
     

 

1ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/70ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   91ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވ   2023  ފެބްރުވަރ   22ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    91  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   18:09

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ފާސްކުރުން. ޤަވާއިދު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ސަރަޙައްދުތައް ބަނދަރުތަކުގެ ބަނދަރުތަކާއި ލޯކަލް ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި  3.1

 ނިންމުން. ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ކުރުމާއިމެދު  ރަޖިސްޓަރ   އެބިން ބަދަލުގެނެސް،  ބިމަށް  ލިމިޓެޑްގެ ޯޕރޓް  ކުޅުދުއްފުށ  3.2

ނުވާތ  މިހާރު ހެދިފައިވާ    ހުށަހަޅާފައިދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް  ފެރ  ޓާރމިނަލް ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށް 3.3

 ން. މައުލޫމާތު ޝ ޓު ރިވިއުކުރު 

 ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.  1444ކުޅުދުއްފުށ  ޤުރުއާން މުބާރާތް  3.4

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4



     

 

2ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް .5

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

   އްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަ 

  ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ   91ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 . ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  91ކުޅުދުއްފުށި 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   ސިޓ     91  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ދުވަސް.   ދަ ބު ،    2023  ފެބުރުވަރ    22،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޝައުބާން  02  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

 ކައުންސިލް މެންބަރ     .06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:18 ގަޑި

 ސަރަޙައްދުތައް  ބަނދަރުތަކުގެ  ބަނދަރުތަކާއި  ލޯކަލް  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި  ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް    އާއިލ  ޒިންމާގައި.ހުންނެވ   މިވަގުތު    އާމިނަތު މަޖ ދާ

 ކުރުމާއިމެދު  ރަޖިސްޓަރ    އެބިން  ، ބަދަލުގެނެސް  ބިމަށް   ލިމިޓެޑްގެ  ޯޕރޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .ފާސްކުރުން   ޤަވާއިދު  ބޭނުންކުރުމާބެހޭ 

 ފަރާތަކުން  އެއްވެސް   އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު  ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް  ރެސްޓޯރަންޓް  ޓާރމިނަލް   ފެރ   ؛  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .ނިންމުން   ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް 

  ޤަވާއިދު  1444  މުބާރާތް  ޤުރުއާން   ކުޅުދުއްފުށ  ؛  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް   .ރިވިއުކުރުން   ޝ ޓު  މައުލޫމާތު  ހެދިފައިވާ  މިހާރު   ނުވާތ   ހުށަހަޅާފައި   ބިޑް

  .ފާސްކުރުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ހުށައެޅުފައި ނުވާތ  ގެންނަން 

 

 

 

 



     

 

3ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاއަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    91ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޤަވާއިދު   ބޭނުންކުރުމާބެހޭ   ސަރަޙައްދުތައް   ބަނދަރުތަކުގެ   ބަނދަރުތަކާއި   ލޯކަލް   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށި  •

 . ފާސްކުރުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ްޕރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން އަލަށް ތަރައްޤ  ކުރުވުނު   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިންއާދެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް   ބަނދަރުގެ އެކުސްެޕންޝަން 

ވަނ  ގަވާދެއް ބަނދަރު އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދުތައް ބޭނުންކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު  

އެ މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެކު  މެންބަރުންނާއި  އަދި  ހިއްސާކުރެވިފަ.  މެންބަރުންނާއިވެސް  ހުރިހާ  މިހާރު  ވާނ   މިގަވާއިދު  ކިއެކި އެކުލަވާލެވިފަ. 



     

 

4ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

އިސްލާހެ އިތުރު  ޑްރާފްޓަށް  މިއޮތް  އެކުލަވާލެވިފަ  މިހާރު  އެހެންކަމުން  ގެންދެވިފަ.  ކުރިއަށް  ވަނ   ބަހުސްގަ  ޑިސްކަޝަންތައް  ވާނަމަ  އް 

 ފާހަގަކޮއްދެއްވުން އެދެން އަދި ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ހުރިނަމަވެސް އެކަން ބަހުސްގެ މަރުހަލާގަ ފާހަގަކޮށް ދެއްވުން އެދެން. 

   ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   ފުރަތަމަ  ބަހުސް ކުރުމުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެކެއްގެހިސާބުން މިހާ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް މިއޮތ  މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން   1444  މުބާރާތް  ޤުރުޢާން  ކުޅުދުއްފުށި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ވަރު  ތް ކޮއް ކިޔެވުމަށް ހިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނެނ  ދަރިވަރުން ކ ރ ތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ތަރުތ ބު

އްގޮތަށް އިތުރުން ޤުރުއާނުގެ މަތ  މަހުރަޖަތަށް ދަސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ކުރިއެކޭ އެދިނުމުގެ  

މަޝް  މިހާރު  މިގެންދަނ .  ކުރިއަށް  އުފައްދައިގެން  އެއް  ކޮމިޓ އަކާއި ސުވާލުކޮމިޓ   މުބާރާއިންތިޒާމް  މި  ގޮތުން  ބޭއްވުމަށް ވަރާކުރެވިފައިވާ  ތް 

މަހުގެ   ދ ފަވާނެ މުގައްރަރާއި   09ން    06ހަމަޖެހިފަ މިއޮތ  އޭްޕރިލް  އިސްކަމެއް  ވަރަށް ބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އަކަށް. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގަ 

ދަރިވަރު ގިނަ  އިތުރުން ސްކޫލުތަކުން މިދިޔަފަހަރަށްވުރެ  ގެންދިޔުމަށް. އަދި އޭގެ  ކުރިއަށް  ން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު އެއްގޮތަށް މި މުބާރާތް 

ކޮ އައުޓްސޯސް  މުބާރާތް  މިއޮތ   ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ދެވިގެންދާނެ.  ފުރުސަތު  މި  ކުލާސްތަކަށްވެސް  ޤުރުއާން  އަދި  ގެން ށް ދެވިގެންދާނެ. 

ސް އައުޓްސޯސްކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައްވެމަޝްވަރާކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  މި  ހިންގުމަށް 

ކޮ  އައުޓްސޯސް  އެހެންކަމުން  ކަމެއްކަމަށް.  ފައްސޭހަވެގެންދާނެ  ހަމަ  ގެންދިޔުމަކ   ކުރިއަށް  ކޮއްގެ  އައުޓްސޯސް  މުބާރާތްވެސް  ށްގެން  ޤުރުއާން 

 މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ފާސްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ގަވާއިދުތައް މި   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އާދެ ލޯކަލް ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

މަހުފަހި   ފާސްކުރަނ  ރައްޔިތުން ނުވަތަ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ބަނދަރުގެ ސަރައްދުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ންވެސް ހިމަނައިގެން ، ވަރަށް ގިނަ އާކަންކަ ށް ގިނަ ދުވަހު މަޝްވަރާކޮށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބަލާފަރަ މި ގަވާއިދަކ  ވަ  ކޮއްދިނުމަށްޓަކައި. އާދެ

މަތިކޮއް ކައުންސިލަށް  ބެލެހެއްޓުމަކ   ބަނދަރު  އާދެ  ފާހަގަކޮއްލަން.  އަޅުގަނޑުހަމަ  ގަވާއިދެއްކަން  އޮތް  އެކުލަވާލާފަ  ފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން 

އްޗަށް ލާޒިމްކަމެއްކަންވެސް އަޅުގަނޑުހަމަ ޒިންމާއެއްކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދުތައް ހަދާ މިގަވާއިދުތަށް ތަންފ ޒު ކުރުމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަ

އަޅުގަނޑުހަމަ ހިއްސާކޮއްލާނަން. އޭގެ ތެރޭގަ    ގަނޑ ގަ ފާހަގަކޮއްލަން.  އާދެ މިގަވާއިދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާލާފައިވާ ބައެއް އެއްޗެހިތަށް މި

ކެރޭން، ންްޕ، އަދި ރޭޅުގަނޑުމެންވާނ  މިގަވާއިދު ތެރޭ ހިމަނާލާފަ،  ތޮށިގަނޑުކައިރ ގަ އުޅަނދުތައް އެޅޭނެ ގޮތްތަކާއި ޕ ކް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަށް އަ

ތަށް ބަނދަރުކައިރ ގަ އަމަލުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތްތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާނ  މިގަވާއިދު ތެރޭގަ ހިމަނާލާފަ. ފޯކްލިފްޓް، ިޕކަްޕ، ކާރު ފަދަ ވެހިކަލް

ބަނދަރުތަކުން  އިތުރުން  އޭގެ  ވާނ    ހިދުމަތް  ކަރަންޓްގެ  އަދި  ފެން  ، ތެލާއި  އަދި  ގޮތަވެސް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
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ނެ ގޮތް މި ގަވާއިދު ތެރޭގަ ފާލަން އަދި ފްލޯޓިން ޖެޓ ވެސް ބޭނުން ކުރާ  ލަކުޑިފާލަން، ރަތް ޖެޓ ،   ހިމަނާލާފަ. އަދި މ ގެ އިތުރުން ރަސްމ 

ކޮއްލަން. އަދި އަޅުގަނޑު މ ގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަންތަން އެއ  ބޯސާ އެޅުމާއި ހިމަނާލާފައިވާކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަ 

ކަން އަޅުގަނޑު ބޯސާ އަޅާ އުޅަނދުތަކަށް ނެގޭ ފ ގެ ވާހަކަ. ފ ނެގުމާއި ސްޓިކާ ޖެހުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދު ތެރޭގަ ހިމަނާލާފައިވާ ކަމެއް

 ބާއްވައިގެން   ފ ، ފަޅުގައި  ޖާގައިގެ  ބަހައްޓާ   ފ ، މުދާ  ، ރޭމްްޕޗާރޖް  އްލަން. އެގޮތުން މ ގެ ފ ގެ ބާވަތްތަކުގައި އެބަހިމެނޭ ކ ވޯލް ހަމަ ފާހަގަކޮ

ފާހަގަކޮއްލަން.  އުޅަނދު އަޅުގަނޑުހަމަ  ހިމެނިގެންދާކަން  ފ ވެސް  މެންބަރުންވެސް   މަރާމާތުކުރުމުގެ  އެހެން  ބައިބަޔަށް  އިތުރު  މ ގެ  އަދި 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  އަލިއަޅުވާލާނެކަމަށް ބަލާފަ އަޅުގަނޑުހަމަ ވާހަކަ ކުރުކޮއްލަން.  

 ފުރުސަތު   ތިންވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހެދިފަ އޮތް ގަވާއިދެއް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި ގެންދަނ . އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހެދިފަ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ފާހަގަކޮއްލަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  އިގެންކަން އަޅުގަނޑުހަމަ މި ފުރުސަތުގަ  އޮތް ގަވާއިދު ހެދިފަ މިވަނ  އުތުރު ބަނދަރަށް ހަމައެކަނި ބަލަ

މިހާރު މިވަނ . ދެން އަދި  އިދަށް އަމަލުކުރަން ވިސްނަމުންދާއިރުގަ އައު ބަނދަރެއް ހެދި އެބަނދަރުގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުގެ މަރުހަލާގަ  ވާމިގަ

ނ  އެ ބަނދަރު ބޭނުން ކުރަމުން އެހެންވ މަ، ހަމަހަމަ ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން މިހާރުވެސް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިދަ 

ގެނަ ބަދަލުތަކެއް  މުހިންމު  މިގަވާއިދަށް  ހެދުމަށްޓަކައި  ގޮތެއް  ހިފޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ބޭނުން  ބަނދަރުގެ  ދެ  އެ  ތެރެއިން  އުމަކ  އުސޫލެއްގެ 

 ތެރޭގަ ހިމެނިފަ މިވަނ . އެގޮތުން ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މިހާރު ކުރިން މުހިންމުކަމަކަށް ވާތިވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަ ބަދަލުތަކެއް މި ގަވާއިދުގެ 

އެގޮތުން ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ފަހިވެފަ.    ވަނ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުން ނުދާ ހިދުމަތްތަކެއް މި ބަނދަރުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުމުގެ މަގު

 ރޭންްޕގެ ހިދުމަތެއް ލިބިގެންނެއް ނުއެއްދޭ. މިހާރު ވެއްޖެއްޔާ އަދި އެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަނދަރުގެ ތެރެއިން

ންްޕ މިހާރު  ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަ ތަނުގައި ރޭންްޕ އަދި ހެދިފަ ނެތްކަމުގަ ވިޔަސް ރޭންޕެއްގެ ހިދުމަތް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންވ މަ ރޭ 

ރަނ  އެންމެ  ގޮތަށް  އޮތްތަނުންވެސް  ފޯރުކޮއްދެވޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ހިދުމަތް  ރޭންްޕގެ  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަ  މެނޭޖްކުރަން  އެންމެ  ގޮތަކަށް،  ގަޅު 

ބަނދަރު މި އިންޓަނޭޝަނަލް ޯޕރޓާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ބަނދަރުން    ދެން ހަމަ އެއާއިއެކު  އަޅުގަނޑުމެން މިވަނ  މި ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންފަ.  

ދިނުމުގެ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަނދަރަށް ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވޭނެ   އް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކެއް އެބަހުރި. އަދި އެ ހިދުމަތްތައަޅުގަނޑުމެން  

ރަހައްދުތައް ރާނެ ސަގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެބަވޭ. އެގޮތުން ބިތް ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދާއި ހެވ  ވެހިކަލް ބޭނުންކު

ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިގެން އެބަދޭ. މ  ހަމަ ޔަގ ނުންވެސް ކުރިއަށް އޮތް  ތަނުގަ  މި ްޕލޭންގެ ތެރެއިން މި ބަނދަރު 

ލަން. ހަމަ މިއާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްމިގޮތަށް ބަނދަރަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ފުރުސަތެއްކަން  

ހިދު ހުންނަ ބައެއް މުހިންމު  ފޯރުކޮއްދިނުމަށް މިހެން  މަތްތަކުން ބަނދަރެއްގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަ ރައްޔިތުންނަށް 

މި އެހެންކަމުން  ފާހަގަކޮއްލަން.  އަޅުގަނޑުހަމަ  ކަމެއްކަންވެސް  މުހިންމު  ވަރަށް  ނެގުމަކ   ފ    ފ އެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ 

ފުށ  ސިޓ ގަ  ސްޓުރަކްޗަރއެއް ކަނޑައަޅައިގެން މިހެން ހުންނަ ބައެއް ހިދުމަތްތަކުން ފ  ނެގުމަށް މިވަނ  ކަނޑައެޅިފަ. މިއަކ  ހަމައެކަނި ކުޅުދުއް



     

 

6ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

ތަކުގަ މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާކަމެއް. މިގޮތަށް ފ އެއް ނެގިގެން ބަނދަރުކުރާކަމެއް ނޫން. ހަމަ މާލޭގަ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ބާރުބޮޑު  

އަށް އޮތްތަނުގަ  ނޫނިއްޔާމުން ބަނދަރު އޭގެ ޒާތުގަ މަރާމާތުކޮށް ބަނދަރުން އެ ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް ގަވާއިދުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއް ދިނުމަކ  ކުރި

ހަގަކޮއްލަން. ހަމައެއާއިއެކު މިހާރުވެސް ބަނދަރު ސަރަހައްދުން މެނޭޖްކުރަން އުދަނގޫވާކަހަލަ  އުދަނގޫކަމަކަށް ވެގެންދާނެކަމެއްކަން މި ފުރުސަތުގަ ފާ

 މި ގަވާއިދުގެ  ކަންކަން މި ބަނދަރު ފަޅުތެރެއަށް މި ދޫކޮއްލެވޭ ތަކެއްޗާއި އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގަ ބަހައްޓާފަ ދޫކޮއްލާފަ ހުންނަ ބައެއް ތަކެތި 

ގޮ ކަހަލަ  ނެގޭނެ  ތެރެއިން    ތްގޮތް ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  އެ  ފައްތާ  ގަވާއިދަކަށް  އެގޮތަށް  ނުވަތަ  ތެރެއިން  އުސޫލެއްގެ  ހަމަހަމަ  ރައްޔިތުންނަށް 

 ފުރުސަތުގަ  އަމަލުކުރެވިގެންދާ ތަކެއްޗާއި ދޭތެރޭގަ ކައުންސިލުން ކަންތައްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މި ގަވާއިދު ތެރޭގަ ކަނޑައެޅިގެން ދާކަންހަމަ މި

ލިބިގެންދާނެ   މި ބަނދަރުތަކުގަ މި ދިމާވާ މައްސަލައަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް  މިހާރަށްފާހަގަކޮއްލަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ   

އިދާއ  މަސައްކަށްކޮށްދެއްވި  މިޤަވާއިދަށް  އެހެންވ މާ  އުންމ ދުކުރަން.  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެގެންދާނެކަމަށް  މިޤަވާއިދު  ހުރިހާ  ޤަވާއިދަކަށް   

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ލް މެމްބަރުންނަށް މިފުރުސަތުގައި ޝުކުރުއަދާކުރަން.މުވައްޒަފުންނަށް، އެސް.ޖ  ހިމެނޭހެން ހުރިހާ ކައުންސި 

 ފުރުސަތު   ތިންވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ކުޅުދުއްފުށ  

އެއް   ށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެންމެ ބޮޑަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ 

ތިން ބަނދަރެއް ކުޅުދުއްފުށ ގައި އޮތްއިރު، ފަހުން މި ތަރައްޤ  ކުރެވުނު ބަނދަރާއި އެކ  މި   ރަށްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެގުތުން މިހާރު

އިސް  އެހެލާ ޤަވާއިދަށް  އޮޑި  ޤަވާއިދުގެދަށުން  ހިންގާ  މި  ހަމަ  ފާހަގަކުރަން.  ރިވިޔުކުރާކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ޤަވައިދު  މި  ލާޙުތަކެއްގެނެވި 

  ނުވަތަ މި ޤަވާއިދުތަށް  ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށްހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން މިގޮތަށް ޤަވާއިދުތަށް ރިވިޔުކޮށް   ސަރަހައްދަށްވެސް  

ޤަވާއިދުތަކަ  ހަދާ ރައްޔިތުންނަށް އެ  މުހިންމުކަމެއްކަން އަޅުގަ  ށް ފާސްވެގެން  ޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެގުތުން ނހޭލުންތެރިކުރުވުމަކ ވެސް ވަރަށް 

ޤަވާއިދު މި  ބޭނުން ކުރިއަށްއޮތްތަނުގަ  ބަނދަރު  އަދި  ބޭނުންކުރިޔަސް  ބަނދަރު  އަދި  ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  ދޫކޮއްލާއިރު  ކުރަނ  ތައް 

ޤަވާއިދަށް ހޭލުންތެރިވުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަ  ގަ ކޮއްލަން. އާންމުކޮށްއޮޑިވެރިން.  އޮޑުވެރިންގެ އިތުރުން އާންމުންވެސް މި 

ގަބޫލުކު ރެވޭތ  އަޅުގަނޑުހަމަ މި އޭރުން މުޅި ބަދަރުގެ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ ބަނދަރުބޭނުންކުރެވޭނެކަމަ 

ށްވެސް ސޯޝަލް މ ޑިޔާގެ ކެމްޕެއިންކުރުމަށްވެސް އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.  ގަވާއިދު ނުކުންނައިރު މި ޤަވާއިދާއިއެކ  ދެން ހަމަ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަ

      ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ   ކައުންސިލް  ފަހުޟް ރިޝުކުރިއްޔާ  މިއެޖެންޑާގެ  މިހާރު  ދެން   ވާން.  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ދެވިފައި  މިވަނ   ފުރުސަތުންވެސް  ދެ 

ފުރިހަމަކަމަށް    ބަހުސްގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްލާހެއް ހުށައަލާފައި ނުވާތ  މިހާރު ޤަވާއިދު އެކުލަވައިލެވިފައި މިވާ

މިހާ  ޤަވާއިދު  އެއާއެކު،  އަދި  ޤަބޫލުކުރަނ   މި  ފާސްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑު  ހެއްދެވުމަށް  ޤަވާއި  ޑްރާފްޓަށް  ފައިނަލް  މިއޮތް  އެކުލަވައިލެވިފައި  ރު 
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ކުޅުދު މެންބަރުން.  ހުރިހާ  ވަޑައިގެންދެއަވެވި  ބައިވެރިވެ  ބައްދަލުވުމުގައި  އެދެން.  އަޅުގަނޑު  ދެއްވުމަށް  ވޯޓު  އްފުށި ސިޓ ގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށެ 

 އްދުތަކުގެ ޤަވާއިދު ފާސް.  ބަނދަރުތަކާއި ބަނދަރުތަކުގެ ސަރަހަ 

 02ރު  އެޖެންޑާ ނަންބަ 

  މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   ރަޖިސްޓަރ    އެބިން   ބަދަލުގެނެސް،   ބިމަށް   ލިމިޓެޑްގެ   ޕޯރޓް   ކުޅުދުއްފުށ   •

 ނިންމުން.   ގޮތެއް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 މިވަނ  ބަދަލުތަކެއް މަޝަވަރާތަކަކަށްފަހު ގިނަ ބިމަށް ލިމިޓެޑްގެ  ޯޕރޓް ކުޅުދުއްފުށި   ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މެނަބަރުންނަށްވެސް ހުރިހާ

  ކުރެވުނު  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން އެސް.ޓ .އޯއާއިއެކު   ސަބަބަކ  އެއް ބޮޑު  އެންމެ ބޭނުންވި އަޅުގަނޑުމެން  ގެނައެމަށް ބަދަލުތައް މި ގެނެވިފަ.

  އެ ބިމަކ  އެދޭ އެޅުމަށް ފެކްޓަރ  ފުޑް  އެ އެސް.ޓ .އޯއިން އަދި ފުރުސަތު  ލިބުނު  އެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ފެކްޓަރ އް ފުޑް  ސްޓެަޕލް މަޝްވަރާގަ

  އެހިސާބު  ބިމާ ބޭނުންވާ މަށްއެޅު ޓަރ  ފެކް ފުޑް  ބިމަކ  ބަދަލުގެނެވިފައިވާ މިހާރު އެހެންކަމަކު ވާތ އާއެކ ގަ.  ބިމަކަށް  އަރާ މިހާރު ސަރަހައްދަކ 

 ޓްރ  ރަޖިސް ކޭ.ޕ .އެލްގެ  ސަރަހައްދުތައް ބައެއް ހިއްކިދާނެފަދަ  މުސަތަޤުބަލުގައި ކޭ.ޕ .އެލްއަށް  އުނިކޮށް ބިމުން ކޭ.ޕ .އެލްގެ  ސަރަހައްދު،  ދެކުނުގެ

  ސްކޮޔަރ   1528305 ކަނޑުން ނާއިގަމުން އެއް ޖުމްލަ މުޅި ށްގާތަގަނޑަކަ އެއ  ދުމަށް.ހެ  ނަގައިދޭގޮތަށް  ރަޖިސްޓްރ  ފަހުހިމަނައިދިނުމަށް

  މިހިމެނެނ  ގޮތުގަ   ދުގެސަރަހައް  ހިކިފަސް އޭގެތެރެއިން މިފާހަގަކުރ .  އެއްކޮށް  ގަމާއެއް ކަނޑާއި އެއ  ހިމަނައިދޭގޮތަށް   ލަޖުމް ބިމަށް ފ ޓްގެ

 ތިރ ސްއެއް ދުއިސައްތަ ބައަތިރ ސްހާސް ންއެއްމިލިޔަ ތެރޭގަ  އޭރިޔާގެ އިވާހިމެނިފަ މިހާރު  ބަހާލާފަ. ޒޯނައަކަށް ދެ  ބިން ހިއްކިފައިވާ މިހާރު

  ހަމައެއާއެކު ދެން އަކަފޫޓު. އަށް  ފަންސާސް ހަސަތޭކަ ހަތްހާސް  ކައަށްލައް ގޮތުގަ  ބައިގެ އިތުރުކުރާ އުތުރުފަޅިން އިތުރަށް އަދި ދެން   އަކަފޫޓު

  ސަތާރަހާސް އެއްލައްކަ އިން ލިސްޓްކޮށްފަ  ޗާޓުގެ އަޅުގަނޑުމުންގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގަ  ސަރަހައްދުތަކުގެ ބައެއް ކިދާނެހިއް  ސަރަހައްދުން ކަނޑުގެ 

  ގެ  ކޭ.ޕ .އެލް  މިހާރު އަކަފޫޓު. ނުވަދިހަދެ ސަތޭކަ އެއްހާސް  ހަތަދިހެ ލިސްޓްކޮށްފައިން ޗާޓުގަ  ހަމައެއާއެކު  އަދި ތޭވ ސް ދުއިސައްތަ

  ދަތިވާ  ގެންދިޔުމުގަ  ތަރައްޤ ކޮށް އްއިންވެސްޓްމެންޓެ ހަގ ގަތުގަ  ނެތުމަކ   ހެދިފަ ރަޖިސްޓްރ އެއް ބަނދަރެއް  ފާރިވިޔަ   ބައިނަލްއަޤްވާމ 

  ހިއްސާދާރަކ  މައިގަނޑު އިން ކޭ.ޕ .އެލް   ހެދުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓްރ  މި  ހަމައެއާއެކު އަދި   ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ސަބަބެއްކަމުގައިވެސް

  ްޕރޮޖެކްޓެއް ދެރުފިޔާގެ   މިލިޔަން ސަތޭކަ ވަނ  ސަރުކާރުންވެސް ކޭ.ޕ .އެލްއަށް  ބޭރަށް ްޕލޭންތަކުގެ އެބޭފުޅުހުންގެ މިހާރު މުންކަ އެމް.ޕ .އެލް

       އަވަހަށް މިކަމަކ   އޮތ  ބުނެލަން މިވަގުތު އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން އެވޯރްޑްކޮށްފަ. އެމް.ޓ .ސ .ސ އާ ތަރައްޤ ކުރުމަށް އިތުރަށް

 ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތު ބަހުސްއަށް ފުރަތަމަ އެޖެންޑާގެ މި މިހިސާބުން ގޮތުގަ.  ކަމެއްގެ  ންމިގެންދާންޖެހޭގޮތްނި

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

 ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު   ކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން   ރަޖިސްޓްރ   އެބިން   ބަދަލުގެނެސް  ބިމަށް  ލިމިޓެޑްގެ   ޯޕރޓް   ކުޅުދުއްފުށި  މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ

 .އޯއިންއެސް.ޓ   އަހަރު  މިދިޔަ  ޖެހުނ   ކުރަން  ބަދަލު  އަލުން  ބިން  ޯޕރޓުގެ  ސަރަހައްދުގެ  ޯޕރޓް  ކުޅުދުއްފުށި  ޓެއް.ޕޮއިން  2-3  ބޭނުންވަނ 

  މަސައްކަތް  ންޝަރެޖިސްޓްރޭ   އެބިމުގައި  އަދި  ހިސާބުން.  ދެންނެވި  ބޭނުންކަމުގައި  އަޅަން  ފެކްޓަރ އެއް  ފުޑް  ސްޓެަޕލް   ސ ޓ ގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ވަތަ ނު   ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ގެންސިލް ކައު  އެބިން  އަދި  ބިމެއްދ ފަ  ބަދަލުގައި  އޭގެ   ޖެހެނ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްބަސްނުވާތ   ކޭ.ޕ .އެލްއިން  ނުނިމެނ ހުން

  ރަޖިސްޓްރ ކުރާ  އެ  ރަޖިސްޓަރ ކުރާއިރު  ބިންތައް   މިފަދަ   ނުކުތާއަކ    އަނެއް  ވާ ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު   ދެން  ގެންނަން.   އެބިން   ރަޖިސްޓަރ އަށް

 ނެގެންޖެހޭނ    އެއްޗެހި  ކާއިރަޖިސްޓްރ ތަ  ބަނދަރުގެ  އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުހަމަ  މަސައްކަތެއްކަން  ގުޅުންހުރި  އިބަނދަރާ  ބޭނުމަކ 

 އެހެންނަމަވެސް   ގަބޫލުކުރަނ .  އަޅުގަނޑު  އެކަނިކަމުގަ  ފ ން  ނެގޭ  ކޯރޓުތަކުން  ނުވަތަ  ހިދުމަތްތަކަށާއި  ބަނދަރުންދޭ  ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ  ޅުގަނޑުއަ

 އާދެ  ވިޔަފާރިތައް،   ކަހަލަ އެހެން  އެތަންތަނުގަ  ނަންމައްޗަށްގެނެސް  ބައެއްގެ  ރަޖިސްޓަރ    ކަންތަކުން  ބައެއް  ހިމެނޭ  އިހްތިޞާޞްގެތެރޭގައި  މިގޮތަށްދޭ

 ،ހިމެނޭ   އިހްތިޞާޞްގެތެރޭގައި   މިގޮތަށް   ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް   ފެނޭ.   އަޅުގަނޑަށް   ވިޔަފާރިކުރެވެމުންދާތަން  ގޮތަކަށް   ފައިދާހުރިނޫން  މާލިއްޔަތަށް   ރަށުގެ 

  ހަމައެގޮތަށް   ބިމެއް.  އެކަހަލަ  އަތޮޅުގެއަކ ވެސް   ބިމެއް.  އެކަހަލަ   އެއާޯޕޓަކ ވެސް   އެގޮތުން   ވޭ.ފާހަގަ   ހަމަ   ބިންތައް  ހުރި   ބޭރުކޮށްފަ   އިހްތިޞާޞްއިން

  މިގޮތަށް  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ބިމެއްކަން  ބޭރުކުރެވިފައިވާ   އިހްތިޞާޞްއިން  ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފަ  އެއ   ބިމެއް.  އެކަހަލަ   ކޭ.ޕ .އެލްއަކ ވެސް

 ކަމެއްނޫން   ތާޢ ދުކުރާ  އަޅުގަނޑުހަމަ  ވިޔަފާރިއެއްކުރުމަކ    އަދި  ، ނުގުޅޭ  މުއައްސަސާއަކާއި  ބިމެއްގަ  އެ  ރަޖިސްޓަރ ކުރާއިރު  މިބިން  އަޅުގަނޑުމެން

  ވަންނަންޖެހޭނެކަމަށް   އާމަދަނ އެއް  ވަންނަންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  ވިޔަފާރިއަކުން  އެ  ގުޅިގެން   ކައުންސިލާއި  ކުރާނަމަ   ވިޔަފާރިއެއް  އެފަދަ  އަދި

 ހިމެނޭ  އިހްތިޞާޞަގެތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެބިމަކ    ދަންނަވާނ   ވަކާލާތުކުރާއިރުގަ  ށްމިކަމަ  ބަނދަރުން   މި  ދެން   ގަބޫލުކުރަން.  ގަނޑުހަމައަޅު

 ކަމުގަ   ހޭނެއޮންނަންޖެ  ހިއްސާ  ފައިދާގެ   އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަގާނަމަ  ފައިދާ  ކުއްޔަށްދ   ބިން   ވިޔަފާރިތަކުން  ގުޅުންނެތް   ބަނދަރާއި  ބިމަކުން

  ދަންނަވަން.   ވާހަކަ  ތާއ ދުނުކުރާ  ރަޖ ސްޓްރ ކުރާކަށް  ނޫނ   ލެވިގެން  ކްލޯސްތައް  މިކަހަލަ  ރަޖިސްޓްރ ކުރާއިރު  އެގޮތައް  އަދި  ގަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު

    ޝުކުރިއްޔާ.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ރައްޔިތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށި  މަންފާ  ޯޕރޓުގެ  އެ  އޮވެ،  ޯޕރޓެއް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ސިޓ ގަ  ކުޅުދުއްފުށި  އަޅުގަނޑުމެނ  މޭޔަރ.    ޝުކުރިއްޔާ 

ބޮޑަ އެންމެ  ބަލާލާފަ  ޒަމާނަތަކަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ހިދުމަތް  ޯޕރޓުގެ  ކުޅުދުއްފުށި  މިހާރު  ދެން  ޒަމާންވެއްޖެ.  ވަރަށް  ާޕކް ހިށް  ނުކުރެވެމުންދާތާ 

މަޖިލ ހަށް    ސަބަބުތަކެއް  ދުވަސްވަރޭ. އެއ ވެސް  ޢަބްދުއްލަޠ ފު  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރެގެން.  އޭގަ 

މި ބަދަލާއިގުޅުގެން ދަށްކުރެވިގެން ގޮއްސަ.    50ނ  ކޭ.ޕ .އެލްއިން ޑިއުޓ ގެ ގޮތުގަ ނެގޭ ވަރު % ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހާއި ގުޅުގެން މިހާރު އެވަ

އަދި އެފައިދާ މިހާރު ރައްޔިތުން ނަގަން ފަށައިފިކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކުރަން.    އައިއްސިށް  ޓަޓްތަކެއް ކުޅުދުއްފުށި ޯޕވަރަށް ބައިވަރު މޫވްމެން 

ދާ ނިސްބަތް އިތުރަށް ފުޅާ މިހާރު އެ ބޭނުންކުރެވެމުންސްގެން ނޫނ   އިތައް އަޓްދެންހަމަމިއާއެއްކޮށް ކުޅުދުއްފުށި ޯޕޓަށް އަންނަންޖެހޭ ދިވެލޮޕްމެން
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ރިޢާޔަށްކޮށްފަ ވެލޮޕްމެންޓް ގެންނަން ކުޅުދުއްފުށި ޯޕރޓުން އެދޭ އެދުމަށް  ޑިއެ    ނުކުރެވޭނެކަން މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެނަކަމުން

ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާފަ   ބޭނުންވާ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭން. އެގޮތުގެ މަތިން  ށް  އަޅުގަނޑުމެންވެސް އެބަޖެހޭ އެބޭފުޅުންނަށް އެ ޑިވެލޮްޕކުރުމަ

 ކުރުމަށް.  ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއްކަން ހަމަ މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ްޕލޭންކޮށަފައިވާ ގޮތަށް ބިން ދޫ

ޓް ގެންނަން މިކިޔާ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާތާ ލަން ބޭނުންވަނ  ކުޅުދުއްފުށި ޯޕޓަށް ޑިވެލޮޕމެންފާހަގަކޮށް  ދެން މި ބަދަލާއެކު އަޅުގަނޑުހަމަ އިތުރަށް 

ނޑައަޅާފަވާގޮތައް ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ. މިވާހަކަތައް ދެކެވެމުނަދަނިކޮށް މ ގެ ތެރެއަށް އައި އެއްޗެއް ފުޑް ފެކްޓަރ އަކ . މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކަ

ތަރައްގ ކުރުމަށް އެ އޮތް ލޭންޑް ހަމަ އެމިނަކަށް ވަކިމި ކަނޑައަ ފެކްޓަރ އަކާއި   ޅާފަވަނ  ފުޑް ފެކްޓަރ  ނެތްއިރުގަ ކުޅުދުއްފުށި ޯޕރޓު  ފުޑް 

 ހިއްކައިގެން  ވާކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެއ  ފުޑް ފެކްޓަރ ގެ އެ ކޭ.ޕ .އެލްއިން ނެގޭ ޖާގަ ރަށުން ބޭރުން  އްސައިގުޅިގެން މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަ

ގެ އިތުރު ޖާގައެއް އްތުރު ފަރާތުން އެއާއެއްވަރެހަމައެއާއެކު ކޭ.ޕ .އެލް ސަރަހައްދުގަ އުނަށް އެވަރުގެ ޖާގައެއް މިއޮތ  ކަނޑައެޅިފަ. ދެންއެބޭފުޅުން

ފު އެހެންވ މަ  ލިބިގެންދާނެ.  ްޕލޭންކުރެވިފައިވާގޮތަށް  ގެމިހާރު  ކޭ.ޕ .އެލްއަށް  ފެކްޓަރ ގެ ސަބަބުން  މި ޑް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ނުލިބޭނެ  އްލުމެއް 

ލަން. ދެންހަމައެއާއެކު ކޭ.ޕ .އެލްއަށް މިހާރު ކަނޑައެޅިފަވާވަރަށްވުރެ އިތުރު ޖާގައެއް ކަނޑައަޅާކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށް 

މިވާ ސަރަހައްދެއްކަމަށް   ކޭ.ޕ .އެލްއަށް ކަނޑައަޅާފަ  ޓަރ  ނުކޮށްބަލާއިރު ކުރިން ރަޖިސް  ން ބޭނުން ކުރ ގަވެސް ޑިވެލޮޕްމެންޓަށްލައެގޮތުން ފާހަގަކޮށް 

ހެކްޓަރު. ހަމައެއާއެކު   14  ގަނޑަކަށް ނަ ސަރަހައްދު ލައިގެން އެއ  ގާތް ންބޭރަށް ކިއަން ލައިފަ އިއުތުރުން  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރު  

ލްއަށް ކަނޑައެޅިގެންދޭ. މ ހަމަ ވަރަށް .މިހާވަރުގެ ޖާގައެއް ކޭ.ޕ .އެ  ގަނޑަކަށް ތް ގާ  ފޮޑް ފެކްޓަރ  ނުލައިވެސް  މިހާރު މި ްޕލޭންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް 

ކޭ.ޕ .އެލްއަށްވެސް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި ފުޑް ފެކަޓަރ އެއް ޤާއިމުކުރަން ހަމަ ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅު އަދަދެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  

އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. ކުޅުދުއްފުއްޓަ މި ްޕލޭން އަސްލު ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު   ށްގެތެރެއިން ވެގެނަދާނެކަން މިފުރުސަތުގައި އަޅުގަނދޫ 

ން. ވާހަކަކޮޅު ށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަން އަޅުގަޑު ފާހަގަކުރަޔިތުންނަ އްފުރުސަތެއްކަން. ކޭ.ޕ .އެލްއާއި ފުޑް ފެކްޓަރ  ރަށުގެ ރަ

  ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

 ދެއްކެވ  ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ތާޢ ދު ބޭނުންވާކަން   ންހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅުމަށްޓަކައި އަދި މި ދެ ހުށަހެޅުމަށްވެސް މެންބަރު  2މިހޯދ     ސަތުގަނޑު މިފުރުޅުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަ

ކޭ.ޕ .އެލްއަ ހުށައެޅުމަކ   ފުރަތަމަ  ހިއްސާކޮށްލަން.  އޭގެން    ށްއަޅުގަނޑު  ކުއްޔަށްދޭން،  ވިޔަފާރިތަކަށް  ގުޅުންނެތް  ކޭ.ޕ .އެލްއާއި  ބިމަށް  ދޭ 

ސާ ނުވަތަ ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް. ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭ ސަރަހައްދު ހިއްގޮތަކަށް    އެޅޭނޑަނަށް ކައަޅުގަނޑުމެން

 ނުން.  ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެޜޭގައި އަމަލ  މަސަކަތްތައް އެްޕލޭނާއި އެއްގޮތަށް ނުދާނަމަ އެ ބިން އަނބުރާ ލިބޭނެގޮތަށް ރަޖިސްޓަރ ގައި ހިމެ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ؟އާދެ އަޅުގަނޑު އިދާރ ގޮތުން ސުވާލުކޮށަލަން ބޭނުންވޭ ރަޖިސްޓްރ ގަ އިނދޭތޯ އެބޭފުޅުންގެ އިތުރު ބައެއް

 



     

 

10ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޖެނެރަލް   ރ  ސެކެރަޓަ 

 ރ ގެ ރަޖިސްޓައަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ނުބެލެވޭ. އެއ     ގޮތުން  ރަޖިސްޓްރ ގެ އިތުރު ބައިތައް ނުވަތަ ކޮލޯސްތައް އެއ  ގާނޫނު

ނުލިބި ގިނަ ރަކްޗަރ ވަކިގޮތަކަށް ލިޔެގެން ޖަވާބު  މިނިސްޓޮރ  އޮފް ްޕލޭނިނގް އެންޑް އިނފްރާ ސްޓް  އިތުރު ބަޔާން ބަޔަކ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

   ކުރަންޖެހޭނ .ކޮންޑިޝަން އެގުރިމަންޓަކުން އެގްރ މެނޓްހަދާއިރު  ބޭނުންވަންޏާ އިތުރުބައެއް ގެންނަން ދުވަސްވެ، 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ؟އަދި އިތުރަށް އެގްރ މެންޓެއް ހެދޭނެތޯރަޖިސްޓްރ އަކަށް    ހަދާ ނަމުގަ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޭ.ޕ .އެލް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޖެނެރަލް   ރ  ސެކެރަޓަ 

ޖެނެރަލްގެ   އެޓާރނ   ހ ވަނ   ގޮތަކަށް ނުލިބިފަވަނ . ބަޔާނާއިތުރު  އަޅުގަނޑަށް  ވަކި  ލަފާ  އެކަމުގެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެންޑް   އި  ހައުސިންގް  ދެން 

   ކަމެއް ނޫންކަމަށް.ބާރުދޭ   ލ އެއ  ލ ގަ  ގިނައިން ލިބިފަ ހުރ   އެކި ރެޒިޑެންޓްސްތަކުގަ އެކިގޮތްގޮތަށް ހުންނާނ  އިންފްރާސްޓރަކްޗަރ ޔުނިޓްގަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދުގެ ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެނަބަރުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މިހާރު  ޢޫ  މެންބަރު އަހުމަދު ދާސިލްއާދެ އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލުކުރަނ  ކައުން

އެހެން  ރަޖިލިބިފައިވާނެކަމަށް.  މި  އާދެ،  އަހާލާނަން.  ވޯޓަށް  ޢަޅުގަނޑުހަމަ  ހުށައެޅުމެއްވ މަ  މައްސަލައަށް  ނަމަވެސް  ހުށައެޅުމުގެ   2ސްޓްރ  

ސްޓްރ  ކުރެވޭ ބިން ވާފައިވާ ހުށައެޅުން އެއ ، ކޭ.ޕ .އެލްގެ ރަޖިންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅުއްޅިފައި އެބަވޭ. ކައުހުށައެ  ހުށައެޅުމެއް

ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ދާއޫދުގެ ހުށައެޅުން ލަށް ކުލި ލިބޭގޮތަށް ހުށައެޅުން. ހުށައެޅުން ފުރިހަމަކޮށްދިނުން އެދެން.  ންސިކުއްޔަށްދޭނަމަ، ކައު

 . ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުން

 ދެއްކެވ  ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

 ލިބޭގޮތަށް ކުލ ގެ  ކޭ.ޕ .އެލްގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޭ.ޕ .އެލްއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ބިން ކުއްޔަށްދޭނަމަ، އެ ވިޔަފާރިތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުލ 

 އަށް ރަޖިސްޓްރ  ހަދާފަ ދޫކުރާ ބިމުން ކޭ.ޕ .އެލްއިން އިތުރުކަމަކަށް ކުއްޔަށްދޭނަމަ ކައުންސިލަށް އެކަން އެންގުން. ކޭ.ޕ .އެލްދިނުން އަދި  އް  ހިއްސާއެ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރަޖިސްޓްރ  ހަދާފަ ލ ގަލް ޓ މުން   ޖެނެރަލް އެފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންރެޓްރ   ކެ ނަމަވެސް ސެއްވާ. އެހެން ދެބަރުން ވޯޓު އެހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކުރާ މެން

 އެހާބޮޑު ބާރެއް އޮންނަކަމެއްނޫންކަމަށް އެ ފާހަގަކުރެއްވ . އެހެންވ މަ ތި މެންބަރުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ނިޒާމ  ނުގުތާއެއް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 



     

 

11ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ  ށް ކަމަމ  ނުގުތާއެއް  ނިޒާ ހުށައެޅުނު ދެ  ކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމަކަށް. ބަހުސްގެ ދެ 

   ހުށައެޅުމަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް މިދަނ . 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 02 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3
 

 : މެންބަރުން   ނުދެއްވާ   ވޯޓު   ވަކިގޮތަކަށް 

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު ކު .2
 

       މަޝްވަރާކޮށް،   ކުރުމާއިމެދު  ރަޖިސްޓަރ   އެބިން  ބަދަލުގެނެސް،   ބިމަށް  ލިމިޓެޑްގެ   ޯޕރޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   މެންބަރުން  03 

  ކުލ ގެ  ލިބޭގޮތަށް  ކުލ    ންސިލަށްކައު  ވިޔަފާރިތަކުން  އެ  ، ކުއްޔަށްދޭނަމަ  ބިން  ނުގުޅޭގޮތަށް  އެލްއާއި.ޕ .ކޭ  ވިޔަފާރިތަކުން   ކުރެވޭ  އެލްގައި.ޕ .ކޭ

 ބައެއް  ކުލ ގެ  ކައުންސިލަށް  ކުއްޔަށްދޭނަމަ  އިތުރުކަމަކަށް  އެލްއިން .ޕ .ކޭ  ބިމުން   ދޫކުރާ  ހަދާފަ ރަޖިސްޓްރ   އެލްއަށް.ޕ .ކޭ އަދި   ދިނުން   ހިއްސާއެއް

   ނިންމެވިއެވެ.   ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަށް ލިބޭގޮތަށް

 



     

 

12ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ހުށައެޅުން   ދެވަނަ 

 ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  މިކަމުގައި  ނެގޭގޮތައް.  ކައުންސިލަށް   އަލުން  ނުފެށޭނަމަ  މަސައްކަތް   މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި  ވަކި  ބިން  ރެޖިސްޓްރ ކުރެވޭ 

 އަދި   އޮތްކަމެއްނޫން.  އެއްޗެއް  ލ ގަލް  އެއްވެސް  ހިމެނުމަކ ވެސް  ނެގުމަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި   ބިމެއް   ކޮށަފައިދޭ  ރަޖިސްޓްރ   އޮތ 

 ދެން   ކުރެވިދާނެކަމެއް.   ވަކިކުރުމަކ    ފަރާތް  އޮތް   ދޫކޮށްފަ   އެބިން  ޙިލާފުވާނަމަ  ސަބަބުތަކާ   އޮތް   ދޫކޮށްލަން   އެބިން   ބިން   ފައިވާ ރަޖިސްޓްރ ކޮށް

 ވޭނެ ކުރެ  އޮންނަގޮތަކަށް  ފުރުސަތު  ވިޔަފާރިތަކަށް ރަށުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން  އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގަ  ބޮޑެތި  މިކަހަލަ

 ކަމެއްކަމުގައި  ކުރެވޭނެ   އެއ ހަމަ  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހުށައަޅާފަވާތ   އެހުށައެޅުން  އެހެންނަމަވެސް  މަށް.ދައްކައިދިނު  މަގުވެސް

 ކައުންސިލަށް  އަލުން  މަނުފެނިއްޖެނަ  ބޭނުންކުރަން  މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި  ވަކި   ބިން  ރަޖިސްޓްރ ކުރެވޭ  އެހެންނަމަވެސް.  ފެނޭ  ނުއެއް  ކަށް އަޅުގަނޑަ

   ނެގޭގޮތަށް.  އެބިން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވ    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވަކި  އެއްގޮތަށް  ްޕލޭނާއި  ކޭ.ޕ .އެލްގެ  ބިން،   ރަޖިސްޓްރ ކުރެވޭ  ބަދަލުގައި  ހުށައެޅިގޮތަށް.  އަޅުގަނޑު  ބޭނުން  ކޮއްލަން  އިސްލާހު   އަޅުގަނޑު

   .ގޮތަށް  ނެގޭ ކައުންސިލަށް އަނބުރާ  މަސަކަތްނުކުރެވޭނަމަ އެ ތެރޭގަ  ދަތެއްގެމުއް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 އުޅެނ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާފަ  ރަޖިސްޓްރ އެއް  ބަޔާންކުރެއްވުމުން.  މުއަދދަތު   ހުށައެޅުންފުރިހަމަވާނ   ތިޔަ  ފެންނަގޮތުގަ   އަޅުގަނޑަށް

  ވޯޓަށް  ޅުގަނޑުއަ  ދެއްވައިފިޔާ  ކޮއްލަ  ފުރިހަމަ   ހުށައެޅުން  .ޑިވެލޮްޕނުކޮށްފިއްޔާ  އަހަރުގެތެރޭގަ  50  ނުވަތަ  އަހަރު  100  .ހަދަނ   އެގްރ މެންޓެއްނޫން

 ހުށައެޅުން   ގަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ވާނަމަ.  ކަމަށް   ހުށައަޅުއްވާ   ހުށައެޅުން  މި   ދިނުމަށް  ކޮއްލަ   އިސްލާހު   ހުށައެޅުން  އެދެނ   އަޅުގަނޑު  އަހާނަން.

   އެދެން.  ދިނުމަށް  ހިމަނައި ދަތު މުއް އެ ނުވާތ .  ސާފް ހުށައެޅުން  އިނ މަ ތެރޭގަ  މުއްދަތެއްގެ ވަކި އެކަމަކު ގޮތަކަށް.  މި ހުށައެޅޭނެކަމަށް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވ    ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

   ގޮތަށް. ނެގޭ   ކައުންސިލަށް  އަނބުރާ ނާންނަނަމަ ސިފައެއް އަމަލ  އެއްވެސް ށްބަނދަރަ  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ 10

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ، އިތުރުކުރެވޭ  (ހިސާބު  ދޭ  ސަރަހައްދުން  ކަނޑުގެ  މާނަކުރަނ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  މ ގަ)  އިތުރުކުރެވޭ  ބިމަށް  ރަޖިސްޓްރ ކުރެވޭ  ސަރަހައްދަށް  ކޭ.ޕ .އެލް

 އެގޮތަށް   .ކުރުންއުނި  ރަޖިސްޓްރ   ނުފެށޭނަމަ  މަސައްކަތެއް  ކުރުމުގެ  ތަރައްގ   އެއްވެސް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   10  ސަރަހައްދު  ތްނުހިއްކާއޮ

   އެދެން. ދެއްވުން   ވޯޓު މެންބަރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

 

 



     

 

13ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .1

 :މެންބަރުން ދެއްވި    ވޯޓް   ނުފެންނަކަމަށް 

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

 

 : މެންބަރުން   ނުދެއްވާ   ވޯޓު   ވަކިގޮތަކަށް 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

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

  ތަރައްގ   އެއްވެސް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު  10 ބިން ސަރަހައްދުގެ ނުހިއްކާއޮތް އިތުރުކުރެވޭ،  ބިމަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރެވޭ ސަރަހައްދަށް ކޭ.ޕ .އެލް

   ނިންމެވިއެވެ. ރިޔާސަތުން ށްފާސްނުވާކަމަ ހުށައެޅުން ހުށައަޅާފައިވާ  އުނިކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރ  ނުފެށޭނަމަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ 

 މެންބަރުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ހަދައިދިނުމަށް  ރެޖިސްޓްރ   އެބިމުގެ   ބިން،   ކަނޑައެޅިފައިމިވާ   މަޝްވަރާކުރެވިފަ   ކައުންސިލްގެ   ސަރަހައްދަށް  ކޭ.ޕ .އެލް

   އެދެން.  ވޯޓުދެއްވުން 

 

 

 

 



     

 

14ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 އިތުރުކަމަކަށް ކުއްޔަށްދޭނަމަ ކައުންސިލަށް ކުލ ގެ ބައެއް ލިބޭ ގޮތަށް   މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ކޭ.ޕ .އެލް އަށް އިތުރަށް ދޭ ބިން 05 

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރ   އެބިން ބަދަލުގެނެސް،  ބިމަށް  ލިމިޓެޑްގެ ޯޕރޓް  ކުޅުދުއްފުށ 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް   ރ  ޓާރމިނަލް ރެސްޓޯރަންޓް ކުއްޔަށްފެ  •

 ން. ހެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝ ޓު ރިވިއުކުރު ނުވާތ  މިހާރު    ހުށަހަޅާފައި

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރެންޓް އިއުލާނުކުރެވިއްޖެ އާ.ޓ .އެލް ފެރ ޓާރމިނަލްގަ ހިމެނޭ ރެސްޓައު   ށްފަދައިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަ އާދެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ގަ އެއްފަރާތަކުން ކުރިމަތިލ  އެހެނަނަމަވެސް އެފަރާތުށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށަޓަކައި. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިއުލާނު

ރެވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަހަރުވެސް އެގްރ މެންޓަކާހަމަޔަށް ދެވޭގޮތެއްނުވ . ދެން ކުފާއިތުވެގެންދިޔައިރުވެސް ޓެކްސް ކްލިއަރ ނު 

އެޖެން މި މައްސަލަ  ފާޅުކޮށްފަނުވާތ  މިއަދު  ޝައުގުވެރިކަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އިއުލާނުކުރުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަހަރު  ޑާކޮށްފަ މިއާއެކު 

އަޅުގަނޑު   ށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން މި ނ ލަމަށް އެޓްރެކްޓް ކުރެވިދާނެކަމަ  ކަހަލަ  މި މައުލޫމާތު ޝ ޓުގަ ކޮންމެވެސްމިއޮތ . ގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގަ

އެހެންކަމުން މުހިންމު ބައެއް ޕޮއިޓްތަކުގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިރ ސްހާސް   ގަބޫލުކުރަން. 

އަދި ޔާއާރުފި ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތާމެދު   ދޭތެރޭގަ  ކުއްޔަށްދޭ  ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ހަމައެއާއެކު،  ގޮތްތަކެއް  އިތުރު  ވިސްނާފަ  ވެސް 

 އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައް ހުޅުވާލަން.  



     

 

15ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ދެއްކެވ  ވާހަކަފުޅު 

.ޓ .އެލްގެ ފެރ  ނިޒާމު މިހާރުންފެށިގެން ކުރިޔަށްދާއިރުގަ ރރެންޓެއްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަކ  އާޓޯމޭޔަރ. އާދެ ފޭރ  ޓަރމިނަލްގަ ރެސް ޝުކުރިއްޔާ  

މެންނަށް  އަދި މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުގަ އަޅުގަނޑު    ގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނ .ހުރުން ވަރަށް މުހިންމު ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގަ އަޅު   ލިބެން  އެސަރަހައްދުގަ

ސައްކަތްތައް ބިޑްކޮށްގެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ފެރ  ޓާރމިނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ ފެރ  ޓަރމިންލްގެ ރެސްޓޯރެންޓްގެ މަ

ރ  ޓަރަމިލަން ރެސްޓޯރެންޓް ކުއްޔަށް  ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެއް ނެތް. ދެފަހަރަކަށް ބިޑް ކޮށަގެންވެސް ރަނގަޅު ބިޑެއް މިވަނ  ނުލުބުފަ. އެހެންވ މަ ފެ

ގެ އެތެރޭގަ ދިނުމަށް ތައްޔާރު މިއޮތް މައުލޫމާތު ޝ ޓު ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެގޮތުން މިހާރު ފެރ  ޓަރމިނަލްގެ އިމާރާޓަކުރެވިފައިން ބައި

އަދި ހިންގާ ފަރާތުން ފަހުން އެތާގަ    ކުރެވިގެން އެޑް  ބައެއް    ތެރެޔަށްވެސް ރެސްޓޯރެންޓްއިން ޖާގައިގެ އިތުރަށް އޭގެ ބޭރުންވެސް ބައުންޑަރ ގެ  

ހިންގާގޮތަށް މިއޮތ ، އެހެންކަމަށަވާނަމަ އިތުރު އިންފްރާސްޓްރކްޗާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް      ރެސްޓޯރެންޓްއިންފްރާޗްޓްރަކްޒާއެއް އެތާ ދިވެލޮޕްކޮށްގެން  

އަހަރަކ  އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑައަކަށް  15އަޑްއަކަށްލެވިފަ މިއިން ކޯސްޓެއް މ ގެތެރެއަށް އިތުރުކުރެވިގެންދާތ  ކުރިން ޓެނޯ ޕ ރި

މުއްދަތަކ    އެގްރ މެނޓް  ބަދަލުގަ  އޭގެ  އަގު    20ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ފެށޭ  ބިޑްކުރެވޭ  ހަމަމިއާއެކު،  އަދި  ހުށަހައަޅަން.  އަޅުގަނޑު  އަހަރުކަމަށް 

 ށް ރިޢާޔްށްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ފެށޭ އަގަކ  ވިހިހާސް ރުފިޔާކަމަށް ހުށައަޅަން، ޝުކުރިއްޔާ.  ތަނަށްކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓް ހަރަދަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން  

ފުރަތަމަ ހުށައެޅުމުގަ ގަ އެއްވެސް މްންބަރެއް ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާތ   ރ. ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުޔަޝުކުރިއްޔާ ޑެފޕިއުޓ  މެ

ހުށައެޅުމަށަވެސް ވަކިން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނި. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި   2ހުށައެޅުމެއް މިއަދުގެ މަޖިލ ހަށަ ހުށައަޅުއްވާފަ އެހެނަކަމުން   2މިވަނ   

 ނުވަތަ ހުށައެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގުކަމުގަ ތިރ ސް ހާސް ރުފިޔާގެ ބަދަލުގަ ވިހިހާސް ރުފިޔާކަމުގަ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަހާ ހުށައެޅުމަކ  ބިޑް ފެށޭ އަގު

 ހުށައަޅާގައިވާ ހުށައެޅުން.  އެހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކުރއަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



     

 

16ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

 ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު  ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް   ރެސްޓޯރަންޓް   ޓާރމިނަލް   ފެރ   ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   މެންބަރުން    05

   30،000  އިގުކަމުގަމަށްފަހު، ބިޑް ފެށޭ އަގު ނުވަތަ ހުށައެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަ ރިވިއުކުރު  ޝ ޓު  މައުލޫމާތު   ހެދިފައިވާ  މިހާރު  ނުވާތ   ހުށަހަޅާފައި  ބިޑް

    ނިންމެވިއެވެ. ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަށް ރިޔާސަތުން ރުފިޔާ  20،000 އިރުފިޔާގެ ބަދަލުގަ

އަހަރުގެ ބަދަލުގަ    15ވަނަ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ . ދެވަނަ ހުށައެޅުމަކ  ކުއްޔަށަދެވޭ މުއްދަތު، މިހާރުއޮތް    2ދެން ހަމަ އެއާކު  

ނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންއަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުން. އެގޮތަށް ތާއ ދުކުރައވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.    20

 ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ   .2

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް  

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



     

 

17ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ  ލް މެންބަރު ޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސި .5

 މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.    ދުވަހުގެ   އަހަރު   20  ރެސްޓޯރަންޓް  ޓާރމިނަލް  ފެރ    ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

 

   04އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ފާސްކުރުން. ޤަވާއިދު    1444ކުޅުދުއްފުށ  ޤުރުއާން މުބާރާތް   •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  އަހަރު   މިދިޔަ  އެއ   އަދި   އަދި   ލިބިވަޑައިގެންފަކަމަށް   ވާނ   މިހާރު   މެނަބަރުންނަށްވެސް   ހުރިހާ   ޤަވާއިދު  މުބާރާތުގެ   ޤުރުއާން   ގަބޫލުކުރަނ    އަޅުގަނޑު

 ކުދިކުދި   އެހެންނަމަވެސް  ކުލަވައިލެވިފަވަނ  އެ  ގަވާއިދުތަށް   މިއަހަރުވެސް  އެއްކަހަލަގޮތަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  މުބާރާތާއި  ޤުރުއާން  ހިންގި   އަޅުގަނޑުމެން

   ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތަކަށް  ފުރަތަމަ  ބަހުސްގެ އެޖެނަޑާގެ މި މިހާހިސާބުން . ބަދަލުތަކާއެކު

 މަ ފުރުސަތު ފުރަތަ 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  ޅު ކު 

 ލޯބި   ޤުރުއާނަށް   ތިކ ރި  ހިތްތަކުގެ   ކުދިންގެ  އެބަހިމެނޭ   ތެރޭގަ  މަޤްސަދުތަކުގެ   ބޭއްވުމުގެ   މުބާރާތް  ޤުރުއާން   މި  އަޅުގަނޑުމެން   މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާ

 ހޮވުމަސް.  ކުދިން  މުބާރާތަށް  އަތޮޅު  ދިޔައ   ބާއްވަމުން  މުބާރާތް   މި  ކުރިން  އަށަގެންނެވުން.   އާދަ  ކިޔެވުމުގެ  ޤުރުއާން  ކ ރިތި  ތަރުބ ލުކޮށް  ޖެއްސުމާއި

  މަޤްސަދެއްގަ   ބާއްވަމުންދިޔަ  އޭރު   ތުމުންއޮ  ބައިވެރިވެވޭގޮތް  ވަކިން   ސްކޫލްތަކަށް    ސިޓ   ބަދަލުވެ  ކައިންސިލަކަށް   ސިޓ    މިހާރު   އެހެންނަމަވެސް

  ބަދަލުތަކެއް   ބޮޑެތި  ވަރަށް   ތަފާތު.   ބޮޑަށް  ވަރަށް   ޤަވާދު   މިއަހަރުގެ  ޤަވައިދާ   އަހަރުގެ   މިދިޔަ  ބާލާލާނަމަ  ޤަވާއިދަށް   ދެން   ބާއްވަނ އެއް.  މި  ނޫން

 އެންމެ   އަދި  ދެން  ރިޢާޔަށްކޮށަފްވާނެ.   ޤަވައިދަށް   މުބާރާތުގެ   ޤައުމ   ންއަޅުގަނޑުމެ  އެކުލަވާލިއިރު   ޤަވާއިދު  މިފަހަރު  އެގޮތުން   އިނގޭތޯ.   ހިމެނިފަވާނެ

  .ފާހަގަކޮށްލަން  މިފުރުސަތުގަ  އަޅުގަނޑު  ދިއަ  ފޮނުވި.  ކުލާސްތަކަސް  ޤުރުއާނމް  ސްކޫލުތަކަށާއއި  ކޮމެންޓަސް  އެކުލަވާލޅފަ  ޑްރާފްޓް  ފުރަތަމަ

 އަޅުގަނޑު   ހިމަނާފަވާނެކަންވެސް  އަހިޔާލުތަ   އެ  އެކުލަވާލިއިރުގަ  ޤަވާއިދު  ނޑުމެންއަޅުގަ   ދެން  ލުބުންކަންވެސް.  ހިޔާލުތަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް

 ދެން   ގޮތުގަ.  މުޤައްރަރުގެ  މުބާރާތުގެ  ޤައުމ   މުޤައަރަރަކ   މިފަހަރު  ހިމަނާފަވާނ   އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލަކަށް  ބޮޑު   އެންމެ  އެގޮތުން  ފާހަގަކޮށްލަން.

 ވާނ  އިތުރުކޮށަފަ  އެއަދަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަހަރު  އެހެންނަމަވެސް  ޖާގައަށް.  20  ފުރުސަތުހުޅުވާލ    މެންއަޅުގަނޑު  އަހަރު  މިދިޔަ  ސްކޫލްތަކަށް

 ޖާގަ   ހުޅުވާލި  ސްކޫލްތަކަށް   ދެން  ޖާގަ.   10  ޔުނިވާރސިޓ ތަޖަށް   ކޮލެޖް  އަދި  ޖާގަ  20  ކުލާސްތަކަސް  ޤުރުއާން   އެއ   ޖާގައަށް.  ބައްތިރ ސް

  ގުރޭޑުތަކުން  މަތ   ކިޔަވާބައިގަ  ހިތުން  ކަންބޮޑުވި  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ހިމަނާލުމުން  އެގޮތަށް   ހިމަނާފަވާނެ.   އަޅުގަނޑުމެން  ވަކިއަދަދެއް  ކ ސްޓޭޖްތަކަށް 

 މަށްހިތުދަސްކުރުވު  ލޯބިޖައްސާ  ކިޔެވުމަށް  ޤުރުއާން   ކ ރިތި   މަޤްސަދަކ    މުބާރާތުގެ   ޤުރުއާން   މި  ފާހަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު    ނުލިބިދާނެތ .   ކުދިން 



     

 

18ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ގަޑި.  މިއޮތ އޭ   ކުދިން،   ށޭ ތައްޔާރުކުރައްވާ  އެބޭފުޅުން   ވާނަމަ  ނެތްކަމުގަ   ކުދިން   އެއަދަދަށް     ސްކޫލްތަކުގަ  އެ  މިހާރު   އެހެންކަމުން   ބާރުއެޅުވުން.

    އަބައޮތޭ.   ވަގުތު  ތައްޔާރުކުރާނެ  ކުދިން   ނެތިއްޔާ  ކުދިން  އެހެންވ މަ  މިއުޅެނ .  މިކަންތަކާ  މިފަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން  އޮއްވައޭ  ވަގުތު

 އަނެއްބައި   އެބައުޅޭ.  ދިންކޮޅެއްކު   ފައުންޑޭޝަން   ސްކޫލްތަކުގަ   ބައެއް   ކަމަކ    އަނެއް  ދެން  ބައުވެރިކުރުވާށޭ.   ކުދިން   ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން 

 ހުރިހާ   އެއ   ނުހިމަނަ   ސްޓޭޖް  2  އެ   ހަދާއިރު  އެވަރޭޖް  ސްކޫލްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންކަމުން  އެބައުޅޭ.  ބައެއް  ސްޓޭޖް  -ކ    ސްކޫލުތަކުގަ

 ކުދިންނާ   ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންނާއި ންކުލާސްތަކުގެޤުރުއާ  ވަނަދޭއިރު ކުދިންނަށް ދެން ގޮތުން.  ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު   ހަމަހަމަ ސްކޫލްތަކަށްވެސް

 ހަމަ   ނޫން  ދެނިއްޔެއް  ވަނައެއް  ވަކި   އަޅުގަނޑުމެން   ކުދިންނަށްކަށް   ކުލާސްތަކުގެ   ޤުރުއާން  އެހެންވ މަ  ކުރާނ .  ކައުންޓް   އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް

 ކުދިންނަށް  ގިނަ   އެހެނަކަމުން     ބައިވެރިވާނ .  ސްކޫލްތަކުން   ހަރަށްގިނަފަ  ކުދިން   ނުވެވޭ ބައިވެރި  ން ސްކޫލްތަކު  އެއ   ކުރާނ .   ކައުންޓް   އެއްކޮށް

 ބޮޑުތަން  ވަރަށާ  ޤަވާއިދާ  މިއަހަރުގެ  ދު ޤަވާއި  އަހަރުގެ   މިދިޔަ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގަބޫލުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ބޮޑުވެގެންދާނެ  ފުރުސަތު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެރުން.  ތައްޔާރުކޮށްގެން  ކުދިން  މުބާރާތައް  މި  ސްކޫލްތަކުން  ކ މ ދަންއު  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ވަނ .  މި  ރަނގަޅުކުރެވިފަ

 މިހާރު   ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު  މިފުރުސަތުގަ  ން ދެ  . މުންދިޔުން  ފެދިގެންއު  ރަށުގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ   ކުދިން   ގިނަ  ޙިފްސުކުރާ   މަޤްސަދަކަށްވާނ 

   ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް ވަރަށް   ގަ.  5 ، 4 ، 3 ގެ މަހު އޭްޕރ ލް މިވަނ   ހަމަޖެހިފަ  ބާއްވަން މި

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފަދައިން އަހަރަކަށްވުރެއް އަހަރެއް އަޅުގަނޑުމެން   ކައުންސިލް މެންބަރު އާތިފާ ޢަލ  ފާހަކުރެއްވި  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އާތިފާ ޢަލ . އާދެ 

މުބާރާތް   ފައިސާގެ މިދަނ  މި  ވަނަވަނައަށް  އެއ   އެއްކަމެއް  ޖެހޭ  ފާހަގަކޮއްލަން  މިއަހަރު  އެގޮތުން  ކުރަމުން.  ތަރައްޤ   ފުރިހަމަކޮށް  އިތުރަށް 

 އިނާމުވެސް ކަނޑައެޅިފައިން އިންކަން.  

 ދެއްކެވ  ވާހަކަފުޅު  އަޙުމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    

  ކުރިއަށް  ކާމިޔާބުކޮށް  މުބާރާތް  މި  ގަވާއިދުގަ  ދެއްވައިފި  ފާހަގަކޮއް  ކަންތައްތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ޢާޠިފާ  މެންބަރ  ކައުންސިލް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

 3-2  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮއްލާނަން  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެއްވައިފި.  ލިއަޅުއްވައިކަންތައްތަކަށްއަ   ހުރި  ރަނގަޅުކޮއްފަ  ގެންދިޔުމަށްޓާކައި

 ޤުރުއާން   ސްކޫލްތަކުން،   ކުޅުދުއްފުށ   އެއ   ގޮތެއް.   03  ހިމެނޭ   އެބަ  ތެރޭގަ   ގޮތްތަކުގެ  ވަވާނެ  ބައިވެރި  މުބާރާތުގަ   ކަމަކަށް   ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކަމެއް.

 ކަނޑައަޅާފަވާނ    ގިންތިތައް  ބައިވެރިވެވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިގަވެސް  ކުލާހުގެ  ޤުރުއާން  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  ދެން  ކޮލުޖަކުން.  ނުވަތަ  ކުލާހަކުން

 ބައިވެރިންނަށް ވުރެ އުމުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި   5ކ  ސްޓޭޖް  .  5ކ  ސްޓޭޖް    ފެށިގެން   ލެވެލްއިން  ފައުންޑޭޝަން   ގޮތަށް   އެއް   ސްކޫލްތަކެކޭވެސް  ހަމަ

ބައިވެރިންނަށް   ބޮޑެތި  ފުރާއިން  އުމުރު  އެއަށްވުރެ  ބަދަލުގަ  އޭގެ  ނުވެވޭނެ.  ބައިވެރިއެއް  ބައިގައި  ކުލާސް  ކުރެވިފަޤުރުއާން   މިވަނ    ހާއްސަ 

 ކިޔަވާ   ކޯސްތަކުގައި  ތަކުގެ  ލެވެލް  ހިމެނޭ  ފްރޭމްވޯރކްގައި  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސްތަކުގެ ގޮތުގަ. އޭގެ ތެރޭގަ  ކޮލެޖު  ސިޓ ޔުނިވަރ 

  ނުވަތަ   ސެންޓަރު  ، ކޮލެޖް  ، ޔުނިވާރސިޓ   ހިންގާ  ކޯހެއް  އެކިޔަވާ  ، ބައިގައި  ތަކުގެ  ސެންޓަރު  ، ކޮލެޖް  ބައިވެރިކުރެވޭނ  ޔުނިވާރސިޓ   ދަރިވަރުން

އެއައި މައްސަލަތަކަށް ރިޔާޔަތްކޮއްފަ   އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ  ކުދިން ބައިވެރިކުރުމުގަ  ލެވެލްގެ  ނަމުގަ. އެއ  ދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި 

ތުގަ  ނޑުމެން މުބާރާގެނެވިފައިވާ މުހިންމު ބަދަލެއްކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ދެން ހަމަ އެއާއި އެކ ގަ މޭޔަރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިއަހަރު އަޅުގަ



     

 

19ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 ހަމަޖެހިފަ މިއޮތ . ގަވާއިދުގަ އޮތް ގޮތުން  ވަނަ ދޭ ގޮތަށް މިވަނ  ހޮވާ ވަނަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަނަތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް  

 1500/-  އަށް  ބައިވެރިޔާ  ވަނަ   2  މުޅިމުބާރާތުން   ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް،   )ދެހާސް ރުފިޔާ(   2000/- ވެރިޔާ އަށް  ވަނަ ބައި   1މުޅިމުބާރާތުން  

ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް   )އެއްހާސް ރުފިޔާ(  1000/- ވަނަ ބައިވެރިޔާ އަށް    3މުޅިމުބާރާތުން    ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް،   (ރުފިޔާ  ސަތޭކަ   ފަނަރަ )

އް. ޝުކުރިއްޔާ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެ  (ރުފިޔާ   އެއްހާސް)1000/-   ދަރިވަރަކަށް   ކޮންމެ   ،   ދަރިވަރުންނަށް  10  މޮޅު   އެންމެ  އަދި މުޅިމުބާރާތުން 

 މޭޔަރ.

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އާދެ ަބހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު މިވަނ  ނިމިފަ. ަބހުސްގެ ތެރޭގަ ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް މޭޔަރ.    ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

ގަޫބލުކުރަނ  މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދަކ  ވަރަށް ފުރިހަމަ ަބދަލެއް އެއްވެސް މެންަބރަކު ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތ  އަޅުގަނޑު މި  

ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް  މުާބރާތުގެ  ކަމަށް. އެހެންކަމުން ޤުރުއާން  ގަވާއިދެއް  ގެންނަން ނުޖެހޭ 

 ދެއްވުން އެދެން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



     

 

20ގެ   20ޞަފްޙާ:    

 

 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ޤަވާއިދު 1444 މުބާރާތް ޤުރުއާން  ކުޅުދުއްފުށ  ، ދެއްވާފައިވާތ  ވޯޓް   މެންބަރުން 05

 

   ނިމުނ .އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން މައްސަލަ  04 މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2023  ފެބުރުވަރ   22 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 91ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ޝައުބާން  02 

 2023 ފެބުރުވަރ   22

 ޢައިޝަތު ޢަފާ ޢަލ   ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ލިޔެފައިވަނ :  ޔައުމިއްޔާ 

 

 

 

 


