
 
 

 

1ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/108ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ 64 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ުބދަ   ވ    2022  އޮގަސްޓް   17ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    64  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  28:09 ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    61ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  ޚިދުމަތަށް   ގެ  2  ބަންކަރު   ދޫކުރެވިފައިވާ  އްދުން ހަސަރަ   ބަނދަރު،  އަށް  މާބުޅާގެ  /  ހަސަން  އިބްރާޙިމް  ކުރުމަށް   ވިޔަފާރި   ގޭހުގެ   ތެލާއި  3.2

އެކަމާއި ،  އެދިލައްވާފައިވާތ   ބިމަކަށް  އަކަފޫޓޫގެ  1000  އިރުމަތިން  ގެ   2  ބަންކަރު   ބެހެއްޓުމަށް  ޓޭންކް  4،  ގެނެވޭ  ކުރުމަށް  ތެޔޮރައްކާ 

 . ނިންމުން ގޮތެއްމެދު މަޝްވަރާކޮށް  

 . ފާސްކުރުން އިދުޤަވާ  ކުރުމުގެ ދަފްތަރު  ވިޔަފާރިތައް  ކުރެވޭ  ސިޓ ގައި ކުޅުދުއްފުށ  3.3

ްޕރޮގްރާމްގައި  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށ  ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް ގުޅިގެން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމިއުނިޓ  ފަރުވާ    3.4

 ން.މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅު މެދުއި ބޭނުން ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށ  ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލަށް ފުރިޖެއް ހަދިޔާ ކުރުމާ

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އައުޓް ސޯސް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް    3.5

 ނިންމުން.  

 

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

http://10.243.1.195/GEMS/OutgoingMailDetail.aspx?mid=16757960


 
 

 

2ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .2

 هللاއަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .3

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

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     64ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  64ކުޅުދުއްފުށި 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   ސިޓ     63  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ދުވަސް.   ދަ ބު،    2022  އޮގަސްޓް  17،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  މުޙައްރަމް  19  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

ކައުންސިލް .   06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު     09:28 ގަޑި

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

  ބަނދަރު،  އަށް  މާބުޅާގެ  /  ހަސަން  އިބްރާޙިމް   ކުރުމަށް  ވިޔަފާރި  ގޭހުގެ  ތެލާއި ؛  2  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  ވަނަ    61

 1000  އިރުމަތިން  ގެ  2  ބަންކަރު  ބެހެއްޓުމަށް   ޓޭންކް  4،  ގެނެވޭ  ކުރުމަށް  ތެޔޮރައްކާ  ޚިދުމަތަށް  ގެ  2  ބަންކަރު  ދޫކުރެވިފައިވާ  އްދުންހަސަރަ

 ދަފްތަރު  ވިޔަފާރިތައް  ކުރެވޭ  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ  ؛3.  ނިންމުން  ގޮތެއްއެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް  ،  އެދިލައްވާފައިވާތ    ބިމަކަށް  އަކަފޫޓޫގެ

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށ  ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް ގުޅިގެން ފެށިގެން ؛   4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ    .ފާސްކުރުން   އިދު ޤަވާ  ކުރުމުގެ 

މަޝްވަރާކޮށް    މެދުއި  ްޕރޮގްރާމްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށ  ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލަށް ފުރިޖެއް ހަދިޔާ ކުރުމާކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމިއުނިޓ  ފަރުވާ  



 
 

 

3ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އައުޓް ސޯސް ކުރުމާއި   5އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 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 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    64ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    05

 . ވެއެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ

 



 
 

 

4ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   61  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    61ކުޅުދުއްފުށ  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 

 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

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

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

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

 ންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނި



 
 

 

5ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ދޫކުރެވިފައިވާ   ސަރަހައްދުން   ބަނދަރު   ، އަށް   މާބުޅާގެ /    ހަސަން   އިބްރާޙިމް   ކުރުމަށް   ވިޔަފާރި   ގޭހުގެ   ތެލާއި  •

  އިރުމަތިން   ގެ   2  ބަންކަރު   ބެހެއްޓުމަށް   ޓޭންކް   4  ، ގެނެވޭ   ކުރުމަށް   ތެޔޮރައްކާ   ޚިދުމަތަށް   ގެ   2  ބަންކަރު 

   . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އެކަމާއި   ، އެދިލައްވާފައިވާތ    ބިމަކަށް   އަކަފޫޓޫގެ   1000

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދޫކުރުވިފައިވާ   ކުރުމަށް  ތެޔޮރައްކާ  ޚިދުމަތަށް  ގެ  2  ބަންކަރުއިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް  ގެ    2މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ  ބަންކަރު  

އެތަން ހެދެންދެން އެތަނުގެ ބޭރުން ބިން މިހާރުވަނ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮނެވިފަ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި. އެފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައި މިވަނ   

މެން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނ  އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކައުންސިލަށް ދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި. ދެން އަޅުގަނޑު  1000އެސަރަހައްދުން  

ފިޔަވާ ދެން ދެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގެ އަސާސ  ހިދުމަތްގޮތުގަ ތެޔޮ މިއިންނަނ  އެހެންކަމުން އެކަހަލަ މަސައްކަތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް  

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަގުތ  ގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ރޭޓަކުން ބިން ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެކަމަށް. އެހެންކަމުން   ބެހެއްޓުމުގެ  ތަކެތި   ވަގުތ ގޮތުން

މިހާ  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޗާޖްކުރުމަށް.    1.2އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކޮށް    1000މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ހުށައަޅާ ގޮތަކ  މިކަމުގެ އެބިމާއި ކައިރިން  

 ންގަ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ހިސާބުން ބަހު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަށް މި ސިޓ ގަ ކުރެވެމުންދާ އިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރާ ވަކި ބިންކޮޅެއް ތެރޭގަ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ފަހިކޮއްދޭން   އަޅުގަނޑުމެން  އިންތިޒާމް  ބެހެއްޓުމުގެ  އާލާތްތައް  އެކިއެކި  ބޭނުންވާ  އެމަސައްކަތަށް  އިރުގަ  ޖެހޭ  ކުރަން  . ޖެހޭކަމަށް މަސައްކަތް 

ދެވޭނެ އެއްޗެއް އެގޮތުން މި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ޓޭންކުތަކަކ  އެބޭފުޅުންނަށް އެދ ފައިވާ ބިމުގެ ތެރޭގަ ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެން 

މެން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކ  ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އެނގޭ. އެހެންވ މަ އެގޮތައް ބަލާނަމަ އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް އަޅުގަނޑު

އަކަފޫޓްގެ ޖާގައެއް ވަގުތ ގޮތުން ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ    1000މުހިންމު ކަމެއް. އެގޮތުން މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާގޮތައް މިބިމުގެ އިރުމަތިން  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.    ކަން ފާހަގަކޮއްލަން.ތެރެއިން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު  هللا. އަހުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ  هللا އަހުމަދު އަބްދު  މެންބަރު  ކައުންސިލް  ގޮތައްއެދިލައްވާފައި ނުވާތ ، ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ރިޔާސަތުން ހުށައަޅާފާވާ 

 މި ހުށައެޅުން ހުށައެޅުން ގޮތައް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  



 
 

 

6ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 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 

 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

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

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

 ، ގެނެވޭ  ކުރުމަށް   ތެޔޮރައްކާ  ޚިދުމަތަށް   ގެ   2  ބަންކަރު   ދޫކުރެވިފައިވާ  ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

  ތުންރިޔާސަ   ފާސްވިކަމަށް  ދޫކުރުމަށް  ރޭޓުން  ރުފިޔާގެ  1.2  ބިމެއް  އަކަފޫޓޫގެ   1000  އިރުމަތިން  ގެ  2  ބަންކަރު   ބެހެއްޓުމަށް  ޓޭންކް  4

 .   ނިންމެވިއެވެ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޤަވާއިދު   ކުރުމުގެ   ދަފްތަރު   ވިޔަފާރިތައް   ކުރެވޭ   ސިޓ ގައި   ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފަދައިން   ގެނެވުނު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިހާރު  މަތިން  ލަފާގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓާނިޓ   އަދި  އެލް.ޖ .އޭ  އެކުލަވާލާ،  ގަވާއިދެއް  ކައުންސިލުން 

މަގުސަދަކ  އިސްލާހުތަކައި އެކު ފާސްކުރުމަށް ހުށައެޅިފަ. މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު ދެ މަގުސަދެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލާނަން. މި ގަވާއިދުގެ  

ގައި   22ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގެ  40 ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ   ލާމަރުކަޒ  އުސޫލުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރަތައް    7/2010  ގާނޫނު ނަންބަރު  



 
 

 

7ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ހަރަކާތްތަށް    ހިންގާ  ކުންވިޔަފާރިތަ   އެކި  ކައުންސިލްގެ އިގުތިސާދު ތެރޭގައި  ހިދުމަތްތައް ދިނުން. ދެވަނަ ކަމަކަށްބަޔާންކޮއްފައިވާ ރައްވެހިކަމުގެ  

މިހާރު އޮންލައިންކޮށް    މޮނ ޓާއިކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގާނޫނު ގާއިމްކުރުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ލަށް މިރަށުގަ ހުރި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވި ނިމިސްޓްރ ގައި ކުރެވޭކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ކައުންސި

ގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފައްސޭހަކަމާއި  އަލަށް ހުޅުވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ލާމަރިކަޒ  ގާނޫނު 

ސަބަބަކ  މިރަށުގަ ވިޔަފަރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަފުތަރު   އެކު އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނ .

ކ  އެންމެ ކުރެވެމުންދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަށުގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް މޮނ ޓާރ ކުރެވި އަދި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަ 

ބެލުމާއި މޮނ ޓަރ ކު ތަންތަންކަން  މިގަވާއިދުގެ ތެރެއިން  އެކަށ ގެންވާ  ބެލެމުންދާނެ. މިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ރުމަށް 

 މިހިންމު ސަބަބުތަކަކ . އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

   ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  ލާމަރިކަޒ  ނިޒާމެއް އުފަންވެ، ލާމަރުކަޒ  ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެވި ވަރަށް . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން    ލާމަރުކަޒ ހަލަ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން މިދަނ . އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް މިކަ

ރަޖިސްޓަރ    ވިޔަފާރިތައް  މި  މިނިސްޓްރ ން  އިކޮނޮމިކް  އެގޮތުން  ފާހަގަކޮއްލަން.  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ހުރިކަން  ހިދުމަތްތައް  ބައެއް  ކުރުމުގަ ޖެހޭ 

ޯޕޓަލްއެއް އިންނައިރުގަ އެ ހިދުމަތް  ލާމަރުކަޒު ކުރުމަކ  އެހާ އުދަނގޫ ކަމެއް މިގެންގުޅޭ އުސޫލު އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވޭ 

ދެކެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގަ  ކަމެއްގެ  ޖެހޭ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ކައުންސިލްތަކާއި  ކޮންމެހެންވެސް  މިއ   ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ން.  ގޮތުގަ 

މި   މިނިސްޓްރ ގެ  ލާމަރުކަޒު ވަންދެން އަޅުގަނޑުމެންއެހެންނަމަވެސް އިކޮނޮމިކް  ހަދަންޖެހޭ  ހިދުމަތް  މަޑުކުރެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން  ނަށް 

ޑުމެން މި ގަވާއިދެއް ހަދާ އަޅުގަނޑުމެން މި ރަށުގަ ހުރި ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމަތު ބަލަން އެބަޖެހޭ ވިޔަފާރިތައް ދަނ  ރަނގަޅަށްތޯ. އަޅުގަނ

 މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ ސްކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން.  މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިގަވާއިދު އޮތްގޮތައް ފާ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ    މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތަކ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހިންގޭ  ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. މިރަށުގައި  މެންބަރ އަޙުމަދުގެ  ކައުންސިލް 

ވިޔަފާރި  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  އެހެންކަމުން  ގަބޫލުކުރަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  ކަމަށް  މައުލޫމާތެއް  ޖެހޭ  ބެލެހެއްޓެން  ތައް ކައުންސިލުން 

ވިޔަފާރިތައް މޮނ ޓާކުރުމަށް ކައުންސިލަށް އަދި ހަމަ އެއާއި  ލްގައި ދަފުތަރު ކުރެވިގެން ދިއުމުން ކައުންސިލަށް މި މައުލޫމާތު އެނގިގެންދާނެ.  ކައުންސި
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މެ ކައުންސިލްގެ  އެހެންނަމަވެސް  ންފައްސޭހަވެގެންދާނެ.  އެއ .  ހިމެނޭކަމެއް  އޮތްގޮތުން  ޑޭޓްގައި  ދަތިތަކެއް މިހާރު  ފުދޭވަރެއްގެ  މޮނ ޓާކުރުމަށް 

 ކުރިމަތިވޭ. އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 . ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެދިވަޑައިގަތް ދެމެންބަރުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ.ގަ ފުރުސަތައް  ފުރުސަތު  ދެބަހުސްގެ    ޢާޠިފާ އަލ .ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު  

މިހާރު ގަވާއިދު އެކުލަވާލެވިފަ އަދި އެލްޖ އޭ އާއި އެޓާނިޓ     އެހެންކަމުން އިތުރު ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލާކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތެއް ނުކުރަން.  

ވާ ގަވާއިދު މިހާރު އޮތްގޮތައް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއި އެކު އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ހުށައޭޅިފައި

 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 

 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

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

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

  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް   ޤަވާއިދު   ކުރުމުގެ   ދަފްތަރު   ވިޔަފާރިތައް  ކުރެވޭ  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުށ    ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

 .  ނިންމެވިއެވެ
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 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގެންދާ   ކުރިއަށް   ފެށިގެން   ގުޅިގެން   ހޮސްޕިޓަލް   ރ ޖަނަލް   ކުޅުދުއްފުށ    ކައުންސިލާއި   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

  ހަދިޔާ   ފުރިޖެއް   ހޮސްޕިޓަލަށް   ރ ޖަނަލް   ކުޅުދުއްފުށ    ކުރުމަށް   ބޭނުން   ޕްރޮގްރާމްގައި   ފަރުވާ   ކޮމިއުނިޓ  

 . ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކުރުމާއި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެން.ޑ .އޭގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށ   މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިހިންމު ހިދުމަތެއް އަޅުގަނދުމެންގެ އެދުމުގެވެސް މަތިން  

ވެނ  ކޮމިއުނިޓ  ފަރުވާގެ ްޕރޮގުރާމެއް. މިްޕރޮގުރާމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށ  ރ ޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެ

މި  ކުރިންވެސް  އޭގެ  އަދިނ  ގެންދިޔައިރުވެސް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން   ވަނ  މިކަންކަން  ކުރިންވެސް  ގޮތުގަ  ވަސ ލަތެއްގެ  ބޭނުންވާ  ކަމަށް 

ށް ލަސްވެގެންދާތ   ފާހަގަކޮއްފަ ކޭ.އާރ.އެޗްގެ ފަރާތުން. ދެން އެން.ޑ .އެމް އިން އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން ފުރިޖެއް ހޯދަން އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންނަ

މިވަގު އެކު  ނެތުމާއި  ޔަގ ންކަމެއް  އެއްވެސް  ލިބެނެކަމުގެ  އެއަދި  ކަމަކަށްވާތ އާއި  މުހިންމު  އެއ   ގަތުން  ފުރިޖެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތައް  ކު 

ސޯޝިއަލް ކަންތަކުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކުރެވެންހުރި    ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް  އި ވޯކްްޕލެއިންނަށްވެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕލެއިންނާ

ްޕރޮގުރާ މި  މަތިން  އެގޮތުގެ  ކުރުމަކ .  މިވަނ .  ކަންތައް  ކުރެވިފައި  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ދިނުމަށް  ފްރިޖެއް  ބަހުންގަ   މިހާމަށް  ހިސާބުން 

 މެންބަރުން ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތް ތަރުތ ބު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮއްދެއްވުން އެދެން.   ބައިވެރިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ރ ޖަނަލް ހޮސިްޕޓަލް އަދި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް މިދާ ކޮމިއުނިޓ  ފަރުވާގެ ްޕރޮގުރާމަކ  ކާމިޔާބު   ޝުކުރިއްޔަ މޭޔަރ.

ކްގެ އެގޮތުގެ މަތިން ބައިވެރިނާއި އެކު ދެކެވިފަ ހުރި ވާހަކަތަކުން ްޕރ ޗެ ކަމާއި އެކު ކުރިއަށްދާ ްޕރޮގުރާމެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން.  

ސިއް  ބަވެރިންގެ  ދިއުމުން  ކުރިއަށް  އެކު  ފަރާތްތަކާއި  ތިބި  ކުރެވިފަ  ރެޖިސްޓަރ  މިހާރު  އިހުސާސްކުރެވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރު  މުހިންމުކަން 

އަދުގެ އެޖެންޑާގަ މި ލިބެންޖެހޭ ްޕރައިވެސ ފަދަ ކަންތައްތައް ލިބުމުގަ ފައްސޭހަ ވެގެން ދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން މިރައްކާތެރިކުރުމާއި  

ރުފިޔާ އަދި  12،000ވަނ  ފުރިޖެއް ހަދިޔާކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުން. އެހެންވ މަ ބަޖެޓެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނ  

ހިންގުން    ްޕރޮގްރާމްތައް  އެކި  އެކި  ހިންގާ   މަށްދުޅަހެޔޮކަ  ތަރައްޤ އާއި  ޖްތިމާޢ ބަޖެޓު ހަރަދުކުރުމަށް އެކްޓިވިޓ އެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާނ  އި

 . ޝުކުރިއްޔަ މޭޔަރ. 4.7.2.1.1.2މި އެކްޓިވިޓ  މިއ  

 



 
 

 

10ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އޮތ  ބަޔަކު އަމިއްލަ ފައިދާއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖ ލެއް މިއޮތ  ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ދުއްވާލާފަކަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަ

ހިންމު ކޮމިއުނިޓ  ފަރުވާމ  ވަރަށް މު  އެހެންކަމުން އަޅުގަނދުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކެން އެ ޖ ލަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅާލުން.  

  ޑޭޕިއުޓ    ރު ފަރުވައެއް ކަމާއި މި ފަރުވާ އަޅުގަނޑުމެން ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެގޮތުން މިހާ

ންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  ފުރިޖް ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ ދަ   12،000ގޮތައް  އްވާފައިވާ  ހުށައަޅު

 މޭޔަރ.

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

 ލަން.  ވާހަކަ ދަންނަވާތާއ ދުކުރާ   ނގޭ ތޯ އަޙުމަދު. ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑުއިވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ކަމަށް.   ްޕރޮގުރާމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  މިރަށަށް  ްޕރޮގުރާމަކ   މި  ބޭނުންވަނ   ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ރ ޖަނަލް  އަޅުގަނޑުވެސް  ކައުންސިލާއި 

ބޭނުންވެފަ ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް.   ހޮސްިޕޓަލް ގުޅިގެން މި ްޕރޮގުރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަމ  މިފަދަ ފަރުވާ

ފަރާތަކުން މި ކޮމިއުނިޓ  ފަރުވާގެ ހިދުމަތް އެބަ ހޯދަމުންދޭ. އެހެންކަމުން މި ފަރުވާ އިތުރަށް    8އަދި މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން މިހާރުވެސް  

ރިޖް ހޯދައި ދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި ޑެޕިއުޓ  ތަރައްޤ ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މި ބޭނުންވާ ފު

 ޅުއްވި ގޮތައް ބަޖެޓް ކޯޑުން ހަރަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މޭޔަރ ހުށައެ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ .  

ރުފިޔާގެ   12،000މެންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފާ ނުވަތ  ބަހުސް ގެ ފުރުސަތުގައި ޑެޕިއުޓ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައަޅުން ކަމުގައިވާ  

ކަމަށް   އެކްޓިވިޓ އެއް  ނަގާނެ  ބެޖެޓް  އެ  އަދި  ކަނޑައަޅާ  ގަތުމަށް  ފުރިޖް   އެކި  އެކި  ހިންގާ   ދުޅަހެޔޮކަމަށް  ތަރައްޤ އާއި  ޖްތިމާޢ  އިބަޖެޓެއް 

މި އެކްޓިވިޓ ގެ ތެރެއިން. އެހެންކަމުން އިތުރު ހުށައެޅުމެއްވެސް ލިބިފައި ނުވާތ  އަދި މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ   ހިންގުން  ްޕރޮގްރާމްތައް

އަދި ކައުންސިލް މެންބެރ ޢާޠިފާ ޢަލ ގެވެސް ތާއ ދު ލިބިފައިވާތ  މިހާރު ހުށައެޅިފައިވަ ހުށައެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވެނިވަޑައި هللا އަޙުމަދު އަބްދު

 ގަންނަވާ މެންވަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 
 

 

11ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 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

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

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

 

 ކުރިއަށް   ފެށިގެން  ގުޅިގެން ހޮސްިޕޓަލް  ރ ޖަނަލް   ކުޅުދުއްފުށ    ކައުންސިލާއި  ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    ، ދެއްވާފައިވާތ  ވޯޓް ފެންނަކަމަށް މެންބަރުން  05

 ތަރައްޤ އާއި  އިޖްތިމާޢ   ހަދިޔާކުރުމަށް  ފުރިޖެއް  ހޮސްިޕޓަލަށް  ރ ޖަނަލް  ކުޅުދުއްފުށ   ކުރުމަށް  ބޭނުން  ްޕރޮގްރާމްގައި  ފަރުވާ  ކޮމިއުނިޓ   ގެންދާ

  ފާސްވިކަމަށް   ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  12،000   ހަރަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  އެކްޓިވިޓ ގެ  ހިންގުމުގެ  ްޕރޮގްރާމްތައް  އެކި  އެކި  ހިންގާ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު   

  މެދު   ކުރުމާއި   އައުޓްސޯސް   ކުރުމަށްޓަކައި   ހައްލު   މައްސަލަތައް   ދިމާވާ   މަގުބައްތިތަކަށް   ސިޓ ގެ   ކުޅުދުއްފުށ   •

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ނ  ކައުންސިލްގެ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުން ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އެގުރިމަންޓް ހަމަވެ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ މި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން މިދަ 

އަ ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިކަމުގައި  ބޭނުންކޮއްގެން.  މިކަމުގައި  ސްޓާފުންވެސް  އެހެން  ކައުންސިލްގެ  އަދި  ސްޓާފުން  ޅުގަނޑުމެންނަށް ސަޯޕޓް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދޭ އެހެން މަސައްކަތްތަކުގަ ހާއްސަކޮށް މުވަޒަފުންގެ ދަތިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިހްސާސްވެގެންދޭ. އަދި



 
 

 

12ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ހުއްޓިފަ ހުރިކަން ފާހަގަވެގެންދޭ. އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތައް ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް އެކަމާއި ގުޅިގެން ނުކުރެވި  

 ކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ . އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެރިވަޑައި ގަތުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  އައުޓް ސޯސްކުރުމަށް  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ ބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެން 

  . މަގުބައްތި ތަކަކ  ދުވާލަށް ނިވިފަ ރޭގަނޑަށް ދިއްލެންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެގޮތުގެ މަތިން މަގުބައްތިތައް ދުވާލަށް ނިވިފަ ރޭގަނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ޓް ސޯސް ދިއްލޭނެގޮތް ތަރުތ ބުވެގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެކަން އެގޮތައް ކުރެވޭނ  މޭޔަރވެސް ތިވިދާޅުވިހެން މަސައްކަތް އައު

. އެހެންނަމަވެސް ކޮއްގެންކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. މިގޮތައް މި ފާހަގަކޮއްލ  މަގުބައްތ ގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުން ރިޕޯޓް ކުރާނ  ނުދިއްލިގެން

ން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދުވާލު ގަނޑ ގަ މަގު ބައްތިތައް ދިއްލިފަ ހުރުމަކ ވެސް ހަމަ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް. އެގޮތު

ގަނޑ ގަ   ދުވާލު  މިގޮތައް  ފާހަގަކޮއްލ .  މި  ހަމަމިކަން  އަދި  ހުރުމަކ ވެސް އަސްލު މައްސަލައެއް.  ހުރުމަކ ވެސް   ދިއްލިފަ  ރޭގަނޑު ނުދިއްލި 

ކުރަ އައުޓްސޯސް  ޖެހޭ  އެބަ  މަސައްކަތް  މި  ދެކޭގޮތުގަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހައްލުކުރުމަށް  ދެމައްސަލަވެސް  މި  އެހެންކަމުން  ން. މައްސަލައެއް. 

 .  މޭޔަރ ޝުކުރިއްޔާއެހެންކަމުން އައުޓްސޯސް ކުރަން އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ސަތުން ރިޔާ 

ނުވާތ     ވަޑައިގެންފައިބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތައް އެދި ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

ގޮތައް ކުރެވިފައިވާ    މެދު   ކުރުމާއި  ސޯސް  އައުޓް  ކުރުމަށްޓަކައި  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މަގުބައްތިތަކަށް  ސިޓ ގެ  ކުޅުދުއްފުށ   އެޖެންޑާ 

މިވަނ  ތައ ދު ކުރައްވަފަ މަގުބައްތިތައް هللا މި އެޑެންޑާގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ޢަބްދު.  ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް

މަގުބައްތިތައް   ގޮތައް  ދިއްލޭނެ  ރޭގަނޑު  ނިވިފަ  ކުރުމަށްއެހެންކަމުން    .ބެލެހެއްޓުމަށްދުވާލު  ވޯޓް  އައުޓްސޯސް  މެންބަރުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

    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 



 
 

 

13ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 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

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

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

 ސޯސް  އައުޓް  ކުރުމަށްޓަކައި  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ ތަކަށް  މަގުބައްތި ސިޓ ގެ  ޅުދުއްފުށި  ، ދެއްވާފައިވާތ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް މެންބަރުން  05

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް

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

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.   2022  އޮގަސްޓް 17ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 64ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1443މުޙައްރަމް 19 

 2022 އޮގަސްޓް  17

 هللاއާއިޝަތު އަްބދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ.  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ :

 

 

 

 

 

 

 


