
                   

1ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  
   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 YM/2022/98ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   58ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ތިލަދުންމަތ      ގައި    ގެދުވަހު   ދަބު   ވ    2022  ޖޫން   29ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    58  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 . ވެދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެ 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ   56ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   3.1

 އިރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފ  މާފްކޮށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.2

 ގަރާޖް ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.  3.3

 އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.  3.4

 ރ ޖިނަލް އެމަޖެންސ  އޮަޕރޭޝަން ސެންޓަރ އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން. 3.5

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  މޭޔަރ ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاބްދުއަމެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު   ދާއިރާ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު  .3

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



                   

2ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     58ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  58ކުޅުދުއްފުށި 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 ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     58 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

  ދަ ބު،    2022  ޖޫން  29،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޛުލްޤައިދާ  29  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

 .06، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07ގެ އަދަދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުން   08:56 ދުވަސް. ގަޑި 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ    1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙުމަދު ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި.

އިރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް   ؛ 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ފާސްކުރުން.ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ޢާންމު ވަނަ   56ދައުރުގެ  

އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ގަރާޖް ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ނެގޭ ފ  މާފްކޮށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ރ ޖިނަލް އެމަޖެންސ  އޮަޕރޭޝަން   ؛5އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން.އިވެންޓްތައް   ؛4

  ސެންޓަރ އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން.

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

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުން އެދެން.  ބޭނުން ނުވާކަމަށްވާނަމަބަދަލެއް ގެންނަން ގޮތަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 



                   

3ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން:ދެއްވި    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

ދައުރުގެ    05 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   58މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ 

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ   56 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    56ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން   އެހެންކަމުންކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ  

 . މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓައް އަހާލަން ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން.ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ވޯޓު ނުދެއްވާތ  ޔައުމިއްޔާ ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހެއް ޢާންމު  ނަ  ވަ  56

 އޮތްތޯ އަހާލަން. 

 ގެ ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޔައުމިއްޔާތަކުގަ.   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރަކަށް އައިސް ޔައުމިއްޔާގައި ކުށް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



                   

4ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފާހަގަކޮށް ކަމެއް  އެއްވެސް  ޔައުމިއްޔާގައި  ހުޅުވާލިން  އަޅުގަނޑު  ވޯޓަށް  ނިމި  މަރުހަލާ  ފާހަގަކުރުމަށް. ބަހުސްގެ  ވާނަމަ  ބޭނުންވާކަމަށް  ލަން 

ސްކުރުމަށް  އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައި ނުގަންނަވާތ  އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ސާފްކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  ޔައުމިއްޔާ ފާ

ނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވަން މެންބަރަކު ހުރިއްޔާ ވޯޓްދެއްވުމަށް. ހިތްހަމަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަން ނުފެން؟ ނުދެއްވަން؟ ވޯޓު ދެއްވިންތޯ ނުވަތަ ނުދެއްވާތޯ

 އޭރުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުވާނެ.  ނުޖެހޭކަމަށްވާނަމަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓްނުދެއްވުމަށް.

 ގެ ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  

 އަޅުގަނޑު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓެއް ނުދެއްވަން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .3

 ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .4

 :ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1



                   

5ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

ދައުރުގެ    04 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   56މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފ  މާފްކޮށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  އިރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ   •

 ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ސް ކިތު ކުރެހުން މިހާރު ވަނ  ކައުންސިލަށް ލިބިފައި. ދެން  ފާސްކުރުމަށް ފ  އެއް އާންމު އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ އިމާރާތްތަކައް ވެ މިސް

، މަލ  ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އެބަހުރި  ކައުންސިލަށް އެ އިހްތިޔާރުތަކެއް ލިބިފައި  ދަށުން    11.7-2  ނަގަމުން އަންނަނ ، ދެން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ

ހުށައެޅުމުން މައްސަލަތައް  މި  ފާސްކޮށް   ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލުން  މަޝްރޫއުތަކުގައި  ހިންގޭ  ގޮތުން  ކަންކަމުގައި އިޖްތިމާއި  މާލ   ގެން 

އެހެންކަމުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ މި މިސްކިތަކ  ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި އިޖްތިމާއ   ލުއިދެވޭނެކަމަށް. 

ފ  މާފްކުރުމަށް. މި އެޖެންއެ   ފޮރޮޖެކްޓެއް. ްޕރޮޖެކްޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ  ކުރެވިފައި މިވަނ    ޑާގަ ބަހުސްގަ ސަބަބަށްޓަކައި އެޖެންޑާ 

 ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

  ޢަލ ގެ ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ 

މިފަދަ   ފަރާތްތަކުން  އެ  އަދާކުރަން  ޝުކުރު  ފުރުސަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  މޭޔަރ.  ނިންމަވާ  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރަންވަން  މަސައްކަތެއް   ,ބޮޑު 

ނިންމަވާފައިވާ ހިސާބަކ  މިސްކިތްތައް މަދު ރައްޔިތުން ނިންމެވ ތ . މި މިސްކިތް އަޅުގަނޑުމެން އަޅަން ރަށުގަ މިސްކިތެއް އަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން

ބޭނުންވެ މިސްކިތެއް  ހިސާބުގައި  އަދި  އެ  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހިސާބެއްކަން  މަސައްކަތަމި ފައިވާ  ކުރާ  ފަދަ  މަންފާޔާއި   ލާބަޔާއި  މުޖްތަމައުގެ  ކ  

 ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަނޑު ދެކެން.ކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމަސައްކަތަކަށް ވާތ  ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފ  މާފްކޮށްދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅު 

ފަރާތްތަކުން މިސްކިތް އެޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތައް، އެފަރާތްތަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އަމިއްލަ  

ސިލުން ދޭން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މިހާ ބޮޑަށް ކުޅުދުއްފުށ ގައި މިސްކިތަކަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ކައުން



                   

6ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

ލުކުރަން. އެހެންކަމުން މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފ  މާފްކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުވެސް ވެސް ގަބޫ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ

 ކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ތާއ ދު ކުރާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންނަށް މިވަނ  މިހާރު ފުރުސަތު ދެވިފައި. މި އެޖެންޑާގައި ދެވަނަ ފުރުސަތައް އެދިލެއްވި    . ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން

ކުރައްވާކަމަށް.   އެހެންކަމުން، ދެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ  މިކަމ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި މިކަމަށް ތާއ ދު

ގަސް ހުޅުވާލާކަށް  ފުރުސަތެއް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު  އިނު  ތެއް އެހެންކަމުން  ފ   ކުރަން.  ނެގޭ  ކުރެހުމަށް  އިމާރާތުގެ  މިސްކިތް  އަވަށު  ރުމަތި 

 އެދެން. މާފްކޮށްދިނުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ  މެންބަރުން ވޯޓް ދިނުމަށް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 60 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 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

 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

ރިޔާސަތުން   ށްކަމަ  ރުމަށް ފެންނަ ކުރެހުމަށް ނެގޭ ފ  މާފްކުރުމަތި އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ  އި  ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   05

 ނިންމެވިއެވެ. 
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 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ގަރާޖް ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ލިބި  މިހާރު  މެދުވެރިކޮށް  އ މެއިލް  ޑްރާފްޓް  ގަވާއިދުގެ ފައިނަލް  ގަރާޖް  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް ވެސް  ފައިވާނ . ހުރިހާ 

ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އަދި މި ގަވާއިދައް އިސްލާހެއް  އެހެންކަމުން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާއި  

އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ    އެދެން.އަޅުގަނޑު    ފާހަގަކޮށްދެއްވުން ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ  މަ  ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ކަމެއްވާނަ

  މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

އެންމެ މުހިންމު އެއް ގަވާއިދު ކަމުގައި މި ގަވާއިދު އަޅުގަނޑު ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން    މިހާރު ފާސްކުރަންޖެހޭ    އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ވަންނާނެ ތަނެއްނެތި    ކުރިން މާލޭގައި ވ ހެން ވެހިކަލްތައް  ޅުގަނޑުމެން އަސްލު ފާސްކުރާ ގޮތަކުންމި ގަވާއިދު އަ  ދެކެން.

ފާހަގަކޮށްލަން.  ފުރުސަތު ފުރުސަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ލ    އޮތްކަމުގައި  ފުރޮޅު  ހަތަރު  ކުރަމުންދާއިރުގައި،  ރަޖިސްޓްރ   ވެހިކަލްތައް  އެގޮތުން 

ރ  ކުރުމުގެ އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރ  ކުރަމުންދާއިރުގައި ގަރާޖް އެބަޖެހޭ ދައްކަން. ދައްކަންޖެހޭއިރުގައި އެކިތަންތަނުން ޓްރާންސްޯޕޓް  ރަޖިސްޓް 

އަމަލު ލުން  އަތޮޅު ކައުންސިއެގޮތުން ހދ.  ތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަން.  ހުއްދަ ދޭ  އެކި ތަންތަނުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތް

ތަން އެނގެން އޮންނާނެ ގޮ ގޮތުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލ  އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވެމުންދާ އިރުގައި އެ އުޅަނދެއް ވަންނާނެ  ތަށް ކުރަމުންދާ 

ރިޔަށް ގެންދަނ . އެހެންނަމަވެސް ޓްރާންސްޯޕޓް ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ ވަކި މިވެނިތަނެއް ކު  ތައްތައްކަން ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމުގެ  

ވަރަށް    އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނ  މި ގަވާއިދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކުލަވާ ލެވޭ ގޮތަކުން   ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަނ .ދައްކަންޖެހޭނެ

 އެއް ގަރާޖެއް ދައްކާފައި ގިނަ ވެހިކަލްތަކެއް ރަޖިސްޓްރ  ވުމުގެ ފުރުސަތު. ޓްރާންސްޯޕޓް ގަވާއިދު އިން ގޮތުންވިއްޔާ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ބޮޑަށް

މެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފަ  . އެގޮތުން ބަލާއިރު  މި ގަވާއިދު އަޅުގަނޑުއެހެންވ މާއި މިއ  އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓ ގައި ވާންބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން

މިހާރު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވެގެން އައިސްފައި އިން ގޮތުން   ނިންމުން ނިންމުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.އެ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ނުވާނެ ގޮތަކަށް  

ޖެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހުއްދައެއް އަޅުގަނޑުމެން ގަރާއިންނަ ތަންކޮޅެއް   އިގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މި ދޫކުރަނ  އިމާރާތެއްގައި ހެދިފައްޔާ މި  ވި

ންނަނ  ކަނޑައަޅާފައި. ގަރާޖެއް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ  ދެން ގަރާޖްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް މި ގަވާއިދު ތެރެއިން މި އި  މި ދުކުރަނ .

 ، ވަނަ މާއްދާ " ހ" ގައި އެބަބުނޭ  9ނުވަތަ އުޅަނދެއް ވަންނާނެ، އެހެންނަމަވެސް، މި ޤަވާއިދުގެ    ހުއްދަ ދިނުމަކުން ، އެ ހިސާބުން ކާރެއް

ގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ  އިމާރާތް  ގަރާޖްގެ  ބޭނުމަކަށް  އެހެން  ދ ފައިވާތަނުން  ހުއްދަ  އިރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް  އޮންނަ  ގޮތަކަށް  މިކަހަލަ   .



                   

8ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

ނުންވަނ  އިމާރާތެއް ކުރަމުން ދާއިރުގައި، މިހާރު ނަމަ ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަދާފައި ގަރާޖައްލާން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭ

ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ.   އެހެން   ބޭނުންމ ހަކު ނަމަ ގަރާޖައްލާނެ އިމާރާތް ކުރާއިރުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ގަރާޖުގައި އެމ ހަކު ހުއްދަ ހޯދާފައި

އަށް ވެސް އެތާ ރޯނުވަށާލަން މަކ  އެގޭގައި ރޯނުވަށަން ހުންނަ މ ހާއޮތުބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް    އެމ ހަކަށް އެހެން  މިހާރު ކާރު އައުމުގެ ކުރިން

ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު   ވެގެން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ގަރާޖައް  ނ ންދެވޭނެ  އެހެންނަމަވެސް  އެބައޮތޭ.  ވެހިކަލް  ވެހިކަލްއެއް  މ ގައި  ގަރާޖައް އެ  އައިސް 

ދެން ހިސާބުން  ގަވާއިދު ބައްޓަން ވުމަކ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް   ރަޖިސްޓްރ  ވެވޭ  ގޮތަކަށް މި  ކަހަލަ  އެ ގަރާޖުގައި އިތުރު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ 

 އެހެންވ މައި   އަޅުގަނޑަށް މި ގަވާއިދުން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންކަމުން މިކަލަ ބައެއް ކަންތައްތައް    ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  އަދި މި ގަވާއިދު އިތުރަށް ސްޓަޑ  ކޮށްލަން ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާލަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެކަނި ފުރުސަތަކަށް އެދިފައި ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު   هللا.ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ވަނ . އެހެންކަމުން ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދުގެ   މުޙައްމަދު މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   ކައުންސިލް  

   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރަން. هللاއަޅުގަނޑު ފުރުސަތަކަށް އެދުނ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދު ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދުއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް   ބަހުސްގެ މަރުހަލާގައި ކައުންސިލް  ނުވާތ  އަދި  ހުށައަޅާފައިވާ  هللا އެދިވަޑައިގަތްފައި 

އެގޮތުން އެންމެ ހުށައެޅުމެއް   ހުށައެޅުން ފިޔަވައި އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ވެސް ނެތުމުން ބަހުސްއަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރަން. 

ހުށައަޅާފައިވާ، އަދި އިތުރައް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުގެ هللا ޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވަނ . އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދުއަޅުގަނ

ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް  ހުރުމުން މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް ގަވާއިދު ފޮނުވުމަށް، އަދި މި  އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަކެއް    ސަބަބުން

ން ފާސްކުރުމަށް ތާއ ދު ގެ ހުށައެޅުهللاއެހެންކަމުން ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދު  ވަނ .މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދް ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި

    ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



                   

9ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 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

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

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

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

ގަރާޖް ޤަވާއިދު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ގެންނަންޖެހެ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް މަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  މެންބަރުން ފެންނަކަ 05

  .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  ފޮނުވުމަށް 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން. އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ތުންގެ ބައްދަލުވުން ހާއްސަކޮން ރައްޔި  ކުރިއައް އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ފުދޭވަރަށް ބައިވަރު އިވެންޓްތައް  ވަޑައި ގަންނަވާނެ ފަދައިން  ގިއެނ

 ލައިވްކޮށް ރަށުގައި ނެތް ރައްޔިތުންނަށް  ވެސް އެ މައުލޫމާތުތައް ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  ނުގައިކުރިއައް އޮތްތަކަލަހަ ބައްދަލުވުންތަކަކ  ވެސް  

ބޭނުންވާ އެކިއެކި އިކުއިޕްމަންޓްސްގެ ލިސްޓެއް ްޕރިކޮއުމަންޓާއި އެހެންކަމުން މިހާރު ލައިވްކުރުމަށް    ކުރިއައް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ހަރާކާތްތަކެއް.

ށްފައި  މިތަކެތި ގަތުމަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮ  ރުކޮށްދ ފި. ހިސާބަށް ފޯ   ސްޓާފުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި  އައި.ޓ  އޮފިސަރާއި ކޮމްސްގެ 

ޓްރިޮޕޑް ސިސްޓެމް، ލެްޕޓޮްޕ، ވ ޑިއޯ ކާޑް، ސްމާޓް ޯޕން، ޑްރޯން،    ކެމްކޯޑަރ،   ތެރެގައި އެބަ ހިމެނޭ. މިތަކެތ ގެ  ރުފިޔާ  286،900  އެބައިން

ޕެކް( މައިކްރޯ ފޯން ސޮޓްގަން، ކްލިްޕ މައިކް،    04ޓ ކ  ސިސްޓެމް )-ވޯކ    )  mm), EF 50mm, 70-200m 35-18 ކެމެރާ ލެންސް   03

(، މިނ  2އެކްސް.އެލް.އާރް މޭލް ޓް ފ މޭލް އޯޑިއޯ.ކޭބަލް )  ލް އޯޑިއޯ ކޭބަލް، މޭ  3.55mmޔޫ.އެސް.ބ  ހަބް އިތް ަޕވާރ،އެކްސް.އެލް.އާރް މޭލް ޓް  

މި ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އެއްކޮން   . ކޮންވާރޓަރ   3.5mm  އަދި އެކްސް.އެލް.އާރް ޓް    (03m and 15m)އެޗް.ޑ .އެމް.އައި ޓް އެޗް.ޑ .އެމް.އައި  



                   

10ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

ލައިވް ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެކަތި، އެއ  ކެމްކޯޑަރ  އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗެއްގެ ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި މިވަނ     ރުފިޔާ.    286،900އެބައަރާ  

މި އޮތ . އެހެންކަމުން މިތަކެތި ގަތުމަށްޓަކައި ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި    ރުފިޔާގެ އިކުއިޕްމެންޓެއް އެއ .  110،000އެއ   

 ންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އެޖެންޑާގައި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރު މި

 މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ގެ ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށި 

މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްތަކަށް ތަންތަނުގައި ވާގޮތް،  ން އިވެންޓްތަކަށް ނުދެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރުމު  . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ހުންވެސް ބައްލަދުވުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ފެނިގެންދާނެ. އެތަނަށް ދާން ބޭނުންވެފަ އެހެންނަމަވެސް އެވަގުތު ރަށުގައި ތިބެވެން ނެތް މ 

ހަމަ  ތިބޭނެ. ލައިވްކުރުމަކ   އިވެންޓްތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅު  އެހެންވ މައި  ކަމަށް  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުހިންމު  އަދި  ދެކެން.  ގަނޑު 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   300،000   ށްށްލަން. އެހެންކަމުން، މިކަމަޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލޭންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާ ކަމެއްކަމައް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާލަން.

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު  

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓައް. އަނެއްހެން  300،000.ކުރަން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ވެސް މެންަބރު ޢާޠިފާ ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު

ލް  މ ޑިއާ ޝަސޯދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިއ     ާބވަތައް ބަލާފައި.ނިސްބަތުން ކުޑަ ަބޖެޓެއް މިއ  ކަމުގެ  

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ުބނާކަމުގައި ވަނ ނަމަ   .ވަރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް  ށްމިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަ  ކާވަރ ކުރުމަކ  

އަޕްޑޭޓެ އެންމެ  ޕޭޖް  ފޭސްުބކް  މިވަނ ކުޅުދުއްފުށ   ފާހަގަކުރެވިފައި  ޕޭޖްކަމަށް  އަދިވެސް    ޑް  ަބލާފައި.  ކައުންސިލްތަކާއި  އެހެން 

ޮބޑަށް ރަނގަޅުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާން މިކަމަށް ހަރަދުކޮށްގެން   މިއަށްވުރެން

ގެ ސަގާފ  މަސައްކަތްތައް  ފާހަގަވ  ކުޅުދުއްފުށ   ށް. ދެން އަދި އަޅުގަނޑަހިންގަން  މ ޑިއާ  ށްވިޔަސް އެަބޖެހޭ މިއަށްވުރެން ރަނގަޅަ

ތެރެއައް   ނ  މިހާރު.ދާފައިވާދައްކުވައިދޭ ވ ޑިއޯ އެއް ހަ ހަމަ އެގޮތަށް މިތަކެތި ލިިބއްޖެނަމަ އަދި އިތުރު ކެމެރާ އެއް ވެސް މ ގެ 

ކުރަ ކުޅުދުއްފުށިގައި  ހުރި  ކުރިއައް   ، މިގޮތަށް ލައިގެން  ލިިބގެންދާނެކަމަށް  ފުރުސަތު  ހެދުމުގެ  ވ ޑިއޯ  މަސައްކަތްތަކުގެ  މުންދާ 

ދެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅޭ ކެމެރާ   އިކުއިޕްމެންޓްތައް ރަނގަޅައް ލެިބން  ފަށާއިފިކަމުގައިވާނަމަ،

ކެމެރާއެއް ނޫންކަންނޭންގެ މި ރުފިޔާ އިނަސް   286،900ގޮތައް ފޮޓޯތައް ނަގަން، އެހެންކަމުން މ ގައި  އަކ  ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު 

ލިސްޓުގައި ކެމެރާ ލެންސް ވެސް ހުރިވަރަށް އަދި ހޯދަން   ރަނގަޅުކުރަން. އަދިވެސް   އިގެންވިޔަސް އެބަޖެހޭ އެ ފޮޓޯ ކޮލެޓ  ލަކެމެރާއެއް  އިތުރު 

 ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު.  އަޅުގަނޑުވެސް ޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހިވަނ . 

 



                   

11ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ކެމެރާގެ ކޮލިޓ    އާދެ ރިޟްވާން ފާހަގަކުރެއްވި ޕޮއިންޓް ތަކަކ  ވަރަށް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓްތަކެއް. އެއ   ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން.

ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލު    އެކަންތައްތައްވެސް އިންްޕރޫވް ވެގެންދާނެ  އެބަހިމެނޭ. އެހެންވ މަލިސްޓުގެ ތެރޭގައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް ތިން ލެންސެއް  

 އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިފުޅުވާން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  .ކުރަނ 

 ގެ ވާހަކަފުޅު هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރެވިގެން ދިޔުމަކ  މިއ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިހާރު މި   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ،ރޭޖް ހަމައެކަނި، ބޮޑަށް މި އިވެންޓްތައް ކަވަ ތެރެއިން ގަންނަން ވިސްނާފައި ހުރި އައިޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ލައިވްކުރުމެއް ނޫން ބަޖެޓް 

 ލިސްޓުކުރެވިފައި.  ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ވާނެ ކަހަލަ އެއްޗެހިތަކެއް މިހުރ އަޅުގަނޑުމެން މި އިވެންޓްތައް ފޮޓޯނެގުމާއި ވ ޑިއޯ ކުރުން ކަހަލަ  

ލައިވްގެ ސެޓަްޕހެދުމަށް ޒަމާނ  ވަރަށް ބައިވަރު ޓެކްނޯލޮޖ ސް ތަކެ ބަލާލާއިރު  އެބަހުރި  މޮބައިލް ކޮން އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ލައިވްކުރުމަށް  އް 

ކަހަލަ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ލައިވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް . މިހާރު އާންމުކޮން މި ފެންނަނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލެްޕޓޮްޕ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެހި

ވަސ ލަތްތައްވެސް އެބަހުރި. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު  ރެވޭނެ  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންކު  ކުރިޔައް ގެންދާތަން. އެއަށްވުރެން މޮބައިލްކޮން މަސައްކަތް

ކެމެ ހަމަ  އެއ   ބޭނުންކުރެވޭން.  މިހާރު  އެބަހުރި  އެއްޗެހި  ކަހަލަ  ޑިސްކް  އެކްސްޓާނަލް  އަދި  ޑައިރެކްޓަރ  ސްރ މް  ރާގައި ފާހަގަކޮށްލާންނަން 

އްޗެހި އެބަހުރި. އެހެންވ މާއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ   ކުރާ މަސައްކަތް ކޮށްލެވޭފަދަ އެ  ހަރުކޮށްލައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމުން

ހޯދުމަކ  އެއ  އެންމެ ފަސޭހަވާނެކަމެއް ނޫނޭ އެ އިވެންޓެއް  ބޮޑު ޖާގައެއް    ގެ ގޮތުން.ސެޓްއަޕްއެއް ގާއިމްކޮށްލަންވެގެން ކޮންމެ އިވެންޓެއްގައި 

ކަން ، ހާއްސަކޮން ޮޕޓޯގްރަފ އަށް ބަލާއިރުގައި މި އެއްޗެއްސަކ  ހަމަ ވަރަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެހިއެގޮތުން ބަލާއިރުގައި މިއިން ކޮންމެ އެއްޗަކ ވެސް

ބަޖެޓް   ފެނޭ މި  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާއިރު  އަގުތަކަށް  ކޮލިޓ  އެއްޗެހ ގެ  މި އެއްޗެހ ގެ   ރުފިޔާއަށް ހަދަން.  350،000ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދްގެ ވާހަކަފުޅު 

ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މޭޔަރގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިސްނެގުމަކާއި އެކ ގައި ކުރިއަށް ފެށިގެންދިޔަ އަދި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

މާތު ތަކާއި ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަން ހިއްސާކުރެވިގެންދިޔަ. މި އިވެންޓްތަކަކ  ގިނަ ފަހަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް  އޭގައި ވަރަށް ގިނަ މައުލޫ

ވެންޓް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ލައިވް ކުރުމަކ   އިއެހެންކަމުން ފަހުން ބަލާލަންވެސް، ދުރުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ    ދެވޭ އިވެންޓްތަކެއް ނޫން.

އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޭޖް އަްޕޓޭޓައް ކިތަންމެ ފާޑްކ ޔާ ކަމުގައި    ބަޔެއްގެ އެދުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.ގިނަ

ކަމަށް. އުލޫމާތު ތަކެއްވ ނަމެވެސް، އަޅުގަނޑު ދެކެނ  އެއ  ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާތ ވެ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވޭ މަ

. ދެން މި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭކަން އަދި ހަމަ ވަރަށް ކޮމިޝަން އިން ހުށައަޅާފައިވާ ތަކެތ ގެ ލިސްޓް ވަރަށް ފުރިހަމަ ހުންނަން ޖެހޭ ތަކެތި



                   

12ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް މިވައްޒަފުންކުރާ ކުރާ ގިނަކަންކަން މ ގެ  ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން، އަދި ހަމައެއާއިއެކު ފާހަގަ ކޮށްލަން ކައުންސިލް  

ރުފިޔާގެ   300،000ގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކުރަން. އެއ   هللاއަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އަޙްމަދު އަބްދު  . ކުރިއައް އޮތްތަނުގައި  ތެރެއިން ކަވަރ ވެގެންދާނެ

ބަޖެޓެއްކަމަށްބަޖެޓަކ    ކުޑަވެދާނެ  ބިތަންކޮޅެއް  އަދި  މިވަނ .،  ހޯދާފައި  ތަކެތި  އަޅުގަނޑުމެން  އަބްދު  ޑެއްކޮށްގެން  އަޙްމަދު  ގެ هللاއެހެންކަމުން 

        މޭޔަރ.  ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއ ދު ކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  

އަޅުގަނޑު .  މިހާރު މިއިނ ކަންނޭންގެ      200mm-70އޭރު ފާހަގަކޮށްލ  ތިން ލެންސެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލ   އަޅުގަނޑު  

ކަންނޭންގެ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު އެއްޗެހި މިކަހަލަ  ގަންނަން ރަނގަޅު      300mmގައި ވ ނަމަވެސް   މުމިކަހަލަ ކަންކަމުގައި އެންމެ މޮޅުނޫންކަ

ދެން ކައުންސިލްގެ މ ޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ އެހެންވެ އެތަންކޮޅު އަސްލު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވ .   ތަކެތި ގަންނައިރުގައި.

 ވޯކްސްތައްވެސް ވަރަށް ވަރަށް އަވަސްކަން ފާހަގަކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާރޓް   . އަދާކޮށްލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މަރުހަލާގައި  ބަހުސްގެ  .ފުރުސަތު މިވަނ  އެރުވިފައިރިޟްވާން. ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް    ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު 

ގެ ހުށައެޅުން އަޅުގަނޑު އަދި ކުޑަކޮން ސާފްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އިތުރު  هللاކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު   ދެ ހުށައެޅުމެއް މިވަނ  ލިބިފައި.

އެއް ކަންނޭންގެ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް  ؟ އިކުއިޕްމެންޓެއް ގަންނަ ގޮތައް ހުށައެޅުއްވިންތޯ އެހާބޮޑަކަށް ސާފެއްނުވި. އޭތި ސްޓ މްލައިން ސްކ ން 

 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަންތ  ހުށައެޅ .   350،000ރުފިޔާ ބަޖެޓަކަށް އިތުރު ކުރާ ގޮތައްތޯ ހުށައެޅ  ނުނ  ހަމައެކަނި  350،000ގަންނަ ގޮތައް 

 ގެ ވާހަކަފުޅު هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮސްލ  އަދި ހަމަ ލިސްޓްވެސް ރަނގަޅައް ބަލާލާފައި . ލައިވް ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް މޮޑާން ޓެކްނޯލޮޖ ތަކެއް   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ހެދުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ރުފިޔާ އަށް    350،000އެބަހުރި. އެހެންވ މާއި ލިސްޓު ރަނގަޅުކޮށްލަން ވެސް މި ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެ ބަޖެޓް  

 ން.ޅު، އެއ  އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެކަމަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބޮޑަށް ސާފްވެއްޖެ.ޝު ވަރަށް  މިހާރު  މި އަހަނ  އެންމެ ފުރަތަމަ   ކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު އެންވ މާއި އެންމެ ފުރަތަމަ  އާދެ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިތަކެތި   300،000ހުށައެޅުމަކަށް ލިބިފައި މިވާ ހުށައެޅުން. އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުށައަޅުއްފާއިވާ ހުށައެޅުން.  

މެންބަރު ރިޟްވާންގެ ތާއ ދު ލިބިފައި މިވަނ .  ގަތުމަށް ފާސްކުރުން. ހުށައެޅުން ފާސް  އަދި މިހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް  ފެނިވަޑައި މި  ކުރުމަށް 

 ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓްދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 20 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 02 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

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

 ލ  ޢަ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .2

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ނުފެންނަކަމަށް 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 މެންބަރުން:  ނުދެއްވާ   ވޯޓު   ވަކިގޮތަކަށް 

 ޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކު .1

 ( ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ބަޖެޓު 300،000ތައް ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް )ޓް އިވެން  މެންބަރު ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތ ،   02

  .ނިންމެވިއެވެކަމަށް ރިޔާސަތުން ނުވާ  ފާސް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

  ރުފިޔާ ބަޖެޓެއް  ހާސްތިންލައްކަ ފަންސާސްހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން  هللا ވޯޓައް މިއަހަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ދެން އަޅުގަނޑު

 މިތަކެތި ގަތުމަށް ފާސްކުރުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް ވޯޓައް ހުޅުވާލަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 
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 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 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 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރުކުޅުދުއް .5

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

 ހާސް( ތިންލައްކަ ފަންސާސް 350،000އިވެންތައް ލައިވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް )މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،    05

  .ވެރުފިޔާ ބަޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ

 50އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ރ ޖިނަލް އެމަޖެންސ  އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުން.  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރ ޖަނަލް    މި ްޕރޮޖެކްޓަކ .މިއަދު މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިއޮތ  އެން.ޑ .އެމް.އޭ ގެ ްޕރޮޖެޓެއް، މި އަހަރު ބަޖެޓްވެސް ކުރެވިފައިވާ ްޕރޮޖެކްޓެއް  

ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި.  ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގައި މިވަނ  އެކަން  އޮަޕރޭޝަން ސެންޓަރެއް އުތުރުގައި އެމަރޖެންސ  

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް އެ ސެންޓަރު އެޅުމަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ ކަނޑައަޅަން. ވަގުތުގެ ތާށިކަމާއި ވަގުތު ނެތުމުގެ    2500އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން  

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މުނިސިަޕލް ސެކްޝަންގެ   ން.ސަބަބުން މި ްޕރޮޖެކްޓައް ބިން އަވަހަށް ދައްކަން ޖެހޭތިއްޔާއެކު ކޮމިޓ އަކަށް މި ނުފޮނުވަ

ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން މިހާރު ހެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ހުސްކޮން އޮތް ބިންތަކަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑަށް ފެނުންތަނުން މިއޮތ  މިއަދުގެ އެހ ތެރިކަމާއެކު  
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  ާޕކް ހަދަން ދ ފައިވާ ތަން. ކިބިދޫކޮށްފައިވާ ބިން، އެއ        ރެޑްކްރެސެންޓައްއެއ  މިހާރު ހުށައަޅާ ގޮތަކ  އެމް.އާރ.ސ   ހުށައެޅުމަށް ގެނެސްފައި.

އޭރުން އެމަރޖެންސ    .އަކަފޫޓް ލިބޭ ކަލަ ޖާގައެއް  1128އަކަފޫޓް ނަގާފައި އަދި ހަމަ ާޕކިންގް އޭރިއާއެއް ގޮތަށް    2500އެތެރޭގައި އެބަ އިނދޭ  

  ދެ ފަރާތުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދެމަގެއް އެބަ އިނދޭ.   ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ރަނގަޅު އެކްސެސްބިލިޓ އެއް.އޮަޕރޭޝަން ސެންޓަރެއްވިއްޔާ  

އެހެންކަހަލަ ކަންކަމުގައި، ދެކުނު ފަރާތް ހުސްކޮން މި އިންނަނ  ާޕކިން އަށް ދޫކޮށްފައި. ކާރިޘާއެއްގެ ހާލެއްގައި ވިޔަސް އެތަން ހުސްކޮށްފައި  

ހަމަ މިހިސާބުން   ބައުންޑަރ އެބޭފުޅުންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅައި ބިމުގު  އެއް ވިޔަސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެސެންބްލ 

ތައް ހުރިކަމަށް ވާނަމަ އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭކަމަށް އިތުރު ހިޔާލުމެންބަރުން    އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގައި    .މިއޮތ   ކަނޑައަޅާދޭގޮތަށް 

 އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ވާނަމަ 

 މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ގެ ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށި 

މިކަމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރެއްކަމަށް . އެގޮތުން  ކުރަމުން މިދަނ   ހަރުދަނާމި ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒ  ނިޒާމް    މެންގެ އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ކަމ . ވިނެޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން މާލެ ނޫން އެހެންތަންނުގައި  މިފަދަ ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ނިންމެ  އަޅުގަނޑު ދެކެން

 އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުވެސް އަދާކުރަން.   ކަމ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާކަމެއްއަޅަން ނިންމެވިމިރަށުގައި    ންޓަރު ސެއުތުރުގެ  ހާއްސަކޮން

އެކިއެކި އަޅުގަނޑު ހިތުން އެބޭފުޅުން ރާއްވަވާފައި އޮތ     ދެން މޭޔަރ ވިދާޅުވި ބިމަކ  އެކަމަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ބިންކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.

ނާގޮތަކަށް ކަންތައްނުވެ  އެ ބުމިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބިން ދޫކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ  ފަހަރަށް  ބަހާލައިގެން މި އިމާރާތް ނިންމެވުމަށް. ފޭސްތަކަށް 

 އެން.ޑ .އެމް.އޭ އާއި  އެހެންކަމުން މިފަހަރު  ނަނ .ންވ ރާނާވާ ފަދަ ގޮތަށް ދޫކޮށްލެވި ޖަނގަލި ވާން ދޫކޮށްލެވިފައި އޮންނަތަނެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮ

ތެރޭގައި   މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާއިރު  ލިޔަން.އެކ ގައި  އެގްރިމެންޓްގައި  ނިންމާގޮތަށް    މަސައްކަތްފަށާ 

  ނެ ބިމެއް ގޮތައްއެހެންނޫންކަމުގައި ވާނަމަ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި މިކަން ނުވެއްޖެކަމުގައި ވާނަމަ އެބިމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް ނެގޭ

މިފަދަ ސެންޓަރެއް އެޅިގެން ދިޔުމަކ  ކާރިޘާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް   ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ .ބޭއްވުން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެއ  ކުރަން ރަނގަޅުކަމެއް  

ދެކެން.   ން އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތު ކަމަށް  ބޮޑުހިތްވަރެއް  ވަރަށް  ސިޓ   މި  އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ    ލިބޭ 

ކުރަމުން. ހާސިލް  އުސްމިންތަކެއް  ހަމަ    މިދަނ   ފުރަތަމަ  ގައ2030ިއެން.ސ .އާރ  އެގޮތުން  ރާއްޖެއިން    އެންމެ  އަކ     މި  ބައިވެރިވި ސިޓ  

ފަސޭހަތަކެއް މި ރަށައް އައުމުން ވަރަށް ބޮޑު    މިފަދަ ސެންޓަރެއް  އަދި އެކަމަށް ވެސް    ކަން ފާހަގަކޮށްލަން.އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  

 ޝުކުރިއްޔާ.   ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ . ދެން އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ބަހުސް ކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު   ޝުކުރިއްޔާ

 ހުޅުވާލަން. 
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 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު ގެ  هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މިފަދަ ސެންޓަރެއް މިރަށުގައި އެޅުމަކ  މުހިންމު    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

އް ކަމަކ . އެހެންވ މައި ބަޖެޓް  ބޭނުންވަނ  މިއަހަރު ބަޖެޓް ކުރެވިފައި އިން ކަމެ  ފާހަގަކޮށްލަންގެ ގޮތުގައި ދެކެން.ދެން އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ކަމެއް

މެން ބަލަންޖެހޭނ . ދެން އަދަދު ތަކާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ސެޓްވެފައި ކުރެވިފައި އިން ކަމެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު

އަވަސްވާނެ ފަދަ  ކަނޑައެޅުމުގެ ްޕރޮސެސް  ބިން މި މަސައްކަތް  އަވަހަށް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް. އެހެންވ މާއި އެގޮތުގެ މަތިން ބަލައިގެން އެހުރ 

ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ   ން. ފާހަގަކޮށްލަ  ގެ ކަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކ  މުހިންމުކަމެއް  ގޮތަކަށް ވަރަށް   ފާހަގަ ކުރެއްވ   ޢަލ   އަދި  ވެސް 

އިމާރާތް    އެބަހުރޭމުހިންމު ވާހަކައެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެއ  މިގޮތަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކެއް

ވެފައި. ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ދާންޖެހޭ  ނުކުރެވި  ދުވަސްވެގެން  ގިނަ  އެގޮތަށް  އިމާރާތަކ   މި  އެއ  އެހެންނަމަވެސް  ނޫން.  އިމާރާތެއް  ކަހަލަ   

އެހެންވ މައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބަލާފައި އެގްރ މެންޓެއް ކޮށްގެން ވ  އެންމެ އަވަހަށް މިކަން ކުރަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު   ބަޖެޓްކުރެވިފައި މިއޮތ .

 ޝުކުރިއްޔާ.   ފާހަގަކޮށްލަން.

 ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުގެ ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   

އަދި ބަޖެޓް ކުރެވިފައި އްވި ފަދައިން  ފާހަގަކުރެ هللا އަޅުގަނޑުވެސް ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ  އަދި އަޙްމަދު ޢަބްދު  . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ގޮތުން   އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ  ވެސް  ތެރޭގައި  މިއަހަރު  ކަންނޭންގެ  އަދި   ޓިވެޓް   އެބަހުރި  އެކަމަކު  އެއްވެސް،  ވެސް މަސައްކަތެއް ސެންޓަރ 

ނަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ބިމެއް ހަމައެގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން ކިޔާ ތަ  ނުވެފެށޭ. ވަރަށް ބޮޑެތި ބިން އޮޑިޓް އޮފ ހަކަށް ވެސް ދޫކުރެވިފައި އެބަވޭ.

ދާއިރު ކައުންސިލް  ދޫކުރެވިގެން    ކުޅުދުއްފުށި އާންމު ރައްޔިތުން މިތިބ  ބިމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި މިހެން ބިން ތަކެއް  ދޫކުރެވިފައި އެބައޮތް.

އެކަން އަޅުގަނޑު   ގޮތަކަށް އެގްރިމެންޓްތައް ހެދުން ރަނގަޅު.މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ  ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ތަންތަން ނެގޭނެ  

ވެސް  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އެމަޖެންސ  އޮަޕރޭޝަން ސެންޓަރެއް މިރަށުގައި ގާއިމްކުރުމަކ  ހަމަ މިރަށަށް ދިވާމާ ކަންތައްތަކަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ.  . ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޢާޠިފާ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާއަކ  ވަރަށް . އާދެ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގައި ކައުންސިލް މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު

ހަގ ގަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބޭނެ  ކުރަމުންދާ ގޮތުންހަމަ މުހިންމު ނުކުތާއެއް. އެއ  އެ ނުކުތާއަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަމަލު  

ރަޖިސްޓްރ  ހަދައިދެނ  ރަޖިސްޓްރ   އެ އިދާރާއަކަށް އެބިމުގެ  ކުރ ގައި ނަމަ ކައުންސިލުން  . އޭގެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އެއ  

ބިންތަކެއް، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށް ވިޔަސް ،މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުގައި މިހާރު މިގޮތަށް މިދޫކުރެވޭ ހުރިހާ  



                   

17ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

ނުވަ ވުޒާރާއަކަށް  އެ  ދަށުން  އެގްރިމެންޓެއްގެ  ކުރެވޭ  ކައުންސިލްއަށް  ދެން  ހަދާފައި  ބިން  އެ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ތަ މިދޫކުރަނ  

ވާހަކަ  ގެ  ޓިވެޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ ކުލައުސެއް އެގްރިމެންޓައް ލުމަކ  މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް. ދެން  އެހެންކަމުން    މުއައްސަސާއަކަށް.

ޓާއި ފައިނޭސް ރެކްކޮންޓް  .ްޕރޮޖެކްޓެއް ނޫންއެއ  ސިދާ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ    ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ފާހަގަކުރެއްވ މަ އަޅުގަނޑު ހަމަ

ބިމުގެ އެގްރ މެންޓް އެކުލަވާލުމުގެ  ްޕރޮޖެކްޓަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެއްކޮށް މިހާރު  އެ     އުސޫލުން ހިންގާ ްޕރޮޖެކްޓެއް އެއ .

ވާފައި ވަނ  މިކަމ  ވަރަށް  މަރުހަލާގައި ވާ އެގްރ މެންޓެއް.އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި އެޖެންޑާގެ މަރުހަލާގައި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރައް 

އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރުންވެސް މުހިންމުކަމަށް އަދި މިހާރު ބިން   މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި މިފަދަ އެމަރޖެންސ  އޮަޕރޭޝަން ސެންޓަރެއް

އެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލަމިލަނ    ފާހަގަކޮށްފައި މިވާތަނުގެ އިތުރުން ވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފައި ނުވޭ ބަހުސްގެ ދެ މަރުހަލާގައި. 

 ހިންގުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް.   ޖެކްޓްރޮމިހާރު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިމިވާ ތަނުން އެ ްޕ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 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

 ލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަ  .3

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

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



                   

18ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

ކުޅުދުއްފުށި އޮކާސާ ކިޔާ ގޯތ ގެ ދެކުނުން ދިވެހި ރެޑްކުރެސެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ހދ.  ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   05

އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ރ ޖިނަލް  2500ދެކުނުން ގަލަދުންގޯޅި އާއި އުމަރުކަލޭފާނު މަގާއި ދެމެދުން 

 . ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެއެމަޖެންސ  އޮަޕރޭޝަން ސެންޓަރ އެޅުމަށް

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ  05މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ     2022ޖޫން    29    ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން  58ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ. 

 1443ޛުލްޤައިދާ   29

 2022 ޖޫން 29

 

   ޙައްވާ ޒިފްލ ންއޮފިސަރ ކައުންސިލް   ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

   


