
 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:   
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   24ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ    2021  ނޮވެމްަބރ  04ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    24  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:22ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 އިޖްތިމާޢ  ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހަން ަބޔަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.   3.2

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުނުވާ 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2



 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ   .6

 މެންބަރުން   ޙ ޟިރު ނުވ    ބައްދަލުވުމަށް 

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި(  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     24ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ގޮތުން،ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ  24ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

ނޮވެމްބަރ    04،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443  ރަބ ޢުލްއައްވަލް 29ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވީ   07ޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ، ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވ ން 09:22ދުވަސް. ގަޑި   ބުރ ސްފަތި،  2021

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ   ހުންނެވީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި.  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލްފ ޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު . 06މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   ، 01އައިޓަމް ންޑ  އެޖެ؛ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

އިޖްތިމ ޢީ ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހަން ބަޔަކ އި  ، 02ވަނަ ޢ ންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން. އެޖެންޑ  އައިޓަމް  23

 ހަވ ލުކުރުމ އި މެދު މަޝްވަރ ކުރުން. 

 

 



 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި  

ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ   ށްންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ނުވަތަ ތަރުތ ބަ ޖެއެ

 އަހާލާނަން، އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް  ވާ ނަމަ ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاމެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .5

ދައުރުގެ    05      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   24މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 



 

4ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    23ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   23 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އުނި އިތުރެއް ޔަޢުމިއްޔާ

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .4
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 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ންގެ ވޯޓުން މެންަބރު  05ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 އިޖްތިމާޢ  ސަރަޙައްދުތައް ކުނިކަހަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކަހަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކެއް އެަބހުރި. މިވަގުތުވެސް އިތުރަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މި ނަންަބރު އެޖެންޑާކުރެވިފައި މި އޮތ ، މިހާރުވެސް ކުނި  

ަބަހައްޓަންޖެހޭ  ޑަސްިބން  އިތުރަށް  އަދި  އައުމާއި،  ޝަކުވާ  ަބއެއްކަހަލަ  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަވުމާއި،  ސަރަހައްދުތަކެއް 

ޑަސްބިންތަ އެ  ހުރުމާއިއެކު  މ ގެތެރޭންވެސް  ކަށް  ސަރަހައްދުތަކެއްވެސް  ގޮތެއްވެސް  ހުސްކުރެވޭނެ  ޑަސްބިންތައް  އުކާލާ  ކުނި  އެޅޭ 

 އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  

ހަވާލުކޮށްގެން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން މި ސިޓ ގެ ަބއެއް ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމަށް ަބޔަކާއި  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ކުރެވެމުން   އެހެން މަސައްކަތްތަކެއް  ޕަްބލިކް  ަބއެއް  ސާފުކުރުމާއި،  ސަރަހައްދު  ބަނދަރު  ސަރަހައްދާއި  މާރުކޭޓް  އެގޮތުން  ދަނ . 

އޭރިޔާތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެަބ ކުރިޔަށް ދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް އެަބ އާދޭ ރަށުގެ 

ޑަސްިބން ބެހެއްޓިފައި ނެތުމުން ކުނި އަލާނެ މަގުތާކާއި، ދަނޑުތަކާއި، ޕާކްތައްވެސް ގޮ ސަަބުބން. އޭގެ އިތުރުންވެސް  ނޑުވުމުގެ 

ނ  މަގުތަކާއި، ޕާކްތަކާއި، ރުއްގަސް، ދަނޑުތައް އަދި ވެލި ގޮތަކާއި އެ ޑަސްބިންތައް ނެގޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން. އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަ

ކުރުން.  އެކަން  ހަވާލުކޮށްގެން  ަބޔަކާއި  ކުރެވޭގޮތަކަށް  އެކަން  ހަވާލުކޮށްގެން  ަބޔަކާއި  ސާފުކުރެވޭގޮތަށް  އޭރިޔާ  ބ ޗް  ގަނޑުގެ 

ވަރާކޮށްލާފައި އަދި މުނިސިޕަލް ކުދިންނާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޑަސްބިންތައް ަބހައްޓަން އެކޮނަމިކް ކޮމެޓ  ކުޑަކޮށް މަޝް

ދެން އެ އަދި މުޅިއަކުން ފާހެއް ނުކުރަން. މޭޔަރއަށްވެސް އަޅުގަނޑު ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި. މަޝްވަރާކޮށްލާފައި އިންނާނ  

ހ ވަނ  މި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެނަށް   ހިއްސާކޮށްލާފައި އިންނާނ  މި އެއްޗެހި. އިތުރުުކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެނަށް
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ގެންދެވިދާނެހެން.   އަދި ކުރިޔަށް  ޕާކްތަކާއި  ދަނޑުތަކާއި،  ސަރަހައްދުތަކާއިއެކު،  ހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  ހުށައަޅަނ   މި  އަޅުގަނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ.    ން. މަގުތައްވެސް ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ފާސްކުރު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ދެން އެހެން ކަމުން ފުރަތަމަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހަމަ އެކަނި ފުރުސަތަކަށް އެދިފައި އިނ  މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެކަނި.  

 މެންަބރުންނަށް.  އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   ކުޅުދުއްފު 

އ   މި  ސާފުކުރުމަކ   ތަންތަން  މި  ފާކްތަކާއި،  ސަރަހައްދުތަކާއި  އިޖުތިމާއ   ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަޅުގަނޑުވެސް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ރަނގަޅުކަމެއް.  ހަމަ  އެއ ވެސް  އެަބކުރައްވާ.  އެކަން  ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ހެޔޮ  ަބއެއް  މިހާރު  ޖެހޭނެކަމެއް.  ކުރަން  ކައުންސިލުން 

ަބއެއް އެހެންނަމަވެސް ކައު ވިދާޅުވ   ންސިލުން އިންތިޒާމް ކުރެވެންވާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ސާފުކުރެވެން. މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެ 

އެ ޑިސްކަސް ކޮށްލުން. ދެން    މިތަންތަންތަންތާ ޑަސްިބން ަބހައްޓަން. އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އަދި ރަނގަޅުހެން އެކޮނަމިކް ކޮމެޓ ގައި  

ތަންތަން   ަބހައްޓާ  އިޖުތިމާޢ  ޑަސްިބން  ހުސްކުރެވޭގޮތަށް،  އެއްޗެހިވެސް  ޑަސްބިންތަކާއި  ފަދައިން،  ފާހަގަކުރެއްވެވި  ޑޭވިޑްވެސް 

 ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރަން ހަވާލުކުރުމަކ  އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  

އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ދެކޭގޮތުގައި އިޖްތިމާޢ  ސަރަހައްދުތަކަކ  ސ ދާ ހަމަ ކައުންސިލުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން، ވަކި ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ނިންމުމެއް އަޅުގަނޑުމެން   ގުޅުންހުރިވަރަށް  އި  އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ވަކި ތަރުތ ަބކުން ރޭވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހޭނެކަމެއް. މިކަމާ

. ވާނ  ކުރިން ނިންމާފައި. ޮބޑު ސާފުކުރުމަކަށް ދާންޖެހޭ ކައުންސިލުގެ ބިންތައް އެކްސްކަވޭޓަރ އެއް ނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

ތެރެއިން އުސޫލުގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އިޖްތިމާޢ  ސަރަހައްދުތައް  މިގޮތަށް  ޤަވާއިދުން  އެ ސާފުކުރުމަށްފަހު  ގޮތަށް ސާފުކޮށް  ދެން  މި   

ށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ތަންތަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިކަހަލަ މަޝްވަރާއެއް ކުރިޔަށް ދާއިރު ކުރިޔަށް މިއޮތްތަނުގައި މިގޮތަ

ދާނެ އިންތިޒާމެއް   ސާފުކޮށް ނިމޭފަހުން އަނެއްކާ ޤަވާއިދުން ސާފުކުރެވިގެން  މި ފާހަގަކުރި ޮބޑު ސާފުކުރުމަކަށް ދާންޖެހޭ ތަންތަން

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މަގުތަކުގެ ވާހަކަ ކޮންމެސް   ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ހަމަޖެހިގެން ދާނެ 

ވަކި އުސޫލަކުން  ވަރަކަށް ކައުންސިލަރ ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި. އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  މިހާރުވެސް މަގުތަކަކ   
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މަށް. ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމް ކުރާ ތަންތަން. ގޯތިތަކަށް އެަބ ލާޒިމްކުރޭ ގޯތިތަކާއި އިންވެގެން މަގެއް އިންކަމަށް ވާނަމަ ސާފުކުރު

ދެން އަދި ކުރިމައްޗަށް   .ން ތެރޭކުރިމަތިން އެހެން ގޯއްޗެއް އިންކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ ފަޅިކޮށްލާފައި ސާފުކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ޤަވާއިދުގެ

، ކައުންސިލުގެ ިބމެއްކަމަށް ވަންޏާ، އެ މަގު އެއްކޮށްވެސް، ކައުންސިލުގެ ިބމާއި ޖެހެންދެން އިންނަނ  ހުސްިބމެއްކަމަށް ވަންޏާމުން

އެ މިގޮތަށް  ހުރޭ.  އެަބ  ލިޔެވިފައި  ވަރަށް ސާފުކޮށް  ޒިންމާއެއްކަމަށް،  ގޯއްޗެއްގެ  އެ  މަގު ސާފުކުރުމަކ   ޤަވާއިދަކުން ވެސް  ހެން 

އިދު ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އިން ތަނަކަށް، އެ ޤަވާއިދު ތަންފ ޒުކުރުންހެން އޭގެ އެންމެ މުހިންމުކަމަކ . ނުވަތަ އެ ޤާވާ

ނުފެންނަކަން އަޅުގަނޑު އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ޤަވާއިދަކަށް ނުވާނަމަ ަބދަލެއް ގެނެސްފައި ނޫނިއްޔާމުން އިތުރު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން  

އިޖްތިމާޢ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރަހައްދުތައް  އިޖްތިމާޢ   އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތުން  ދެން   .

ތިމާޢ  އެއ  އިޖްސަރަހައްދުތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮން އުސޫލަކުން ކިހިނެއްތޯ މި އ  އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެއް.  

ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކަނޑައަޅާނ  ޕާކްތައްތޯ، ބ ޗްތައް ތޯ، ނޫނ  ކައުންސިލުގެ މިހެން ހުރި ހުރިހާ ިބމެއް 

ސޭހަ ތޯ. ފުއްޓަރު ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ޮބޑު ޖާގައެއް އެަބއޮތް. ހަމަ ޤަވާއިދުން ސާފުކޮށް ަބލައްޓައިފިކަމަށް ވަންޏާމުން ވަރަށް ހިތްފަ

ގޮތުގައި  ސަރަހައްދުތަކުގެ  އިޖްތިމާޢ   އެހެންވ މަ  ދައްކަނ .  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ތަންތަން  ވާނެ  ތަންތަނަށް  ރ ތި  ވަރަށް 

އާއި ކަމެއް. ހަމަ މިރަނގަޅުއަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާނ  ކޮންކަހަލަ ތަންތަނެއްތޯ އެއ  އަޅުގަނޑުމެން މ ގެ ތެރެއިން ވިސްނާލަން  

ވިސްނާލަން ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ަބއިވަރު ތަންތަން ކަނޑައެޅިދާނެ އިޖްތިމާޢ  ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި.   ޅުގަނޑުމެނަށްއެއްކޮށް އަ

ކިޔަނ .  ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެ ކަންތައްތަކެއް ވާހަކަ މި  އިރަށް  ބަލަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައި ހަވާލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ސާފުކޮށް 

ކައުންސިލަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށްވެސް އެަބ ޖެހޭ އެކަން ވާން. އެހެން ވ މަ އެކަމަށްވެސް ވިސްނާލާފައި ގޮތެއް އެހެން ކަމުން  

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކަނޑައެޅުން ވަރަށް މުހިންމުކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ފައި އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ކޮމެޓ  މަރުހަލާގައިވެސް މިއަށް ތަންތަން ކަނޑައެޅިގެން ދާއިރު، މި ވަގުތު ޮބޑު ސާފުކޮށް 

ރި ތަންތަން މިގޮތަށް އައުޓް ސޯސް ކުރެވިގެން ދިއުން. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އަޙުމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ކުރަން ނުޖެހި ހު

ތަށް ފުއްޓަރު ފަރާތްވެސް އެތަން ރ ތިކުރެވިގެން އެތާ ގަސްތައް ދަށުގައިވެސް އެއްޗެހި ަބހައްޓައިގެން އުޅެވޭނެ ތަނެއް. އެކަމަކު މި ވަގު

ހ ވަނ  ދެކޮޅު ދެ ބ ޗާއި ދެން މިހާރުވެސް ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދާ ތިން ޕާކެއް އެަބއިން.   އަޅުގަނޑަށް

 ޒިގްޒެގް ޕާކާއި ޝަހ ދު ޙުސައިން އާދަމް ޕާކާއި، ތަރި ޕާކް އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް އާޓިފިޝިއަލް ބ ޗް ސަރަހައްދުގައި ވެސް އިންނާނެ

ތަން މިވަގުތުން މިވަގުތަށްވެސް ރަނގަޅު ކަންނޭގެ އައުޓް ސޯސް ކޮށްލުން. އަސްލު ސާފުކުރާ ވާހަކަ މި ދެކެވެނ  ޕާކެއް. އެ ހަތަރު
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ރަށުތެރެ ޒ ނަތްތެރިކުރުމަށް ސާފުކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނ  މިރަށަށް ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެންވެސް ވަރަށް ގިނަ 

ރަަ މި  ގޮނޑުކޮށްމެހެމާނުންތަކެއްވެސް  ވަރަށް  ރަށް  މި  ފެނުނ   އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެކަމަކު  ޒިޔާރަތްކޮށްފި.  އަދިވެސް ށަށް   .

 އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ފެރ ޓާމިނަލްގެ ޚިދުމަތެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުދެވޭ. އެތާ ކުރިމަތ ގައި ހަމަ އޮތ  ހުސް ގަސްތަކާއި ވިނައާއި

ހުންނަނ  އެއްވެސް ތަރުތ ެބއް ނެތި. ފަޅާފައި. މަގަކަށް އެރިޔަށްޔާ މި  ކައިރ  ކުނި ފުންޏެއް.  އެއްގޭ  އެއްވެސް ތަރުތ ެބއްނެތި.   

އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑާއި ހަމަ ސ ދާ ރަށަށް އެރި ދެތިން މ ހަކު ުބނެލި މި ކިހިނެއްހޭ މި ހުންނަނ  އެއްވެސް ތަރުތ ެބއް ނެތޭނުންހޭ.  

ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް އެއްތާކު ކޮޕ  ގަސްތަކެއް އެނެއްތާކު އަނެއް އެއްޗެއް، މިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ  

އާދެއޭ ޝަކުވާގެ  އެަބ  މިހުރިހާކަމެއްވެސް  ަބއިތަކުގެތެރެއިން  މި  ެބލެހެއްޓުމާއި  ކުނިކަހާއި  މަގު  ތާކު ނުޖެހެޔޭ.  ތާކުން  އެއްވެސް 

ގައި އޭރިޔާއެއް ކަނޑައެޅިފައެއް. ސައިކަލްތައް މި ޕާކް ކުރަނ  ދެފާރާތުގޮތުގައި. ހާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިރަށުގައި ނެތޭ ޕާކިންގ  

ތަކާއި މަގުމަތ ގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް. އެގޮތަށް ހުންނައިރުގައި އަދި ދެފަރާތުގައި ގަސް އިންދާފައި ހުންނައިރު ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ދަތި

އެއް ނޫން. ދެން ފެންގަނޑުތަކުން ނެއްޓިފައި މި ހުންނަނ  އެއްކަލަ ގަސްމުށި. ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ. އަދި މިރަށުގެ މަގުތައް މިހުރ  ހެދިފަ

  އެއް ތާކު ވިނަ ގަނޑެއް، އަނެއްތާކު ގަސްމުށި. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ހުންނަނ . އެހެންވ މަ ކޮމެޓ ގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާއިރުވެސް

 އެކަންކަމާއި ވިސްނާލުން ރަނގަޅު.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިވަނ .   ނިމިފައި  ފުރުސަތު  ދެ  ހުޅުވާލި  ަބހުސްއަށް  އެޖެންޑާގައި  މެންަބރުންވެސް   މި  ހުރިހާ  އެޖެންޑާއަށް  މި  ކަމުން  އެހެން 

ރަށް ރަނގަޅު ވަހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ސ ދާ ހުށައެޅުމެއް އައިސްފައެއް ނެތް.  ހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އެކަމަކުވެސް  ފާހަގަކުރައްވައިފި މު

 މި ވާހަކަތަކެއް މެންަބރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި، ސަރަހައްދުތަކެއް ވަކި ވާން ޖެހޭނެކަމަށް. އިޖްތިމާޢ  ސަރަހައްދުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން

ކޮމެ މުނިސިޕަލް  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރަހައްދުތައް  އިޖްތިމާޢ   ފެންނަނ   މި  އަޅުގަނޑަށް  ކަމާއި.  ކޮންތަންތާކަށް  ޓ އަށް މާނަކުރަނ  

ފާހަގަކުރެއްވެވިފަދައިން  އަޙްމަދުވެސް  ކައުންސިލަރ  ކަމަށްވިޔަސް،  ސަރަހައްދެއް  ހުރިހާ  އެއ   ކަނޑައެޅުން.  ފޮނުވައިގެން 

 ގޮތަކަށް އިޢުލާނު ކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކޮށްފައި ެބހެއްޓިދާނެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޕްރިއަޓަރ  ދޭ

 ންތަން ހަވާލުކުރަމުން ގެންދެވިދާނެ، އެއިރަކަށް އެންމެ މުހިންމުވާ ތަންތަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިހުށައަޅާ ގޮތަކ  އިޖްތިމާޢ އެތަ

 މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވުން. ދެން މުނިސިޕަލް   ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށްފައި އެތަންތަނަށް އެކުރަންޖެހޭ

ލެޖް ކޮމެޓ އިން އަޅުގަނޑަށްފެނޭ އެތަންތަން ފާހަގަކުރާއިރުގައި އިދާރ ގޮތުން އިސްމާއ ލްގެ ހިޔާލު ހޯދުން. އިސްމާއ ލް އެންމެ ޮބަޑަށް ނޮ

އެގޮތަށް     ހުންނާނ  މި ތަންްތަނުގައި މިވަމުންދާ ގޮތާއި އެގްރ މެންޓްތަކާއި. އެހެންނު އެސް.ޖ . އެހެންވ މަ އެގޮތަށް މި ހުށައެޅ .
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ކަމަށް   އެހެންވ މަ މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އިން އެތަންތަން ފާހަގަކުރުމަށް ފެންނަ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި.  މަޖ ދާމިވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރ  

 ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. 

  

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

އެކުރަންޖެހޭ ތ   މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާ   05      އިޖްތިމާޢ  ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށްފައި އެތަންތަނަށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި  މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓ އަށް ފޮނުވުމަށް

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނީ.   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ     2021  ނޮވެމްަބރ  04ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  24ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:40ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ރަބ ޢުލްއައްވަލް 29

 2021 ނޮވެމްަބރ 04

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު  ޔައުމިއްޔ  ލިޔެފައިވަނީ:
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