
 

   

 

1ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
  YM/2022/121ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ 66 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ގެ   ދުވަހުބުދަ    ވ   2022  އޮގަސްޓް  31ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    66  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   40:09

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 ލޮނުމަސް އުސޫލު ފާސްކުރުން.  3.1

 މަށް ބިޑް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. އާކުރު ކުލަމަށާއި  ކުރު މަސައްކަތް  މަރާމާތުގައި ހޯލު  ސ .އޯ.އެން 3.2

ބިޑުކުރުމާއި    ކުރުމަށް  ތައްޔާރު  ހޯލްއެއް  ކޮންފަރެންސް  ޖާގައިގައި  ހިންގި  އޮފ ސް  މ ރާ  ކުރިން  ފަންގިފިލާ  ވަނަ  02  ސ  އިމާރާތުގެ.އޯ.އެން  3.3

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ  .1

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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



 

   

 

2ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .5

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     66ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. އަލްފާޟިލް 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  66ކުޅުދުއްފުށި 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     66  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

ދުވަސް.   ދަބު ،    2022  އޮގަސްޓް  31،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޞަފަރު  04  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

އެޖެންޑާ ؛ އެޖެންޑާ 07 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު     09:40 ގަޑި

މަށް ބިޑް ކުރުމާއި މެދު  އާކުރު  ކުލަމަށާއި  ކުރު  މަސައްކަތް  މަރާމާތުގައި  ހޯލު  ސ .އޯ.އެން ؛  2  .ފާސްކުރުން  އުސޫލު  ލޮނުމަސް  ، 1އައިޓަމް  

  މ ރާ   ކުރިން  ފަންގިފިލާ  ވަނަ  02  އިމާރާތުގެ  ސ .އޯ.އެން:  ނަންބަރު  އެގްރިމަންޓް ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް މަޝްވަރާކޮށް މެދު ބިޑުކުރުމާއި ކުރުމަށް   ތައްޔާރު ހޯލްއެއް ކޮންފަރެންސް ޖާގައިގައި ހިންގި އޮފ ސް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނެތްކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު ބައްދަލުވުމުގެ   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ދެއްވުން އެދެން.   ކުރުމަށް ވޯޓުއެޖެންޑާ ތަރުތ ބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މި އެޖެންޑާ ފާސް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

   

 

3ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

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

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

 . ވެއެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ފާސްކުރުން. ލޮނުމަސް އުސޫލު   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

. ކުދި ފަރުމަސް ވެރިންނާއި ވަދު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތ  ލޮނުމަސް އެޅުމަށް އެދި ގިނަ އަދަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާތ 

ކަމުން މިހާރު މަސްވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމަކަށް މިކަން ވެގެން ގޮސްފައިވާތ  ލޮނުމަސް މުރަށުގައި އެޅޭނެ ގޮތެއްފަހިކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެހެން

ހިއްސާކުރެވިފައިވާނ  މެންބަރުންނާއިވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އުސޫލު  ލެވިފައިވާ  އިތުރު  އެކުލަވާ  ނުވަތަ  އިތުރެއް  އުނި  އެއްވެސް  އުސޫލަށް   .

ޅުވާ މެންބަރުންނަށް އިސްލާހެއް އޮތްކަމަށްވާނަމަ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަކޮއްލަ ދެއްވުން އެދެން. ބަހުސްގަ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފު

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މިހާރު ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ޖާގަ ދޫކުރަން މި އުސޫލުގަ ކަނޑައެޅިފަ އޮތް ޖާގައަކ  ކުޅުދުއްފުށ  އިރު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ 

ރަށަކަށްވުމާއި އެކ ގަ، ކޮންމެ ދިމާލަކުން ހުސްޖާގައެއް އޮތަސް   ރިންގުރޯޑާއި ދިމާލުން ބޭރުގަ އިންޖާގައެއް. ނިސްބަތުން މިރަށަކ  ބިން ފުރިފައޮތް 

ވަރަށް ކައިރިވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެގޮތުންހަމަ މިޖާގަވެސް ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި ފުދޭވަރަކަށް ކައިރ ގަ މި އޮންނަނ . އެޖާގަ ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި  

މަ ން. އެހެންވ އެހެންވ މަ މިހިސާބުގެ ގެތަކަށް ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ވަސްދުވުމުގެ މައްސަލައެއ  ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްކަމުގަ ފާހަގަކުރަ

ނޫނ    ކުޑަކުރެވޭނެ  ވ ހާވެސް  ދަތިތައް  ދިމާވާނެ  މިކަމުގެ ސަބަބުން  ރައްޔިތުންނަށް  އެހިސާބުގެ  ކުރެވޭއިރުގަ  އެތަނުގަ  މަސައްކަތް  އެކަން މި 

މަކި އެކަން ވާޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުނައްތާލެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ބައްޓަންވެގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަދި އެގޮތަށް  

މިހާރު ހުށައެޅިފަ އޮތް ލޮނުމަސް އެޅުމާއި ގުޅޭ އުސޫލަށް އަޅުގަނޑުގެ ކޮމެންޓެއް ނުއެއްނެތް. ހަމައެކަނި މި ގޮތްކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑުދެކެން.  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ .  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   އިރާ ދާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ ކަމަ   .ޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބޭނުންވަނ   ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  މިހެންހުންނަ އަޅުގަނޑުވެސް  ބަލާއިރުގަ  އިޤްތިސާދަށް  މިރަށުގެ  ކ  

ގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ކަންތައްތަކަކ  ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މި ކުރެވޭނެ މަގެއް ފަޖި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަން. އެގޮތުން ބަލާނަމަ ޑެޕިއުޓ ވެސް އެ ފާހަ 

އްފުށ  ސިޓ ގައި ކުރަން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަންތައްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވެން މިހެން ހުންނަ ބައެއް ކަންތައްތަކަނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުޅުދު

ކުރަން އުދަނގޫ    ހުރި ގޮތްތައް އެކުސްްޕލޯކޮށް ކުރެވޭނެގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮއްލަން. އެގޮތުން ހަމަ މި މަސައްކަތަކ 

ކުރެވޭނެ އެކިތަ  ކޮއްފައިވާކަން ކަމަކަށްވުމާއި އެކު  އަންނަން ކައުންސިލުން  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހިސާބަށް  ންތަން ބަލާ ސާރވޭކޮށް 

ގޮތުގަ    މިފުރުސަތުގަ ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އެގޮތުން ބަލާއިރުގަ އެކިއެކި ދިމަދިމާ ބަލާ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ތަކްލ ފު ކުޑަވާނެ ދިމައެއް  އަޅުގަނޑު

ން ދިމާއަކ  މި ދިމާކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އޭގެ އިތުރުން މި އުސޫލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ފާހަގަކުރެވި އި

ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތަށް  ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާއިރުމިއިންނަނ     04ނަންބަރު  ބޭނުން ބިން ހަވާލުކުރުމަށް   ދިންފަރާތުން   01ބިން ކުއްޔަށް 

 މ ގައި އަސްލު މިބުނާއެއްޗެއް އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޮޑަށް ސާފު ނުވާތ .   ގައި ވަނ  ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.  2020ޖެނުއަރ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކައަށް އަދި އަޙުމަދު އެ ފާހަގަކުރި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއ ދުކުރަން. ޑެޕިއުޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އަނެއް ކަމަކ  ކުޅުދުއްފުށ  އިޤްތިސާދަށް    .މޭޔަރ އެ ފާހަގަކުރި ފަދައިން ރައްޔިތުން ތަކަކަށް އުނދަގޫ ވާނެ ހާލަތްތަކެއް ދިމާވެދާނެ މިކަމުގެ ތެރޭގަ

ން ޑު ނަފާއެއް މ ގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ މަސައްކަތަކ  ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުން. މި ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުން. މިހާރު  މިރަށަކ  ބި އެންމެ ބޮ

ރުވެސް މިހާ  އިޤްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ނަފައެއް މިވަގުތުވެސް މިރަށަށް ވަންނަ އެއް ދިމާލަކ  މަސްވެރިކަން. ފުރިފައޮތް ރަށެއް ކަމުގައިވިޔަސް  
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ސާޅ ހަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު އެބައުޅޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް މަހެއް ގެނެސްފަ އެބޭފުޅުންނަށް ވިއްކޭނެ މަސްވެރިކަން ކުރާ  ފަރުމިރަށުގައި  

އެދުމާއި އެކ ގަ އެބޭފުޅުންނަށް    އުކާލަން އޭގެ ހަމަ އަގު ނުލިބި. ދެން ވަރަށް ގިނަ ފަރުމަސްވެރިންގެގޮތެއް ނެތިގެން އެބަޖެހޭ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ  

އެކަން ކުރުމަށް ލޮނު އެޅޭނެ މަގެއް ފެނިގެން އެބޭފުޅުންގެ ރަކުއެސްޓްތަކާއި އެކ ގަ ކައުންސިލުން މިވަނ  މިކަމަށް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް  

 ހިމާޔަށް ކޮއްގެން ކުޅުދުއްފުޓަށް މިވ  ގެއްލުން އަދިވެސް މަގެއް ދައްކަންވެގެން ހުށައަޅާފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ރާއްޖޭގަ މިއަރު

މިއަރުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލައިގެން ވަކި ޓްވަރިޒަމަށް ވ  ފައިދާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. މިއުޅެނ  ފޫ ނުބެއްދިގެން. އެކަމަކު 

މިތަނަށް ގެންޓަކު އަންނަތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފަނޭ. މިހާރުވެސް މިފެންނަނ  މިއަރުގެ  މިއަރު ވިއްކައިގެން މިއަރުގެ ފޮޓޯދައްކައިގެން އިތުރަކަށް 

ހިފައިގެން ދާތަން.  ނަފާ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއި އޭގެ ދުރުންގެ ގައުމުތަކުން އައިސް ދާ އަޅާލައިގެން މިއަރުތައް ހިފައިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތެރެއިން  

މިހާރު އެމަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމާއި އެކު މިރަށު މ ހުނަށް އަލުން މިޖެހުނ  ބެލެހެއްޓި ބަޔަކ  ލޭނު މަސްވެރިން.  މ ގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު  

ބަ ދިހަ  ބުނާ ނަމަ  ގާތްގަނޑަކަށް  އޭގެ  ވިއްކައިގެން  ލޮނު އަޅައިގެން  އެ  ބައްދަލުކޮއްގެން  ކުރަން.  ބަދަލު  މި މަސައްކަތް  އިކުޅެއް ފުރުމަހަށް 

އޭގެ ނަފާ ނުލިބޭއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ . ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދު ކުރެވޭ މިހާރު ޖާގައޮތް ވަރަށް މިތަނުން މަސައްކަތް   އެއްބައިވެސް

ށް. ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގެއް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭން. އަދިހަމަ އެއާއިއެކު މަސް ކެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ ގޮތަކަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި  މެންބަރުންނަށް  އެދިވަޑައިގަތް  ފުރުސަތައް  ފުރުސަތުގަ  ފުރަތަމަ  ބަހުސްގެ  އާދެ  ދަޢޫދު.  މުޙައްމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ވަނ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެންކަމުން ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

ގަ ނެތެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތަށް އިތުރަށް ދިރުވާ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް އައ  މިރަށު 

ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ލޮނުމަސް ވެރިކަމަކ  މ ގެ ކުރިން މިރަށުގަ  މޭޔަރު  ނުމަށް ވައުދުވަމުން. ޑެފިއުޓ އާލާކުރުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް ދި

ދާތަކެއް ވަރަށް ގިނައިން ކޮއްއުޅުނު މަސައްކަތެއް. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ސ ދާ ގޮތުންނާއި ނުސ ދާ ގޮތުން ރަށުގެ އިޤްތިސާދަށް ވަރަށް ގިނަ ފައި

މިރަށް މިހާރު ފުރިފަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިމަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން    ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  މޭޔަރ   ސައްކަތެއް. ދެން ޑެފިއުޓ ލިބެމުންއައި މަ

ކަމަކަށްވާ ދިރުވުމަކ ވެސް މުހިންމުކަމެއް  ހާރު  ތ  މި އެ ހިސާބުގެ މ ހުންނަށް އުދަނގޫވުމަކ  އެކަށ ގެންވާކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި މަސައްކަތް 

ލަން. އަދި  މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮއްފައި އޮތްތަނުން ލޮނުމަސްވެރިކަށް ބިން ދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާ 

ނަވާގޮތައް އިސްލާހުކުރަން ވަނަ ނަންބަރުގަ އޮތް ލިޔުންކޮޅު މިދަން   04ނުކުތާ  ހަމަ އެއާއިއެކު ކުރިން ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ފާހަގަކުރެއްވި  



 

   

 

6ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

އްވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާލަން. ބިން ހަވާލުކުރާނ  ލޮނުމަސް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެދޭ ތަރުތ ބުން ބިން ދޫކުރުމަށް. އެގޮތައް އިސްލާހުކޮށް ދެ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ހަމަޖައްސާފާއިން ޖާގައަކ  ކުރިން   ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އޮތ  އަޅުގަނޑުމެން ލޮނުމަސް އެޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު 

އެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ދެވޭނެ ޖާގައެއް ގޮތުގަ.   އާއްމު ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރި، ލޮނުމަސް އެޅުމާއި މަސް ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ޖާގަ ފުރަތަމަ ލޮނުމަސް   03ޖާހައެއް. އެހެންވ މަ ފަސްޖާގަ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ    05އެގޮތުން މިހާރު ފާހަގަކޮއްފައި މިވާ ޗާޓްގަ މިވަނ   

ގުރުއަތަކަށް  ޖާގައަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ    03 ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަށް  ޖާގައިގެ ގޮތުގަ އުސޫލުގެ ތެރޭގަ ފާހަގަކޮއްފަ  03އެޅުމަށް ހާއްސަކޮއްފަ އެ  

އެ އުސޫލު އިސްލާހު ކުރަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ލިބޭނެ  އެޖާގަ  އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން .  ން ގޮސްގެން  ޕޮއިންޓް ޢާޠިފާ  ލާތަރުތ ބުން   ހަތަރުވަން 

ފަރާތުން ލާކަމުގައިވާނަމަ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެތަނުން އެއް   03ފަރާތުން ނުވަތަ    02އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކުރަން ކަނޑައެޅިދާނެ. މިސާލަކަށް  

ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ގައިވާނަމަ ފަރާތުންވެސް އެކްސެސް ވެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންކަމުން އެލާ ތަރުތ ބަށް ބަލާފޮކަމު  03ބިމެއް މި އިންނަނ  

ބިމަށްވުރެއް ގިނަ   03އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވާނ  އެބިން ނަގަން. އެހެންވާމަ ލާ ތަރުތ ބަކުން ބިން ޗޫސްކުރަން ދެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެން  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ވެއްޖެނަމަ ގުރުއަތަކަށް ދާންޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިސްލާހު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިމުނު އިރު އުސޫލަށް ހުށައަޅާފަ މިވަނ  އެންމެ އިސްލާހެއް އެއ  هللا. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

އެ ވިދާއެޅުވި ލިޔެދެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން އަޙުމަދު  ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހު. މި އިސްލާހު އިދާރ  ގޮތުން  هللا ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު އަބްދު 

ހަތަރުވަނަ ފޮއިންޓަކ  ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް   ގޮތަށް. އުސޫލެއްގަ ހިމަނާ ކަމަކަށްވާތ  އަކުރުން އަކުރަށް އިންނަން ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ . 

ހަގަކޮއްލާނަން. މުއްދަތު އާކުރުން މި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ފޮއިންޓެއް. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވާ އެއްކަމެއް އުސޫލުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާ 

މަށް އިސްލާހެއް އިންނަ ފޮއިންޓް. މުއްދަތު ހަމަވުމުން މުއްދަތު އައު ކޮއްދޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު އުސޫލުގަ މިއޮތ . ދެން އެއްވެސް މެންބަރަކު މިކަ

އަބަދުވެސް އެއް ބަޔަކަށް އެފުރުސަތު ފަހިވެފަ    ގަނޑި ގަބޫލުކުރަން.ހުށައަޅުވާފައެއް ނުވޭ. މިއ  ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ފޮއިންޓެއްކަމަށް އަޅު

ހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ގޮތެއް މިއަކ . އެހެންކަމުން ލިބޭ ފަރާތައް މުއްދަތު އައިކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އައުކޮއްދޭން ޖެހޭ ކަ 

ފޮއިންޓަށް ވިސްނާލުން ރަނގަޅުހެން އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ . އެހެންވ މަ އަޙުމަދުގެ ހުށައެޅުން މިހާރު އުސޫލުގަ ބަޔާންކޮއްފަ މިއޮތ . އެހެންވ މަ މި  

ޖާގައިގެ    05  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން ރަނގަޅުނޫކަމުގައިވާނަމަ ފާހަގަކޮއްލަ ދެއްވުން އެދެން. އަހުމަދުގެ ހުށައެޅުމަކ  މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވުރެ ގިނަވާކަމަށްވާނަމަ ސްލޮޓްތައް   03ނުމަސް އެޅުމަށް ޖޭކުރާ ޖާގައަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަށްތަކުގެ އަދަދު  ޖާގަ ދޫކުރުމަށާއި ލޮ   03ތެރެއިން  

އަދި   ހަވާލުކުރުން  ބިންތައް  ގުރު  03ގުރުއަތުލައިގެން  ނަންބަރުތައް  ސްލޮޓް  މި ލައިގެން  އަތުވިޔަސް  އަޅަގަނޑަށް  ތޯ  ރަނގަޅަށް  ދިނުން. 

މަ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން މެދުކަނޑާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނ  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ ދަންނަވާލެވުނ . އެހެންވ 



 

   

 

7ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

އެހެންކަމުން މިހާ ހިސާބުން ބައްދަލުވުން މެދު ކަނޑާލ     ފައްސޭހަވާނެ ކަމަށް ފެންނާތ .    އުސޫލަށް ގެންނަން ހުރި އިސްލާހުތަށް ފައިނަލް ކޮއްލަން

 ދި އިސްލާހު ތަކާއި އެކު ދެން ބައްދަލުން ފަށާނ .  އަ

ފެށުނ .    66މިހާހިސާބުން އަނެއްކައިވެސް   އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމުގަ އޭރުގަ ތިބި ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު 

 ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތު ނިމި ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު  ގައިވާ ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ   01ހަސާބަކ  އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެންނަން. މި   08ވަނަ ނަންބަރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހު އަދި އޭގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވުނު    04ފާހަގަކުރެއްވި  هللا އަބްދު

އުސޫލުގައި ހިމަނާ ގޮތައް މަކަށް ގޮސް މިހާރު އެ އިސްލާހުތައް އެކުލަވާލެވި  އުސޫލަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު

 ތައްޔާރު ކުރެވިފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެދެން ސެކެރަޓަރ  ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން އިސްލާހުތައް ދަންނަވާލަ ދިނުމަށް.  

 އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   ސެކެރޓަރ  ޖެނެރަލް 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނިވި ގޮތައް އިސްލާހު ކުރުން.    04ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  

އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  ދަށުން ބިން ދޫކުރެވޭނ  ކައުންސިލުން ލޮނުމަސް އެޅުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ހ( މި އުސޫލުގެ)

  .ގުރުއަތަކުންނެވެ  ނެގޭ

  ރުން. ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރު 

ބިން  ހ() ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ބިމެއްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  )  މި  މުއްދަތު  އިޙްތިޔާރ01ުދޫކޮށްފައިވާ  ކުރުމުގެ  އިތުރު  އަހަރަށް   )  

އެކަމަށް   މަސް ކުރިން  02އިތުރުކުރެވޭނ  ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ    މުއްދަތު  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގޮތުގެ މަތިން ބިމުގެ

   އެދި ހުށައަޅައިފިނަމައެވެ. 

ބިން  ށ() މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ  ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގެ  ތަކެތި    މި އުސޫލުގެ  ހިފިފަރާތުގެ  ގެންދިއުމުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    15ކުއްޔަށް 

 ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނުގެންގޮސްފިނަމަ އެހިސާބުން އެއ  ބިން ކުއްޔަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ބިމުގައި  15ދެވޭނެއެވެ.    ފުރުޞަތު

  އިހްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ބޭނުންގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ދޫކުރި ފަރާތުގެ ތަކެތިކަމަށް ބަލައި އެތަކައްޗާމެދު ބިން ދޫކުރިފަރާތުން

 ން އިތުރުކުރު   )ޅ(   ވަނަ މާއްދާއަށް (  9) 

އުތުރު ފަރަތާއި ދެކުނަށް އޮންނަ ބިމުގެ ދެކުނު ފަރާތާއި ހުރިހާ   މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ އެންމެ އުތުރުން އޮންނަ ބިމުގެ  ޅ()

  ބައްދާފައެވެ. ބިއްގަޑެއް ޖަހައި ފޫޓް އުސްމިނުގެ  08ހުޅަނގު ފަރާތް ހުންނަންވާނ   ބިމެއްގެ

 

 



 

   

 

8ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ން އިސްލާހުތަކާއި ޝުކުރިއްޔާ ސެކެރޓަރ  ޖެނެރަލް. މިހާރު އުސޫލަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކަށް އިތުރަށް ބަހުސްގެ އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަ

މެ އެއްވެސް  ފުރުސަތައް  ބަހުސްގެ  ދެއްވުމަށް.  ފާހަގަކޮއްލަ  މަރުހަލާގަ  ބަހުސްގެ  އޮތްކަމަށްވާނަމަ  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  އުސޫލަށް  ންބަރަކު  އެކ  

ޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓަށް އަހަން ދެން އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހުތަކާއި އެކު އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ނުވާތ   

ގެނެވުނު   ގަސްތުކުރަނ . އެއ  އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތ  ކަމުގައި އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލު ކުރަނ . އެހެންކަމުން މިހާރު ލޮނުމަސް އެޅުމުގެ އުސޫލަށް

ވަނަ މާއްދާގެ    09ދި )ށ( އަށް ގެނެވުމު އިސްލާހާއި  މާއްދާގެ )ހ( އަ  08ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގެނެވުމު އިސްލާހާއި    04އިސްލާހުތަކާއިއެކ   

   ދެއްވުން އެދެން.  މި އިސްލާހުތައް ހިމަނައިގެން އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް )ޅ( އިތުރުކުރުން. 

 ދެއްވިގޮތް   ވޯޓް   މެންބަރުން 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

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

 ތަކާއި އެކު ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ މެންަބރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހު 06 
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 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކުރުމާއި   ބިޑް   އާކުރުމަށް   ކުލަ   ކުރުމަށާއި   މަސައްކަތް   މަރާމާތު   ހޯލުގައި   ސ  . އޯ . އެން  •

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހާއްސަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި މައްސަލަ މިއޮތް ސަބަބަކ  އެން.އޯ.ސ  ހޯލްގެ ކުލަ ވަރަށް ބާވެ ހަޑިވެގެން ގޮސްފާ ވުމާއި އެކު މިހާރު ވަކިން  

އިވެންޓްތަކަ ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަން ގޮތެއްގަ  މަރާމާތުތައްކުރުމަށް  ހުރި  ކުރެވެން  މިވަގުތު  ހޯލަކަށްވާތ ،  ޖެހޭ  ބޭނުންކުރަން  ށްވެސް 

އިން ހަރަދަކ    ޒ ނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި. އެހެންކަމުން އިކޮނިމިކް ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮއްފަ މި އޮތ  މަރާމާތުތަކަށް ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮއްފައި  

 ޕްރޮޖެކްޓުން  އެކްސްޕެންޝަން އޮފ ސްއިކޮނޮމިކް ސެކްޝަނުން ލަފާ ދެއްވައި ކޯޑަކ  . އަދި މި ހަރަދު ނެގުމަށް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 02

. މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައި ގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަން ފުރުސަތު  ހަރަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ރުފިޔާގެ  ާބކ ވާ

 ހުޅުވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ރިޔާސަތުން ހުށައަޅުއްވާފައި މިވާ ފަދައިން އެން.އޯ.ސ  ހޯލް މިހާރު މިވަނ  މަރާމާތަކަށް ޭބނުންވެފަ. ވ ހާވެސް  

ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތެއްވުމަކ  ހޯލް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށާއި ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިވެންޓްތަކަށް ގިނައިން އަވަހަކަށް މަރާމާތު  

  2  ބޭނުން ކުރާ ހޯލެއް ކަމަށްވާތ  ކައުންސިލަށްވެސް ވެގެންދާނެ ފައްސޭހައެއް ކަމަށް ެބލެވޭ. ރިޔާސަތުން ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް 

 ޖެޓެއް، މި ަބޖެޓް އޮފ ސް އެކުސްޕެންޝަން ކޯޑުން ނެގުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ރުފިޔާގެ ަބލައްކަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް މެންަބރަކު ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތ 

ކުރުމަށް   މަސައްކަތް  މި  މައްސަލައަށް  މިވާ  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  އެކުސްފެންޝަނަށް   02މިހާރު  އޮފ ސް  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  ލައްކަ 

ގެ ތެރެއިން ނެގުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ ތާއ ދުވެސް ލިިބވަޑައިގެންފައިވާތ ، މިގޮތައް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓު

 ދެއްވުން އެދެން.  ވޯޓް
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:   ފެންނަކަމަށް 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ   .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކު .5

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

 އެކްސްެޕންޝަން   އޮފ ސް  އާކުރުމަށް  ކުލަ   ކުރުމަށާއި  މަސައްކަތް  މަރާމާތު  ހޯލުގައި  ސ .އޯ.އެން  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  06

 .   ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ   ލައްކަ  2 ހަރަދުކުރުމަށް ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ ބާކ ވާ  ްޕރޮޖެކްޓުން

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހޯލްއެއް   ކޮންފަރެންސް   ޖާގައިގައި   ހިންގި   އޮފ ސް   މ ރާ   ކުރިން   ފަންގިފިލާ   ވަނަ   02  އިމާރާތުގެ   ސ  . އޯ . އެން  •

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ބިޑުކުރުމާއި   ކުރުމަށް   ތައްޔާރު 
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މައުލޫމާތު ޝ ޓްވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މިހާރުވާނ  ހިއްސާ ކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަމި   ތް ކޮންފަރެސް ހޯލްގެ މަސައްކަތުގެ 

ޖެޓް ރުފިޔާކަމަށް އަދި މި ބަ  650،000ބަޖެޓަކ     ފާހަގަކޮއްފަ މިވާކުރުމަށްޓަކައި އަންދާޒާ ކުރާ ބައްޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ އިކޮނޮމިކް ސެކްޝަނުން  

ަބއި. އެއ  ކުރ ގަ ާބކ  ށް ކަނޑައެޅި ަބޖެޓުގެ  އެކްސްޕެންޝަނަ  އޮފ ސްނެގިދާނެ ކޯޑެއްކަމަށް ފައިނޭސް ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮއްދެއްވާފަ އޮތ   

 އެޖެންޑާގަ   މިހުރުމުން.  ލައްކަ ރުފިޔާ ނެގުމުންވެސް މިވަރުގެ އަދަދެއް ނެގޭވަރަށް މި ަބޖެޓުގައި ާބކ     02އަޅުގަނޑުމެން    އަށްއެޖެންޑާ

މި އެޖެންޑާގަ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ އެއްވެސް   .ހުޅުވާލަން  ފުރުސަތު  މެންަބރުންނަން  ޭބނުންފުޅުވާ  ަބއިވެރިވަޑައިގަންނަވަން   ަބހުސްގަ

އެއްފަހަރު އިތުރުކަމެއް   އަދިމެންަބރަކު ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

ހެދުމަށާއި  ހޯލް  ކޮންފަރެންސް  ފާސްމިކުރަނ   އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  އެދެން.  ދެއްވުން  ފާހަގަކޮއްލަ  އޮތްކަމަށްވާނަމަ  ފާހަގަކޮއްލަން 

 މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް ކޮންފަރެންސް ހޯލް ހެދުމަށްދާ ަބޖެޓު ކަނޑައަޅާ، އެަބޖެޓް ޖަގާނެ ކޯޑެއް ކަނޑައެޅުން. އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން

މައްސަލަތަކަށް.   ގެނެވޭނެ  ހަމަ  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުތައް  ަބހުސްގަ ކުދިކުދި  ރިޔާޔަތްކޮށް  އެކަމަށް  އެހެންވ މަ 

ފާހަގަކޮއްފައިވާނ    ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގަ  ަބޖެޓެއްގެ  މިކަމުގެ  އެދެން.  އޮފ ސް    650،000ފާހަގަކޮއްލަދެއްވުން  ރުފިޔާ 

 ސްޕްނެޝަނަށް ކަނޑައެޅި ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން. އެކު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

 ޖާގައިގައި  ހިންގި  އޮފ ސް  މ ރާ  ކުރިން  ފަންގިފިލާ  ވަނަ  02  އިމާރާތުގެ  ސ  .އޯ.އެންވަނަ ނަންބަރުގެ މިއިން    03އެޖެންޑާގެ  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

މިހާރު މިރަށުގަ އެކިކަހަލަ ހަފްލާތައް ވިގެން ދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއ   ކުރެ   ތައްޔާރު  ހޯލްއެއް  ކޮންފަރެންސް

ދު މަދުވުމަކ  ބައެއް ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމެއްކަން  ބޭއްވުމަށް އަދި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހުރި ހޯލްތަކުގެ އަދަ

ކުރުމަށް   ތަރައްޤ   މިހޯލް  ގޮތައް  ހުށައެޅުއްވި  ރިޔާސަތުން  އެހެންވ މާ  ފާހަގަކޮއްލަން.  ބަޖެޓެއް    650،000އަޅުގަނޑު   އޮފ ސް ރުފިޔާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ތާއ ދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ހަރަދު  ންތެރެއި  ބަޖެޓުގެ  ބާކ ވާ   ްޕރޮޖެކްޓުން  އެކްސްެޕންޝަން

 މޭޔަރ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 އޮފ ސް   މ ރާ   ކުރިން  ފަންގިފިލާ   ވަނަ  02  އިމާރާތުގެ  ސ .އޯ.އެން  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. މިހާ ހިސާބުން ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ ޝުކުރިއްޔާ  

 އެކްސްެޕންޝަން  އޮފ ސްރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ، އެ ފައިސާ    650،000ފަންގި ފިލާގައި ކޮންފަރެންސް ހޯލެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް    ހިންގި

   ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި ކޯޑްގެ ތެރެއިން ނެގުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.

 



 

   

 

12ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްވިގޮތް   ވޯޓް   ބަރުން މެން 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 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

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

 ކުރުމަށް   ތައްޔާރު  ހޯލްއެއް  ކޮންފަރެންސް  ފަންގިފިލާގައި  ވަނަ  02  އިމާރާތުގެ  ސ .އޯ.އެން  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   06

 ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ   650،000  ހަރަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  ބާކ ވާ   ްޕރޮޖެކްޓުން  އެކްސްެޕންޝަން  އޮފ ސް

 .  ނިންމެވިއެވެ

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

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.   2022  އޮގަސްޓް 31ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 66ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444ޞަފަރު 04 

 2022 އޮގަސްޓް  10

 

 هللاއާއިޝަތު އަްބދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ.  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ :

 


