
 
 

1ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  
   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 YM/2022/97ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   57 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ގައި    ގެދުވަހު  ދަބު  ވ    2022  ޖޫން  22ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    57  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ޢާންމު ވަނަ   55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   3.2

 ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި  3.3

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاބްދުއަކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .3

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

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

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



 
 

2ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     57ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 .އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  57ކުޅުދުއްފުށި 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     57 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

  ދަބު ،  2022 ޖޫން  22،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ޛުލްޤައިދާ 23 ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

މޭޔަރ  .06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ،   13:08 ދުވަސް. ގަޑި

ވަނަ    54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އެޖެންޑާ މުޙައްމަދު ޢާޠިްޕ ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި.

ޢާންމު  ވަނަ  55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ؛ 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ބަޢާންމު 

ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު  މަގުމަތ ގައާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި  ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 ފާސްކުރުން. 

މި އެޖެންޑާ ތަރުތ ބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް    .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުން އެދެން.  ބޭނުން ނުވާކަމަށްވާނަމަބަދަލެއް ގެންނަން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 
 

3ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން  .3

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    57މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    54ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 . އެހެންކަމުން މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓައް އަހާލަންކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 
 

4ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން  .3

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    54މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    05

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    55ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ކުރެވިފައި. ހިއްސާ  އިން  އެކަންފާހަގަކޮށް  ޔަޒަރިއްޔާއިން  މެމްބަރުން  ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ  ގެންނަން  އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  އަށް  އުމިއްޔާ 

 ވަނަ ޔައުމިއްޔާ   55ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރެއް ނެތުމުން  ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ   އަންގާލަދެއްވުން.  

 މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓައް އަހާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 
 

5ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރުކުޅުދުއް .4

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    55ގެ  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރު  05

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. ން މަގުމަތ ގައާއި އާ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ހަފްތާގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ބަހުސް ކުރެވުނު ކަމެއް.މި އެޖެންޑާއަކ   މިދިޔަ  

ތަކެއް ހު އެކި އެކި މެމްބަރުންގެ ތަފާތު  ހިޔާލު  ޖަލްސާގައި  ހަފްތާގެ  ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިދިޔަ  ކުރިއަށް  ރުމުން މުނިސިލް ކޮމިޓ ން ވެސް 

ކޮ އޮތ . މުނިސިަޕލް  ފޮނުވާލެވިފައި  ކުރުމަށް  އިތުރަށް ދިރާސާ  ޖެހޭ   މިޓ އަށް  ގެންނަން  ގަވާއިދަށް  ކޮމިޓ އިން ދިރާސާކޮށް  މުނިސިަޕލް  މިހާރު 

ދިޔަ ބޭނުން މި  އިސްލާހާއި ބަދަލުތަކާއި އެކ ގައި އަލުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިމައްސަލަ ،މިއޮތ . މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

މައްސަލަ އަލުން ކޮމިޓ އިން މަސައްކަތްތައް ރާވާލައިގެން މި  އަވަހަށް މުނިސިަޕލް  ވެފައި އެހާ   އެޖެންޑާ ހަފްތާގައި ހުށައެޅުނު މައްސަލައަކަށް 

އެންމެ ފުރަތަމަ،   .ކުރުމަށް ހުށައަޅާލާފައި ވާތ ، މުނިސިަޕލް އެންމެހައި މެންބަރުންނަށާއި މުގައްރިރައް ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރެެެއް ދަންނަވަން

ސިަޕލް ކޮމިޓ ގެ މަގުމަތ ގައި އާންމު ތަންތަނުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު މުނި

 ގެ އަރިހުން އެދެން. هللاމުގައްރިރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ދުވަހު އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތ ގައި ފާރުބުޑުގައި ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.

ބެހެއްޓުމުގައި އަމަލު ކުރަންވ  ގޮތެއް މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ   ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޖޯލިހުންނަ ގަހުގެ އިތުރުން އާންމު  



 
 

6ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ      5ގޮތެއް، އެކަންކަން ރޭވުމަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދިޔަ.އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެންދިޔައ  އެ ގަވާއިދުގެ  

އެ  ނަގައިގެން މެނުވ  މަގުމަތ ގައި އަދި އާންމުތަންތާންގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކ  މަނާކަމެއް. އެހެންކަމުން މި ޕޮއިންޓްގެ ތެރެއިން  މަތ ން ހުއްދަ

ޮޕ ޓައް އިންފުރުސަތުތައް ހުއްދައަކާއި ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވެ ފެނޭ. އެހެންކަމުން، އޭރު ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނ  އެ ދެ 

ފެނުނ  އިދާރ  ފ އެއްގެ ގޮތުގައި   ވަނަ މާއްދާގެ "ށ" ގައި، އެ  ޕޮއިންޓް   6އެބަ އިނދޭ  ރުފިޔާ    20ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުޑަވާނެ ވެސް  އެއ  އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދު ވާންބޭނުމ  ހުއްދައަށް އެދުމަށް މި ހުންނަ ހުރަސްތައް ވ ހާ އުވާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު.

ވަނަ މާއްދާގައި   8ވަނަ އަދި    7އޭގެ އިތުރުން    އިދާރ  ފ  ކަނޑާލުމަށް ފެނުނ .  ގޮތަކަށް ހުއްދަ ނަގައިގެން ނޫނ  ގޮތަކަށް ގަވާއިދު ބައްޓަކުރުމަށް

ހުން އައިސްފައި  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އެއ   އުނިކުރުމަށް.  ޕޮއިންޓް  އެއް  އެތަނުން  އިނުމުން  ގޮތަށް  އިސްލާހުތަކާއި ރިޕ ޓްވާ  ނާނެ 

   ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.ބަދަލުތަކަކ .

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެހެންކަމުން މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އިން ގެނެއި ބަދަލާއި އިސްލާހުތަކާއި އެކު މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސް هللا .ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހުޅުވާލަން. ކުރުމަށް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަންވ  ސަބަބެއް މ  އަޅުގަނޑުމެން، މަގުމަތ ގައި އެކި    ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.

ން ވަނ  ގެއްލިފައި. ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި އެއްވެސް  ގަވާއިދަކަށް ނުފެތި އެކިގޮތްގޮތަށް އެކާލެވިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތ ގެ ރ ތިކަން ސާފްތާހިރުކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފުރަތަމަ މި ގަވާއިދު  ގަނޑުމެން ވާނ  ކުރިންވެސް ބަހުސްކުރެވިފައި.ޅުހެންކަމުން މި ގަވާއިދުގެ މުހިންމުކަމާއި މެދު އައެ

ގަވާއިދުގެ   މި  ދެން  އައިސްފައިވާކަމަށް.  ވާގޮތައް  އިސްތިސްނާ  ތަކެތި  ބައެއްކަލަހަ  ގަބޫލުކުރެވުނ   މާއްދާގަ  5އައިގޮތުން  ވާގޮތުން ވަނަ  އި 

ތައް މި ހިމެނެނ  ހުއްދަނަގައިގެން މެނުވ  މަގުމަތ ގައްޔާއި އާންމު ތަންތާންގައި ބެހެއްޓުމަކ  މަނާ ކަމެކެވެ.އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު މިކުރަނ  ވެލިކަލް

ނަ އެހެން ސާމާނު،މިސާލަކަށް ގަސް،ލަކުޑި ކޮންމެވެސް ގަވާއިދެއް އެބަ އާދޭ. ދެން އެހެންހުންގަރާޖްގެ ތެރޭން. އެހެންވ މަ ވެހިކަލްތަކަށް ވެސް އެބަ  

 އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނ . އެހެންކަމުން މި އަދި ވެލި ބަސްތާފަދަ ބާވަތުގެ ތަކެއްޗަކ  ވެސް ކޮންމެވެސް ގަވާއިދަކަށް ފެތިގެން އަންނަ އެއްޗަކަށްވުން 

އައިސްފައި.   ފުރިހަމަވެގެން  ވަރަށް  މިއޮތ   މިހާރު  ގަވާއިދާ  ގަވާއިދު  ހުންނާނ   އެއްޗެއްވެސް  ކޮންމެ  މަގުމަތ ގައި  އެހެންކަމުން 

ރުފިޔާ ނެގުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތު    20ވަނަ  މާއްދާގެ "ށ" ގައި    6އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ފާހަގަ ކުރެވުނު  އެއްގޮެަތައްކަން.

ށް ބާރުއެޅުވުމުގެ ގޮތުން މި ފޯމާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުންމަށް މުނިސިަޕލް  ކުރެވެނ  މިއ  ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް   ބޭނުން ހިފުމަ

     ޝުކުރިއްޔާ.ކޮމިޓ ގެ މުގައްރިރު ފާހަގަކުރިހެން ބަދަލާއެކު ވަރަށް ފުރިހަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތް.  

 



 
 

7ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރަކު މި އެޖެންޑާއަށް ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅު ވާނަމަ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު ރިޟްވާން. އިތުރު 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު. ވަގުތ  އަޅުގަނޑު ހަމަ މި    ޝުކުރިއްޔާ.

މަގުމަތި ހުންނަން   ގޮތުން އަސްލު މިއަންނަނ  މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ތަކެއްޗަކ  އަސްލު ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއްސެއް ނޫން.

ބައެއް   ތާހިރުކޮން ބެހެއްޓިފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި  މ ގެ މަގުސަދުގައި އެބަ ހިމެނޭ ތިން ހާލަތެއް. އެއ ވަނ  ސާފް 

އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި މަގުމަތ ގައި ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ނޫން ގޮތްގޮތުން ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަ އުނދަގޫވޭ.  

ން މަގުމަތ ގައި ހާލަތްތަކުގައި މަގުމަތ ގައި ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ ކުޑަ ފުރުސަތެއް، ދުވަސްކޮޅެއް ދިނުމުގެ އަންނަ ގަވާއިދެއް. މި ގަވާއިދު އަންނަފަހު

މަގުމަތ   ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކެއް އެބަ އުޅޭ.   އަދި މިހާރު ވެސް މަގުމަތ ގައި އެއްޗިސް އެބަހުރި. އެއްޗިސް ހުންނަ   ވަރަށް ޒަމާންވ   މަގުމަތ ގައި

ދެރަމ ހާ   އުސޫލުން އެއްޗިސް ބަހައްޓާ އަދި    ބަހައްޓާ    އެއްޗިސްމަގުމަތ     މިހާރު ވެސް ބާރުގަދަ މ ހާ ހަމަ މަގުމަތ ގައި ބާރު ދައްކާލާފައި  

އެ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ މ ހާ ބަހައްޓާފައި ނުބަހައްޓަންވ  މ ހާ  އެހެންގޮތަކަށް ބުނަންޏާ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތް،    ނިކަމެތި މ ހާއައް ނުބެހެއްޓޭ. 

ފެ  ހިސާބުން  އަންނަ  ގަވާއިދު  މި  އެހެންކަމުން  ފާހަގަވ .  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ނެތް  ހަމައެއް  އިންސާފެއް  ށިގެން ނުބަހައްޓާ. 

ބުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މިހެން މަގުމަތ ގައި އައިސް ހުންނަ މައްސަލަތަކަށް ޖޫރިމަނާތަކާ އެއްޗެހި ހިނގާނެ. އެހެންކަމުން ގަވާއިދު ހިނގާ ހިސާ

މެންނަށް ފެނިގެން ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް.މިހާރު އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އެއްޗިސް ނެގިގެންދާތަން އަޅުގަނޑު

ން މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިގޮތަށް ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ބަހައްޓަން އެބަދޭ. އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދ

މިދެެެ އިތުރު  ހުއްދަ  ވާނަމަ  ބޭނުންކަމުގައި  ބަހައްޓަން  މި އެއްޗިސް  އިތުރުން  ވުރެން  ދުވަހަށް  މި ފަސް  އެހެންކަމުން  ދުވަހަށް،  ވެނ  ފަސް 

ވަގުތ  ގޮތުން ލިބެނ  އެހެންކަމުން އެ ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތި ފުރުސަތެއްގެ ތެރެއިން ލި ބިގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް ފަސް ދުވަހޭ 

ގަނޑުމެންނަށް  ކްލިއާރ ކުރުމޭ އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނ . އެހެންކަމުން އެގޮތަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެން މި ގަވާއިދު  އައިސްފައި އިންކަން އަޅު

ވެސް ފިޔަވަޅު ފާހަގަ ކުރެވެނ . ދެންހަމަ އެގޮތަށް މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ނުހޯދާ މަގުމަތ ގައި ކަންކަން ކުރިއައް ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް  ބޮޑަށް  

ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި    އެޅުމުގެ ގޮތުންވެސް ވަރަށް  ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް މ ގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައި އެބައިން. އެގޮތުން ހަމަ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް

ދެން އަދި އޭގެ   ނެގުމަށް ލިޔުމުން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދ ފަ އެ ނުނަގައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭގޮތަށް އެބަހުރި. 

ހި ނެގުމުގެ ބާރުވެސް މި ގަވާއިދު ތެރެއިން ގަޑިއިރުދިނުމަށްފަހު ވެސް ނުނަގައިފިކަމުގައި ވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އެއްޗެ  24އިތުރުން  

 . ޑެޕިއުޓ  މިއ  މަގުމަތި ސާފް ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓް ތަކެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ލިބިގެން އެބަދޭ.
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މެންބަރު   ކައުންސިލް  ސިޓ   ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށި  ރިޟްވާން  ދެއްކެވި   އަލްފާޟިލް 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  މަގުސަދް. ދެންމެ މެންބަރު އަޙްމަދު ވެސް ފާހަގަކޮށްލި ކަންތައްތައް ހަމަ   .މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  

ބަ އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިފިއްޔާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  އާދަކާދަތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރަނގަޅު.  އެއް ވަރަށް 

  އެއްޗެއް ނަގަން މަޖުބޫރު ކުރާކަށްނޫން.  ރިހުރިހާމަގުމަތ ގައި ހު  މުޅި   މަގުމަތި ބޭނުންކުރަން. އެހެންވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނ ހާލަތްތަކުގައި

ކޮންމެ  ގޮތަށް  މި މަގުސަދުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން  

އެހެންވ މައި  ދ .މ ހަކަށްވެސް ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރަން ބޭނުނަވާކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދު މި ހާއްސަ މަގުސަދަކަށް މިހެ 

 އެދުނ . ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. މިކަން އަޅުގަނޑަށް ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަ ނުކޮށްލެވުނ ތ  އެކަން ފާހަގަކުރުމަށް ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   ކައުންސިލް  

، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ކޮށްދ ފައިވާތ  މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ގެ މުގައްރިރު   ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.

 ދަންނަވަން.   ޝުކުރުބޮޑަށް    ވަރަށް  ، އަދި އ ދާރ  މުނިސަިޕލް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް    މެންބަރުން އަދި ކައުންސިލްގެ ލ ގަލް އޮފިސަރ 

އިމާރާތެއްކުރާއިރު   ގޭގެ   މިބަހައްޓަނ  ތަކެތި  ގިނަ ފަހަރަށް    އޭގެ އިތުރުން މަގުމަތ ގެ ގަވާއިދުތަކަކ  މިއ  ކައުންސިލް އަށް އެންމެބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން. 

ން މިކަހަލަ ގަވާއިދެއް ނެތި ނުވަތަ އެހެން ގަވާއިދަކުން ހުއްދަ ނުކުރުމުން ބައެއް ފަހަރަށް އުނދަގޫވޭ ސ ދާ  އެކަންކަމަށް  އެހެންކަމުމަގުމަތ ގައި.

ކަން އެޅުމާއި އެ  ފިޔަވަޅު އަޅަން. އެހެންނަމަވެސް މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު

ދެން މި ގަވާއިދުގެ ގިނަ ކަންކަން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މަދުވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.މޮނިޓަރ ކުރުމަށް.

ންޖެހޭ އެއްކަމެއް މިއ  މަގުމަތ ގައި ހަމަމިއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދ ގެން ކުރަ  ވަރަށް ތަފްސ ލުކޮށް މުގައްރިރު ކިޔާލަދެއްވައިފި.

މަގުމަތ ގައި އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދު ތަންފ ޒު ކުރާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެގެންދާނެ    ކުކޮއްފަ ހުންނަ ވެހުކަލްތަކުގެ މައްސަލަ.ކުރާ ާޕ 

ވެހިކަލްތަކުގެ މައްސަލަ. ހުންނަ  އެކަމަށް    ާޕކްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ކަމަށް  ޖެހޭ  ކުރަން  މަސައްކަތް  އަވަހަށް  ލިބޭގޮތަށް  ހައްލެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. ފާހަގަކުރަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު  ބައްދާއޫދު  މުޙައްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަ  ވެސް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  މިހާރު  .  ހުރ   އިސްލާހުކޮށް  ޓަންވެފައި  ކޮމިޓ ން  މުނިސިަޕލް 

އެހެންކަމުން އިތުރު އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނެތުމާއި   ހުށައަޅާފައި މިވާ ގަވާއިދުގެ ރޫހާ އެއްގޮތަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނ . 

 ރުމަށް ފެންނަ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް  މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ން ހުށައަޅާފައިވާ މި ގަވާއިދު މިހާރު މި އޮތްގޮތައް ފާސްކުއެކ ގައި 

 ހުށައެޅުން ފާސްވުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް ހުށައަޅާލަން.  
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 05 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  

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން  .3

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

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

 ވަގުތ  ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުގެ ގަވާއިދަށް މުނިސިަޕލް މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  އާންމު ތަންނުގައި އަދި މަގުމަތ ގައި  05

 ކޮމިޓ ން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއި އިސްލާހުތަކާއެކު ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . އެހެންކަމުން  މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ 03މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު   މިހާ ހިސާބުން    

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 

 

 



 
 

10ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.  2022ޖޫން   22   ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން  57ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 1443ޛުލްޤައިދާ   23

 2022 ޖޫން 22

   ޙައްވާ ޒިފްލ ންއޮފިސަރ ކައުންސިލް   ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

 


