
 

 
 

 

1ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/29ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   80ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ   ވ   2022  ޑިސެންބަރ  07ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    80  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ކުރާ ޖަލްސާ ކައުންސިލްގެ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  06:10

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 މެދު ކަނޑައެޅުމާއި ބިން  ކުރުމަށް  ކަލެކްޓް ޕްލާސްޓިކް  ވާފަދައިން  އެއްބަސްވުމުގައި ވެވިފައިވާ  ދެމެދު މޯޕާއާއި ކައުންސިލާއި 3.1

 . ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 

  މަޝްވަރާކޮށް މެދު ކުރުމާއި  އިތުރު ބިން ވާތ  އެދިފައިވާ ދިނުމަށް  އިތުރުކޮށް ބިން ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަށް ފަޔަރ  އެފް.ޑ .އެން.އެމް  3.2

 . ންމުންނި ގޮތެއް

  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސާފުކޮށް ދަތުރުހިޔާ  އަދި  ގޮނޑުދޮށް  ސަރަހައްދު އޮޑިއެހެލާ  ، މަސްމާރުކޭޓްތައް ، ފަޅުތެރެ  ބަނދަރު ކުޅުދުއްފުށ  3.3

  .ކަނޑައެޅުން  ސ ލިންގް ބަޖެޓް ބިޑްގެ ނިންމުމާއި  ގޮތެއް  ސޯސްކުރުމާމެދު އައުޓް

  ބަޖެޓް ފާސްކޮށް  ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ހެދުމުގެ  ކަވަރު-ޑަސްބިން ގަތުމަށާއި  ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިޖްތިމާޢ  3.4

  .ކަނޑައެޅުން

 .ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް މަޝްވަރާކޮށް  މެދު ކުރުމާއި  އައުޓްސޯސް މެއިންޓެއިންކުރުމަށް ސާފުކޮށް  ސްވިމިންޓުރެކް 3.5

  ، ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރު 266/266/2016/29(AGR) ވެފައިވާ   ދެމެދު ކައުންސިލާ ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ކޮލެޖާއި  ވިލާ 3.6

  ޢަމަލުކުރާނެ  ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން  އެކަމަށް ، ހުށައެޅުމާއި އެދި  ފުރުސަތުތަކަށް   ސްކޯލަރޝިްޕ ލިބޭ  ކައުންސިލަށް  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ 

 . ންފާސްކުރު ޤަވާއިދު

  ތަޢާރަފް  ޓްރާންފަރ  އިންޓަނެޓް ބަދަލުގައި ޗެކްގެ ތެރެއިން  ޑިޖިޓަލައިޒްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްގެ ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   3.7

 . ކަނޑައެޅުން  މުވައްޒަފުން ދޭނެ  ރޯލް  އޮތަރައިޒޭޝަން ޓްރާންސްފަރ އިންޓަނެޓް ، ކުރުމަށްޓަކައި

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 



 

 
 

 

2ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

        ޢާޠިފް މުޙައްމަދު ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ކު .1

 هللاއަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް   .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     80ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

       . ޢާޠިފް މުޙައްމަދު

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 80ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل  رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     80 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

،    2022  ޑިސެންބަރ   07،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޖުމާދުލްއޫލާ   13  މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން   ރ ތިގަސް ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

. 05 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    10:06 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

އަދި    ހުންނެވ    މަޖ ދާ  އާމިނަތު  މެންބަރ   ކައުންސިލް  ޗުއްޓިގައި  ރަސްމ   އަހަރ   ހުންނެވ   ހުންނެވ   އަޙުމަދު  ޢަލ   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ  

  ކައުންސިލާއި  ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އެހެންކަމުން ބައްދަލުވުމުގެ ފޯރަމް ހަމަވާތ  ބައްދަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން.    އިންޑިއާގައި. ދަތުރުފުޅެއްގައި  

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ކަނޑައެޅުމާއި  ބިން   ކުރުމަށް  ކަލެކްޓް   ޕްލާސްޓިކް  ވާފަދައިން  އެއްބަސްވުމުގައި  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު  މޯޕާއާއި



 

 
 

 

3ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

  އިތުރު   ބިން  ވާތ   އެދިފައިވާ   ދިނުމަށް  އިތުރުކޮށް  ބިން  ބޭނުންވާ   ސްޓޭޝަނަށް  ފަޔަރ   އެފް.ޑ .އެން.އެމް  ، ދ 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ނިންމުން

  އޮޑިއެހެލާ   ، މަސްމާރުކޭޓްތައް  ، ފަޅުތެރެ  ބަނދަރު  ކުޅުދުއްފުށ   ކަ  ، 3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  .   ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ކުރުމާއި

  ބަޖެޓް   ބިޑްގެ   ނިންމުމާއި  ގޮތެއް  ސޯސްކުރުމާމެދު  އައުޓް   މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ   ސާފުކޮށް   ދަތުރުހިޔާ  އަދި  ގޮނޑުދޮށް   ސަރަހައްދު 

  ހެދުމުގެ   ކަވަރު - ޑަސްބިން  ގަތުމަށާއި  ޑަސްބިން   ބެހެއްޓުމަށް   ސަރަޙައްދުތަކުގައި   އިޖްތިމާޢ    ، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ކަނޑައެޅުން  ސ ލިންގް 

  އައުޓްސޯސް  މެއިންޓެއިންކުރުމަށް   ސާފުކޮށް  ސްވިމިންޓުރެކް،  5އެޖެންޑާ އައިޓަމް     .ކަނޑައެޅުން  ބަޖެޓް  ފާސްކޮށް  ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު

  ވެފައިވާ   ދެމެދު  ކައުންސިލާ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ކޮލެޖާއި  ވިލާ  ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ކަނޑައެޅުން  ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ކުރުމާއި

(AGR)266/266/2016/29  ުފުރުސަތުތަކަށް   ސްކޯލަރޝިްޕ  ލިބޭ   ކައުންސިލަށް   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ   ނަންބަރ  

  ކައުންސިލްގެ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ ،  7އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ން ފާސްކުރު  ޤަވާއިދު  ޢަމަލުކުރާނެ  ހޮވުމުގައި  މުވައްޒަފުން  އެކަމަށް  ، ހުށައެޅުމާއި  އެދި

  ޓްރާންސްފަރ   އިންޓަނެޓް   ، ކުރުމަށްޓަކައި   ތަޢާރަފް  ޓްރާންފަރ   އިންޓަނެޓް   ބަދަލުގައި  ޗެކްގެ  ތެރެއިން  ޑިޖިޓަލައިޒްކުމުގެ   މަސައްކަތްތައް

 ކެނޮޕ އެއް   ޖިމް  އައުޓްޑޯ  ސްޓޭޑިއަމްގައި  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ ،  8އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ކަނޑައެޅުން  މުވައްޒަފުން  ދޭނެ  ރޯލް  އޮތަރައިޒޭޝަން

   . ފާސްކުރުން ބަޖެޓް މަސައްކަތަށް ހެދުމުގެ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކަން ފާހަގަކޮއްލަ  މިހާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރުކު ހުރިނަމަ އެ އެޖެންޑާ

އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާ މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެޖެންޑާ  ދިނުން އެދެން. 

 ސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. ފާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 



 

 
 

 

4ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    80ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަރުން    04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބިން   ކުރުމަށް   ކަލެކްޓް   ޕްލާސްޓިކް   ވާފަދައިން   އެއްބަސްވުމުގައި  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު   މޯޕާއާއި   ކައުންސިލާއި  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކަނޑައެޅުމާއި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ނުވަތަ   ްޕލާސްޓިކް  ކުޅުދުއްފުށިން  ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެކ   މެންބަރުންނަށްވެސް  މޯޕާއާއި  މަދުކުރުމަށްޓަކައި  ބޮޓަލްސް  ފްލެޓް 

ރެއިން ސިޓ  ކައުންސިލުން މިވަނ  އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފަ ކުޅުދުއްފުށިން ްޕލާސްޓިކް ފުޅިތައް ކަލެކްޓުކޮށް ރަށުން ބޭރުކުރުމަށް. އަދި އޭގެތެ

ލެކްޓްކޮއްފައި ފުޅިތައް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ދެއްކުމަކ . އެގޮތުން އެޖެންޑާ ކައުންސިލުން އެކަމަށް އެހ ތެރިވުމަށް ކޮއްދޭން ޖެހޭކަމަކަށް ފުޅިތައް ކަ

 ކުރެވިފަ މިވަނ  މިއަދުގެ އެޖެންޑާ. މިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރުސަތު      ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ބައްދަލުވުމެއް   03. މޯލްޑިވުސް އޯޝަންސް ްޕލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މޯާޕ އަދި ސިޓ  ކައުންސިލް މ ގެ ކުރިންވާނ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އި ވޭސްޓް މޭނޭޖްމެންޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ްޕލާސްޓިކް ބާއްވާފަ. ޖުލައިމަސް ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުން ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގަ 

އަ ސެރިގޭޝަން  ވޭސްޓް  މި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  މޯާޕގެ  ދިޔަ.  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެދު  ގޮތްތަކާއި  މަދުކުރެވޭ  ދި  ކޮތަޅު 

އަ މ   ފާހަގަކޮއްލަން.  އަޅުގަނޑު  ހިމެނޭކަން  ދ ފައޮތް  ޅުގަނޑުމެންރ ސައިކަލިންވެސް  އިސްކަމެއް  ވަރަށް  ްޕލެއިންގަވެސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގެ 

އިތުރުން މޯޕާއަކ   މަސައްކަތަކަށްވުމާއިއެކު މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮއްދިނުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. އަދި އޭގެ  

ްޕލާސްޓިކް މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވުންތަކެއްވެސް ބޮޑަށް ކަނޑުގަ ހުންނަ ްޕލާސްޓިކް އަދި އެ  

ޓަނުގެ    40މަސައްކަތުން އަހަރަކު  އޮންނަ ބައެއްކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެންވުމާއި އެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި މޯާޕގެ  



 

 
 

 

5ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

  ރ ސައިކަލް ކުރުމަށް ބޭރުކުރެވޭ. ކުޅުދުއްފުށި ކަހަލަ ބޮޑު އާބާދ އެއް މި މަސައްކަތަށް އެޑްވާ އެޑްވުމަކ  އަދި މުޅިރާއްޖެއިންވެސް ްޕލާސްޓިކް އެބަ

 ގޮތުގަ އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތަނެއްގެްޕލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް އެޅޭ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން.  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކުނިކޮށިން ޖާގައެއް ދިނުމަކ  މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

 ފުރުސަތު      ދެވަނަ 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

އާއއެކު މި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ކުޅުދުއްފުށިފަދަ ރަށަކުން ްޕލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދ މޯާޕ  

ނެއް ދައްކާލުން. ދެން ވެވިފައިވާ އެސްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައިމިވާ ކަމަކ  އެބޭފުޅުން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށިގެންވާ ތަ

ވުރެ ކުނިކޮށި  އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ކުނި މިވަގުތުވެސް ބޭނުންކުރަމުން މިދަނ  ކުނިކޮށ ގަ، އެހެން ވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާމުން އެހެންތަނަކަށް ދިޔުމަށް

ސަރަހައްދެއް   ކޮންމެވެސް  ގޮތަތެރެއިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ޑޭވިޑްވެސް  ހާއްސަކޮއްލެވިއްޖެނަމަ  ހަމަ މިކަމަށް  އަޅުގަނޑުވެސް  ރަނގަޅުވާނެކަން  ށް 

 ޑޭވިޑްގެ ވާހަކައަށް ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މުޅި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަކ   އޮތް  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  އާދެ  މުހައްމަދު.  ރިޟްވާން  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ޝުކުރިއްޔާ 

ސް ގަލް ޔޫސް ްޕލާސްޓިކަކ . މިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް މިވަނ  އަދި އެއްވެންސި  ހަގ ގަތުގަދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ދިމާވެފައޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް  

ގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ތަންކަމަށްވާ ކަނޑު ހިއްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އާންމުދަނ  އަދި އަޅުގަނޑުމެން   އަދިވެސް މިވަނ  ނުހޯދިފަ. ރަށަކަށް  

ކުރާ އެކައްޗަކ  ސިންގަލް ޔޫސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަންނަ އާންމުދަނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއެއްޗެހި ހަލާކުވެގެން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ

 މުހިންމު ްޕލާސްޓިކް. އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށިން ސިންގަލް ޔޫސް ްޕލާސްޓިކް މަދު ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ހޯދުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތް   މި  އެކު  އެއާއި  ހަމަ  ފާހަގަކޮއްލަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެކު    އަޅުގަނޑުމެންނަށްކަމެއްކަން  މޯޕާއާއި  ކުރެވޭނެގޮތެއް  ފައްސޭހައިން 

ވަނ  އެބޭފުޅުންގެ ހަމަޖެހިންގެ މިދަނ . އެބޭފުޅުން ކުޅުދުއްފުށ ގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުން ސިންގަލް ޔޫސް ްޕލާސްޓިކް ކަލެއްޓުކުރާގޮތައް ހަމަޖެހިފަ މި 

ބޭރު މިތަކެތި  ކުޅުދުއްފުށިން  ހަރަދުގަ  މޯާޕގެ  އެއާއިއެކު  އަދި  ހަމައެކަނި ހަރަދުގަ.  ކަމަކ   ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަނ .  ކުރާގޮތައް 

ފޫޓް ވަރުގެ ޖާގައެއް އަޅުގަނޑުމެން   10ފޫޓް    20ކަލެއްޓްކުރުމަށްފަހު ްޕލާސްޓިކް ސްޓޯރުކޮއްފަ ބަހައްޓާނެ ޖާގައެއް ދެއްކުން. ގާތްގަނޑަކަށް  

ގެ އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ހަމައެކަނި އެހެންކަމުން މިއަދު މިޖެހެނ  ދައްކަން އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި.  

ންބަރ ރިޟްވާން  ހުށައެޅުންކަމުގައި މިވަނ  ކުނިކޮށި ތެރެއިން ޖާގައެއް ދެއްކުމަށް ކައުންސިލް ތަނެއްގެ ގޮތުގަ. ހަމަ މިހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެ
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މާއިއެކު އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނ . ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ  މުހައްމަދުގެ ތާއ ދުކުރައްވާފައިވު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

  ކަލެކްޓް   ްޕލާސްޓިކް  ވާފަދައިން   އެއްބަސްވުމުގައި  ވެވިފައިވާ   ދެމެދު   މޯޕާއާއި  ކައުންސިލާއި   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

  .ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ދެއްކުމަށް  ޖާގައެއް ކުނިކޮށިތެރެއިން   ކުރުމަށް

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އިތުރު   ބިން   ވާތ    އެދިފައިވާ   ދިނުމަށް   އިތުރުކޮށް   ބިން   ބޭނުންވާ   ސްޓޭޝަނަށް   ފަޔަރ   އެފް .ޑ  . އެން . އެމް  •

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކުރުމާއި 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 
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ގަ މިހާރު ގާއިމްވެފަ ހުރި ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގަ އިތުރު ވަސ ލަތްތަށް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ކުޅުދުއްފުށ    ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ހާރު އެފަރާތުން ފަޔަރ ރެސްކިއުއަށް އިތުރު ވަސ ލަތްތަށް ހޯދާ އެމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮއްދިނުމަށް އެފަރާތުން އެދިފައިވާތ  މި

އިތުރުކުރުމަށް. އެބިން ބޭނުންކުރާނެކަމަށް އެބޭފުޅުން   އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް    12773ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް އޮތް ބިމުގެ އުތުރަށް  އެދިފައިމިވަނ  މިހާރު

ށް  ތަން ސާވޭކޮ ހުށައަޅުއްވާފަ މިވަނ  ފަޔަރ ވެހިކަލްތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް ގަރާޖްގޮތައް ބޭނުން ކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސާވޭ ޓ މުން މުހާރު އެ

ގަކޮއްލަން މި ބެލިފަ މިއިނ ވެސް. ފަޔަރގެ އުތުރުން އުފަން ހިޔާގެ ހުޅަނގަށްވާ އެދިމާވާތަން. ފާޔަރގެ މިހާރުގެ ބިމާ އިންވެގެން، ދެންހަމަ ފާހަ 

ސިޓ ވެސް ފޮނުވިފަ   ފިއުލް ސްޓޯރެއް. ފެނަކައަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންވާނެމިހާރު ސާވޭ ކުރެވިފަ އިންތަނުގަ ތެރޭގަ އަދި އެބައިން ފެނަކައިގެ  

 ރ ލޮކޭޓް ކުރުމަށް އަލަށް ހުއްދަ ލިބުން ބިންތަކަށް. މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި     ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އެމް.އެން.ޑ އެފް ފަޔަރ ސްޓޭށަނަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ އެޖެންޑާއަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އާއްމު ގޮތެއްގަ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ބިމަކަށް ރެކުއެސްޓް ކުރަމުން ޖެނަމަ  މި ފާހަގަވަނ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ހުރި ބައެއް މުއަސަސާތަކުން މާބޮޑު ްޕލެއިނެއް ނެތި ކައިރ ގަ ހުސްބިމެއް އޮވެއް

 ނެތި ހަމަ ހ ވާ އަންނަތަން. ކުޅުދުއްފުޓަކ  މިހާރުހަމަ ބިމުގެ ޖައިގައިގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ ޖާގަ ވަރަށް ދަތި ރަށެއް. ދެން ހަމަ އެއްވެސް ްޕލެއިނެއް

މަށް އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަފާ ކުރެވެނ . އަދި ގިނަ  ހ ވުމަކަށް ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ނުވަތަ ބިމެއް ދޭން އެތަންތަނުން ރިކުއެސްޓްކުރާކަ

އަޅާފަ. އަދި  ފަހަރަށް ކުޅުދުއްފުށ  މުއަސަސާތަކުގެ ބިން މިހުންނަނ  އެއްވެސް ްޕލެއިނެއް ނެތި، ބޮޑު ބިމެއް ނަގާފަ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އިމާރާތެއް

 ރިކްއެސްޓްކުރާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. މިއ  ވަކި އެމް.އެން.ޑ އެފް ފަޔަރ މުގެ ްޕލެއިން ނެތި އިތުރުބިމެކަށްވެސްއެބިން އޮއްވަ އެބި

އިމާރާ ގިނަ  ފާހަގަކޮއްލަން، ކުޅުދުއްފުށ ގަ ދާނ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ނޫން. މިއ  ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަންވެސް  ތްތަކާއި ސްޓޭސަނަކަށް 

ންދާއިރު ބޮޑެތި ފަޔަރ ލޮރ ތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ބޭނުންވާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޮޑެތި އިމާރާތްތަށް ފަދަ ތަންތަން އަޅަމު

ހުރުމުން އެބިމުގައި މ ޓަރ   45މ ޓަރ އަދި  23ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކުޅުދުއްފުށ  ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިން ބިމުގަ 

ޑަށް ބެލެވޭ. އެހެންކަމުން މިހާރު މިއެދިފައިން ބިމަށް އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަން އަދި ޖާގަ އޮތްކަމަށް އަޅުގަނ

 ޖެހޭކަން އަލުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

މޭޔަ މުހިންމު ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެހިކަލްތަކަކ   ގެންނަ  ސްޓޭޝަނަށް  ފަޔަރ  އެމް.އެން.ޑ .އެފް  ގޮތުގަ  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުވެސް  ރ. 

މައްޗަށް އަރާއިރު ޑެތި ބިލްޑިންތަކެއް  ހައުސިލް ޔުނިޓް ފަދަ ބޮ  400ވެހިކަލްތަކެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް  

ފަ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މި  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް  ގަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  ވާންޖެހޭނެކަން  ވަރުގަދަ  އިތުރަށް  ޔަރ  ފަޔަރ ސްޓޭޝަން 
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ވަރުގެ ޖާގަ. އެހެންވެއްޖެނަމަ   ސްޓޭޝަން ގޯތިތެރޭގަ އަޅުގަނޑަށް އަދި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަ ޖާގަ އެބައޮތް އިތުރު ފަޔަރ ވެހިކަލްތަކެއް ބޭނުންކުރެވޭ

މަސައްކަތް   ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ނުފެނޭ  އަދި  އެބޭފުޅުން  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  މުހިންމު  އަޅުގަނޑަކަށް  އަދި  މިވަގުތަށް  ކޮންމެހެން  ބައްޓަން މިއަދު 

ކޮންމެހެން ލިބޭކަށް ނުޖެހޭ. އެކަމަކު ފަޔަރ  ބިން  ވެގެންދާތަނެއް. ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަކުރިގޮތަށް ކޮންމެ މުއަސަސާއަކުން ކައިރ ގަ ބިމެއް އޮތ މަ އެ

ކު މިއަދުން ސްޓޭޝަން ފުޅާ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެބިން ރިޒާވް ވެފަ އޮތުމަކ  ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެކަމަ 

 . ޝުކުރިއްޔާށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. މިއަދަށް އެބިން ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ދިނުމަކ  މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަކަ

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު އަދި ހަމަ ޑޭވިޑްވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ރެޒިލިއަންޓް ސިޓ އަކާއި ދިމާލަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މުސްތަގުބަލަށް ބަލާފަ ރިޟްވާންވެސް އެދެންނެވި ފަދައިން ގެ ދަތިކަން އޮތް ސިޓ އެއް. އެހެންބިމު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަކ   

ވަރަކަށް    ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ބޭނުންވާނެ ޖާގަ ކަނޑައެޅުމަކ  އެއ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިވަގުތައް އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަށް ކޮންމެވެސް

 އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން މި ވޭތުވެ ދިޔަ ޒަމާންތަކަށް ބަލާފަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް އަންނަތަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެބަފެނޭ. ދެން

ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނ . އެހެންކަމުން ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާންތަކަށް ވިސްނާއިރުގަ އެއަށްވުރެން މާބާރު ސްޕ ޑްގަ  

ފައިވާ ބިން ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ  ކެޕޭސިޓ  އެނިސްބަތުން އިތުރުވާން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެކެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ސާރވޭ ކުރެވި

އްގެ ގޮތުގަ އޮތް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަކ  މުހިންމު ކަމެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދިހަމައެއާއި އެކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިމެ

ހަވާލުކުރުމެއް ނޫން. އެހެންވ މަ އެގުރިމަންޓެއްގެ ތެރެއިން، ބިން ކަނޑައެޅުމުގެ މާނައަކ  ބިން ރަޖިސްޓުރ ކޮއްފަ އެހެންބައެއްގެ ބިމެއް ގޮތުގަ  

ރ ސްޓޭޝަންގެ  އެގުރިންޓުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޑިވެލޮްޕ ކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެގުރިމަންޓް ކުރެވިގެން ވިޔަސް އެބިން އެއ  ފަޔަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.   ނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ފާހަގަކޮއްލަން.ބިމެއްގެ ގޮތުގަ ކަނޑައެޅުމަކ  މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުގަވެސް ސާފުކޮށް ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަވެފައި  هللا.ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

ބޭނުންވޭ ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ދަޢޫދު އެ ހުށައެޅުއްވ  ހުށައެޅުމެއް ތޯ ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ނުވާތ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފްކޮއްލަން  

 ؟ ތޯ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ހުށައެޅުއްވ . ހުށައެޅުމެއް އަޅުގަނޑު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ހުށައެޅުމެއްނަމަ އެ ހުށައެޅުން ސާފްކޮއްލަ ދިނުން އެދެން. 
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ފުރުސަ ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮއްލ . އެހެންނަމަވެސް މު  ހުށައެޅުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ވިސްނާލަން  ތުގަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހުށައެޅ  

 އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާލަން ބޭނުން. މިހާރު ރިޟްވާން  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މަރުހަލާގަ   ލެވިދާނެކަބަހުސްގެ  ހުޅުވައި  ފުރުސަތެއް  އިތުރު  ނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާ  އެހެންކަމުން  ހުށައެޅޭނ   ފާހަގަކޮއްލަން. ހުށައެޅުން  ން 

ފްކޮއްލަން ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުހަންމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅުއްވިން ތޯ ސާ

 ން.  ބޭނު

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 ހުށައެއް ނާޅަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފަހު ފުރުސަތެއްގެ  މެންބަރުންގެ އިތުރު ހިޔާލުތައް ހުރުމާއި ހުށައެޅުންތަކެއް ހުށައެޅުމަށް ހުރިކަމަށް ގާބޫލު ކުރެވޭތ  އަޅުގަނޑު އިތުރު ފުރުސަތެއް  

 ގޮތުގަ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން.  

 ތިންވަން ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

އެމް.އެން.ޑ .އެފް ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް އެގުރިމަންޓެއް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަ ހުށައެޅުމަކ  މިހާރު ރިޒާވްގަ އޮތަސް އެބިން މިވަގުތުން މިވަގުތަށް  

 ސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ނުކުރާ ވާހަކަ. ކުރުމަށްވެސް ނުވަތަ ބިން ކަނޑައެޅުމަށްވެސް އަދި ރަޖިސްޓުރ  ހަދަންވެ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 އެހެންވ މަ ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ހުށައަޅުއްވާ ދެއްވުން އެދެން.  ؟ ހުށައެޅުމެއް ތޯ
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމަކ  މިވަގުތަށް އެމް.އެން.ޑ .އެފް ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ބިން އިތުރު ނުކުރުމަށް. ޝު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގަ ބިން އިތުރު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްކަމެއް ސާފްކޮއްލަންވެސް ބޭނުން. ސާފްކޮއްލަން ބޭނުންވާކަމަކ    

ހަމަ ހުށައެޅުމެއްވެސް އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ؟ ނުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ޖާގަ އަކ  ކިހާވެރެއްގެ ޖާގައެއް ތޯ

 ؟ ބިމުގެ ްޕލެއެއިން އެބައޮތްތޯ ހުށައަޅަން ގަސްތު ކުރަން. މިހާރު ސާރވޭ ކުރެވިފަ އޮތް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުށައެޅިފަ   ހުށައެޅުމެއް  އަހާނަން  ވޯޓަށް  ގޮތަށް  މިވަނ . އެ  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ދިނުމަށް  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  ނެތަސް. މިހާރު ސާރވޭ 

ގުތަކަށް. ފާހަގަކުރެއްވ  މިހާރު އެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ބޮޑުމިން ސ ދާ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭގޭކަށްނެތް މިވަ هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު އަބްދު 

ވަގުތު ކުޅަކަށް   އެކަން ބަލާލާފަ ސާފުކޮއްލަ ދޭނަން. އަލަށް އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ބިމުގެ ްޕލެއިން އެބައޮތް ހިންސާ ކޮއްފަ. ބައްދަލުވުން ކުޑަ

އެޅުމެއް ގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރ  ގަ މަޝްވަރާކުރެވެމުން މިދަނ . ދެން ހުށ2ަބައްދަލުވުމުގެ މިހާ ހިސާބުގަ އެޖެންޑާ ނަންބަރު    މެދުކަނޑައިލަން.

هللا އަބްދުމުހައްމަދު ދައޫދު ހުށައަޅުއްވާފަ މިވަނ  މިވަގުތަށް ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ބިން އިތުރު ނުކުރުމަށް. ދެން ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު  

 ކަފޫޓް ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަވެފަ މިވަނ . އަ   15000އެދިލެއްވުމަކަށް މިހާރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރަމުން ކުރަމުންދާ ޖާގައިގެ ގޮތުގަ  

ދި ނެތް  ދެން އެގްޒިސްޓިން މިހާރު ކަނޑައެޅިފަ އިމާރާތްކޮއްފަ އިން ޖާގައިގެ ސ ދާ މިނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގޭނެ ކަހަލަ ސާރވޭއެއް އަ

ހުށައެޅު އިތުރަށް  ބެލުމަށްފަހު  މިކަންކަން  އެއާއިއެކު  ހަމަ  ދެން  ހުރި ކުރެވިފަކާ.  ހުށައަޅުއްވާފަ  ނުވަތަ  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ،  ހުށައަޅުއްވަން  މެއް 

 ހުށައެޅުން އަބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާކަމުގަ ވިޔަސް އެޖެންޑާގެ އިތުރު މައުލޫމާތާއިއެކު އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. 

 ހަތަރުވަނަ ފުރުސަތު 

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެމް.އެން.ޑ އެފް ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކ  މިވަގުތައްވެސް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުމ   

އަކަފޫޓްގެ ޖާގައެއް މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާތަން.   15000ތަރައްގ ވާން ބޭނުންވާ އޭރިއާއެއްކަން. އެކަމަކު މިވަގުތަށް ބަލާލިއިރު މިފެންނަނ   ހަމަ  

ނެތް ހާލަތުގަ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަ  ޖާގައެއް މިވަގުތު ފާހަގަކުރެވިފަ  ސ ދާ  ށް އެބޭފުޅުންގެ ގޯތިތެރޭގަ ބޭނުންކުރަމުންދާ އިމާރާތުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރ މަ އިތުރު ކޮމިޓ އަކަށް   އެފަރާތަށް ދިނުމުގެ ކުރިން  ބޮޑު ބިމެއް  ކޮމިޓ އަށް  މިގޮތަށް  ޕްލޭނިން 
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ހ ވަނ  ނޫނިއްޔާމު އަޅުގަނޑަށް  ނިންމުން  ގޮތެއް  ދޫކުރުމަށް  ބިން  ކުރުމަށްފަހު  ދިރާސާ  އިތުރަށް  ފޮނުވައިގެން  ކޮމިޓ އަށް  މުނިސިަޕލް  ން 

.  ފޮނުވުމަށް ބުއްދިވެރިވާނެހެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ހުށައަޅަނ  ބިން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ްޕލެއިނިން ނުވަތަ މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 02ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުހައްމަދު. އެހެންވ މަ ބަހުސް މިހާ ހިސާބުން  މިނިމުނ . ބަހުސްއަށް ހުށައެޅިފަ މިވަނ    

  ފަޔަރ   އެފް.ޑ .އެން.ދެން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން އެމް  ހުށައެޅުމެއް.

 ކައުންސިލް ށްސްޓޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބިން އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާތ  ބިން އިތުރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މި އެޖެންޑާއަ

މި ހުށައެށައެޅުމަށް ވޯޓް ދެއްވަން    ނުކުރުމަށް.  އިތުރު  ބިން   ސްޓޭޝަނަށް  ފަޔަރ   މެންބަރު މުހައްމަދު ދަޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން މިވަގުތު 

 ބޭނުން ފުޅުވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު .4
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 ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމަށް  ނުކުރުމަށް  އިތުރު  ބިން  ސްޓޭޝަނަށް  ފަޔަރ   އެފް.ޑ .އެން.އެމް  މިވަގުތު  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 .  ނިންމެވިއެވެ

ބިން އިތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ްޕލެއިނިން އަދި ދެވަނަ ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުހައްމަދު ހުށައާޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން  

ތުރަށް  ކޮމިޓ  ނުވަތަ މުނިސިަޕލް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވައިގެން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ސާފްކޮއްލަން ބޭނުން އިދާރ  ގޮތުން ދެން އި

ތޯ ޖެހޭނެ  އަހަން  ވޯޓަށް  މިއެއްޗަށް  އަނެއްކާ  ކަމަށް  ނުދިނުމަށް ނިންމާފަ  ؟ ނުކުރުމަށް ނިންމާފަ  ދިރާސާއެއް ނޯންނާނެ  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް 

 އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ .  

 ސެކެރަޓަރ  ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅު 

 ނުޖެހޭނެ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުމަށް ނިންމާފައިވާތ  ކައުންސިލް  އެހެންކަމުން ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ދައޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން ފާސްވުމާއެކު ބިން އިތުރު ނުކު

 އެ ހުށައެޅުން ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ނިންމުމެއް ނިމިފައިވާތ . ގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ނާހާނަން. އެއ  މެންބަރ ރިޟްވާން މުހައްމަދު 

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ދަތުރުހިޔާ   އަދި  ގޮނޑުދޮށް   ސަރަހައްދު   އޮޑިއެހެލާ   ، މަސްމާރުކޭޓްތައް   ، ފަޅުތެރެ   ބަނދަރު   ކުޅުދުއްފުށ   •

  ސ ލިންގް   ބަޖެޓް   ބިޑްގެ   ނިންމުމާއި   ގޮތެއް   ސޯސްކުރުމާމެދު   އައުޓް   މަސައްކަތް   ބެލެހެއްޓުމުގެ   ސާފުކޮށް 

   . ކަނޑައެޅުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންނަށްވެސް   ހުރިހާ    މިހާރުކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ .  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެމިއެޖެންޑާގެ ތަފްސ ލު ހުރިހާ  މައުލޫމާތު ޝ ޓްވެސް 

 ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލަން.  މެންބަރުންނަށް ހިއްސާ ކުރެވިފަ ވާނ .  އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާގަ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

  ބެލެހެއްޓުމުގެ   ސާފުކޮށް   ދަތުރުހިޔާ  އަދި  ގޮނޑުދޮށް  ސަރަހައްދު  އޮޑިއެހެލާ  ، މަސްމާރުކޭޓްތައް  ، ފަޅުތެރެ  ބަނދަރު   ކުޅުދުއްފުށ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

މިހާރު އަލުން މަށް އަދި ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައޮތް އިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވޭ  ސޯސްކުރު  އައުޓް   މަސައްކަތް

އެޅުނު މަސްމާރުކޭޓްގެ  ކުރިއާއި ހިލާފަށް އަލުން މި މައުލޫމާތު ޝ ޓް އެކުލަވާލިއިރު އިތުރު ދެ ތަނެއް ހިމަނާފަ ވާނެކަން. އޭގެ ތެރޭގައި އަލަށް މި  

 ކޮއްލަން މި އިތުރުން އައު ބަނަދަރުގެ ޑަސްބިންތައްވެސް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް އެ މައުލޫމާތު ޝ ޓުގަ ހިމެނިފަވާނެ. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ 

ކުރިއާއި ހިލާފަށް ކުރ ގަ ވަރަށް    ކާ ބައެއް.ފުރުސަތުގަ ކުޅުދުއްފުސ ގެ ރައްޔިތުންނަކ  އާއްމު ގޮތެއްގަ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނި މަގުމައްޗަށް ނޫ 

ފާހަގަކޮއްލަން.   މ ޓަރ ބޯޑު ފަދަ ތަންތާވެސް ހުންނަކަން  ބޮއެފަދަޅު ފަދަ ތަކެތި    ބަނދަރުމަތިން ފުޅި ނުވަތަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިނައިން

ރަށް ބޮޑަށް  ނަމަވެސް މިހާރު މިކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކަން އަދި ބައެއް މ ހުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަ

އްލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ  ފަޅުތެރޭގަ ޖަމާވާ ކުނި ފަދަތަކެތި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފަޅުތެރެ ސާފްކުރަން ޖެހޭކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ 

ކުރަންޖެހޭކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މަސްމާރުކޭޓް މިހާރު، މަސްކާރުކޭޓް ސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށް ސާފް  

  30ދޮށުން ފެށިގެން  އްދުގަ ގޮނޑުދޮށް ސާފްކުރާއިރު ގޮނޑުހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން މިހާރު މަސްކާރުކޭޓަށް ކަނޑައެޅިފައިން ސަރަހަ

ލެޔަފަވ ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް އެ އޮނޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު ތެރޭއަށް އެޅޭ ދަޅު،ފުޅި ފަދަތަކެތި ހި މަނާލުމާއި ފޫޓަށް މިހާރު މައުލޫމާތު ޝ ޓްގައި 

ހްކޮއްލަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ތެރޭގަ އެކަންތައް ފާހަގަކުރެވިފަ ނެތ މަ އެކ ގަ މި މައުލޫމާތު ޝ ޓް އިސްލާހްކޮއްލަން. މައުލޫމާތު ޝ ޓް އިސްލާ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅަން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން ޝުކުރިއްޔާ   50،000އެކަން ހަމަ އެތަންކޮޅު އިސްލާހްކޮއްލަން ހުށައަޅަން. އަދި ހަމަ މިކަމަށް  

 މޭޔަރ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުޙައްމަދު ދަޢޫދު. މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމުގެ ދެވަނަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. މިއެޖެންޑާގަ ދެ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ޖެޓެއް މި މަސައްކަތަތަށް  ރުފިޔާގެ ބަ  50،000ހުށައެޅުމެއް ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައި މިވަނ . އެއް ހުށައެޅުމަކ   

 ދަޅާއި ފުޅި ކަނޑައެޅުމަށް. އަނެއް ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނ  މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް އިތުރުކުރުމަށް އޮނޑިހަރުގެ ސަރަހައްދުން 

 ހޮވުން. ދެން ހަމަ އެއާއި އެކު ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޑޭވިޑް ހުށައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ތާއ ދު ކުރަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ފުރުސަތަކަށް އެދުނ  
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރިޟްވާން މުހައްމަދު.  މިހާ ހިސާބުން މިއެޖެންޑާގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތް މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

މަ ހުށައެޅުމަކަށް  ނިމުނ . އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުނސްސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދައޫޑު ހުށައަޅުއްވާދައިވާ ހުށައެޅުމަށް. ފުރަތަ

ންބަރަކު  ލޫމާތު ޝ ޓަށް އިތުރުކުރުމަށް އޮނޑިހަރުގެ ސަރަހައްދުން ދަޅާއި ފުޅި ހޮވުން. މާފް ކުރައްވާތި މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެމި މައު

 ތާއ ދު ކުރައްވާފައި ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލަން.  އަޅުގަނޑު އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެ 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 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

ހުށައެޅުން މި މަސައްކަތަށް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝ ޓް ފާސްކޮށް މި   އެހެންވ މަ އެ ހުށައެޅުން ފާހެއް ނުވި. ދެން މިއޮތ  ދެވަނަ

ތާއ ދު    50،000މަސައްކަތަށް   މުހައްމަދުވެސް  ރިޟްވާން  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ހުށައެޅުމަށް  މި  ކަނޑައެޅުން.  ސ ލިންގެއް  ބަޖެޓް  ރުފިޔާގެ 

 އ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ކުރައްވާފަ ވަނ . އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް ތާ
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

  އަދި   ގޮނޑުދޮށް   ސަރަހައްދު  އޮޑިއެހެލާ  ، މަސްމާރުކޭޓްތައް  ، ފަޅުތެރެ  ބަނދަރު  ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   04

  ކަމަށް ފާސްވި   ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  50،000  ފާސްކޮށް  ކަރުދާސް  މައުލޫމާތު  ކުރުމަށް  އައުޓް  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ   ސާފުކޮށް  ދަތުރުހިޔާ

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މަޢުލޫމާތު   ހެދުމުގެ   ކަވަރު - ޑަސްބިން   ގަތުމަށާއި   ޑަސްބިން   ބެހެއްޓުމަށް   ސަރަޙައްދުތަކުގައި   އިޖްތިމާޢ   •

  . ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް   ފާސްކޮށް   ކަރުދާސް 
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހޭދަވާނެކަމަށް    200،000މިހާރު އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  

ވާނ . އެހެންކަމުން އަންދާޒާ ކުރެވިފަ މިވަނ . އަޅުގަނޑު އުންމ ދުކުރަނ  ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މި މައުލޫމާތު ޝ ޓް ރަނގަޅަށް ކިޔުއްވާފަ ކަމަށް 

 ހުޅުވާލަން.   އަޅުގަނޑު  ގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުމިހާ ހިސާބުން ބަހުސް 

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަލްފާޟި   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ކުޅުދުއްފުށ ގެ ވަރަށް ގިނަ އިޖްތިމާއ  ސަރަހައްދުތަކުގަ މިހާރުވެސް ޑަސްބިން އަދި ކުނިއެޅޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތި އެބަހުރިކަން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ކޮންމެވެސް އިރިން  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ގިނަ ަޕބްލިކް އޭރިއާސްތަކަކ  އެތަނަށްދާ ރައްޔިތުން އެތަނުގައި ޑަސްބިން ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެތާ ކަ

މަސައްކަތަކަށް އަދި ވަރަށް މަސައްކަތަކ  ބޮޑު    ހެދުމުގެ  ކަވަރު-ޑަސްބިން  ގަތުމަށާއި  ޑަސްބިން ތަނެއްގައި އަޅުވާލާފަ ހުންތަން ފެނިގެން މިދަނ .  

 ށް ކަނޑައެޅުމަށް.ހެދުމަ ކަވަރު- ޑަސްބިން ގަތުމަށާއި ޑަސްބިންރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  400،000ބޮޑު ހަރަދަކަށްވާތ ވެ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުޙައްމަދު ދަޢޫދު. ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން މެންބަރުންގެ އަރިހުން ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

 ބޮޑުވާނެ. އަންދާޒާ ކުރެވިފަވާ ހިސާބްތަކަށް ރިޔާޔަތްކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ސ ލިންގ ބޮޑުކުރިވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުންދާ ހަރަދު

 ޖެޓް ސ ލިންގ ބޮޑުވުމުން ބިޑް ހުށައަޅާ އަދަދުވެސް ބޮޑުވާނެކަން ހަދުމަފުޅު އަރުވަން. ބަހުސްގެ ދެވަނަ މަރުހަލާ.  އަޅުގަނޑުމެން ބަ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

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

މޭޔަރ އިޖްތިމާއ  ސަރަހައްދުތަކުގަ ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތުގައި  މިކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދަން  ސިޓ އަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓ އަކ  ސާފް   .

ޑަސްބިންތަ  ރ ތި  ބަލާލަން  ހަލާކުނުވާ  ފައްސޭހައިން  ޑަސްބިންތަކަކ   ބެހެއްޓޭ  މި  އަދި  ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ބެހެއްޓުމަކ   ކަކަށް ޑަސްބިން 

ފުރަތަމަ  މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އަޅުގަނޑު ދެކަމެއް އިތުރުކޮއްލަން ބޭނުން.  ވުމަކ ވެސް

ންކަމުން ހޮނިހިރު  ކަމަކ  އިޖްތިމާއ  ސަރަހައްދުތައް ޑިފައިން ކޮއްފަ އޮތް އިރުގަ ސަޓަޑޭ މާރކެޓް ހޮނިހިރު ބާޒާރު ސަރަހައްދު ވާހަކައެއް ނެތް އެހެ

ޑަސްބިނަށް ބަދަލުކުރުމަށް. އެއ    31ގެ ބަދަލުގަ    27ޑަސްބިންތަކުގެ އަދަދު  ބާޒަރު ސަރަހައްދުވެސް މިއަށް އިތުރުކުރަން. ދެން ދެވަނަކަމަކ   

ބަދަލު   31 ކަވަރުގެ އަދަދު  ޑަސްބިނަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަދި   41ސަޓަޑޭ މާރކެޓަށް ހަތަރު ޑަސްބިން. މާފްކުރައްވާ މޭޔަރ. ޑަސްބިނުގެ އަދަދު  
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ޔާ މޭޔަރ. ކުރުމަށް. އަދި މިއާއިއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން މި މައުލޫމާތު ޝ ޓަކ  ފުދޭވަރަކަށް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ޝ ޓެއްކަން. ޝުކުރިއް

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ސ ލިންގެއް.   200،000ޓަކ   އަދި މާފްކުރައްވާ. އަދި އެއް ހުށައެޅުން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ހުށައަޅާ ބަޖެ 

 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 އަޅުގަނޑު އާތ ގެ ހުށައެޅުމަށް ތާޢ ދު ކުރަން.   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ތިން ހުށައެޅުންވަނ  ހުށައަޅުއްވާފަ.  ؟ ކޮން ހުށައެޅުމަކަށް ތޯ 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 ތިން ހުށައެޅުމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.  ޝު މިވަނ   ކުރިއްޔާ  އެޖެންޑާކޮއްފަ  ހެދުމަށް  ކަވަރު  ޑަސްބިން  ގަތުމަށާއި  ބޭނުންވަނ    އަސްލުގަ ޑަސްބިން  ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑު 

ގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަންނަ ޑަސްބިންތަކަކ  އޭގެ ޒާތުގަ ވަރަށް ރ ތި ބަހައްޓާލުމަށް ވަރަށް ހިއްގައިމު އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި އިހަށްދުވަހު ކުރި ވިއްސާރާއިގަވެސް ޑަސްބިންތައް މިތަކެތި މިހަދަން ޖެހެނ ވެސް ކަމެއް ވ މަ.  އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ކޮއްގެން  

ސްިޕން ގަނެފަ  ވަޔާގޮސް އެކިތަންތަނުން ހޮވަން ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވި. އެހެންވ މަ މިކަހަލަ ބައިވަރު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޑަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ އަކ  ސާފް ސިޓ އަކަށް ހެދުމަށް އެކި ހިސާބުތަކުގަ  އަދި އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަ

ރު ތަންތަނުގަ ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަކ  ހަމަ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ ފާހަގަކޮއްލަން އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް އަދި އިތު

ވަކި އަދަދަކަށް ޑަސްބިން ންމު ކަމެއް. އެގޮތުން ކުރިން އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުން، ކުރިން އަންދާޒާ ކުރެވިފަމިވަނ   ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަކ  މުހި

މިވަނ    ކުރެވިފަ  އަންދާޒާ  އޭރުގަ  ކަމަށްވާއިރުގަ  ހޯދަން  މިބުނާ   200،000ތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހުރެވޭނެކަމަށް.  ބަޖެޓަކުން  ރުފިޔާގެ 

އަޅުގަނޑު ކަވަރުތަކަ  ބައި އިތުރުކޮއްފަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ  ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ދާތ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ދެންމެ ހުށައަޅާ ދެއްވި   ށްވެސް 

 މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.  250،000ހުށައަޅަނ  

 

 



 

 
 

 

18ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހުށައެޅުމެއް. އެންމެ   05ހުށައެޅުމަކަށް.   04މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނ   . هللاއަޙުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ހުށައެޅުމެއް. މި މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް. މިގޮތަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  400،000ތަށް މި މަސައްކަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 03 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 

 

 : މެންބަރުން ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

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

 . އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމެއް ފާހެއް ނުވި

މިމައުލާމާތު ޝ ޓްގައި ހިމެނޭ އިޖްތިމާއ  ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުއްވުމަށް.  

 ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއަށް ހޮނިހިރު ބާޒާރު އިތުރުކުރުމަށް. މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  



 

 
 

 

19ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

 އިތުރުކުރުމަށް   ބާޒާރު  ހޮނިހިރު  ތެރެއަށް  ސަރަހައްދުތަކުގެ  އިޖްތިމާއ   ހިމެނޭ  ޝ ޓްގައި  މައުލާމާތުމެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،    04

  . ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފާސްވިކަމަށް

ބަދަލުކޮށް އަދި   41ދެން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ ގެ ހުށައެޅުމެއްކަމުގައިވާ ޑަސްބިންތަކުގެ އަދަދު  

 އަށް ބަދަކުކުރުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   31ކަވަރު ހަދަން ޖެހޭ އަދަދު 

 ބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  މެން 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 
 

 

20ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

 އަށް ބަދަކުކުރުމަށް   31ބަދަލުކޮށް އަދި ކަވަރު ހަދަން ޖެހޭ އަދަދު   41ޑަސްބިންތަކުގެ އަދަދު  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   04

  . ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފާސްވިކަމަށް

އްގެ ގޮތުގަ  ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ ގެ ތިންވަނަ ހުށައެޅުން ކަމުގައިވާ ހުށައެޅުން. މިމަސައްކަތުގެ ބަޖެޓެ

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ސ ލިންގ ކަނޑައެޅުން.   200،000

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 

 

 



 

 
 

 

21ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

ގަތުމަށާއި ޑަސްބިން  04 ބެހެއްޓުމަށް ޑަސްބިން  ދެއްވާފައިވާތ ، އިޖްތިމާޢ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    ކަވަރު ހެދުމުގެ -މެންބަރުން 

  . ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ގެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސ ލިން  ބަޖެޓް ރުފިޔާގެ 200،000 ގޮތުގަ  ބަޖެޓެއްގެ

 

ރުފިޔާ ބަޖަޓް ސ ލިންގަށް   250،000ން ގެ ހުށައެޅުهللاއެހެންކަމުން އެ ހުށައެޅުން ފާސަވެފައިވާތ  ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

 ފާހަގަކޮއްލަން. ކަނޑައެޅުމަށް ހުށައެޅިފައިވާ ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާކަށް ނުޖެހޭނެކަން 

  05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބަޖެޓް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކުރުމާއި   އައުޓްސޯސް   މެއިންޓެއިންކުރުމަށް   ސާފުކޮށް   ސްވިމިންޓުރެކް  •

 . ކަނޑައެޅުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކޮމެންޓްތަކާއި އެކ  ފައިނަލް ކުރެވިފަމިވަނ . އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތް  އެނގިވަޑައިގެންނަވާނެ ފަދައިން މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝ ޓް ހެދި މެންބަރުންގެ  

ގޮތުގަ   ބަޖެޓެއްގެ  މިކަމަށް  މިއޮތ .  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  ފާސްކުރުމަށް  ބަޖެޓް  ބަޖެޓެއް  50،000ކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތުގަ ރުފިޔާގެ  އަންދާޒާއެއް   

. އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތަކަށް  ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ފުރަތަމަ  ބަހުސްގެ    މިއެޖެންޑާގަ   މިހާ ހިސާބުން   ހުށައަޅާފައި މިވަނ . އެހެންކަމުން 

 ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް.  هللا އެދިވަޑައި ގެންފައި ނުވާތ . މާފްކުރައްވާތ  ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވާ  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މި ޓުރެކް ގަވާއިދުން ސާފްކޮށް މެއިންޓެއިން ކުރުމަކ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ މޫދަށްގޮސް ފެތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ގެންދެވިފައި  މަތިން ސްވިމިން ޓަރަކް ސާފް ކުރެވިގެން  ހަމަ އެކިފަހަރުގެ  ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ ގޮތަގަ ފާހަގަކުރަން. ދެން އަދި  ވާ އިރުގަ  ވަރަށް 

ހިސާބަށް    ންމެ ފަހަރަކުވެސް ފާހަގަވެގެން މިދަނ  ސްވިމިން ޓްރަކްގަ ގާބޮޑިޖަހާ،އޭގަ ކައިރ ގަ އުޅޭ މ ހުންނަށް އެކިއެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބޭކޮ



 

 
 

 

22ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

ދެކެން.   މިއާއި އެއްކޮން އަދި ހަމަ  އެކަންތައް ދިއުމުން. އެހެންވ މަ ގަވާއިދުން ސާފްކޮށް މެއިންޓެއިން ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ގޮތުގަ 

ގަމުންދާކަމެއް. ސުވިމިންޓްރެކަކ  އެތަނުގައި ވާޖަހާފަ އޮންނަ އެއްޗަކަށްވާ އިރުގަ އެވާ ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ މައްސަލައަކ ވެސް ގަވާއިދުން ހަމަ ހި 

 ފާހަގަކޮއްލަމް. އެހެންވ މަ ސްވިމިންޓުރަކް   އެހެންވ މަ ގަވާއިދުން ވާ ކަނޑައިގެންދޭތޯ އަދި ވަލުގެ ހާލަތުބަލާ ހެދުމަކ ވެސް މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށައަޅަން.  50،000ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

އަޙުމަދުގެ ވާހަކަފުޅަށް އަދި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން ސްވިމިން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އެ ސާފްކޮށް ބަލަހައްޓަންވެސް ޖެހޭނެ. އެތަނަށް މޫދަށް ގޮސް ފަތަން ދާ މ ހުންނަށް ރައްކާތެރިތަނަކަށް  ޓްރަކެއް އަދި ބެހެއްޓިއަކަސް ނުވާނެ.  

މުން އަޙުމަދު ހައިދޭންވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން ގަވާއިދުން ސްވިމިންޓުރަކް ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކ  ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  50،000 އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އާދެ ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތު ނިމުނުއިރު އެއްމެ ހުށައެޅުމެއް ލިބިފަ މިވަނ . އެއ   ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ .  ޢަލ   ޢާޠިފާޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

އާދެ އަޅުގަނޑުމެން މިއެޖެންޑާގަ ސްވިމިންޓުރަކް އެކަނި އިންކަމުގައިވިޔަސް އެސަރަހައްދުގެ ބ ޗާއި ފެންވަޅުގެ  ރުފިޔާ  ކަނޑައެޅުމަށް.    50،000

އި ޑަސްބިން ނެގުންވެސް މ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮއްލަން. މިއެޖެންޑާގަ ހުށައެޅިފަ މިވަނ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް  ވަޅުދިޔަ ހިއްކާ ސާފްކުރުމާ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް. އަދި މި ބަޖެޓަށް ކައުންސިލް   50،000ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން  هللا އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު އަބްދު

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް    50،000މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ  އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނ  މި މަސައްކަތަށް މަހަކު  

 ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



 

 
 

 

23ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކޮށްގެން  އައުޓްސޯސް  މެއިންޓެއިންކުރުމަށް  ސާފުކޮށް  ސްވިމިންޓުރެކް  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 50،000 މަހަކު

   06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ނަންބަރު   266/266/2016/29(AGR)  ވެފައިވާ   ދެމެދު   ކައުންސިލާ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    ކޮލެޖާއި   ވިލާ  •

  އެދި   ފުރުސަތުތަކަށް   ސްކޯލަރޝިޕް   ލިބޭ   ކައުންސިލަށް   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    ، ދަށުން   އެއްބަސްވުމުގެ 

 . ން ފާސްކުރު   ޤަވާއިދު   ޢަމަލުކުރާނެ   ހޮވުމުގައި   މުވައްޒަފުން   އެކަމަށް   ، ހުށައެޅުމާއި 

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އުސޫލެއް ހެދި މެންބަރުންނަށް ހިއްސާކުރެވިފަ މިވަނ . މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އެކަމަށް  

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްގެ މުވަޒަފުންގެ  ސްކޯލަރޝިްޕއަޅުގަނަޑު ދަންނަވާނ  މިކަހަލަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

މުވަޒަފުންނަށް    ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް މުހިންމު ފުރުސަތެކޭ. އަމުލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ބަލާލާއިރު ގަވާއިދުގަ އެބަހުރި

އެއްކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން މިހާރުވެސް މުވަޒަފުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ބަލާނ  ކޮންކަންތައްތަކަކަށްކަމާއި އަދި މ ގެން  އަދި   ހޮވިގެންދާނ 

ހިލާ މިކަމާއި  އެކު  އަދިހަމައެއާއި  ހުށައެޅޭނ .  ތައުލ މަށް  މަތ   މުވަޒަފަށް  ދާއިރާއަކުންކަން  ކޯސް ގުޅޭ  ހިސާބަކުން  ވަކި  އަދި  ފްވެއްޖެނަމަ 



 

 
 

 

24ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

ކަން އަޅުގަނޑު ދޫކޮއްލައިފިނަމަ ދެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްވެސް އެބަހުމެނޭ. އެހެންކަމުން މި ގަވާއިދަކ  ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހެދިފަ އޮތް ގަވާއިދެއް

ޓުރެއިނިން ސްކޮލަޝިްޕ އިވޭލުއޭޓިން މިޓ  އެކުލަވާ ލާނެގޮތް. އެއ   ވަނަ ނަންބަރުގަ އެބައޮތް ކޮ  07ގަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ގަވާއިދުގެ  

.ޓ  މެންބަރެއް ކޮމިޓ  އެކުލަވާލާނެ ގޮތް. މިކޮމިޓ ގަ ތިން މެންބަރުން ތިބެން ވާނެކަމަށް މިހާރު މިއޮތ . އޭގެ ތެރޭގައި އެޗް.އާރގެ ހެޑް، އެސް.އެމް

މަކ  މި ކޮމިޓ އަށް ކައުންސިލް މެންބަރެއް ލުން. އަދި އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ހުށައަޅާ ނަމަކ  އަދި އިތުރު މުވަޒަފެއް. އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ހުށައެޅު

އަބްދު އަޙުމަދު  މެންބަރ  އަބުދުهللا. ކައުންސިލް  އަޙުމަދު  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑު  ތައުލ މު هللا އެއ   މަތ   ދާއިރާއިން  އެޑިއުކޭޝަން  އަކ  

އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގަ މަސައްކަތް ކުރައްވާފަ ހުރި މިކަހަލަ އިވާރލުއޭޝަން ތަކަށް ގާބިލް އެއް   ހާސިލްކުރައްވާފަ ހުރި އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު  

 މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާބޭފުޅާ. 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.   އަދި  ޝުކުރިއްޔާ  އެސް.ޖ   މޭޔަރ،  ހުރިކަމަށްޓަކައި  ވިސްނުން  ހޯދުމުގެ  ފުރުސަތު  އެކިއެކި  ކިޔެވުމަށް  މުވަޒަފުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެ ހުރިހާ   ގަކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް އަދި އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި އެފުރުސަތު މިހާރުވެސް ދެއްވަމުން ގެންދާކަމަށްޓަކައި މި ފުރުސަތު

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ކިޔެވުމަށް  ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަގަށް ވިސްނާކަމަށް ވާނަމަ ކިޔެވުމަކ  

ހަވާލުވެ ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްގ   ބާރުއަޅަން ޖެހޭ، ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަން ޖެހޭ. ހަމައެގޮތުން އެއާއި އެއްކޮން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލާއި  

. އެ ރިސާޗްތަށް ްޕލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެ ތަރައްގ  ފްލޭންގަ ހުރި ކަންތައްތައް ހާސިލް ކުރުމަށް އެކިއެކި ރިސާޗްތަށް ހެދުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

. އެހެންކަމުން މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު  މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދަން ފުދޭވަރަކަށް އުދަނގޫވެ ޗެލެންޖްތަކެއް އެބަހުރި

އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް މި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ މި މަސައްކަތްތަކަކ  ކިޔެވުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތައްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން.  

މުވަޒަފުންނަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި ގަވާއިދަށް ތެރެއިން ވިލާ ކޮލެޖުން ހުށައަޅާފައިވާ ސްކޮލަޝިްޕތަށް  

  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެންމެ هللا. އަޙުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ   މަރުހަލާގަ  ދެ ފުރުސަތުވެސް ނިމުނ  ބަހުސްގެ  ހިސާބުން ބަހުސްގެ  އާދެ މިހާ 

ން އަޅުގަނޑު މިހާ ހިސާބުހުށައެޅުމެއް މެންބަރުން ހުށައަޅުއްވާފަ މިވަނ . އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުއްވުމެއް.  

ސްކޮލަޝިޕް ދެން ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހަށް. މި އުސޭލުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވަ ޓުރެއިންނިން  

ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު  އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ހުށައެޅޭ އިސްލާހެއް. މިހާރު އޮތް ގޮތުގެ އިތުރުން    ކޮމިޓ އިވާރލުއޭޝަން އަދި އެވޯޑިން  

 މިގޮތަށް ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ރަނގަޅަށް ތޯ އަޅުގަނޑަށް މި ދަންނަވާ ލެވުނ . މިކޮމިޓ ގަ ހިމެނުމަށް.  هللاއަބްދު

 



 

 
 

 

25ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

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

 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ   .4

 އަޙުމަދުގެ ހުށައެޅުން އަޅުގަނޑަށް ސާފެއް ނުވި. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ން. ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވައަޅުގަނޑު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދެން ހަމަ މެންބަރުންގެ އަގުލިބިއްޔަތުން މިވަނ  ކޮމިޓ  ފާސްވެފަ.    03ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކޮއްފައިވާތ . އެހެންނަމަވެސް  

   އެދެން.ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެއާއިއެކު އެ އިސްލާހާއި އެކު މުޅި އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް 

 

 



 

 
 

 

26ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

  266/266/2016/29(AGR)  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ވިލާ ކޮލެޖާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ  03

ފުން ފުރުސަތުތަކަށް އެދި ހުށައެޅުމާއި، އެކަމަށް މުވައްޒަ  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލަށް ލިބޭ ސްކޯލަރޝިްޕ   ނަންބަރު

 . ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދަށް ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހާއި އެކު ޤަވާއިދު  ހޮވުމުގައި

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އިންޓަނެޓް  ބަދަލުގައި   ޗެކްގެ  ތެރެއިން  ޑިޖިޓަލައިޒްކުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   •

  މުވައްޒަފުން   ދޭނެ   ރޯލް   އޮތަރައިޒޭޝަން   ޓްރާންސްފަރ   އިންޓަނެޓް   ، ކުރުމަށްޓަކައި   ތަޢާރަފް   ޓްރާންފަރ 

 . ކަނޑައެޅުން 

 



 

 
 

 

27ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  ރައްޒާން  ސެކްޝަނުން  ފައިނޭންސް   ، އިބްރާހިމް   އިސްމާއ ލް  އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލް   އެސިސްޓެންޓްއިދާރ  ގޮތުން ހުށައާޅުއްވާފައިވާ ދެ ނަމަކ   

ފަރާތެއް. ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ހުށައާޅާ ގޮތަކ  އަޅުގަނޑާއި އެކު ކައުންސިލް   04އަދި އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  

  ންޑާގަ ބަހުސްގެ ފުރުސަތައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. މިއެޖެ  މިހާ ހިސާބުންهللا. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު  ދާއޫދު   މުޙައްމަދުމެންބަރ  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ތޯ.   ފެނިފަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލުން މިއިނ  އިނގޭ  ކައުންސިލްޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އާދެ މިއެންޑާ   ޑިޖިޓަލައިލްވުމުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

ކަނޑައެޅުން. ވަރަށް    ރޯލް  އޮތަރައިޒޭޝަން  ޓްރާންސްފަރ  އިންޓަނެޓް  ، ކުރުމަށްޓަކައި  ތަޢާރަފް  ޓްރާންފަރ  އިންޓަނެޓް ތެރެއިން ޗެކްގެ ބަދަލުގަ  

ނަލ  މިކަންތައް އައ މަ އަޅުގަނޑު މި އިނ  ވަރަށް އުފަލުން. ގިމަ ދުވަސްވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ. އެހެންވ މަ ފައި

އެކަމަށް ވަރަށް ބާރުލިބޭ،   މި ކައުންސިލް ހަދަން އުޅޭ އިރު  ވަރަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ސްމާޓް ކައުންސިލަކަށް 

ކުރަންޖެހޭކަމެއް،  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ގިނަ  މުހިންމު  އެހެންކަމުން ކައުންސި  ވަރަށް  ކުރާކަމެއް.  އޮފ ސްތަކުންވެސް  އެހެން  އަދި  ލްތަކުން 

މަސައްކަތަ ސެކްޝަންގެ  ފައިނޭންސް  އަދި  މަސައްކަތްތަކަށް  އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއްކަން  ލުއިވެގެންދާނެ  ފައްސޭހަވެ  ވަރަށް  އް 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ފާހަގަކޮއްލަން. ހަމަ އެއާއިއެކު މޭޔަރ ތި ހުށައެޅުއްވި ނަންތަކަށް 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ބޭންކިން ބޭނުންކުމުގެ ފައްސޭހަކަން ލިބެގެންދާނެކަން އަދި ވ   އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  އިންޓަނެޓް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ބޭނުންކުރަން  ރުފިޔާ ދާ  އެންމެ އަވަހަކަށް  ފަރާތަކަށް އެ   ބޭނުންކުރަންޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތެއް ކޮއްފައވާ 

މިހާރު ވެއްޖެނަމަ ބިލްލައިފަ މިކޮޅުން ޗެކެއްގަ ސޮއި ކުރާ ހިސާބުން ފެށިގެން ްޕރޯސަސް ތިބިތާ ތިބެގެން ވަރަށް އަވަސްވާނެ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ.  

ގައިގެން ގޮސް އަދިވެސް އެފުލް ޕޭމަންޓް ލިބުމަށް، އެ ޗެކާއި ހަވާލުވެ އެ ޗެކްގެންގޮސް އޭޓިއެމްއަށް ޖަމާކުރުމުން ބޭންކުގަ ތިބޭމ ހުން އެ ޗެކް ނަ 

އެދާ ވަގުތުތަށް ސަލާމަތް ވެގެންދާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނ . އެހެންކަމުން މ  މިހާރުވެސް   ގެ މަސައްކަތައްފިޒިކަލ  އެޗެކް ޖަމާކުރުމު 

ޝުކުރިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި މިކަން ވެގެން ދާތ  އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް އުފާކުރަން. 

  މޭޔަރ.

 

 



 

 
 

 

28ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   އްކެވި ދެ   ރިޔާސަތުން 

ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު މިވަނ  ނިމިފަ އެހެންކަމުން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގަ  هللا.އަޙުމަދު އަބްދުޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

 އެސިސްޓެންޓް އިން  އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފަ ނުވާތ  އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނ  މިހާރު ހުށައެޅިފަ މިވާ ގޮތަށް. އިދާރ  މުވަޒަފުންގެ ތެރެ

އަދި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު   ރައްޒާން  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ  ފައިނޭންސް  ސ ނިއަރ   ، އިބްރާހިމް  މާއ ލްއިސް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް

މިގޮތަށް  ، ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙުމަދު.  ދާއޫދު  މުޙައްމަދުއަދި ކައުންސިލް މެންބަރ  هللا މުޙައްމަދު ޢާޠިފް، ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

 ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

ބަދަލުގައި  މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުމުގެ ތެރެއިން ޗެކްގެކައުންސިލްގެ   މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  04 

ފަރާތްތައް   ޓްރާންސްފަރ އޮތަރައިޒޭޝަން ރޯލް ދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި އިންޓަނެޓް ޓްރާންފަރ ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަނެޓް

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 



 

 
 

 

29ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 އްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދު .1

 ޢަލ  އަހުމަދު ލްފާޟިލް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ސ ނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާން  .5

 މާއ ލް އިބްރާހިމްކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އިސް .6

 08އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   މަސައްކަތަށް   ހެދުމުގެ   ކެނޮޕ އެއް   ޖިމް   އައުޓްޑޯ   ސްޓޭޑިއަމްގައި   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ކުރ ގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ހެދިއިރު އަޅުގަނޑުމެންވާނ  މި މަސައްކަތައް ބަޖެޓުވެސް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން 

ރުފިޔާ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގަ މަސައްކަތް    50،000ކޮއްފަ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުގަ މިކަމަށް ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވަނ  ވަރަށް ކުޑަ އެމައުންޓެއް އެއ   

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުތަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ ގޮތަކަށް   ހުރި ގޮތައް ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއްގެނެސް  ކުރަން ވިސްނާފައިވަނ 

ނެ ނިޒާމެއްވެސް ފަހުން ކެނޮޕ  ފަރުމާކުރެވިފަ މިވަނ . އަދި އެއާއި އެކު އެސަރަހައްދުގަ ރޭގަނޑު އައުޓްޑޯ ޖިމް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަލި ކުރެވޭ

އިތުރުން ސްޓޭޑިއަމްގަ ދެކުނު ފަރާތުން މިއޮންނަ ރ ތި ާޕކް ނުވަތަ ބަގ ޗާގަ ބެންޗްތަކެއް ބެހެއްޓޭނ ކަހަލަ   މ ގެ ތެރެއިން ގާއިމްވާގޮތަށް އަދި އޭގެ

ޑުމެންނާއި ގޮތަކަށް އިތުރު ބެންޗްތަކެއްވެސް މ ގ ތެރޭގަ ހިމެނިގެން ގޮސްފަ މިހާރުވާނ . އެހެންކަމުން މިހާރު މިމަސައްކަތް ބިޑްކުރެވި އަޅުގަނ

 ޖުމްލަ އަގެއްގެ ގޮތުގަ. އޭގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ލާރި  572585.50 އާއިރު މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އަގެއްގެ ގޮތުގަ މިއިނ   ހިސާބަށް ބިޑްތައް

ލާރ ގެ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލެއް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓް   522585.50ރުފިޔާ ކަނޑާލުމުން އިތުރަށް ބޭނުންވާ    50،000ބަޖެޓްކޮއްފައިން  

 ތަރައްގ ކުރުން  ސަރަހައްދެއް  ވަކި  ފާކުރުމަށް  ޮބިބ  422999ނެ ކޯޑެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފާހަގަވަނ  ޖ އެލް ކޯޑް  ކޮންޓުރޯލެއް ހެދޭ

ލައްކަ   5ލައްކަ ރުފިޔާ އޭގެ ތެރޭގަ އެބަ ހިމެނޭ. އެ    5އެކޯޑުން މިއަހަރުދެން އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނެ ހަރަދެއްކަމަށް ޔަގ ންވާ އެއް ހަރަދު  

ވާ    223016  އެއ  ޖ އެލް ކޯޑް   ތަންފ ޒުކުރުން  އަދި   އެކުލަވައިލުން   ްޕލޭނެއް  މެނޭޖުމެންޓް   ސާވޭކޮށް  ސަރަހައްދުތައް  ކަނޑުފަޅުފިޔާއާއި އެކު  ރު

ލާރި ނަގާފަ ޖިމް ކެނޮޕ  ކޯޑަށް ގެނައ މަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަޖެޓް އެކްޓިވިޓ އަށް ގެނައ މަ މި   22585.50ރުފިޔާގެ ތެރެއިން    39،000

   ހުޅުވާލަން.   ފުރުސަތު  ބަހުސްގެ ފުރަތަމަމިހާ ހިސާބުން މި އެޖާންޑާއަށް    މަސައްކަތ ކުރެވޭނ ގޮތައް މިއިނ . 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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



 

 
 

 

30ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 .ޝުކުރިއްޔާމޭޔަރ ތި ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު    ޢާޠިފާ އަލ . ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ގެ ބަޖެޓެއް ލާރި   572585.50އައުޓްޑޯ ޖިމް އިތުރަށް ތަރައްގ  ކުރުމަށް  ގެންފާ ނުވާތ  ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ   ފުރުސަތައް އެދިވަޑައި 

 ފާކުރުމަށް   ޮބިބއެކްޓިވޓ އެއް ކަމުގަ    02ރުފިޔާގެ އިތުރުން އެބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ނަގާނެ    50،000ފާސްކޮށް،މިހާރު އެ އެކްޓިވިޓ ގަ އިން  

 ސަރަހައްދުތައް  ޑުފަޅު ރުފިޔާ އަދި ކަނ  500،000އޭގެ ތެރެއިން    422999ތަރައްގ ކުރުން އެ އެކްޓިވިޓ  އެއ  ޖ އެލް ކޯޑް    ސަރަހައްދެއް  ވަކި 

 4.7.2.1.1.3ލާރި ނެގުމަށްފަހު އެކްޓިވިޓ  ނަންބަރު  22585.50މުގެ ކޯޑުން ތަންފ ޒުކުރު  އަދި އެކުލަވައިލުން ްޕލޭނެއް މެނޭޖުމެންޓް ސާވޭކޮށް 

   ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   އަށް ގެނައުމަށް. އެގޮތަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

 ލާރ ގެ   572585.50  ކުރުމަށް  ތަރައްޤ   ޖިމް  އައުޓްޑޯ  ސްޓޭޑިއަމްގައި  ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04 

 ކޯޑުން   އެކުޓިވިޓ   ތަރައްގ ކުރުން  ސަރަހައްދެއް   ވަކި  ފާކުރުމަށް  ބޮބި  ލާރި  522585.50  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  މިކަމަށް  ، ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް



 

 
 

 

31ގެ   31ޞަފްޙާ:    

 

 ކޯޑުން   އެކުޓިވިޓ    ތަންފ ޒުކުރުން   އަދި  އެކުލަވައިލުން   ްޕލޭނެއް   މެނޭޖުމެންޓް  ސާވޭކޮށް   ސަރަހައްދުތައް  ކަނޑުފަޅު   އަދި   ރުފިޔާ   500،000

  ސްވިކަމަށްފާ  ގެނައުމަށް  ކޯޑަށް  އެކްޓިވިޓ   ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ  ްޕރޮޖެކްޓެއް  ކުރުމުގެ  ތަރައްޤ   އިތުރަށް  ޖިމް  އައުޓްޑޯ  ލާރި،   22585.50

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 

   ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .  އައިޓަމްވެސް  08މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ނިންމުން ބައްދަލުވުން  

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2022 ޑިސެންބަރ 07 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 80ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ޖުމާދުލްއޫލާ 13 

 2022 ޑިސެންބަރ 07

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 


