
 

  
 
 

1ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 ޖެމްސް ނަންބަރު:  

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   56 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ގައި    ގެދުވަހުބުދަ    ވ    2022  ޖޫން  15ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    56  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ރަސްމ  ފާލަން ހެދުމަށް ލޮކޭޝަންއެއް ކަނޑައެޅުން 3.1

 މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން  3.2

ފުޑް ހަޓެއް  ހދ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދ  މަސައްކަތްކުރުމަށް މަލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް    3.3

ތައްޔާރުކޮށްފައި ގޮތުން  ކޮންސެްޕޓާއި  ގައިމްކުރުމުގެ  ގޮތެއް  ވާ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާއި  ްޕރޮޕޯސަލް  ކައުންސިލައް  ހދ.އަތޮޅު  އެއްގޮތަށް 

 ނިންމުން

 އ ދުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް  ފާސްކުރުން 3.4

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3



 

  
 
 

2ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 هللاބްދުއަކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .4

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .6

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     56ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  56ކުޅުދުއްފުށި 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   ސިޓ     56  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ދުވަސް.   ދަބު ،  2022 ޖޫން 15،މ ލާދ  ސަނަތުން     1443 ޛުލްޤައިދާ 16 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

އެޖެންޑާ  ؛ އެޖެންޑާ  .07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު     09:22 ގަޑި

މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި  ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ރަސްމ  ފާލަން ހެދުމަށް ލޮކޭޝަންއެއް ކަނޑައެޅުން.  ، 1އައިޓަމް  

ފާސްކުރުން  ޤަވާއިދު  އައިޓަމް  .  ބެހެއްޓުމުގެ  އެހ ތެރިކަން  ؛3އެޖެންޑާ  މަލ   މަސައްކަތްކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދ   ރަށްރަށުގައި  އަތޮޅު  ހދ. 

ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންސެްޕޓާއި އެއްގޮތަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް ފުޑް ހަޓެއް ގައިމްކުރުމުގެ ގޮތު 

އ ދުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމު  ؛4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  . ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

 . ންހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް  ފާސްކުރު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާގެ  ތަރުތ ބަށް އަޅުގަނޑު   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

ން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން ގައި މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތު   2އިސްލާހެއް ހުށައަޅާލަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 .މި އެޖެންޑާ އެންމެ ފަހަށް ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން



 

  
 
 

3ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 : އެކު އި ލާހާ ސް ނެވުނެ އި ގެ  އަށް ޖެންޑާ އެ 

 .ރަސްމ  ފާލަން ހެދުމަށް ލޮކޭޝަންއެއް ކަނޑައެޅުން 3.1

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް ފުޑް ހަޓެއް  ހދ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދ  މަސައްކަތްކުރުމަށް މަލ  އެހ ތެރިކަން   3.2

 .ތެއް ނިންމުންގައިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންސެްޕޓާއި އެއްގޮތަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލައް ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮ

 .އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް  ފާސްކުރުންއ ދުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ  3.3

 .މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން 3.4

 އެދެން.  .ދިނުންމި އެޖެންޑާ ތަރުތ ބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް   

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލ  ޢަހްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ޑެޕިއުޓ     ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު  ދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު  .4

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރުކުޅުދުއް .6

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .7
 



 

  
 
 

4ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު ދެއްވަވާފައިވާތ ،   ވޯޓް   ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން 06

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

   ރަސްމ  ފާލަން ހެދުމަށް ލޮކޭޝަންއެއް ކަނޑައެޅުން  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ބަޖެޓެއް މިވަނ    ގެ  PSIPްޕލޭނިންގްގ މިނިސްޓްރ އިން  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ނެތުމާއި އެއްކޮށް  އެޅިފަ  މ  ފާލަމެއް ކުޅުދުއްފުށ ގައިރަސް

އަޅާނެ ތަނެއް ފައިނަލް ކޮށްލުމަށް މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ . އެހެންކަމުން   އެހެންކަމުން ރަސްމ  ފާލަން  ޖެހިފައި ރަސްމ  ފާލަން އެޅުމަށް. ހަމަ

 މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެގަތުމަށް ބަހުސްއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ރަސްމ  ފާލަން ހެދުމަށް އަޅުގަނޑު މެންނަށް ްޕލޭނިންގްގ މިނިސްޓްރ އިން ބަޖެޓެއް އައިސްފައި އޮތްއިރުގައި ،އަޅު

 ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ރަސްމ  ފާލަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ހަމަ މިކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  މިހާ ދުވަސްވ އިރުގައި ކުޅުދުއްފުށ ގައި

ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާ އަޅުގަނޑުމެން ދޭން އިއްޒަތްތެރިންނާއި މަރުޙަބާ ދެއްނެވުމުގަޔާއި މިކަލަ މިކަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ވ މައި މިގޮތަށް ރަސްމ ފާލަމެއް މިގޮތަށް ލިބިގެން އެބަހުރި. އެހެންބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ މެހެމާންދާރ އެއް އަދާކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި  

އޮތްގޮތަށް ރަސްމ  ފާލަމެއް ހެދުމަށް ލޮކޭޝަންއެއްގެ  މި  ދިޔުމަކ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާކަމެއް. ދެން މިއަދު އެޖެންޑާއި  

ފެރ     ޖާގައިގަގެ ރޭންްޕގެ ދެކުނުން ފެރ  ޓާމިނަލްއާއި ދޭތެރޭގަ އޮތް ޖާގަ، އެއު ބަނދަރު މަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  މިހާރު އަދުގޮތުގައި ހެ

  އެމް.ޓ .ސ .ސ  އިން އެ ބޭނުންކުރަމުންދާ ޖާގައަށް  ދަތި ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޖާގައެއް ކަނޑައަޅާއިގެން ރަސްމ  ފާލަމުގެ މަސައްކަތް   ގަޓާމިނަލް 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު 

މަސައްކަ  ބަނދަރުގައި  އައު  ބޭނުންވަނ   ފާހަގަކޮށްލަން  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ތާއ ދުކުރަން.  ވާހަކަޔަށް  ޑެޕިއުޓ ގެ  ހަމަ  ވެސް  ތް  އަޅުގަނޑު 

ހަދަންބޭނުންވާ ލޮކޭޝަން މިވަގުތު    އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން  ރަސްމ  ފާލަން  އައިސް ހުރި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން  ނިމިގެންދިޔައިރު އެ ކޮންސެްޕޓަށް  

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ލޮކޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަނ  އެ ރޭންްޕ އިން ލޮކޭޝަން.އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތައް   އޮތ  ރޭންޕެއް.

އިން އެ ބަޖެޓް ތެރެއެ ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އެ ރޭންްޕ ރ ލޮކޭޓް ކުރުމާއި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ވެއްޖެނަމަ ރަސްމ  ފާލަމެއް  

އެއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނ . އެ ރޭންްޕ   ހެދިދާނެ ކަމަކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.



 

  
 
 

5ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

ކުރެވިފައި   ބަދަލު  އެހެންތަނަކަށް  ތަނުން  އިން  ޑިޒައިން  ހަދައިގެން    ހުރާމަ.އަސްލު  ދިރާސާތަކެއް  ބައިވަރު  ްޕރޮޖެކްޓެއްގައި ވަރަށް  މިކަހަލަ 

ތި ގެއްލުމާއި އަޅުގަނޑުމެން މި ން ވަރަށް ބޮޑެމަސައްކަތް މިކުރަނ . އެހެންވ މާއި އެ ދިރާސާތަކަށް ނުބަލާ މިހެން ގެންނަ ބަދަލު ތަކުގެ ސަބަބު

ޖެހެ އަޅު  ނ ، ކުރިމަތިލާން  ބަނދަރުގައި  އައު  މިހާރު  ދެން  ކުރަން،  ފާހަގަ  ހަމަ  އެކަން  ގޮތުގެ  އެހެންކަމުން  ކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ގަނޑުމެންނަށް 

ތުން މިހާރު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ހުރި ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އޭގޮ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރު    އުސޫލަކަށް 

ޕެސެންޖަރުން އާންމުކޮން ބޭނުންކުރާ ބަދަރަކަށް. އެހެންކަމުން އެ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވާން މިއޮތ  އައު ބަނދަރު ވެގެންދާނ   

ދެން އައު ބަނދަރުގައި ކޮން ލޮކޭޝަނެއްތޯ   މި އައު ބަދަރުގައި ރަސްމ ފާލަން ހެދުން މިއ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން.  ނަމަގޮތަށް ބަލާ

ހިސާ ބޭނުންކުރާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  މިވަގުތު  ޕަސެންޖަރުން  ގަނޑަކަށް  ބަލާއިރު  އާރުމި ބު  ފެރ އަށް  .ޓ ވަނ   އާރު.ޓ .އެލް  އެންވ މާއި  ފެރ .  .އެލް 

މި ޖެޓ  އިންނަ ކަމުގައި ވަނ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އޭގައި އެހެންކަންތައްތައް ބަނދަރުގެ އެހެންކަންތައްތަކަށް ދަތިނުވާނެހެން ފެރ އާއި އިންވެގެން  

އެތަނުގައި  ްޕލޭން ހެދިގެން ދާއިރު ބުރޫނާރާނެފަދަ ގޮ ފާލަން  ރަސްމ  ބަނދަރު  ކަމަށް.ތަކަށް މި  ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ   ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެހެންވ މާއި ޑެޕިއުޓ ގެ އެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

، އަދި އިތުރު ކަމެއް ޑެޕިއުޓ ގެ  ފައި ވާތ ވިއެރު ދެބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު  ފުރުސަތުގައި  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު. ފުރަތަމަ  

ބަހުސްގައި   ޅުވާލަން. ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން މެންބަރަކު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތ  އިތުރު ފުރުސަތެއް މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގައި ހު

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު   ދިލައްވާ މެންބަރެއް ނެތުމާއި އެއްކޮށް އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި މިވަނ .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެ

ޙާއްސަކޮން ބަނދަރުތައް ތަރުތ ބުވެ އެޅިގެންދާއިރު މުޅިރަށުގެ ބަނދަރުތައް   ފާހަގަކުރައްވައިފި.هللا ވާހަކަތަކެއް ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑަށް  ވެސް ހަމަ ފާހަގަ  ބޭނުންކުރާންވި ގޮތުގެ ްޕލޭނަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަންކަން ރޭވިފައި ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ.

ނަލްއާއި މާ ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި އަނެއްކާ ރޭންްޕ މި އިންނަނ   މެއިން ދިމާލަށްވާގޮތަށް ކުރެވެނ  ފެރ  ޓާމިނަލް އިނދެފަ ހަމަ ފެރ  ޓާމި

ކުރެވޭ.  ލާފައި. އެއ  އެހާ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަބޫލު  ްޕލޭން   ޖަހާފަ އެއ  ޕެސެންޖަރ ބަނދަރަށް  ރ ލޮކޭޓް   ދެން 

 ނަށް މިވަގުތަށް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތެއްގައި ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން 

ވޭނެ މުސްތަގުބަލުގައި ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަވޭ ކާގޯ ބަނދަރަށް ހާއްސަކޮން އެ ރޭންްޕ މޫވް ކުރެ 

އެންމެ ރަނގަޅު ޖެޓ  ހެދުމަށް  ޓް އެޅުނު އިރު މ ނ  އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަންގައި މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް. މުދާއަރުވާ ބޭލުމަށް  ގޮތަކަށް. މަސްމާރުކޭ

ރި އެޅިފައޭނ . އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަކ  ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ްޕލޭން ނުކުރެވި ހިނގާފައި ހު ސަރަހައްދުގައި މިއިނ   އައު މަސްމާރުކޭޓް ހަގ ގަތުގައި  

ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނ ، އެހެންކަމުން މިއަދު މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފައި މިވަނ  އެންމެ   ކަންކަން ވ މައި  

ދެކުނު.  އެދޭތެރެއިން ތަނެއް. އެއ  މިހާރު އާރު.ޓ .އެލް ފެރ ތައް ލަފާ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުން  ރޭންްޕ މިހާރު އެޅިފަ އިންނަ ސަރަހައްދުގެ  

ގޮތަށް މި ފާލަން އެޅުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅާފައި މިވަނ  އަދި ކާރގޯ އުޅަނދުތަކަށް އުނދަގޫނުވާ  ފެރ ތަކަށް އުނދަގުނުވާ، ރޭންަޕށް ގާތްކުރާ.
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ތުރު ހުށައެޅުމެއް ލިބިފައި ނެތުމާއި އެކު މި  ގެ ތާއ ދު މި ހުށައެޅުމަށް ލިބިފައި މިވަނ ، އެހެންކަމުން އިهللا ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދު 

 ހުށައެޅުން ފާސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދިނުމަށް ހުޅުވާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .5

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .6

 

ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ރަސްމ  ފާލަން ހެދުމަށް އާރ.ޓ .އެލް ފެރ  ޓާމިނަލްގެ އުތުރުން ރޭންްޕ އެޅިފައިވާ  މެންބަރުން     06

 ސަރަޙައްދުގެ ދެކުނުގައިވާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

މަސައްކަތްކުރުމަށް މަލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ހދ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދ    •

ދަށުން ސްޓްރ ޓް ފުޑް ހަޓެއް ގައިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް  

 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލައް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ހެންނަމަވެސް،މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ގްރާންޓައް އެްޕލައި ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮތް ްޕރޮޕޯސަލް ވަނ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި، އެ

ށް އިކޮނޮމިކް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް. އެގޮތުގެ  ްޕރޮޕޯސަލް އެދުވަހު ފާސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މެންބަރުން ބޭނުންވ  އިތުރަށް ްޕރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަ

 ނޭޅޭނެކަމާއިކޮށް  މަތިން އިތުރަށް ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަވެފައި މިހުރި ކަންކަމަކ  މި  ްޕރޮޕޯސަލްގައި މި ހިމެނޭ ފުޑް ހަޓް މިއަށްވުރެން ވަކި އަގުހެޔޮ

  ބޭރުން ތަކެތި ގެނެއުމަށް އޮްޕޝަން މިކުރެވުނ  މި ގުރާންޓުގެ ތެރެއިން  ދެން އިތުރަށް ްޕރޮޯޕސަލްއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޕރޮޯޕސަލްއަށް އެޑް

 ކަމެއް.  . އެހެންވ މައި މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވާ އުސޫލައް ބަހުސްކޮށް، ފާސްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަކ  މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ލުން

މިއަދު ފޮނުވާލެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު   ނިޔަލަށް. އެހެންކަމުން    ޖޫން މަހުގެ  އެއ  މި ްޕރޮޕޯސަލް ގްރާންޓުގެ މުއްދަތު މި ހަމަވަނ  

ހަމަޖެހިގެންދާނެ. މިކަން  ބޭނުންފުޅުވެ  ހިސާބެއްގައި  ވަޑައިގަތުމަށް  ބައިވެރިވެ  ބަހުސްގައި  އެޖެންޑާގެ  ބޭނުންފުޅުވާ ވަޑައިގަންނަވަ  މި   ން 

ގިނަ ފަހަރު ގޮތުގައި    ގަބޫލުކުރާ ބޭނުން ނުވ  އަޅުގަނޑު    މެންބަރުން ފުރުސަތު   ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް  ހުޅުވާލަން. މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު  

އިތުރަށް އިސްލާހު ކުރާނެކަމަށް ނެތ މަ ހުރުމުގެ ސަބަބުން  އިސްލާހުތަކެއް ގެނެވިފަ  އިތުރަށް  ހުރ މަ  ގޯތްރޫ ކޮށްފަްޕރޮޕޯސަލް   ، މ ގައި ދެން 

ްޕރޮޕޯސަލް މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް   އެހެންކަމުން އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން.  ކަމަށް.

 ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاއަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .3

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .5

 މަޖ ދާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު  .6

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ގޮތައްހުށައެޅިފައިވާްޕރޮޕޯސަލް މިހާރު މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،     06 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ރާވާ  • ކުޅިވަރުތައް  އެކިއެކި  ބަޖެޓް     ހިންގާ   އ ދުގައި  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމު  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް 

 ފާސްކުރުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އް ގެންދަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރުގެ އ ދަކ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޅުދުއްފުށ ގައި ސަގާފ  އ ދެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަ 

ހާއްސަކޮން ޟަގާފ  ކުޅިވަރުތައް އޭގެ އަސްލައް ރުޖޫއަކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން މިދަނ . މިގޮތަށް މަސައްކަތް   އ ދެއް. ބޭނުންވާ  

ހަރަދެއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  އެކިއެކި  ކުޅިވަރުތަކުގެ  މި  ޔަޤ ނުންވެސް  ކުރެވެމުންދާއިރު  މިއަދު  ހިނގާނެ.    ހަމަ 

ނުވާނެ ވެސް  ބަޖެޓަކަށް  ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ  އެއްކޮން  އެކަމަށް  ބަޖެޓަކ   ފާސްކުރާ  އެ  އޮތުމުން،  ފާސްކޮށްފައި  ބަޖެޓެއް   . އަޅުގަނޑުމެން 

ށްޓަކައި މިއަދު  އެ ސަބަބަ  އެހެންނަމަވެސް، ްޕރޮކިއުމަންޓަށާއި  މިކަންކަމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން.

ށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިއޮތ . މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތަ 

 . އެދެން
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނ    މޭޔަރ ވެސް ތި ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދައިން މި އަހަރުގެ އ ދު ހަރާކާތްތައް  ކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ޝު

ކައުންސިލްގެ   އެއްގޮތައް  އަސްލާ  އޭގެ  ކުޅިވަރުތައް  ޟަގާފ   ގެންދިޔުމަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން.ޙާއްސަކޮން  ކުރިއަށް  އެކ ގައި  ބައިވެރިވުމާއި 

އައިއިރުގަ  ވިފަ އެބައޮތްމަސައްކަތްތައް ކުރެ ެޕރޭޑާއި، ދަމު ހިނގުމުގެ މިހާ ހިސާބަށް  މަށިމާލި  ކޮށްލާނަން  ފާހަގަ  . އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު 

 އެބަހުރިވެސް   މިކަންތައްތައް ކުރިޔައް ގެންދިޔުމަށް މ ގެ އިތުރުންކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މ ޓިންގތަކެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެހެންވ މާ

މި   ހިމެނިފަ ހުރި ކުޅިވަރުތައް ވެސް އެބަހުރި.ގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގަ  ހިއްޗަށް ވަޑައިގަތުން، މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން   އަދި ހަމަ ކުޅިވަރުތައް.

ކަމަކަށް އެހ ތެރިކަން   ބަޖެޓެއް ފާސްކުރަން ނުޖެހުރިހާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތައްކާއި  އ ދުގެ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ    ހިފޯރުކޮށްދިނުމާއި އޭގެ އިތުރުން 

ނެޓެއް  ގޮތުގަސޭފްޓ   ދެކެން  ގެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  އޮތުމަކ   ހިމެނިފައި  އަށް   .އަދަދެއް  ޕ ރިއެޑް  އޮތް  ދެމެދުގައި  އ ދާއި 

ވެސް   ވިސްނާލާފައި. މިކަންކަމަށް  ހިނގައި.އެހެންކަމުން  އެބަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ބެކްގްރައުންޑްގައި  ގުޅިގެންވެސް  މިކަމާއި  ދެން 

މްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  އެހެންވ މާއި އ ދުގެ  އެކި ހަރާކާތްތައް ހިންގާ ރާވާފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާ  އަދަދުތަކެއް ވެސް ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.

 ޝުކުރިއްޔާ.   ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.  100،000ބަޖެޓެއް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ތި ހުށައަޅަނ  އަޅުގަނޑުމެން   100،000އެއްޗެއް ސާފްކޮށްލަން ބޭނުން.    ކުޑަކުޑަޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ  

 ؟ތޯއެކު އާއިރުފިޔާ 50،000ރުފިޔާގެ އަދަދުގެ އިތުރުންތޯ ނުވަތަ   50،000ކުރިން އ ދު ބަޖެޓަށް ހަރަދު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ކުރިންވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލި   މިއިންނަނ .  ކަނޑައެޅިފައިރުފިޔާ    100،000ރުފިޔާ އާއި އެކު    50،000ކުރިން އ ދަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިން  

ހުރުމާއެކ ގައި އަދި   50،000ފަދައިން   އަދި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ވެސް  އަދި އިތުރަށް މި  ސޭފްޓ  ނެޓެއްގޮތަށް އިތުރަށް.  ރުފިޔާގެ ބޭރުން 

    މައުލޫއަށް އިދާ ދޭތެރޭ އޮތް މުއްދަތު ވެސް ކުޑަވުމާއި އެކ ގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ގޮތެއް ނިންމަން ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ރާވާލަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އާދެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެދިވަޑައި ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. ބަހުސްގެ ދެވަނަ  

މި އެޖެންޑާއަށް  . އެހެންނަމަވެސް، ހުށައެޅުމެއް ލިބިފައި ވޭ. އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާކަން  މެންބަރަކު ފާހަގަ ކުރެއްވި.ގަނެފައި ނުވޭ

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ހުށައެޅިފައި މިވަނ  ޑެޕިއުޓ   ރާވާފަރާތްތަކަށް  އ ދުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކަށް ހިންގާ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ   މޭޔަރ 



 

  
 
 

10ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 ރުފިޔާގެ  ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައި. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރު އައިމިނަތު މަޖ ދާގެ ތާއ ދު މިވަނ  ލިބިފައި.  100،000ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  

 ންކަމުން  ހުށައެޅުން ފާސްވުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ހުށައަޅާލަން. އެހެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

 ވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟް .4

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .5

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުުުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .6

ޢ ދުގައި އެކި އެކި ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް    ،  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    06

  .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 100،000 ޖުމްލަކޮށް

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން   މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި  •
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މަށް ނެތުމުގެ  ދެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވ  ކުޑަކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އަންނަމުންދަނ  މިފަދަ ހަރުދަނާ ގަވާއިދެއް މިކައާ

ފަރާތްތަކާއި އަދި ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފަރާތަތްތަކަށް އަޅުގަނޑު މެންނަށް  ސަބަބުން. ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް މަގު ބޭނުން ކުރާ  

ވަމުން ށް ދަތިފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި ވަމުންދަނ  އަދި މަގުމަތ ގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަޅގަނޑުމެންނަ 

ވަރަށް  ގެ  هللاދު މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލެވި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ  މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު އަޙްމަދު އަބްދުއެހެންކަމުން މިއަ  މިދަނ ، 

އެކ ގައިމަސައްކަތުންބޮޑު   ހަމައެއާއި  ދެން  ކޮށްލަން.  ފާހަގަ  އަޅުގަނޑު  މުނިސިަޕލް ސެކްޝަން   ކަން  ކުރުމަށްޓަކައި  އެކޮންްޕލިޝް  ގަވާއިދު 

ހުރި ކަންކަން  ހިމެނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލ ގަލް އޮފިސަރާއި ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްވެސް ފާހަގަ   ފައިފާހަގަވެ

އެއަށްފަހު އަރިހުން.  ގެهللاގަވައިދުގެ ހުލާސާއެއް ހުށައަޅާލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި އެދެނ  މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު އަޙްމަދު އަބްދުކުރަން. 

 އަޅުގަނޑު ބަހުސް އަށް ހުޅުވާލާނަން.

 ގެ ވާހަކަފުޅު هللاމުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު އަޙްމަދު އަބްދު 

މޭޔަރު ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މި ޤަވައިދުގެ ބޭނުމަކ  ކޮންމެހެން މަގުމަތ ގައި އެއްޗެހި ނުބަހައްޓައި  މަސައްކަތްކުރަން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ތެއް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ފުރުސަ  އުނދަގޫވާ ހާލަތްތައްވެސް އެބައާދޭ. އެހެންކަމުން  އެކަލަ ހާލަތްތަކުގައި މަގުމަތ ގައި އެއްޗެހި ބަހައްޓައިގެން

 ގޮތަކަށް  ހޯދަދިނުން އެއ  އެއް ބޭނުން، އެކަލަ ފުރުސަތުތައް ހޯދަދޭއިރު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވ ހާވެސް ބޮޑަށް ދަތި ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް، ވަކި

ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން ދެން މިގޮތައް ވަކި    ތަރުތ ބު ކުރެވިގެން  އެ އެއްޗިސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް ހެދުމަކ  މި ގަވާއިދުގެ  ބޭނުމެއް.

ކުރެވޭ  ޢަމަލު  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފިނަމަ ދެން  އެތަކެތި އެދޭ ވަކި  ނެ ގޮތެއް ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ތެރެއިން ތަކެތި ބަހައްޓާފަ ވެސް 

ބޭނުމެއް. ބޮޑު  ވަރަށް  ޤަވާއިދުގެ  މި  ވެސް  މަ  ކަނޑައެޅުމަކ   ކުރިން  ނަގާއިރުގައި  ތަކެތި  އެގޮތަށް  ނުވަތަ  ހަމަ  ހާލަތައް  އޮތް  އެ  ގުމަތ ގައި 

އެއ  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުލާސާއަކަށް   ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.  އެއަށްވުރެން ރަނގަޅު ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމަކ  ވެސް މި ގަވައިދުގައި  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   .އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

، އިސްލާހު ހުށައެޅުމަށް އަދި ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ހުރިނަމަ  މެންބަރު އަޙްމަދު. އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދައްކައުންސިލް    ޝުކުރިއްޔާ  

 ފާހަގަ ކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން. 

 

 



 

  
 
 

12ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ބޭނުންވަނ  މަގުމަތ ގަޔާއި އާންމުތަންތާންގައި ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މާއި ބެހޭ އަޅުގަނޑުވެސް 

މިކަންތައްތަކު  އޮތުމަކ   މިއޮތް  އައިސް  ވެގެން  ވުޖޫދު  އެޅުމަށްވެސް ގަވާއިދު  ފިޔަވަޅު  ފަސޭހަވެ،  އަމަލުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައި 

ވަރަށް ބޮޑު އެހ ތެރިކަމަކާއި   މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ދެން އެ މަސައްކަތުގައި އަމަލ ގޮތުން ބައިވެރިވެ    ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. 

ދެން ހަމައެއާއި އެކު މުނިސިަޕލް ސެކްޝަންގެ   އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.هللا އަބްދު  ފައިވާތ  މެމްބަރު އަޙްމަދުވާގަ ންއިސްނެގުމެއް ނަ

ޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި ދެތިން ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލާނަން.  ދެން މި ޤަވާއިދު ބަލާލި އިރު އަ  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ލ ގަލް އޮފިސަރ ޝުކުރު އަދާކުރަން.

، ށ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބޯޑު ދޫކުރާނ  ބޯޑު ދޫކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން   7ނަންބަރު   ގަ މާއްދާމާއްދާބޯޑާއި ކޯން  އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  

ރުފިޔާގެ   80ގަޑިއިރަކަށް ބޯޑަކަށް    24. އަދި އޭގެއިތުރުން،ހިނގާ ކޮންމެ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމަށް  50ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހަށް ދުވާލަކަށް ބޯޑަކަށް  

ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މ ގެ ކުރިން ވެސް މަގުތައް ބަންދު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސް ކުރެވިފައި އޮތް އިރުވެސް އެ ޤަވާއިދުގައި   ރޭޓުންނޭ. 

އޮތް އިރު އެކަންތައް މި ޤަވާއިދުގައި ރިޕ ޓްވެގެން ތަކާއި އެއްޗެހި ކަނޑައެޅިފައި  ރޭޓު  ދޫކުރެވޭނެބޯޑާއި ކޯން މިތަކެތި ދޫކުރެވޭނެ    ވެސް ހަމަ

މި   ނޑަށް ފެނޭ. އައުމަކ  ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްބާވައޭ މިއ  ހިތަށް އަރާ ސުވާލެއް. ދެން ރޭޓްތަކަކ  އެއް ރޭޓްތަކަކަށް ވަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ދޫކުރަންވާނ  މަގުބަންދުކުރާ އުސޫލާއި ބޯޑު  އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން    ބަދަލުގައި ޅައި ލިޔުމުގެ  ކަނޑައަ  ކޯންތަކުގެ ރޭޓެއް ބޯޑު ތަކާއި  ޤަވާއިދުގައި  

، 9ދެން މ ގެ އިތުރުން ތަކެތި ބަހައްޓާނެ ސަރަހައްދާއި ސައިޒް ކަނޑައެޅުން މިއ  މާއްދާ ނަންބަރު   .ބަދަލުކުރުން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް

ރުފިޔާގެ    10ތެރޭގައި    ގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދ ފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ އަކަފޫޓަކަށް ހުއްދަ ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ  ، އްދާގެ ށމި މާ

ޝުކުރިއްޔާ .  މަޝްވަރާކުރުމަށްޓުން ފ  ނެގެނޭ. މިގޮތަށް ފ  ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދި ވަރަށް އެދެވޭ މެމްބަރުން އިތުރަށް  ރޭ

   މޭޔަރ.

 ޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ފާ ޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލް ކު 

ޤަވާއިދު ހެދުމުގަ އަޙުމަދު ކުރެއްވި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަދި ހަމަ މުނިސިަޕލް ސެކްޝަނުން   .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ވަރަށް ބުރަ ޤަވާއިދެއް ވުޖޫދު ވެގެން އައުމަކ  ހަމަ    ބެހެއްޓުމުގެ  ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. މަގުމަތ ގަ ތަކެތި

އް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލުން ރަނގަޅު  ކަންތައްތަކެއް މިފަދަ ޤަވާއިދެ   މަސައްކަތުންކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ޢާއްމު ތަންތަނުގައި  މ ހުންނާއި މެދު އަމަލުކުރުން. މަގުމަތ ގަ އާއި   ހުރިހާ  އެބަހުރި. އަސްލު މި ޤަވާއިދު އައުމުގެ އެއް ބޭނުމަކ  އެއް ހަމައަކުން

އަޅުގަނޑަށް  ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އުދަނގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް އަސްލު މި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނ . އެގޮތުން  

ލަކުޑިފަދަ މަތ ގަ ޖަންބޯ ބޭގު،  ގުން މަފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ޝަކުވާތަކެއް އެއ  މަގުމަތ ގަ ބައެއް ފަރާތްތަކު

ކަން. އޭރުން ތަކެތި. މި ޤަވާއިދު އަންނަ އިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވ  ކަންނޭގެ މ ގަ ތެރޭގަ ހިމެނެނ  ކޮންކަހަލަ އެއްޗެހި އެއް

އޮތްތަނުގަ މަގުމަތ ގަ ހުންނަ އެއްޗަކ  އެއ  ހުއްދަ ނެގިގެން ހުންނަ އެއްޗަކަށް  ބޮޑަށް ފައްސޭހަ ވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ދެން ކުރިއަށް  



 

  
 
 

13ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

އެއްޗެހި ހަލަ ގޮތަކަށް. އެއ  އަދި ގަސް ޮޕޓް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ވެލިބަސްތާކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ލަކުޑި ކަމުގައި ވިޔަސް މަގުމަތ  ހުންނަ  ވާނެކަ 

އްޗަކަށްވުން. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފަނޭ މި ކަންތައްތަކަށް އިތުރަށް ވިސްނާލުން ރަނގަޅުކަމަށް ޤަވާއިދެއް އެއ  ވަކި ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ހުންނަ އެ

ފަދައިން   ފާހަގަކޮއްލި  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ދެން  ކުރިން.  ގައިވާ    9ހަދައިގެން ފާސްކުރުމުގެން  ށ  މާއްދާގެ  ނަގާ    10އަކަފޫޓަކަށް  ވަނަ  ރުފިޔާ 

ން ރަނގަޅުކަމެއްހެން. އަދި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަދި އިތުރު މަރުހަލާއަކަށް ގޮސްގެން ވާނ  އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުކަންތައްވެސް  އަޅުގަނޑަށް ހި 

 ނަމަވެސް މި ޤަވާއިދާއި ގުޅޭގޮތުން ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް ބަހުސް ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާގައި  އިތުރަށް ރިޟްވާން. މެމްބަރުންގެ އިތުރު ހިޔާލުތަކެއް ހުރުމާއެކު ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް  މި    އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި، ފުރުސަތައް އެދި ވަޑައިގެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުސަތު   ބަހުސްގައި ބައިވެރިފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.

އެއްފުރުސަތު ހުޅުވާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަން. ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ބަހުސް ކުރެއްވި ޑެޕިއުޓ   ދިނެތް ކަމަށް ވާނަމަ އަ؟ ތޯނޭރުވި އެބައޮތް

ބަރު ންސިލް މެމޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައި ހުށައެޅުމެއް،  އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ފާހަގަ ކުރައްވާފައި އެބަވޭ.އަދި ހަމަ ކައުން

މެމްބަރުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވެސް   07އިފި އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް. އެހެންކަމުން  ރިޟްވާން ފާހަގަކުރައްވާ

 ބޭނުންވަތ  އަޅުގަނޑު އިތުރު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރު   އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހ ވަނ  މިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ ތަކެއްކަންނޭންގެ.   އާދެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ންވ މައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މ ތި އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކޮއްލަން. މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ އަށް  ނަމަވެސް  ފޮނުވާލަން. ރިޟްވާން ފާހަގަ ކުރެއްވ . އެހެ

ގެ  ރިޟްވާން  މެމްބަރު  އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހެންހުންނަ ކަންތައްތައް އިތުރައް މަޝްވަރާކުރެވި ދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް މ ގެ ތެރެއިން

ގުމަތ ގަޔާއި  ތެރެއިން ފާހަގަވި ކަމަކ  މިއ  ހަމައެކަނި މަގުމަތ ގެ ޤަވާއިދަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް އެއަށްވުރެން ފުޅާ ޤަވާއިދަކަށް މިވަނ . އެއ  މަވާހަކަ  

އްގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމެނޭތ . ދެން އެހެންވ މާއި އޭގެ މާނައަކ  މިހެން އޮތް އާންމު ތަނެ  ޢާންމު ތަންނަތުގައި ވަގުތ  ގޮތުން  ތަކެތި ބެހެއްޓުން

އެހެން ތިބެވޭނެ ގޮތެއް ާޕކެއްގެ ނުވަތަ ފިނި މައިޒާނެއްގެ ގޮތުގައި ނެތްތަނެއް ،    ތަނެއް.ޖޯލި ފައްޗެއް ބަހައްޓާލައި ފިނިކޮށްލަން މިހެން ތިބޭނެ 

އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް  ހަލަ  އެހެންވ މަ މިކަލަ   ވަންނާނެ ކަންނޭންގެ.އާންމު ތަކަނަށް ވެއްޖެނަމަ ހަމަ މި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއަށް 

އަޅުގަނޑަށްއެބަޖެހޭ ފޮނުވާލަން  މ ތި  މިގޮތުން،ކޮމިޓ އަށް  ކަމަކ .އެހެންވ މަ  ފާހަގަވި  އަޅުގަނޑަށް  އެދެން  ވިސްނާލަން.  އަދި  މ ގަ    ކަންނޭންގެ 

 ފެނޭ،ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

  



 

  
 
 

14ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް هللا ހިޔާލަކ ވެސް މެމްބަރު  އަޙްމަދު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ މޭޔރ. މި އެޖެންޑާގައި މިކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑު  

ޑިސްކަ ބްރޯޑްކޮން  މިއަށްވުރެން  އަދި  ޤަވާއިދު  މި  ފޮނުވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެންކޮމިޓ އަކަށް  ކަންތައްތަކަށް ސްކުރެވިގެން  މިހުރި  ހިޔާލު  ގެ 

އަބްދު އަޙްމަދު  މެމްބަރު  އެހެންވ މާ  އައުން.  އަނބުރާ  ކޮމިޓ އަށް  هللا ރިއާޔަތްވެގެން،  މުނިސިަޕލް  ދިރާސާކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް  އިތުރަށް 

 ފޮނުވުމަށް ތާއ ދުކުރަން. 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

އްހެން މި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކުރެވި އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިވާ ޤަވާއިދެ

ވ މާއި އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާލާ  އެހެން  .ލް ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވިފަވާ ޤަވާއިދެއް މި ޤަވާއިދަކ އެގޮތުން މުނިސިަޕ  ޤަވާއިދަކ .

އިތުރަށް ވިސްނާ މިފަދަ ޤަވާއިދު ހެދިގެން އަންނައިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާވާނެ އަދި މުނިސިޕަލް    ހުށައެޅުމަކ  މެމްބަރުންވެސް، 

މަށްފަހު އަލުން، ކޮމިޓ ގައި ނުހިމެނޭ މެމްބަރެއް ކަމުގައި ވިޔަސް. ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލުމަށް މި ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލު

އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި ބައްދަލުވުން   މި ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، ދަކ  ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދެއް ކަމުން،  މި ޤަވާއި 

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކ  އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ހުށައަޅާލުމެއް.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ސާފްކުރަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމެއް އެބައޮތް. އެއ  ފަހުން ކައުންސިލް އާދެ ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު  

ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަކަށް، ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާފައި އެބަވޭ ޑެޕިއުޓ  މޭޔރ. އެހެންކަމުން،ޑެޕިއުޓ  هللا ބަރު އަޙްމަދު އަބްދުންމެ

 ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތަކަށް އަދިވެސް ވޯޓް އަހަންވ ތޯ ނުވަތަ ހުށައެޅުންތައް އަނބުރާ ގެންދަންވ ތޯ ސާފްކޮށްލަން އަޅުގަނޑު މޭޔަރ ކުރިން

 . ންވަނ ބޭނު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އިތުރަށް   ކުރާތ  އަޅުގަނޑު އެދެނ  އަޅުގަނޑު މި، މިހާރު މި ޤަވާއިދު  ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާގޮތައް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު 

ވާއިރު ކުރިއަށް އެޖެންޑާއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް ކޮމިޓ  މަރުހަލާގައި އެއަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާއިގެން އިތުރަށް އިސްލާހު ކުރައް

   އަދުގެ އެޖެންޑާއަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް އަނުބރާ ގެނެއްސިން.ގެންދިޔުމަށް. އެހެންވ މާއި މި

 



 

  
 
 

15ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ، ޑެޕިއުޓ  هللا މިހާރު ދެ ހުށައެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވަނ .އެއް ހުށައެޅުމަކ  ކައުންސިލް މެމްބަރު އަޙްމަދު އަބްދު

ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށްފައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ހުށައެޅުމަށް.   މޭޔަރ ތާއ ދުކުރައްވާފައިވާ  ހުށައެޅުމެއް. އެއ 

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން  މެމްބަރު  ކައުންސިލް  މިވަނ   ހުށައެޅުމަކަށް  އާންމު ބައްދަލުވުން  އެހެންކަމުން  ހުށައެޅުން.      ދެވަނަ 

ޤަވާއިދަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން ގެންދިޔުމަށްފަހު ޤަވާއިދެއް   ބައްދަލުވުން މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

އަޅުގަނޑުމެން މަޑުކޮށްލަނ މި ފަހުން    މެމްބަރުން ވޯޓުދިނުމަށް.އ ދު ކުރައްވާ  ފުށުމަށް މިއަދު. މި ހުށައެޅުމަށް ތާ  ން އަލުންއެކުލަވާލާ ބައްދަލުވު

ހުށައެޅުމަށް ވޯޓައް ތާޢ ދު ނުލިބޭ  އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ޔަގ ންކޮށްލަން ބޭނުންވ   ..  ތައް އައިސްފަބަދަލުރާއ  ޤާނޫނަށް ބައެއްކަހަލަ  ފިއެބަހުރި  

ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެމްބަރު  ސާފްކޮއްލ    ؟އެހިދާނެތޯ ކަމަށް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ  ޠާޢ ދުނެތް ހުށައެޅުމަކަށް ވޯޓަށް އެހިދާނެ 

ޤަވާއިދު އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް    ހުށައަޅުއްވާފައިވާ، هللا އަޙްމަދު އަބްދު މަގުމަތ ގައާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ 

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން އަދި މި ހުށައެޅުމަށް މިވަނ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ޠާއ ދުވެސް ލިބިފަ. އެހެންކަމުން   ސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށްމުނި

 މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން   

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3



 

  
 
 

16ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .4

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .5

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

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

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ޔާސަތުން ރި 

   .ބައްދަލުވުން މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހުދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން އެއ  

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު 

 ކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  އިތުރަށް ކޮމިޓ  މަރުހަލާއެއްގަވެސް ހަމަ މުނިސިަޕލުން ކަމަށް މި ޤަވާއިދު ދިރާސާ ކުރާނ . އަޅުގަނޑު އަސްލު ފާހަގަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިދަނ  އެހަމުން  ވޯޓަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ވަނިކޮށް  ހުށައެޅިފަ  ހުށައެޅުންތަކެއް  ނުގަންނަން.  ބަލައެއް  ކަމަށް  ނުގުތާއެއް  އިނގޭތޯ. ނިޒާމ    .

ދު ކަނޑާލުމަށްފަހު  އެހެންކަމުން ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކަށް މިއޮތ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން އެއ  ބައްދަލުވުން މެ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮއްފަ ޤަވާއިދު އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މި ހުށައެޅުން ފާސްކުރުމަށް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 03 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 02 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

  
 
 

17ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަބްދު  .3

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .1

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .2

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
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