހިދުމަށްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާަބށް ފ  ނެގެން ނުފެށި ހުރިކަން ފާހަގަކޮަބއެ

ފެށިގެން ތަންފ ޒް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން. އެ ގޮތަށް ތާއ ދު   1، ފ  ސްޓްތަކްޗަރ ފާސްވެގެން އޭޕްރ ލް  މިއަދު މި ފާސްކުރާ

ގެ ތާއ ދު މިވަނ  މި ހުށައެޅުމަށް ލިބިފަ. އެހެންކަމުން މިހާރު މުނިސިޕަލް ޢާޠިފާކުރައްވާ މެންަބރަކު ޭބނުންވާނެ. ކައުންސިލް މެންަބރު  

ފެށިގެން ތަންފ ޒުކުރުމަށް ފެނި ވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި   1ވާ ފ ތައް އެގޮތަށް ނެގުމަށް ފާސްކޮށް އަދި އޭޕްރ ލް  މި ފޮނުވާފައިކޮމިޓ ން  

 ވާނަމަ އެ ގޮތައް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

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

 ރިޔާސަތުން   ފާސްވ ކަމުގައި  ސްޓްރަކްޗަރ  ފ   ގޮތަށް  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ކޮމެޓ ން  މުނިސިޕަލް  ގެ އަގުލިިބއްޔަތުންމެންަބރުން  ހުރިހާ 

   .ނިންމެވިއެވެ

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ުބދަ   2022 މާރޗް  09ނިމުނ   ވަނަ ަބއްދަލުވުން 43ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ގައެވެ.  09:55ދުވަހުގެ 

 1443 ާބންޢުޝަ 06

 2022 މާރޗް 09
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