
 

 
 

 

1ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/107ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ 63 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ުބދަ   ވ    2022  އޮގަސްޓް   10ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    63  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  50:12 ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު  ވަނަ  59 ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  3.1

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 60 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

  މުއްދަތު  ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ  ޑިބަނުމަށްއޮ  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  266-D/INDIV/2022/16(AGR):  އެގްރިމަންޓް ނަންބަރު   3.3

 . ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު  ވާތ ވެ  އެދިލައްވާފައި އިތުރުކުރުމަށް 

 ފާސްކުރުން. މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާނެ އެކްޓްވިޓ އެއް  1.5ޓާފް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ  3.4

މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާނެ      1.2ބޭނުންވާ  ން  އިތުރުގެ  ލައްކަ ރުފިޔާ   8  ވާވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރެ   2022މަރާމަތަށް  ހަޞާރަތު މިސްކިތުގެ    3.5

 ފާސްކުރުން.  އެކްޓްވިޓ އެއް

 ޓޭބަލް ޓެނިސް އުސޫލު ފާސްކުރުން.  3.6

ކުންފުނި ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރުގެ  ކުޅުއްފުށ ގައި ސަރުކާރުގެ އަދި ސ .އެސް.އާރ ) ޕ އެސް.އައި.ޕ  ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  3.7

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   ދިނުމާއި މާފްކޮށް  ފ    އިދާރާތަކުން ( ހިންގޭ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސް ކުރުމަށް ނެގޭ

 މުއާސަލާތ  ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބިން ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަނޑައެޅުން.   3.8

 

 

 



 

 
 

 

2ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 هللاބްދުއަކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .3

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

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     63ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  63ކުޅުދުއްފުށި 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     63 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

،   2022 އޮގަސްޓް  10،މ ލާދ  ސަނަތުން  1444 މުޙައްރަމް 12  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު     12:50 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

  ކައުންސިލްގެ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ  .ހުންނެވ  އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި   ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު.   06



 

 
 

 

3ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ؛  2  .ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  59  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ

އައިޓަމް     ..ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ  60 -266(AGR):  ނަންބަރު  އެގްރިމަންޓް  ؛3އެޖެންޑާ 

D/INDIV/2022/16 ިވާތ ވެ   އެދިލައްވާފައި އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު ބިމުގެ ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް ކުރުމާއި މަރާމާތު ފަހަރު  އޮޑިދޯނ  

ނެއްޓިފައިވާ މައްސަލަ  ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުށިތައް  ؛   4އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  އިތުރުކުރުމާއި  މުއްދަތު

ވަނަ އަހަރަށް    2022ރަތު މިސްކިތުގެ މަރާމަތަށް  ޟޯ ހަ ؛   5އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ހައްލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

؛   6ޑާ އައިޓަމް  ފާސްކުރުން. އެޖެން  މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާނެ އެކްޓްވިޓ އެއް    1.2ބޭނުންވާ  ން  އިތުރުގެ  ލައްކަ ރުފިޔާ   8  ވާ ބަޖެޓް ކުރެ

ކުޅުއްފުށ ގައި ސަރުކާރުގެ އަދި ސ .އެސް.އާރ ) ޕ އެސް.އައި.ޕ  ، ސަރުކާރު  ؛   7އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ޓޭބަލް ޓެނިސް އުސޫލު ފާސްކުރުން. 

 ދިނުމާއި  މާފްކޮށް   ފ   ހިއްސާވާ ކުންފުނި ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ( ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސް ކުރުމަށް ނެގޭ

މުއާސަލާތ  ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބިން ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު   ؛  8އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ކަނޑައެޅުން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނެތްކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ަބދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ދެއްވުން އެދެން. ކުރުމަށް ވޯޓުަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ތަރުތ ުބ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މި އެޖެންޑާ ފާސް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 

 



 

 
 

 

4ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    63ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05

 ވެ. އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   59  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

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

 ދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 
 

 

5ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 ޢަލ  އަޙުމަދުމޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޑެޕިއުޓ   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   .1

 هللاމެންަބރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަްބދު ދާއިރާ އުތުރުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު  .2

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ   އަލްފާޞިލާކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .4

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

ވަނަ ޢާންމު   59ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންަބރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،  05

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   60  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވެސް މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ހިއްސާ  ޢާންމު ވަނަ   60ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ކުރެވިފައި. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަ

 ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

 
 

 

6ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    60ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއި   މަރާމާތު   ފަހަރު   އޮޑިދޯނި   266-D/INDIV/2022/16(AGR):  ނަންބަރު   އެގްރިމަންޓް  •

  މެދު   އިތުރުކުރުމާއި   މުއްދަތު   ވާތ ވެ   އެދިލައްވާފައި   އިތުރުކުރުމަށް   މުއްދަތު   ބިމުގެ   ދޫކޮއްފައިވާ   އޮޑިބަނުމަށް 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޮޑި ހަރުގެ އެއް. މި އޮޑި ހަރުގެ   A065896ހަލ މް، އައިޑ  ކާރޑް ނަންބަރު:  އޮޑިހަރުގެ އަކ  މުހައްމަދު އިބްރާހިމް  މި  

ގެ ނިޔަލަތް އިތުރުކޮށް   2022އޮކްޓޯބަރު    31ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތ  އިތުރަށް މުއްދަތައް އެދި ސިޓ އެއް ހުށައަޅުއްވާފަ މިވަނ   

 މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ދިނުމަށް އެދި.  މެންބަރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

، އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑަށް  އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ 

ދުއްފުޓަށް  ދެން އިތުރުކުރާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މ ގެކުރިންވެސް މި ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށް އޮޑިބަނުމަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބިމުގެ ރޭޓް އެއ  ކުޅު ފެނޭ.  

 ހެންކަމުން އެ ރޭޓުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ލާރ ގެ ރޭޓުން. އެ   1.20ކަނޑައެޅިފަ އިންނަ ރޭޓަށް ވުރެއް ކުޑަ ރޭޓެއް  



 

 
 

 

7ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ، އެ ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ޑެޕިއުޓ  ފާހަގަކުރިގޮތައް .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހާއި ހހިސާބަށް  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. އެހެންކަމުން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އެ ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް އެދިލައްވާފައި މިވާ ތާރ 

 ފެންނަ މެންބަރުން ރޭޓުން އެ ހަރުގޭގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް   ލާރ ގެ  1.20އޮޑި ހަރުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮއްދިނުމަށް އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ  

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ   .2

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

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

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



 

 
 

 

8ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  266-D/INDIV/2022/16(AGR):   ނަންބަރު  އެގްރިމަންޓް  ، ދެއްވައިފައިވާތ  ވޯޓް ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  އިތުރުކުރުމަށް  އަށް  2022  އޮކްޓޯބަރ  31  ރޭޓުން،   ލާރ ގެ  1.20  މުއްދަތު  ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ  އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި

 . ނިންމެވިއެވެ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .ފާސްކުރުން   އެކްޓްވިޓ އެއް   ނަގާނެ   ރުފިޔާ   މިލިއަން   1.5  ބޭނުންވާ   އެޅުމަށް   ޓާފް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފާސްކޮއްފަ ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާފް ހަލާކުވެފައިވާތ  ބައްދަލުވުމުން އަޅުގަނޑުމެންވާނ     ކުރ  ހަފްތާގެއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  

ވާފަ މިވާ ސާރކިއުލާރ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮއްފަ. އެއާއި އެކު ފަހުން އެލް.ޖ .އޭއިން ފޮނު  1.5އެ ދަނޑުގެ ޓާފް ރ ފުލޭސް ކުރުމަށް  

ކޮން އެކްޓިވިޓ އަކުންކަން އެބަޖެޓު ނަގާނ  ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން އާއި ގުޅިގެން ބަޖެޓް ކޮންޓުރޯލް ހަދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  އެބަޖެހޭ  

މުން އެންމެ ރަނގަޅު އެކްޓިވިޓ އަކަށް  ފާސްކުރަން. އެގޮތުގެ މަތިން މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ ވަނ . ދެން އަޅުގަނޑު ފައިނޭސް ސެކްޝަނުން ބެލި ބެލު

ށް. އޭގެ އެއް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނ  ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  ކުންފުނ ގެ ކެިޕޓަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންޑައަޅާފަވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަރަދު ކުރުމަ

ސްޓާރފުންގެ ޓުރެއިނިން ްޕރޮގުރާމެއް އި  ން ކައުންސިލަރުނާސަބަބަކ  މިހާރު ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  ކުންފުނ ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެ

އަދިހައެދަނ  ކު  އެކުލަވާލާ ކުންދުނ ގެ ކެިޕޓަލުން ހަރަދެއް ކޮއްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް  މަ ރިއަށް. ކުރިއަށް ގޮސް އެކަންނިމި ކުންފުނި 

ކ  ދުވަހެއް އޮއްވަ އެއަށްވުރެއް ކުރިން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެއްޖެނަމަ ފުދޭވަރަކަށް ވަގިތު ނަގާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭތ  މިއަހަރުގަ ބާ 

ށް ދަތި ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުންޏަށް ބަޖެޓް ހޯދުމަށް އެހެން ދިމާލަކަށްވެސް ދެވިދާނެ. ދެން މިވަގިތައް އިތުރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަ

   ލަން. ކަމުގައިވާނަމަ. އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮއްލ . މެންބަރުންގެ ބަހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާހަމަ ޔަޤ ނުންވެސް އެ ބަޖެޓުން ނަގައިފި

   ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ޓާފްތައް ހަލާކުވެ، ކުޅުމަށް ދަތިވާ ވަރަށް ހަލާކުވެފަ އޮންނަތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ . ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ދަނޑުގެ 

ން.  މަށް ގަބޫލުކުރަ ވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެންވ މަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮއްގެން ޓާފް އެޅުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަ

އެޅުމަށް ބޭނުންވާ   ހެދުމަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ    1.5އެހެންކަމުން ޓާފް  ކުންފުނި  ރިޔާސަތުންވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން 

 ކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކުންފުނ ގެ ކެިޕޓަލްއެއްގެ ގޮތުގަ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިން އެކްޓިވިޓ ގެ ތެރެއިން ނެގުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަކަން ފާހަގަ

 



 

 
 

 

9ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޞިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓާފް ދަނޑުގެ ޓާފް ހަލާކުވެފަ އޮންނަތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ. މި ދަނޑަކ  އެންމެ ގިނައިން  ޑެޕިއުޓ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  

 އެއް ދަނޑު. އެހެންކަމުން  މޭޔަރުވެސް ތި ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 . ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގަސްތެއް ނުކުރަން. އިތުރު އަޅުގަނޑު    އް ހުޅުވާލާކަށް  ފުރުސަތެ  އިތުރުަބހުސްގެ    ޢާޠިފާ އަލ .ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު  

މިލިއަން ރުފިޔާ ޓާފް އެޅުމަށް      ހުށައެޅުމެއްވެސް އައިސްފަ ނުވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ހުށައެޅިފަ މިވާ ގޮތައް ކުންފުނ ގެ ަބޖެޓުން  

 ބޭނުންވާ މަސައްކަތައް އެލޮކޭޓްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 ންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاއަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .2

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

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4
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 އާމިނަތު މަޖ ދާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ  .5

 ބަޖެޓުން  ކެޕިޓަލް  ކުންފުނ ގެ   އޮތޯރިޓ   ލޯކަލް  ރުފިޔާ  މިލިއަން   1.5  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް   ޓާފް  ، ދެއްވައިފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

   . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ނެގުމަށް

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބޭނުންވާ   އިތުރުން   ރުފިޔާގެ   ލައްކަ   8  ކުރެވާ   ބަޖެޓް   އަހަރަށް   ވަނަ   2022  މަރާމަތަށް   މިސްކިތުގެ   ހަޞާރަތު  •

 . ފާސްކުރުން   އެކްޓްވިޓ އެއް   ނަގާނެ   ރުފިޔާ   މިލިއަން    1.2

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

  ރަތު ޟޯމިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހަ   2ގަނޑުމެންވާނެ  ބައްދަލުވުމުގަ އަޅުކުރިން ދިޔަ އެޖެންޑާ އައިޓަމެކޭ އެއްގޮތައް މިދިޔަ ހަފްތާގެ  އާދެ،  

ޖެޓް   މަރާމާތު ކުރުމަށް ނިންމާފަ. އެ ނިންމުން ތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު މިއަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތައް ބަމިސްކިތް

ފިޔާވެސް މިލިއަން ރު  1.2މިލއަން ރުފިޔާ. މި    1.2ލައްކަ ރުފިޔާ ބޭނުން ކުރެވެން އެބައިން އޭގެ އިތުރުން މި ބޭނުންވަނ     8ބައިން  ކުރެވިފައިވާ  

ފަވާ ބަޖެޓުގެ  އަޅުގަނޑަށް ނެގުމަށް އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެކްޓިވިޓ އަކ  ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  ކުންފުނ ގެ ކެިޕޓަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންޑައަޅާ

 މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.   އެހެންކަމުން ތެރެއިން ނެގުމުން ކަމުގައި.

 

 

 ފުރުސަތު    ފުރަތަމަ 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

މޭޔަރ. ބައްދަލުވުމުގެ    62  ޝުކުރިއްޔަ  އާއްމު  ހަޟާވަނަ  ކުރުމަށް މަސްޖިދުލް  މަރާމާތު  މިސްކިތް  މި  ހަލާކުވެފަވާތ   ތަށިމުށިތައް  ރަތުގަ 

ސްކުރެވިފަ އަޅުގަނޑުމެން މިވަނ  ފާސްކޮއްފަ. ދެން އަޅުގަނޑު އެދުވަހުވެސް ފާހަގަކުރެވުނ  ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތާއ ދާއިއެކު  މި ނިންމުން ފާ

ންކުރެވެން މި އޮތ  މި ބަޖެޓު މޫވް ކޮއްގެން. އެހެންކަމުން ޓާފް ދަނޑުގެ އެޖެންޑާގަ މިވަނ . އެހެންވ މަ މިކަން އަވަސް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މިކަ

 ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ފުރުސަތު    ދެވެނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޞިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިވަނި ނިމިފަ. ހުށައެޅުމަކަށް ލިބިފައި މިވަނ  ކައުންސިލް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ . އާދެ، ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު މިހާރު  

މިލިއަން ރުފިޔާ   1.5އިތުރަށް ބޭނުންވާ    މަރާމަތަށް   މިސްކިތުގެ   ހަޞާރަތު   މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުންކަމުގައިވާ 

މިވަނ  ހުށައަޅު  ނެގުމަށް  ބަޖެޓުން   ކެިޕޓަލް   ކުންފުނ ގެ  އޮތޯރިޓ    ލޯކަލް ވެސް  ޢަލ   ޢާޠިފާ  މެންބަރ  ކައުންސިލް  އަދި  ހުށައެޅުން.  އްވާފައިވާ 

   މިހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުން ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .5
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 ރުފިޔާގެ  ލައްކަ  8  ކުރެވާ   ބަޖެޓް   އަހަރަށް  ވަނަ  2022  މަރާމަތަށް   މިސްކިތުގެ   ހަޞާރަތު   ، އިވާތ ދެއްވައިފަ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   05

 .  އެވެނިންމެވި  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ނެގުމަށް ބަޖެޓުން ކެިޕޓަލް  ކުންފުނ ގެ  އޮތޯރިޓ  ލޯކަލް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  1.2 ބޭނުންވާ އިތުރުން

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   އުސޫލު   ޓެނިސް   ޓޭބަލް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޓޭބަލް ފަ.  މެންބަރުންނަށް އެނގޭނެ ފަދައިން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިއުނިޓ  ސެންޓަރުގަ އެއް ރޫމް ވާނ  ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުމަށް ހާއްސަ ކުރެވި

ޓޭބަލް އެތަނަށް ޓެނިސް އެއ  މިނިސްޓްރ ން ލިބިފަ އިން އެއް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓޭބަލަކާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަހުރި އެއް ޓޭބަލް ޓެނިސް  

އިކޮނޮމިކް ސެކްޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުސޫލެއް ްޕލޭސްކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އުސޫލު ހެދިފައި މިވަނ .  

އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ . އަޅުގަނޑު އުސޫލު ދަންނަވާލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނ  އެކުލަވާ ދެއްވާފަ. އެހެންލަމުން އެ އުސޫލް ފާސްކުރުމަށް މިއަދު  

 ބޭނުންކުރުމަށް   މޭޒުތައް  ޓެނިސް  ޓޭބަލް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ސެންޓަރގައި  ކޮމިއުނިޓ   މިއ މި އުސޫލަކ   ؛   ދެއްވާނަން ހުލާސާކޮށް. އުސޫލުގެ ތައާރަފް

  އެއްވެސް  އަދި  ނެގުމަކާއި  މެންބަރޝިޕެއް  ޖެހިފައިވަނ   ހަމަ  ދޫކުރުމަށް  މަށް ކުޅު  ޓެނިސް  ޓޭބަލް.  އުސޫލެވެ   ކަނޑެޅިފައިވާ  ކުރުމަށް  އަމަލު  އާންމުން

 ސެންޓަރ  ކޮމިއުނިޓ  .  ކުރެވޭނެއެވެ  ބޭނުން   މޭޒުތައް  ޓެނިސް  ޓޭބަލް   ގަޑިތަކުގައި  ހުންނަ   ހުޅުވިފައި  ސެންޓަރު   ކޮމިއުނިޓ  .  ނުލައެވެ  އަކާއި   ފ 

  ޓެނިސް   ޓޭބަލް؛  ކުރާނެގޮތް    ބޭނުން  މޭޒު  ޓ ޓ  . އަށެވެ 12:00 ރޭގަނޑު  އިން 05:30 ފަތިހު   ދުވަހެއްގެވެސް  ކޮންމެ  ހުންނާނ   ހުޅުވިފައި

  . މަނާކަމެކެވެ   ކުރުމަކ   ބޭނުން  ބޯޅަ  ރެކެޓާއި  އެހެން  ފިޔަވާ  ތަކެތި  މި.  އެވެ  ބޯޅަ  ރެކެޓާއި  ޓެނިސް  ޓޭބަލް  ސްޓޭންޑާރޑް  ކުރަންވާނ   ބޭނުން  ކުޅެން

 ޒިންމާވާނ   ބޯޅައައް  ފިލާގަނޑާއި  އެބޭފުޅެއްގެ  އަދި .  އަމިއްލައަށެވެ  އެބޭފުޅަކު  ގެންނަންވާނ    ބޯޅަ  ރެކެޓާއި   ބޭނުންކުރާޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅެން  

. ޓޭބަލް ޓެނިސް އަމިއްލައަށެވެ   އެފަރާތަކުން ޒިންމާވާނ  އެކްސިޑެންޓަކަށް ނުވަތަ އަނިޔާއަކަށް ދިމާވާޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅޭއިރު  ންނެވެ.  އެފަރާތަކު 

 އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވާ  ކުޅުން  ޓެނިސް  ޓޭބަލް   މޭޒުތައް  ޓެނިސްއިށ ނުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކ  މަނާކަމެކެވެ. ޓޭބަލް    ، މޭޒުތަކުގެ މައްޗަށް އެރުން

މަކ  މަނާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި . ޓޭބަލް ޓެނިސް މޭޒުތަކަށް ގެއްލުންދ  ހަލާކު ކުރުމަނާކަމެކެވެ  ކުރުމަކ   ބޭނުން  ކަމަކަށް

ދެން   . ކަމެކެވެ  މަނާ   ބޭނުންކުރުމަކ   ސަރަހައްދުގައި  މޭޒު  ޓެނިސް   ޓޭބަލް  އެއް  ކާނާ ބާވަތެއްގެ މެދު ގާނޫނ  ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އެއްވެސް

  ގޮތެއް  އެކަމަކަށް  ދިމާވެއްޖެނަމަ   ނެތްކަމެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  އުސޫލުގައި   މި ؛  ގޮތް  މި އޮތޮތ  އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ

  ޖޫރިމަނާކުރަންޖެހޭ  ، ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ  މިއުޞޫލާއި ؛ ބާރު    ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ދެން މިއޮތ     .ކައުންސިލުންނެވެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   ނިންމާނ 

(   އެއްހާސް)-/1000   ރުފިޔާއާއި(  ސަތޭކަ   ފަސް)   -/500  ފަހަރު  ފުރަތަމަ   ، އެންގުމާއެކު  އިޞްލާޙްކުރުމަށް  ކަމެއް  އެކުރި  ، ޙާލަތްތަކުގައި

( ހާސް  ތިން) -/3000   ރުފިޔާއާއި(  އެއްހާސް)-/1000   ، ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ކުށް   ފަހަރު   ދެވަނަ ؛ޖޫރިމަނާކުރުން  އަދަދަކުން  ދެމެދުގައި  ރުފިޔާއާއި

 ފަސް )-/5000   ރުފިޔާއާ(  ހާސް  ތިން )  -/3000   ، ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ކުށް  ފަހަރު  ތިންވަނަ  ؛ޖޫރިމަނާކުރުން  އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ
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 ފަސް ) -/5000   ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް  އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ  ތިންވަނަ  އަދި ؛ޖޫރިމަނާކުރުން  އަދަދަކުން   ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ(  ހާސް

މިއ  އުސޫލު މިހާރު ފަރުމާ ކުރެވިފަ އޮތް ގޮތް.  .ވެލިބިގެންވެއެ ކައުންސިލަށް ދަށުން  މިޤަވާޢިދުގެ އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން( ހާސް

މި   އެދެން. އަދި  ބަހުސްގަ ފާހަގަކުރުން  ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އުސޫލަށް  ހަރުދަނަ އެހެންކަމުން މި  އުސޫލު 

 20.54 .ހުޅުވާލަން  ފުރުސަތައް  ބަހުސްގެ ކުރުމަސް ކުރަން ޖެހޭކަމެއްވާ ނަމަވެސް ބަހުސްގެ ވަގުތުގަ ފާހަގަކުރުން އެދެން.  މިހާ ހިސާބުން

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  

އުސޫލުގައި ފާހަގަކޮއްފަ ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެ މޭޒުގެ ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނެ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

މޭޒުގެ މަރާމާތް ފަދަކަންތައްތައް އަދި މަރާމާތް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ތަންފ ޒު ކުރެވިގެން ދާނެ ގޮތަކަށް  ކަހަލަ ގޮތަކަށް،  

 އް. އްތަ ން ފަދަ ކަންތައެ ޓޭބަލަށް ލިބޭ ގެއްލު  . އަމަލުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮއްލަން. އެގޮތުން ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން

ފާހަގަކޮއްފަ   ނުކުޅެވޭނެކަމަށް  ޓޭބަލް  ނޫނ   ބޭނުންކޮއްގެން  އެއްޗެހި  ހާއްސަ  މުހިންމު   އެބަހުރި. ވަކި  ވަރަށް  ޕޮއިންޓްތަކަކ   ހުންނަ  މިހެން 

ގަ ނުކުޅެވި އޮތް ކުޅިވަރެއް. މިރަށު  އްޖެއެހެންނޫނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓ ޓ އަކ  ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެކ  ވަރަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓްތަކެއް.  ފޮއިންޓްތަކަ

ރަނގަޅަށް   އެންމެ  ބޭނުން  ފުރުސަތުގެ  ލިބުނު  ކުޅެން  މިއ ޓ ޓ   ފާހަގަކޮއްލަން.    ހިފުމަށް  ހަމަ  އުސޫލެއްކަން  ރަނގަޅު  އުސޫލުގަ ވަރަށް  އެ 

    . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ކުރާކަން ފާހަގަކުރަން ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއ ދު ކުރަން. އެގޮތައް އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ތާއ ދުފާހަގަކޮއްފަ ހުރިކަންތައްތަކަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އިތުރު ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލުމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތެއް  ނުވާތ     ވަޑައިގެންފައިބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތައް އެދި 

އަޅުއްވާފައި ނުކުރަން. އެހެންކަމުން އުސޫލު މިހާރު އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ގޮތައް އަދި ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ނުވާތ  އުސޫލު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 
 

 

14ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ   .2

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

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

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

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ގޮތަށް   ހުށައެޅިފައިވާ   މިހާރު  އުސޫލު ޓެނިސް ޓޭބަލް   ، ދެއްވައިފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 05

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުންފުނި   ހިއްސާވާ   ސަރުކާރު ،    ޕ  . އައި . ޕ އެސް )    އާރ. އެސް . ސ    އަދި   ސަރުކާރުގެ   ކުޅުއްފުށ ގައި  •

  ފ    ނެގޭ   ކުރުމަށް   ފާސް   ކުރެހުން   ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ   ހިންގޭ (    އިދާރާތަކުން   ސަރުކާރުގެ   އަދި   ކައުންސިލް 

   . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގުޅޭގޮތުން   ދިނުމާއި   މާފްކޮށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގިނަ އަދަދަކަށް އެކި އެކި  ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިނިސްޓުރ ންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވާ ސަަބަބކ     މިއަދު

ފ ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފ  ނަގަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށައެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާފައިވާ  

ނެ ޖެހޭ އެކަމަށް ލުއި ގޮތެއް ހެދުމަށްޓަކައި. ރަށުގެ ތަރައްޤ އަށް ހިންގޭ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވ ހާވެސް ފައްސޭހަކަމާއި އެކު ހިންގޭ

ގެ ފ  ހަރަދުތައް ވަކި ކުރެހުން ސެޓު  ގޮތް މެދުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މ ގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނ  މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ

އް އެޖެންޑާއަކުން މާފް ކުރުމަށް ފާސްކޮއްފަ. ދެން މިހެން އަންނަ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެޖެންޑާ ކުރުމުގެ ަބދަލުގަ މި ނިންމުން މިގޮތަ 

ަބދަ ހުށައެޅުމުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  އަންނަ  ގޮތައް  އެ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ހުއްދަ ނިންމައިފި  ދަށުން  މިނިންމުމުގެ  ލުގަ 

ވެސް  ދެވިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. އެއް



 

 
 

 

15ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

ކާނެ އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް ނެތ ކަމަށް. އިތުރަށް ދައްމެންަބރަކު ފުރުސަތައް އެދި ވަޑައިގެންފައި ނުވާތ  އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނ  މިކަމުގަ  

 އާރ .އެސް.ސ   އަދި  ސަރުކާރުގެ    ކުޅުއްފުށ ގައި .  އެހެންކަމުން އިތުރުަބހުސްއަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ ަބދަލުގަ މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ އިންގޮތައް

 ކުރެހުން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ހިންގޭ(    އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ކައުންސިލް   ،ކުންފުނި  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު،    ޕ .އައި.ޕ އެސް)  

 ށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ދިނުމަ މާފްކޮށް ފ  ނެގޭ ކުރުމަށް ފާސް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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 

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ    .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ބަރު އަލްފާޞިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެން .4

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

 ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު،    ޕ .އައި.ޕ އެސް)    އާރ .އެސް.ސ   އަދި  ސަރުކާރުގެ  ކުޅުއްފުށ ގައި  ، ދެއްވައިފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

 ފާސްވިކަމަށް   ދިނުމަށް މާފްކޮށް  ފ   ނެގޭ   ކުރުމަށް  ފާސް  ކުރެހުން  ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ހިންގޭ(   އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ކައުންސިލް ކުންފުނި

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 



 

 
 

 

16ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ކަނޑައެޅުން   އަގު   ކުޑަ   އެންމެ   ދޫކުރާނެ   ބިން   ތަންތަނަށް   ހިދުމަތްދޭ   މުއާސަލާތ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ދޫކުރެވިފަ    ކުޅުދުއްފުށިން   ތަންތަނަށް   މިއަދު މިމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތް ސަބަބަކ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދަނ  މުއާސަލާތ  ހިދުމަތްދޭ

  ގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން ދިގުދެމިގެންދާއަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެވުނ  އެގްރިމަންޓް . އަދި  ރިމަންޓް އެކުލަވާ ލަމުންގް ހުރި ގިނަ ބިންތަކެއްގެ އެ

ދެންކަނޑައަޅާއިފި ކޮއްފަ  އެގްރިމެންޓް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ރޭޓް  މި  މައްސަލަ.  ރޭޓްގެ  ގޮތުގަ  ސަބަބެއްގެ  މައިގަނޑު  ނަމަ ދިގުދެމިގެންދާ 

ހިސާބަކުންތޯ، މިކަން އުދަނގޫތަކެއް ކުރިމަތުވުމާއި އެކު  ރިވިއުއަށްދާނ  ކިހާ  އެއްބަސްވުމުގަ  ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާފަ ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

އޮތް ފައްސޭހަ ވެގެންދާނެކަމަށް ވަތ  އަދި މިކަމަކ  މިހާރު ނިންމަންވެފަ  ކަމަކަށްވެސް އެގްރިމަންޓްގެ ދެންހުރިބައިތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ބިން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު.    ކުޅުދުއްފުށިން  ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތައް އަގު ކަނޑައަޅާފަވާނ  ތައުލ މ  ފޯރުކޮއްދިނުމަށްވާތ . މ ގެ  

ތަކަށް ބިން ރޭޓެއް އޮތްކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވާނެ. ދިރިއުޅުން ބޭނުންތައް ފިޔަވާ އެކި ބޭނުންއޭގެ އިތުރުން އެގޮތައް ފާސްކުރެވިގެން ވަކި  

އަގަކަށް   ކުޑަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    1.2ދޫކުރާ  މިހާރު  ގެންދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  ބޭނުންތަކަށްވެސް   ހުރިހާ  ގޮތެއްގަ  އާއްމު  ރޭޓުން  ގެ 

މާއްދާގަ މި ބުނަނ  އެކިއެކި ވަނަ    9ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިހްތިޔާރެއް  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތައް ފިޔަވާ އެހެން  

އިގްތިސާދ  ފުދުންތެރިކަމަށާއި ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރާއިރު އެންމެ ކުޑަ ކުލި ކަނޑައަޅާނ  އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓ އެއްގެ ތަނަވަސްކަމަށާއި  

ޔޫސް ްޕލެއިންގައި ކަނޑައަ ޅައިފައިވާ އެ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ އަގަށް  ބިމުގެ ޑިމާންޑް ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓ ގެ ލޭންޑް 

ދަށު  މާއްދާގެ  މި  ކައުންސިލުންނެވެ.  ރަށެއްގެ ސިޓ   އެ  ނަމަ  އަދި ސިޓ އެއް  ކައުންސިލުން   ރަށެއްގެ  އެ  ނަމަ  ރަށެއްގައި  ން ރިޔާޔަތްކޮށް 

ހިސާ މިހާ  އަދި  ގޮތުގަ  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  މިޖެހެނ .  ކަނޑައަޅަން  އަގު  ބެލުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލި  މިހާރު   1.2ބަށް  ރޭޓަކ   ގެ 

 ގަބޫލުކުރެވޭ އެއް  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ރޭޓަށްވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުޑަ ރޭޓެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފަ މިވަނ . މިގޮތަށް

ހިދުމަތް ފެނުގެ  ހިދުމަތްކަމުގައިވާ  އަސަސ   އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް  ސަބަބަކ   ބިން   އަޅަގަނޑުމެން  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސ އަށްވެސް 

ގެ ރޭޓަށް    1.5ގެ ރޭޓުން ދޫކުރުމަށް، އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުން ހުށައެޅުއްވި އަގަކާއި އެކު    1.2ގެ ރޭޓުން. އެއ     1.5   ދޫކޮއްފައިވާނ   

ރުފިޔާގެ ރޭޓަކ . އެހެންކަމުން މެންބަރުންގެ   2ގެ އަދި    1.5ދެއް ކަމަށް ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅު އަދަ އެގުރިމަންޓް ކުރެވިގެން ދިޔައ . ދެން  

 ބަހުސްއަށް އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން.  

  

 



 

 
 

 

17ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ދިނުމަށް   ހިދުމަތް  މުއާސަލާތ   މޭޔަރ.  ބިންތަކަށް    ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ މިހާރު  ދޫކޮއްފައި  އަޅުގަނޑު  ކުއްޔެއްކަން  ކުޑަ  ވަރަށް  ނެގެމުންދަނ  

ންޓް ނެތްކަންވެސް  ހެޔޮ އަގެއް މިހާރު މި ނެގެމުންދަނ . އަދި ބައެއް ބިންތަކުގެ އެގްރިމަ  ފާހަގަކޮއްލަން ހާއްސަކޮށް ރަށުގެ ބިމުގެ އަގާއި ނުބައްދަލު  

އެކަށ ގެންވާ   ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެންވ މަ އަލުން އެގުރިމަންޓްތައް ހެދެމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގަ، އަދި ރިނިއު ކުރެވެމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގަ 

ދޫކުރެވޭނެ   ބިން  ތަންތަނަށް  ހިދުމަތްދޭ   މުއާސަލާތ ނެގިގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެން. އެހެންވ މަ  ކުއްޔެއް މިތަންތަނުން  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ރުފިޔާ ހުށައަޅަން.   2އެންމެ ކުޑަ އަގެއްގެ ގޮތުގަ އަކަފޫޓަކަށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ    

  މިހާރު މި ނެގެމުންދާ އަދަދުތައް ހަމަ ކުޑަކަން ފާހަގަކުރަން.    އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ޑެޕިއުޓ  ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއ ދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އެކަނި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ހާއްސަކޮށް މުއާސަލާތ  ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިމެއް ރެކްއެސްޓް ކުރާއިރު ހަމަ  ހަމައެއާއިއެކު

ތައް ޖެހަންވެސް އޮފ ސް އިމާރާތަކަށް ނޫން މި ރެކުއެސްޓް ކުރަނ . އޭގެ އިތުރުން މުއާސަލާތ  ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މި ބޭނުންވާ އެންޓަނާ އެއްޗެހި

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަށުތެރެއިން އެބަ ރެކްއެސްޓް ކުރަމުންދޭ ބިންތަކަކަށް. އެގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ބިންތަކެއް ދ ފައިވެސް  އެބަހުރި. ދެން މިގޮތަ

ރިކްއެސްޓްކުރާ    ދެވޭ ބިންތަކަކަކ  ހަޤ ގަތުގަ ބުނާނަމަ ބިންތަކުގެ ބޭނުންކުރަން ބަލާއިރުގަ ވަރަށް ގެއްލުން ދައްކާ ބިންތަކެއް. އެފަރާތްތަކުން އެ 

ކުރަން ބަލާއިރު އެ ސައިޒުތަކުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ސައިޒަށް ބަލާއިރު ގޯތި ދޫކުރުމާއި އޮފ ސް ހެދުމާއި އަދިވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫ

ސަތުގަ ފާހަގަކުރަން. ދޫކުރ މަ ބިންވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ދިމާވަމުން މިދަނ . މިހާރުވެސް އެތައްތަނެއް މިގޮތައް ދިމާވެފަ ހުރިކަން މި ފުރު

ގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރާޓާއި ދޭތެރޭ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން ށް ރެކްއެސްޓް ކުރާއިރުއެހެންވ މަ މިގޮތައް ދިމާވާއިރުގަ އެހާ ކުދިކުދި ބިންކޮޅަ

ވެގެންވާ ބިން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުޑަ ބިންކޮޅެއް ކުޑަ އަގަކަށް ދެވިގެންދާއިރު އެއާއި ޖެހިގެން އިން

އެ އެންމެ  ނުއިދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  އާމުދަނ އެއްވެސް  ރަނގަޅު  ބިމުން  އެ  އަދި  ނުކުރެވޭ.  ބޭނުމެއްވެސް  ގޮތުގަ  ކަށ ގެންވާ 

 ރުފިޔާގެ ރޭޓަށް ތާއ ދު ކުރާކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   2އެހެންކަމުން މިކަން ފާހަގަކޮއްފަ އަޅުގަނޑު މި ޑެޕިއުޓ  ހުށައެޅި ގޮތައް   

 ވި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެ   ރިޔާސަތުން 

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ވިދާއަޅުއްވަ ދެއްވައިފި. ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  هللا. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދު

ފާހަގަކުރައްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް މުއާސަލާތ    މައްސަލަ  ބިންތަކެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަރަކަށް ދާ  ރަށުގެ މިހާބޮޑަށް ބިމުގެ ދަތިކަން އޮތް އިރުގަ  

ތައް ގާއިމް ހިދުމަތަކ  ކުޅުދުއްފުށ  ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ބޮޑު އަސާސ  ހިދުމަތެއްގެ ގޮތައް މިހާރު މި އޮންނ . އެހެންކަމުން މި ފަދަ ހިދުމަތް 

މިރަށުގެ ބިމުގެ ރޭޓަކ  ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ކުޑަ ރޭޓެއްކަން ނާއި އެކު  ކުރެވޭނެގޮތް ކުޅުދުއްފުށިން އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮށް ދިނުމަކ . އެހެންވެގެން



 

 
 

 

18ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރަކު އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން. ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް

 މުއާސަލާތ    ހުށައެޅިފައި މިވަނ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް އެއ  ޑެފިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ، ފުރުސަތަކަށް އެދިފައި ނުވުމާއި އެކު މި އެޖެންޑާއަށ  

ފިޔާގެ ރޭޓުން ދޫކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުން. އަދި މި ރު   2އްގެ ގޮތުގަ އަކަފޫޓަކަށް  އަގެ  ކުޑަ  އެންމެ  ދޫކުރާނެ   ބިން  ތަންތަނަށް  ހިދުމަތްދޭ

މިވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް هللا މެންބަރު އަޙުމަދު އަބްދުހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް  

 ދެއްވުން އެދެން.   

   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  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

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

  ރުފިޔާގެ  2  އަކަފޫޓަކަށް  އަގަކަށް  ކުޑަ  އެންމެ  ދޫކުރެވޭ  ބިން  ތަންތަނަށް  ހިދުމަތްދޭ   މުއާސަލާތ   ، ދެއްވައިފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ނެގުމަށް ރޭޓުން

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ  08މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

 



 

 
 

 

19ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 العالمين  رب  لل  حمد وال

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.   2022  އޮގަސްޓް 10ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 63ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1443ޛުލްޙިއްޖާ  

 2022 އޮގަސްޓް  10

 

 هللاއާއިޝަތު އަްބދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ.  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ :

 

 

 

 

 

 

 


