
 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   45ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުން    45  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޢާންމު  ުބދަ   ވ   2022  މާރޗް  23ވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  08:37ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    44ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ކުއްލިވަނަ    03ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން، ހދ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   3.3

  ހުޅުވާލާފައިވާތ ، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ްޕރޮޖެކްޓްއަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް

   ނިންމުން. 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

   އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     45ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 45ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން    45ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443  ޝައުާބން  20ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ަބއްދަލުވުމަށް   07، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު  08:37ދުވަސް. ގަޑި    ދަުބ،    2022  މާރޗް  23

އަދަދު   މެންަބރުންގެ  އެޖެންޑާ  .07ހާޒިރުވ   ކައުންސިލްގެ  އައިޓަމް  ؛ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   1އެޖެންޑާ   ،

  ކުޅުދުއްފުށ      ،2ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޢާންމު  ވަނަ    44ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ހދ   ،3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ކުއްލި  ވަނަ  03  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ 

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އެހ ތެރިކަން  މާލ   ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އިޤްތިޞާދ   ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅުގެ  ހދ  ،ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

 މަޝްވަރާކޮށް   ޕްރޮޖެކްޓްއަކާއިމެދު  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް  ދަށުން  އުޞޫލުގެ  މި  ކައުންސިލުން  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ،ހުޅުވާލާފައިވާތ 

   .ނިންމުން ގޮތެއް

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

  ދިނުން އެދެން. ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް



 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 07 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

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .4

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

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

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .7

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   45ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   44  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 



 

4ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  44

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

 ދެއްވުން އެދެން. ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7



 

5ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

ޔައުމިއްޔާ    44ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     ަބއްދަލުވުމުގެ  މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ކުއްލި  ވަނަ    03ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް      ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ކުއްލި  ވަނަ  03  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ 

ަބދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ އެއްވެސް  އަށް 

 ދެއްވުން އެދެން.  ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާަބދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3



 

6ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

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

 އްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙަ .5

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ކުއްލި  ވަނަ   03  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ ގެ އަގުލިިބއްޔަތުން  މެންަބރުން  ހުރިހާ

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އެހ ތެރިކަން   މާލ    ކުރުމަށް   މަސައްކަތް   އިޤްތިޞާދ    ރަށްރަށުގައި   އަތޮޅުގެ   ހދ   ، ކައުންސިލުން   އަތޮޅު   ހދ  •

  ގެންދާނެ   ކުރިޔަށް   ދަށުން   އުޞޫލުގެ   މި   ކައުންސިލުން   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    ، ހުޅުވާލާފައިވާތ    ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 .   ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ޕްރޮޖެކްޓްއަކާއިމެދު 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ދި ކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދ  ނކައުންސިލްތަކުގެ މާލިއްޔާ މުއްސައެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށްރަށުގެ  

ކައުންސިލުން   އަތޮޅު  ކުރުމަށް ހދ  ކައުންސިލްތަކުން  މަސައްކަތްތަކެއް  އިޤްތިޞާދ   އިތުރުކުރުމަށާއި  ރުފިޔާގެ   2ހަރަކާތް  ލައްކަ 

ޖޫންގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށައަޅާ   30 މިވަނ   ނ  ދޫކުރާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފަ. މި ގުރާންޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަވަމިގުރާންޓެއް  

ދުވަސްތެރޭ ކައުންސިލްއަށް   14ކައުންސިލްތަކަށް. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުން ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ަބއްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރާތާ  

ަބޔާންކޮ ، ސ ލު، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަފުގެ ތައާރަފުރޮޕޯސަލްތައް ފޮނުވާއިރު ޕްރޮޖެކްޓްފަ މި ވަނ . ދެން ފްށްލިޭބ ގޮތަށް އުސޫލުގަ 

ޕްރޮޖެކްޓް މަޤްސަދު،  ގޮތަށް ގާނހި  ގައިޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހިމެނޭ  ޓައިމްލައިން  ދާނެ  ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  އަދި  ތަފްސ ލު  ަބޖެޓްގެ  ދާނެ 

އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ކައުންސިލަށް ލިޭބނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އަމްދަނ ވެސް    ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށައަޅަން މި ޖެހެނ .  

ޓުރިކްޝަންތަކެއް ލައިފައެއް ސް. މި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހެދުމަށް ވަކި މާ ޮބޑު ރެހިމެނިގެން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރު ކުރަން މި ޖެހެނ 

ނުވާ   ކަންކަމެއް ކަމަށް މަލ  މަންފާ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފުވަކި    ،ނެތް

 31ޖެކްޓުން ލިޭބ ފައިސާއިން ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް އޮތް ޑެޑްލައިންނަކ    ގޮތަށް. ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އޮތް ޑެޑްލައިންނަކ  މި ޕްރޮ

އަޅުގަނޑުމެން  2023ޑިސެންަބރު   އެކަމުގެ . އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް  ކަމެއް ނިންމާފަ  ކުރަންބޭނުންވާ 
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ކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި އެޖެންޑާގަ ފަ ފޮނުވުމަށްޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ފާސްކޮ

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދި ލެއްވުން އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ދަރުމަތި ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ގްރާންޓެއް ދ ފަ. ނމި ގޮތަށް ަބ  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މ ގެ ކުރިންވެސް ވަނ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އަނެއްކާވެސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފަ. ންޓެއް  މ ގެ އިތުރުން މިހާރު މިވަނ  އިޤްތިޞާދ  ހަރަކާތްތައް ރަށުގައި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ގްރާ

ހާއް މެންަބރުންނަށް  ހުރިހާ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  އަދި  ކައުންސިލަށް،  އަތޮޅު  އަ  ސަމިކަމަށްޓަކައި  އަޅުގަނޑު  . ދާކުރަންޝުކުރެއް 

އްޤ  ކުރަން ފެންނަ ވަރަށް ގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި ތަރަންޓުން އިޤްތިސާދ  ހަރަކާތްތައް  ގެ ގްރާލައްކަ ރުފިޔާ  2އަޅުގަނޑަށް  

ންގަވެސް ހިމަނާފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އެއ  ސްޓްރ ޓް ފުޑް ހަޓްތަކެއް ލޭޕްމުހިންމު ކަމެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

މާނ  ގޮތަކަށް އެ ގާޑިޔާތައް އުކޮށް ހުރި ގާޑިޔާތަކެއް. ތަންކޮޅެއް ޒަދަރުމަތ  ހުރި ތަންކޮޅެއް ބަ ނަބ  ހެދުން. މ ގެކުރިންވެސް ރަށުގެ

ވެގެން އަލުން އެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ ކަމުގަ ވަނ ނަމަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް  ަބއްޓަން

ަބ ދެކެން. އަދި މ ގެ އިތުރުން ސްޓްރ ޓް ފްޑް ހަޓްތައް  ެބހެއްޓުމުގެ ދަރު އަދި  ނކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެހެންވެސްތަންތަނުގަ 

ބެލެހެއްޓި އެތަންތައް އަލިވުންވެސް، ދިރުންވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް     ސަަބުބން އެތަންތަނުގެ ހަރަކާތް އިތުރުވެ، އެތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓ 

ލަން ށް ތަންތަނަށް ހިތްފަސޭހަ ކޮމިހާރުވެސް ަބއެއްފަހަރު ބ ޗްތަކުގައި ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރި، އެއަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.  

ދާއިރު މި ދިމާވާ އެއް މައްސަލައަކ  ކުއްލިއަކަށް އެތަނުން ފެންފުޅިއެއްވެސް ގަނެލަން ލިެބން ނެތުން. މި ގޮތަށް ސްޓްރ ޓް ހަޓެއް 

ގޮ ގިނަ  ވަރަށް  ރައްޔިތުންނަށް  ގިނަ  ގޮތުގަ ވަރަށް  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ވަނ ނަމަ  ކަމުގަ  ގޮސްފި  ލުއިފަސޭހަ ތަރައްޤ ވެގެން  ތްގޮތުން 

   ވެގެންދާނެ. މިއ  އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާލާ ހުށައެޅުމަކ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ަބހުސްގަ  .  ދުއޫކައުންސިލް  ފުރުސަތުގަ  ފުރަތަމަ    އެދިލެއްވި   ަބއިވެރިވަޑައިގަތުމަށްަބހުސްގަ 

އިތުރު މެންަބރަކު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން ގަސްތުކުރަން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްކުރުމަށް.  ފުރުސަތު  ށް އެއް  އިތުރަމެންަބރުން މަދުވުމާއިއެކު  

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރި ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ ފުރުސަތު އަރުވަން.
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 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އް ހެދުމަށް އެ ހުށައެޅުއްވި ޑް ހަޓްތަދެންމެ ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައެޅުއްވި ސްޓްރ ޓް ފުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ހދއެ ހިޔާލަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން ފާހަގަކޮށްލަން  ހިޔާލަކ  އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ކަމުދާ ހިޔާލެއް.  

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާވެސް އިތުރުކޮށް ގްރާންޓަކ     މި ދޫކުރާ  ހަރަކާތް އިތުރުކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދ   ، ދޫކުރައްވާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

ިބލް ޯބޑް ސްޓަރަކްޗަރ ތަކެއް  އިތުރު ހިޔާލެއް ގޮތުގަ ހުށައަޅަން  އެމަގަށް ފަހި ކުރުމަށް ދެވޭ ގްރާންޓެއް ވ މަ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ށް ދ ގެން އެ ސްޓްރަކްޗަރ ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ މ ގެ ތެރެއިން، ިބލް ޯބޑްތައް ކުއްޔަ. ިބލް ޯބޑް ސްޓްރަކްޗަރ ތަކެއް  ހެދުމަށް

ސް ތަކުގަ އިސްތިހާރު ޖަހަން އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދ ގެން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއަށް އެއްޗެއް އިތުރުު ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށްވެ

ޖަމާވާ ތަންތާނގަ ޤަޫބލުކުރެވޭ، ދެން ިބލްޯބޑް ސްޓްރަކްޗަރތަކެއް ހެދި ބަނދަރު މަތ ގަވެސް އަދި އެ ނޫންވެސް މ ހުން ގިނައިން  

އަޅުގަނޑު  އިންކަމެއްކަން  ހިމަނާފަ  ޕްލޭންގަ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހެދުމަކ   ގޮތެއް  ހަރުކުރެވޭނެ  ޯބޑުތައް  އިސްތިހާރު 

  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ފާހަގަކުރަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ލ .ށްއަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮ

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

 ލ .ށްފުރުސަތު ދޫކޮ ވެސްއަޅުގަނޑު

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރު ހުށައަޅުއްވާފައިން ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މަންަބރެއް    ސްޓްރަކްޗާތަކެއް  ޯބޑް  ިބލް އެކަން ހެދުމަށް  ހުރިނަމަ 

ފާހަގަކޮއްލަ ދެއްވުން އެދެން. އާދެ ަބހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިމުނު އިރު ދެ ހުށައެޅުމެއް މިވަނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަ. މި ދެ 

އަތޮޅު   ނިންމާފަ  ކައުންސިލުން  ކަމެއް  ތަ މިތަނުން ފާސްވާ ހުށައެޅުންތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހަދާފަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެހުށައެޅުމަށް ނުވަ

ށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ަބއްޓަންކުރާނ . އެހެންކަމުން މި ދެ ހުށައެޅުން ވަކިވަކިން އަޅުގަނޑު ވޯޓަ

 މަށްމިކަން މި ގޮތަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ މި ގޮތަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން ކުރު އަހާނ .  

ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށް، ސްޓްރ ޓް ފުޑް ހަޓްތަކެއް މ ގެ ތެރެއިން ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ   

   ށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.  ހަދަން. އެ ގޮތަ
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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

   އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

  ވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ ވިކަމަށްފާސްހެދުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް ށްހަޓްތަކަ ފުޑް ސްޓްރ ޓް   ިބއްޔަތުންހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަގުލަ 

 

ންގަ ހިމަނާފަވާ ދެކަންތައް. ދެން އަނެއް ހުށައެޅުމަކަށް މި އޮތ  ިބލްޯބޑް ސްޓްރަކްޗަރ ހެދުން. މި ދެކަމަކ ވެސް ހަމަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭ

 ހެދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.  އްއެގޮތުން މި ސްޓްރަކްޗަރތަ
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް ހެދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ިބލްޯބޑް ސްޓްރަކްޗަރއަށް ވެސް ިބއްޔަތުންއަގުލަ މެންަބރުންގެ ހުރިހާ

 ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން    ސްޓްރަކްޗަރ  ިބލްޯބޑްއެހެންކަމުން މިއަދު މި އެޖެންޑާގަ މި ނިމުނ  ސްޓްރ ޓް ހަޓްތަކެއް ހެދުމަށާއި  

ކޮ ނިންމާ  ށްތައްޔާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  އޭގެ  ހުށައަޅާ  އަލުން  ކައުންސިލްއަށް  ގްރާ ފަ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ންޓް ކަމަކަށް 

ތިން މައްސަލަ މި ނިމުނ . އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި ަބއްދަލުވުންވެސް  ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅުން. މިހާ ހިސާުބން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ  

   މިހާ ހިސާުބން މި ނިމުނ .

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ނިންމުން ބައްދަލުވުން 

ވ  ުބދަ   2022 މާރޗް  23ނިމުނ   ވަނަ ަބއްދަލުވުން 45ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ގައެވެ.  08:52ދުވަހުގެ 

 1443 ާބންޢުޝަ 20

 2022 މާރޗް 23

 هللاްބދުޢައާއިޝަތު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ސިއޭޓްއެސޯ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 
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