
 

1ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/54ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   51ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު ުބދަ    ވ   2022  މެއި  11ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    51  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. 11:32

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ  50ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1
ކުރުމާއި އޮޑިބަނުމަށް ވަގުތ    އޮޑިދޯނި ފަހަރު މަރާމާތު  266-D/PRIV/2022/2(AGR)އެގްރިމަންޓް ނަންަބރު :    3.2

ިބމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިލައްވާފައި ވާތ ވެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   ހަރުގެ ދޫކޮއްފައިވާ 
 ނިންމުން.  

 ގޮސް   ގާތަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުން،  ފުރޭތ   ގައި  2022  މެއި  17  އަހަރު    1  އުފެދުނުތާ  ކައުންސިލް  ސިޓ   3.3
 ނިންމުން.  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް މެދު ހޯދުމާ ހިޔާލު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤ އަށް ރަށުގެ  ކަންޮބޑުވުންތަކާއި ރައްޔިތުންގެ

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 05 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3



 

2ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     51ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  51ކުޅުދުއްފުށި 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   50ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  .1

،މ ލާދ  ސަނަތުން      1443 ޝައްވާލް  10 ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 11:32ސް. ގަޑި ދުވަ  ދަބު ،  2022 މެއި 11

އާމިނަތު   ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާއަދި  هللا  ޢަބުދުއަޙްމަދު  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ  .05މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ   50، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ އެޖެންޑާ .އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިހުންނެވ  މަޖ ދާ 

 266-D/PRIV/2022/2(AGR):  ނަންބަރު ގްރިމަންޓ2ެެްޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  ވާތ ވެ  އެދިލައްވާފައި އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ ހަރުގެ  ވަގުތ  އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި މަރާމާތު  ފަހަރު އޮޑިދޯނި

  17  އަހަރު 1 އުފެދުނުތާ ކައުންސިލް ސިޓ  ، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު އިތުރުކުރުމާއި މުއްދަތު

  ރައްޔިތުންގެ  ތަރައްޤ އަށް  ރަށުގެ  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރައްޔިތުންގެ  ގޮސް  ގާތަށް ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުން  ، ފުރޭތ   ގައި 2022 މެއި

ފާހަގަ    ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  ބަދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  .ނިންމުން ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު ހޯދުމާ  ހިޔާލު

  ދިނުން އެދެން. ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  ގެންނަން  ދަލެއްބަ .ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

3ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ   51ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   50  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެންނަން ބަދަލެއް  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް    48

ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ނެތް ނަމަ،   ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންބޭނުންވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން.   ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔަޢުމިއްޔާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

4ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

ދައުރުގެ     ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ    50ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު   އަގުލިބިއްޔަތުންމެންބަރުންގެ    ހުރިހާވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރުމާއި   މަރާމާތު   ފަހަރު   އޮޑިދޯނި   266-D/PRIV/2022/2(AGR):    ނަންބަރު   ގްރިމަންޓް އެ  •

  މުއްދަތު   ވާތ ވެ   އެދިލައްވާފައި   އިތުރުކުރުމަށް   މުއްދަތު   ބިމުގެ   ދޫކޮއްފައިވާ   ހަރުގެ   ވަގުތ    އޮޑިބަނުމަށް 

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އިތުރުކުރުމާއި 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  ވާ ސިޓ . އި ފޮނުވާފަފަރާތުން  މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިން ސިޓ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ ދޭނަން. މިތުރު ގްރޫްޕ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  

އި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުން ހަރުގެ ދޫކުރުމާ  ވަގުތ   އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  ތިޔަ އިދާރާއާއި މި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ، އޮ

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ އޮޑިހަރުގެ    6ށިގެން އިތުރު  ގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ހުން ފެ   266-D/PRIV/2022/2(AGR)ނަންބަރު ސިޓ :  

  ންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވ މާ އިސްވެ ދެންނެވުނު މުއްދަތަށް މި ކުންފުންޏަށް އެ އޮޑިހަރުގެ ހުރި ބިން ކުއްޔަށްމިކުންފުންޏަށް ކު 



 

5ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

ދިފަ މިއިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެ   ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ. ޙާދިމަކުމް މުހައްމަދު ޒުހައިރު މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ. 

އަށް މިހާރުގެ އެގްރިމަންޓް މި އޮތ . އެހެންކަމުން   2022ޖޫން    30އިން    2022ޖަނަވަރ     1މަސްދުވަހަށް ދެވިފަ އިނ . އެއ     6  ހަރުގެ   އޮޑި

ރިވަޑައިގަންނަވަން މަސް ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިފަ މި އޮތ . އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްގަ ބައިވެ  6ޖޫން އަށް ފަހު    30

މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ބަހުސްގެ ފުރުސަތަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންފަ ނެތުމުން އެޖެންޑާގަ   ފުޅުވާ ބޭނުން

އެފަރާތަށް ދިނުމަށް. ސަބަބަކ  އޮޑ ގެ  މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު    6މިއެދިފަ އޮތްގޮތަށް  މިއޮތް މައްސަލައަށް ރިޔާސަތުން ހުށައަޅާ ގޮތަކ  މިހާރު  

ސް ދުއްވޭނެ. މަސައްކަތް އަދި ނުނިމި ހުރުމާއިއެކު، ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެގްރިމަންޓް އާއުނުކޮށް މިހާރު އޮތްވަރުން އޮޑި ބައިލައިގެން އަދި ނުވެ

އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އަންގާލަ  .  އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭތ  އިތުރަށް އެ މުއްދަތު ދިނުމަށް

ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާންގެ ތާއ ދު މިވަނ  ލިބިފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނ  ސިޓ ގަ    ދެއްވުން އެދެން. އާދެ ހުށައެޅުމަށް

   މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  މިހާރުވެސް އޮޑިހަރުގެ ދޫކުރާ ރޭޓަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  6އެދިފަ އޮތް ގޮތަށް 

 ވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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



 

6ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

 މުއްދަތު  ބިމުގެ  ދޫކޮއްފައިވާ  ހަރުގެ  ވަގުތ    އޮޑިބަނުމަށް  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި  ، ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން  05

 މިހާރުވެސް   ދުވަހަށް   ސްމަ  6  އިތުރު  ފެށިގެން   ދުވަހުން  ހަމަވާ   އެގްރިމަންޓް  ، އެދިފައިވާތ   ލިމިޓެޑުން  ްޕރައިވެޓް   ގްރޫްޕ  މިތުރު   އިތުރުކުރުމަށް 

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން   ފާސްވިކަމުގައި ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ރޭޓަށް ދޫކުރާ  އޮޑިހަރުގެ

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ރައްޔިތުންގެ   ކައުންސިލުން   ، ފުރޭތ    ގައި   2022  މެއި   17   އަހަރު   1  އުފެދުނުތާ   ކައުންސިލް   ސިޓ   •

  މެދު   ހޯދުމާ   ހިޔާލު   ރައްޔިތުންގެ   ތަރައްޤ އަށް   ރަށުގެ   ކަންބޮޑުވުންތަކާއި   ރައްޔިތުންގެ   ގޮސް   ގާތަށް 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަށް ފުރޭނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން   2022މެއި    17ބް ވިތާ  އެއް އަހަރު  ޙާއާދެ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލަށް އިންތި

ޔިތުންގެ އަބަދުވެސް ކެންޭޕނުގަވެސް އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ދެކެވުނު ވާހަކައެއް އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ކުރަމުން އައި ގޮތެއް އެ ރައް

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުވާއަކ  މ ގެ  . ދެން އެއް އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު އަބަދުވެސް  ހިޔާލު ވ ހާވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތްތަކުގަ ހޯދުމަކ 

 ނުވާކަން. އެ ކުރިން ކައުންސިލަރުން މަޤާމަތް އިންތިޙާބް ކުރުމަށްފަހު އެބޭފުޅުންގެ ގާތަށް ނުދާކަމާއި ކައުންސިލަރުނާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު

މާވަކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާރު ކޮންމެ ހޯމެދުވަހަކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް  ބައްދަލުވުމަށް ދަތިތަކެއް ދި

ކަނޑައެޅިގެން މުނާސަބަތުގަ    ފުރުސަތު  ދުވަހެއް  ވުމުގެ  އަހަރު  އެއް  އިތުރުން  އޭގެ  މިދަނ .  ދޮރަށް ދިއުމުގެހުޅުވާލަމުން  ހަރަކާތެއް   ދޮރުން 

ނިންމުމަށްޓަކާ ގެންދިއުމު ގޮތެއް  މިކަމަށް  އާއި  ބޭނުންވާތ   މިކަމުގަ  ޙިޔާލު  މެންބަރުންގެ  އެއ   މިއިނ .  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިއަދު  ގޮތުން  . ގެ 

 އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރުވެސް ތިފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ކެންޭޕނުގަވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއްވާހަކައެއް މ  އަޅުގަނޑުމެން   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ށް  ކުގައި އޭގެ ތެރެއަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަ. އަދި  ކައުންސިލަށް އައިސްފިނަމަ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުންނޭ ކައުންސިލް އަދި ރަށް ހިންގާނ 

ދުވަހު ަބއްދަލުވަ ގޮތަށްވެސް އައިސް ހޯމަ    ށްޔާލު ހޯދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މޭޔަރު ތި ވިދާއެޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަ ޚިލައިގެން  

ގޮތުގަ މަހުން އެއް ފަހަރު ާބއްވާ ަބއްދަލުވުންވެސް ާބއްވަމުން މިދަނ . އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ދެކޭ  6ހަމަޖެއްސިން. އޭގެ އިތުރުން  

ނގިގެންދާނެ ކަމެއް. އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  އްންތަމިގޮތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ދިއުމަކ  ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންޮބޑުވު



 

7ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

ޭބފުޅުންގެ   މަޝްވަރާ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޭބނެކަމެއް.  ޚިއިތުރަށް ގޭގަ ތިއްަބވާ  މިކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ވ  ވައުދު ޔާލާއި 

 ފުއްދުމަށްވެސް އަދި އޭގެ އިތުރުން ރަށުގެ ތަރައްޤ އަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އަދި

 މިގޮތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާކަންވެސް ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    އްފުށ  ކުޅުދު 

ބޭނުންވަނ    ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ޢާޠިފާވެސް  މެންބަރު  ކައުންސިލް  މޭޔަރ.  ސިޓ   ޝުކުރިއްޔާ  އަލަށް 

އިންތިޙާބް ވެފަ ތިބި އިރުގަ އިންތިޙާބް ކާމިޔާބް ކުރުމުގެ އެއް އަސާސެއް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމަކ . އެއ  ކައުންސިލްއެއް އުފެދި އަޅުގަނޑުމެން  

ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޙާބް ތެރޭގަވެސް ބޭނުންކުރަމުން އައި އެއް ވަސ ލަތް. ދެން އެންމެ ފައްސޭހައިން ރައްޔިތުންނާއި  

ހާ  ށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންކަމުން އޭގެ ފަހުންވެސް މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރުގަ ލަތު އެނގިގެންވެސްދާ ގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަރ ޗްވެ ރައްޔިތުންގެ 

 ންމުކަމެއް ކަމަށް އިތުރަށް ކައުންސިލާއި ދޭތެރޭގަ ރައްޔިތުން ކުރަމުން އަންނަ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށާއި އޭގެއިތުރުން އިތުބާރު ހޯދުމަށް ވަރަށް މުހި

ކުރެޓިކް އުސޫލަކުން  ފެނޭ ގާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވެ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަށް އިވިގެން ދިއުމަކ . ހަމަ އެއާއި އެކ ގަ ޑިމޮ

މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ ފެނޭ އެންމެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެށިގެން މި އަންނަ ބާރުތަށް އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ވަރަށް  ތަނެއްގަ    ހިގާ 

 ކަންތައްތައް ސ ދާ ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޙިޔާލުތަށް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ . އަދި މިހާރުވެސް ކައުންސިލްގެ

 އަހަރުވުމުގެ މުނާސަބަތުގަ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  ރާވާ ލެވިފަ މިހުރ  އެގޮތުގެ މަތިން ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެއް

ހިޔާލު  ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން ތާއ ދު ކުރެވޭ ދޮރުން ދޮރަށް ހިގާ ރައްޔިތުންނާއި ވ ހާވެސް ގާތުން ހާލުބަލާ،  ބޮޑަށް   

 ޅުގަނަޑު ތާއ ދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހޯދާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް. އެހެންވ މަ ޢާޠިފާ ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުމަށް އަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ލެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އާދެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލުމުން ފުރުސަތަށް އެދި

އަދި    ވާހަކަފުޅުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނ  މިކަމުގެ މުހިންމުކަން އަދި މިކަންކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާކަން. އަދި މ ގެ އިތުރުންދެބޭފުޅުންގެ  

ވާނަމަ އެ ފު   އަޅުގަނޑު އެއް އެއްވެސްކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން އޮތްކަމަށް  މެންބަރަކު  ބޭނުން. މި އެޖެންޑާގަ  ރުސަތު ފުރުސަތު ހަމަ ހުޅުވާލަން 

 ހުޅުވާލަން. 

ޝުކުރިއްޔާ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ދެން   އެއް އަހަރު ފުރިގެން މިދާ މުނާސަބަތަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އަދި ކައުންސިލް މެވަޒަފުންނަށްވެސް ހަމަ މަރުހަބާ ދަންނަވަން.މޭޔަރ.  

ގެ ގޮތުގަ ދޮރުން ދޮރަށް ނުވަތަ ގެއިން ގެއަށް ހިނގުން މިއ  އަސްލު އެމް.ޑ .ޕ ގެ ސަޤާފަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބ   އެމް.ޑ .ޕ ގެ މެންބަރުން

ށުގަ އެއް މިރައަދި އެމް.ޑ .ޕ  ކައުންސިލެއް މި އޮތ . އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވޭ ސޯޝިއަލް މ ޑިއާއަށް ރ ޗް ނުވާ ވަރަށް ބޮޑު އާބާދ 

އެކިއެކި ކަންކަމާއި ހެދި ނަދެވޭ ވަރަށް ބޮ ކިޔާލުން  އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމަށް  އޮވޭ. އެބަ އޮވޭ. އަދި އެއާއި އެކު  ޑު އާބާދ އެއްވެސް އެބަ 
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 ކަންކަމުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ ކަންކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް ކޮއްފަ ހުރި ކަންކަމާއި މިހާރުން މިހާރަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ބޫލުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާޕޓ  ކަމަށްވާ ހަމަ ގަ  މައުލޫމާތު ހޯދޭނ  އަޅުގަނޑުމެން ގެއިން ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮއްގެންކަން އަޅުގަނޑުވެސް

ންމެ ބޮޑަށް އެކުލަވާލާފަވެސް ވާނ  ރައްޔިތުން ގާތަށްގޮސް، ރައްޔިތުންދޭ ހިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން އެމް.ޑ .ޕ ގެ މެނިފެސްޓޯގަވެސް އެ

ނަށް އަދިވެސް ވަރަށް އޮޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި އިދާރ  ގޮތުން ކުރުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން 

ކޮށް  އްގެ ބައިވެރިކައުންސިލްގަ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން. މިކަމުގެ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރުން އިދާރ  މުވަޒަފުންގެ ކޮއްމެވެސް ވަރެ

ގަ ފާހަގަކޮއްލަން އިދާރ  މުވަޒަފުންގެ އެވެއިލިބިލިޓ އާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތަށް ނެރުންވެސް އެއ  އިދާރ  މައުލޫމާތު ދިނުންވެސް މިއަހަރު ތެރޭ

  ތާއ ދު ކުރަން. އަޅުގަނޑު އެދޭކަމެއް އެގޮތަށް އެކަންވާން އޮތްނަމަ. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ މެންބަރު ޢާޠިފާ އާއި ޑެޕިއުޓ  ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް

 މޭޔަރ.   ޝުކުރިއްޔާ

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވުނ  ރައްޔިތުންނާއި އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން އޮތ  މިއ  ކަތ ބް ޒަމާނެތް ނޫނޭ. ލާމަރިކަޒ     މޭޔަރ. ޝުކުރިއްޔާ  

 ސަދަކ  އެ ވ ހާވެސް ގާތުން ސަރަކާރާއި ގުޅިގެން އެރަށެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއަށް ހޮވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤް

އެމް.ޑ .ޕ  ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޙިޔާލު ހޯދަމުންދަނ  ރަށެއް ތަރައްޤ  ކުރާނ  އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށް. ހާއްސަކޮށް މިހާރު  

. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ސަރުކާރުން ހިންގާ ްޕރޮޖެކްޓްތަށް އެރަށެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން އެބަދޭ

ގެންދޭ ގޮތަށް    މިހާރު ކައުންސިލަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ މަޝްއޫރުތަކަކ  ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކުރިއަށް

ކަށަވަރުކުރަން.   ކަންތައްތައްކަން  ރައްޔިތުންގެހުންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގޮވާލާ   އެހެންނޫންނަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  އެއްބާރުލުމެއް 

ރައް ނޫންކަންނޭގެ  ހޯދަން  ވޯޓެއް  އެކަނި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ނުލިބޭނެ.  އެދުމުން  ވަޑައިގަތުމަށް  ޖަލްސާތަކަށް  ޔިތުންގެ ކަންތައްތަކުގަ، 

ވެސް ނަމޫނާ ކައުންސިލެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްވެސް އެބަޖެހޭ ގާތަށްގޮސް އެމ ހުންގެ ވާހަކަތަށް އަޅުއަހާނ . އަޅުގަނޑުމެނަކ  މުޅި ރާއްޖެއަށް

ގައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލު ހޯދަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް އެކަމަށް ވަރަށް ތާއ ދުކުރާކަން ދޮރުންދޮރަށް ހި   ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މިގޮތަށް  

 ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން  

 ގޮތަށް  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން. އާދެ މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިއޮތް މައްސަލައަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެވެސް ތާއ ދު ހުރި

ގެ ނިޒާމް ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަ ކުރެވުނ . ހާއްސަކޮށް ލާމަރުކަޒ  ނިޒާމަކ  ރައްޔިތުންނާއި ވ ހާވެސް ގާތުން ވެރިކަމު 

ހޯދައި ދިނުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވިފައިއޮތް ބޮޑު ބަދަލެއް. މި ނިޒާމްގެ  ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤ   ބާރުވެރި ކުރުވާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ތަރައްޤ  ކުރުމަށް މުހިންމު ހަރަކާތެއްކަމަށް  ފޮނި މ ރުކަން ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް ހޯދަދ  ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު
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އޮތްގޮ ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިހާރު  އެހެންވ މަ  ނުކުރަން  ގަސްތެއް  ހުޅުވާލުމަށް  ބަހުސްއަށް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުދެން  އެހެންކަމުން  މި ފެނޭ.  ތަށް 

ފުޅުންވެސް ތާއ ދު ކުރައްވާފާވާތ  ސިޓ  ކައުންސިލް  ވާތ  އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އެޖެންޑާއަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ތާއ ދު ކުރައްވާފައި

ންބަރުން ވޯޓް އުފެދުނުތާ އެއް އަހަރު ވެގެން، އެއް އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ދޮރުން ދުރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެ

 ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: ފެންނަކަމަށް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

  އަހަރު  1  ، ފުރޭތ   ގައި   2022  މެއި  17   އަހަރު   1  އުފެދުނުތާ   ކައުންސިލް  ސިޓ    ، ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް   ކަމަށް   ފެންނަ   މެންބަރުން  05

  ހިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ  ތަރައްޤ އަށް  ރަށުގެ  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ  ގޮސް   ގާތަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލުން  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ފުރުން

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި  ހިންގުމަށް ހަރަކާތެއް ދޮރުން ދޮތަށް ހިގުމުގެ  ހޯދުމަށް

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ 3މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   



 

10ގެ   10ޞަފްޙާ:    

 

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ    2022  މެއި  11ނިމުނ     ވަނަ ބައްދަލުވުން  51ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.   11:51

 1443  އްވާލްޝަ 10

 2022 މެއި 11

 

 هللاްބދުޢައާއިޝަތު އޮފިސަރ އ.ކައުންސިލް   ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ :

               

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


