
 

 

1ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 ޖެމްސް ނަންބަރު:  

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   59 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  ަބއްދަލުވުން    59  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޢާންމު  ުބދަ    ވ    2022  ޖުލައި  06ވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:35 ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 މުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  57 ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 3.1

 އަސްލު ކައުންސިލުން ދޫކުރުމުގެ ޙިދުމަތައް ފ ނެގުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވިޔަފާރި އާއި ރަޖިސްޓްރ  ސެޓްފިކެޓްގެ    3.2

އެއްބަސްވެހދ.އަތޮޅު    3.3 ދިނުމަށް  ކައުންސިލަށް  ގާއިމްކުރުމުގެ  ކައުންސިލުން ސިޓ   ފުޑްހަޓް  ދަށުން ސްޓްރ ޓް  އެހ ގެ  މާލ   ފައިވާ 

 އް ގެންދާނެ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ޔަކުރި މަސައްކަތް 

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ބިން ދޫކުރުމާއިއުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި  3.4

އިންވެގެން    3.5 ތޫނިސްގެޔާއި  މަރާމާތު  ހދ.ކުޅުދުއްފުށ   ގެއްލުން،  ލިބިފައިވާ  ތޫނިސްގެޔަށް  ތެރެއިން  ސާފްކުރުމުގެ  ހުސްބިން  އޮތް 

 ކޮށްދިނުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

YM/2022/99



 

 

2ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .4

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     59ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 59ކުޅުދުއްފުށި 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 ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން    59  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

،މ ލާދ  ސަނަތުން       1443  ޛުލްޙިއްޖާ  07  ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

، ަބއްދަލުވުމަށް    07، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު     09:35 ދުވަސް. ގަޑި  ދަުބ،    2022  ޖުލައި  06

އެޖެންޑާ  ؛ އެޖެންޑާކައުންސިލް މެންަބރ ޢާޠިފާ އަލ  މިވަގުތު ހުންނެވި އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި.   06. ހާޒިރުވ  މެންަބރުންގެ އަދަދު

އެޖެންޑާ    މުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު  57  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ،1އައިޓަމް  

ވިޔަފާރި އާއި ރަޖިސްޓްރ  ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު ކައުންސިލުން ދޫކުރުމުގެ ޙިދުމަތައް ފ ނެގުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ގޮތެއް   ؛  2އައިޓަމް  

ކައުންސިލުން ސިޓ  ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މާލ  އެހ ގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް  ހދ.އަތޮޅު   ؛3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ނިންމުން.

ކުރި އުތުރު   ؛4އެޖެންޑާ އައިޓަމް    އް ގެންދާނެ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ޔަފުޑްހަޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ހދ.ކުޅުދުއްފުށ  ތޫނިސްގެޔާއި   ؛5އެޖެންޑާ އައިޓަމް    މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުމާއި  

އޮތް ހުސްބިން ސާފްކުރުމުގެ ތެރެއިން ތޫނިސްގެޔަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން، މަރާމާތު ކޮށްދިނުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ އް  އިންވެގެން 

 ނިންމުން.

 



 

 

3ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

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

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

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

އްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާންމު ބަ  59ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.   57  ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  •

 



 

 

4ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

، ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން އިވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ  57

ންބަރެއް ނެތް ނަމަ، ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެ

 ޔަޢުމިއްޔާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ޢަހްމަދު އަލްފާޟިލް އަލ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

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

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   57ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 

 



 

 

5ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ފ ނެގުމާމެދު   • ޙިދުމަތައް  ދޫކުރުމުގެ  ކައުންސިލުން  އަސްލު  ސެޓްފިކެޓްގެ  ރަޖިސްޓްރ   އާއި  ވިޔަފާރި 
 . މަޝްވަރާކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ އިން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރ އެއް. މިހާރު ހަމައެކަނި އޮންލައިންކޮން އިކްނޮމިކް އާންމު ގޮތެއްގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ އަކ    

ޕޯޓަލް އަށް މިހާރު  އަދި    މިރަށުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ  ކަލެޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރެވޭނެ   މިނިސްޓްރ އިން ރަޖިސްޓްރ  ދޫކުރަނ .

އެހެންކަމުން އިދާރ  ފ އެއްގެ ގޮތުގައި މި  ކައުންސިލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސް ލިބި އެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް މިވަނ  ހަމަޖެހިފައި. 

މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު   ރުފިޔާގެ ފ އެއް ނެގުމަށް ހުށައެޅިފައި މިވަނ .   50ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާއިރު ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަށް  

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ.  ދޫކުރާއިރު  ޝުކުރިއްޔާ  ކައުންސިލުން  އަސްލު  ސެޓްފިކެޓް  ރަޖިސްޓްރ   ދިގުމުއްދަތަކަށް  ވިޔަފާރި  ކުރަންޖެހެނ   ްޕރިންޓް  ސެޓްފިކެޓް 

އެހެންކަމުން  އެބަ.    ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްވ މައި ސެޓްފިކެޓް ގަނޑަކަށް. އެހެންވ މާއި މިކަމަށް ހަރަދުތަކަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތުތަކެއް ދޭ

 ރިއްޔާ.ޝުކުރުފިޔާގެ ފ  ނެގުމުގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.  50

 ފުރުސަތު ދެވަނަ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  

މިގޮތަކަށް ހުންނަ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ލާމަރުކަޒު ވެގެންދިޔުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ށް  މިދަނ  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން، ވަރަވެސް  އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލުން މިހާރު   ފަސޭހައެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. 

މިފަދަ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލާމަރުކަޒު ވެގެންދާއިރުގައި ކައުންސިލަށް އަންނަ އިތުރު ބުރައެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ    ގިނަ ޙިދުމަތް ތަކެއް ދެމުން.

ތާއ ދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން މިފަދަ ބުރައެއް އަޅުގަނޑުމެން އުފުލާއިރުގައި އިދާރ  ފ އެއް ނެގިގެން ދިޔުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  ކުރަން. އެގޮތުން  

 ޝުކުރިއްޔާ.   ރުފިޔާ ނެގުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވެސް ދަންނަވަން. 50މ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް 

 

 



 

 

6ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެހެންކަމުން ދެން އިތުރު ފުރުސަތެއް   ނިމިފައި.  ފުރުސަތު ވެސް މިވަނ  ބަހުސްގެ ދެ    މިހާރު هللا.ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ރުފިޔާގެ ފ  އަށް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން ދެބޭފުޅުން މިވަނ    50އެހެންކަމުން ހުށައެޅިފައި މިވާ    ހުޅުވާލާކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްދެއް ނުކުރަން. 

 މި ފ ނެގުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓުދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އެހެންކަމުން، ތާއ ދު ކުރައްވާފައި.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 ޢަހްމަދު އަލްފާޟިލް އަލ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

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

 50ވިޔަފާރި އާއި ރަޖިސްޓްރ  ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު ކައުންސިލުން ދޫކުރުމުގެ ޙިދުމަތައް    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި  ރުފިޔާގެ ފ ނެގުމަށް

 03  ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 

މާލ  އެހ ގެ ދަށުން ސްޓްރ ޓް  ހ  • ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސިޓ  ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ 

 ނިންމުން. އް ގެންދާނެ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  ޔަފުޑްހަޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި 



 

 

7ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކުރުމަށްޓަކައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  ކައުންސިލުން ރަށްރަށުގެ އިގްތިސާދ  މަސައްކަތެއް  ކައުންސިލްތަކުގެ މާލިއްޔަތު    އަތޮޅު  އަދި 

ލައްކަ ރުފިޔާ( ގެ ގުރާންޓެއް ކަނޑައަޅާއި އެއަށް ްޕރޮޕޯސަލް  ދެ )  200،000ރަށަކަށް    އިތުރުކުރުމަށް އެހ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހދ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ

ހުޅުވާލު ކުޅުދުއްފުހުށައެޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށައަޅާފައިވާނ މުން،  ކައުންސިލުން  ސިޓ   ފާސްކޮށްފައި  ށި  ކައުންސިލުން  ފުޑްހަޓް    ސްރ ޓް 

އަތޮޅު   މިއަދު މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިއޮތ  އެ ްޕރޮޕޯސަލް  )ދެލައްކަ ރުފިޔާ( ގެ ްޕރޮޕޯސަލް އެއް ހަދާފައި.  200،000ގާއިމްކުރުމަށް  

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވ  ނިންމުމަކ  އެދުވަހުވެސް   ކައުންސިލުން އެްޕރޫވްކުރެވުމާއި އެކ ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި މިވަނ .

ކަމުން މިއަދު  އެހެން   ނެކަމަށް.ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ވެސް ހިޔާލުތައް އައި ސްރ ޓް ފުޑްހަޓް ގާއިމްކުރުމުގައި އިތުރު ގޮތްތަކެއް ވެސް ބެލިދާ

. އަޅުގަނޑުމެން މިކޮޅުން ކުރަހާފައި އިން ކުރެހުމަށް ހަދާނ ތޯ ންމުވާހަކަ ދެކެވުއެދުވަހުވެސް    ދެ ގޮތަކަށް  މިއޮތ  އިތުރަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައި  

ގޮތެއް    ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނެ   މާއި އެކުއެ އޮްޕޝަން ވެސް އޮތު  ގެންނާނ ތޯ.   ޗެހިއެއް  ްޕރ ފެބްނުވަތަ ޗައިނާ ކަހަލަ ގައުމަކުން  

  އަރުވަން. މި އެޖެންޑާގައި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު   އެހެންކަމުންނިންމުމަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައި.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާ   ހަޓެއް ހަދައިގެންފުޑް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދުވަހަކު މި އެޖެންޑާކުރެވުނު އިރުވެސް    ކުރިއްޔާ މޭޔަރ.ސު

އެކުރާވަރަށް  އަގު  ބޮޑު  ހަދައިގެންވުރެ  ހަޓެއް  އަރާ  އެހެންވ މަ    ބަ  ކަމުގައިވާނަމަ ްޕރ ފެބްކަންކުރާނަމަ.  އަޅުގަނޑުމެންދާ  ހޯދުމަށް  އެއް   

)ދެ ލައްކަ(  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ވ ހާވެސް   200،000  ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅ  ހަޓް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް.    2އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އެއ  ލިބޭތޯ އިއުލާނުކޮއްލައިގެން ވިޔަސް.     އެއްތެއްްޕރ ފެބްން  ހެއަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ޓްރައި ކޮށްލަންވ އެހެންވ މާއި    ގިނަ ހަޓް ބެހެއްޓުން.

 ޝުކުރިއްޔާ.   ކަންނޭންގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކ .

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާ ނިމުނ .  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން. ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެން    ޝުކުރިއްޔާ

ނަމަ ވާ ގަސްދުކުރަން. ބަހުސްގެ މަރުހަލާގައި ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްއެހެންނަމަވެސް،އަދި އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގައި ހުޅުވާލަން

 ހުށައެޅުމެއް ސާފްވާނެ ގޮތަށް ވިދާޅުވޭ. 

 

 

 



 

 

8ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ފަދައިން    ކުރެއްވި  ފާހަގަ  އެ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޞްވާން ވެސް  މޭޔަރ.  ވާނަމަ  ސްޓްރ ޓް  ްޕރ ފެބްޝުކުރިއްޔާ  ހަޓަކަށްދާކަމަށް  ފުޑް 

ހަޓަކަށް    ހެދިފައި މިހުންނަނ  ސްރ ޓް ފުޑް އެއްޗެހި  ްޕރ ފެބް   ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. ދެން ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ނުވަތަ އެކައްޗަވުރެން ގިނައިން  

ޙިދުމަތަށް ހުޅުވާލެވިގެން މާބޮޑު އިތުރު ބަދަލު ނުގެނެސް ސ ދާ    . އެހެންކަމުން އެކަހަލަ އެއްޗެއް ގަނެވިއްޖެކަމަށް ވާނަމަ އެއަށްދެން ގޮތައް  ބޭނުންވާނެ 

އެހެންކަމުން އެހުރިހާ ކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ރިޟްވާން އެ ހުށައެޅުއްވި    މަސައްކަތް އަވަސް އެބަވޭ.ޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި  ދިޔައ މަ، އަ

ތާއ ދު ކުރަން. އަމިއްލައަށް ފުޑްހަޓް  ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި    ްޕރ ފެބް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި   ފުރަތަމަ  ްޕރ ފެބް   ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ހަދާގޮތައް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ .

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ފުރުސަތަކަށް އެދުނ  ހުށައެޅުން ސާފްކޮށްލަންވެގެން. އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އެ ފާހަގަ ކޮށްލަދިނ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު  

   ސާފްކަންނޭންގެ.ވަރަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވަނ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް. އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު    ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިމުންއިރު 

، އެކަން ހާސިލް ނުވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ ހަޓްތަކެއް ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު  ްޕރ ފެބްހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު   މިހުށައެޅުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދުވެސް ކުރައްވާފައި ވަނ .. އަދި  ޑިޒައިން ކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ހެދުންއަޅުގަނޑުމެން  

 ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.   މި ހުށައެޅުން ފާސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން  އިތުރަށް ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރަން.

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
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 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:  ފެންނަކަމަށް 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކުޅުދުއް .5
 

ދަށުން   މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސިޓ  ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ މާލ  އެހ ގެ   05

ްޕރ ފެބް ހަޓްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަދި ްޕރ ފެބް ހަޓް ނުލިބިއްޖެނަމަ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  ސްޓްރ ޓް ފުޑް ހަޓް   ޤާއިމުކުރުމަށް 

   .ފުޑްހަޓް އެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުމާއި މެދު  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހިމަނާފައިވާނ  ބިން ދޫކުރުމަށް. އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް އަދި ރަށުގެ  އާދެ، މިކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި ވެސް  

ގޮތުން   ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރިބިއުޓް  ފުޅާކުރުމަށްޓަ އިގްތިސާދަށް  ފުރުސަތު  އޮތް    ކައި.ވިޔަފާރ ގެ  ވެފައި  ދުވަހު  މިހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ބެލިބެލިމުން މި ފެނުނ  ކުރިންވެސް   ހުރަހަކަށްވ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭން އެްޕރޫވްވެ ފައިނަލް ނުވާތ .

ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން   އިން ބްލޮކެއްވާކަން.ހުއްދަ ލިބިފައި  އޮތޯރިޓ ގެ    ލޭންޑް ސާވޭ  ވިޔަފާރި ބިންދޫކުރުމަށް  ބަނދަރު މަތ ގަ އެ ބްލޮކްގެ 

 ބިމެއް ނެގެން.  05ބިން. އެއ  ބަނދަރަށް ފްރޮންޓްވާނެ ގޮތަށް    10)ފަނަރަސަތޭކަ( އަކަފޫޓްގެ    1500ނެގެން އޮންނަނ   ބެލިބެލުމުން މިހާރު  

ބަލައިގެން.  1500އެއިން ކޮންމެބިމެއް   ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެއ     )ފަނަރަސަތޭކަ( އަކަފޫޓައް  ފާހަގަކުރިއިރު  ބިނާވެށި  ދެން ސައިޒް މިގޮތަށް 

އެގޮތުން ރ ޓެއިލް   މިންގަނޑުތަކެއް.ބޮޑު  ކުޑައަގެއް    މެއެން  މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކަނޑައެޅިދާނެބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބުނޭ އެކިއެކި    ްޕލޭންހެދުމާއި

އެންމެ   ވިޔަފާރިތަކަށް  މިއިންނަނ   ފަދަ  އަދަދަކަށް  ދެމެދުގަ  1500އަކަފޫޓާއި    1000ބޮޑުކޮށްދެވޭނެ  މިއިންނަނ .އަކަފޫޓާއި  ކަމަށް  އެ   އި 

އެތުމާ އެހިންގާ    މި ސަރަހައްދަކ  މިހާރު   ފާހަގަކުރެވިފައި މިވަނ . އަކަފޫޓް    1500ސަބަބަށްޓަކައި   އެތުމާ ފިއުލް ހިންގާ   އިމާރާތާއި ބަނދަރު 

ބިން.   ށް ފްރޮންޓްވާގޮތައް އޮންނަ ފަސް ބިމާއި އޭގެ ފަހަތަށް އޮންނަ ފަސް ގައިއްޒުއްދ ންމަ  އެބިމުން   ދެމެދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިން.  އިމާރާތާއި

 ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް އެހެންކަމުން މި 
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   ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  

މޭޔަރ.  ޖެހޭ    ޝުކުރިއްޔާ  އަވަސްކުރަން  މިހާރުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިންތައްދޫކުރުމަކ   ވިޔަފާރި  ބަނދަރުމަތިން  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު 

އެއްވެސް ހަމަހަމަ   އަޅުގަނޑު މިހެން މިފާހަގަ ކުރަނ  އެއ  މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެތަނުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާތާ.ކަމެއް.

އަސްލު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރޭގައި އުސޫލެއް އުސޫލެއްނެތި އެންމެބަޔަކަށް އެތަނުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ވެފައި އޮތުމަކ   

. އެހެންކަމުން އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށް  މަކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރު ވެފައި އޮތްކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަހަ

ގެންނަން   ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން އެކަން ކުރުމަކ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު އެ އޮންނަ ހަމަހަމަކަންއެތަނުން ދެވެން ހުރި ބިންތައް  މިހާރު  

އެތަނުން އަކަފޫޓަކ     1500ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ      ބޮޑުމިނަށް ގެބިންތަކު .ގެ ގޮތުގައިއަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އެކަށޭނެ މިނެއްކަމަށް.  މުދާ  މިގޮތަށް    ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް އެންމެ  ވިޔަފާރިގެތަކަކ  އެތަނުގައި  ހަމައެކަނި ހުރިހާ  ހުންނަ  މަތ ގައި  ބަނދަރު 

ބިމުގެ    ހޯދައިގެން ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި.  ހިގުދަންތަކާއި އެއްޗެގުދަން ކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި ތަކެއްނޫން. ގިނަ ވިޔަފާރި ތަކަކ  އެހެންތަންތަނުން  

   އެހެންކަމުން އެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހެން.ޅު ސައިޒުސައިޒް އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  ހަމަ ރަނގަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑު ވާހަކައަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން. އޭގެ އިތުރުން    ހުރިހާ  އެ ދެއްކެވި هللا ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 މާލިއްޔާ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކ  ކައުންސިލްގެހެދިއިރު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް    2022،   އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  މިދިޔަ އަހަރު

، އިތުރަށް  ޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮށް ނިންމާއިރުގައި  އަހުރި ފައިސާ  ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކްގުރަންޓްގައި  އަދި  

ރުވެސް ދެން އެހެންކަމެއް ކުރުމަށް ނޫނިއްޔާ  ކުރިޔައް އޮތް އަހަރަށް ބަޖެޓް ސަސްޓެއިން ކުރެވޭން ނެތްކަން. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އޭ

އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް އަމިއްލައަށް  ގަ ކުރެވުނ  އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އޮއްނާނ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަ

މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެ  އާމްދަނ  އިތުރު ކުރެވޭނެ  ވަސ ލަތްތަކެއް ހޯދިގެން ކަމަށް.ސަސްޓެއިން ކޮށްގެން ދެވޭނ  އަޅުގަނޑުމެން

އަދު   އެހުރި ލޭންޑް ްޕލޮޓްތައް ބިޑަށް  ލޭންޑްޔޫސް ްޕލޭންގައި އެހުރިގޮތައް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައިްޕލޭން އެްޕރޫވްވެފައި ނުވާތ     ލޭންޑް ޔޫސް 

އެހެންނަމަވެސް،  މިއޮތ .  ނޫން  ބިނާކޮށް  ހުޅުވާލެވޭގޮތަކަށް  ނިންމުމަކަށް  ނިންމާފައިވާ  ކުރިން  މިއޮތ   އަޅުގަނޑުމެން  ބިންތަކެއް މިހާރު  ބިޑަށް 

، ރަށުގެ ބިޑަށް ހުޅުވާލާ ކައުންސިލައް އާންމުދަނ  ލިބިއަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކ  ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިންތައް  ވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައި.ހުޅުވާލެ 

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އި ވިޔަފާރ ގެ ހަރަކާތްތައް ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކ ގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ މަސައްކަތްތައް  ވަރަށް ްޕރައިމް ލޮކޭޝަންއެއްގަ

                                ފަހިވެގެން ދިޔުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 



 

 

11ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  ފާ ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލް 

ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ތާއ ދު ކުރަން.  هللا ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ވެސް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަދި  ޝުކުރިއްޔާ

 އަޅުގަނޑުމެންމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަކަން.ވިޔަފާރި ކުރު  ށްއަޅުގަނޑުމެން ބަނދަރު މަތ ގައި މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެއްފަރާތަކަ

ލިބޭކުޅުއްދުއްފު  ކުޅުދުއްފުށ  ކުޅުދުއްފުށިން  މުދަލެއް  ހުރިހާ  ހުންނަ  ލިބެން  ރާއްޖޭގައި  މިދަނ   ވެގެން  ދިޔާއިމާ.އްޓަކަށް  ފަހިވެގެން  މަގު   ނެ 

އަޅުގަ  ހަމަ  އޮތ   ބާރުވެސް  ކުރުމުގެ  އަގުމަތި  ބިމުގެ  ތިބެ ނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް  މަތ ގައި.  އަތް 

ރަށުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ރަށުން ލިބެން ހުރި ފެސިލިޓ ސް އިތުރުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން    ކަނޑައަޅާ އަގަކުންނެއް އަދި ބިމުގެ ވެލިއު މައްޗަކަށް ނާރާނެ.

ފެށޭ މަސައްކަތްކަމަށް  ބަލާފައި އަޅުގަނޑު އެބަ ހުށައަޅަން މިގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ބިމުގައި އަކަފޫޓަކަށް  އަގު މައްޗަށް މިއަރަނ . އެހެންކަމުން، މިއ  އަދި  

 ހުށައެޅުމެއް. ހުށައަޅާ  އެއ  އަޅުގަނޑު ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޗާޖް ކުރުމަށް.  10

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބިމުގެ ސްލޮޓްތަކެއް މިހުރ . ދެން   10މެންބަރަކު ކިތަން ބިންކަމެއް ހުށައަޅުއްވާފައެއް ނެތް.  އެއްވެސް   އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ސާފްކޮށްލަން. އަދި

ބިމުގެ އަދަދު  ޖަލްސާގައި ނިންމުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު   ދާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވި   އަދި އަގެއްވެސް ވަކި ހުށައަޅުއްވާފައެއް ނެތް.

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ދެން އެ މައުލޫމާތު ޝ ޓް    އެހެންނަމަވެސް އަގާއި.ށް ފެނޭކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަ

ށް އެ ފާސްކޮށްފައި ކޮނިންމުން ނިންމާފައި އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތަކާއި މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ޝ ޓެއް ޑިވެލޮްޕ

ނިންމާލުން މާ މުހިންމުކަމަށް    މިއަދު.އެ މަރުހަލާގައި  އޭރުން އަކަފޫޓަކަށް ޖެހޭނެ އަގާއި މިކަންކަން ވެސް ހިމެނިދާނެ  .ބިޑް ކުރަންންކުރެވިދާނެ  އިއުލާ

 ކައުންސިލް  މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުރިޔައް ގެންދަވާ.   ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ބިމުގެ އަދަދު.

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުން އައި    ހުރި ފަސްބިން.އެއ  ހުޅަނގު ފަރާތައް    . ބިޑަށް ހުޅުވާލަން  އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  ފަސް ބިން

އެއ    ސަރަހައްދު  ވާހަކައެއް  އެ  ބިމެއްހެން  ހަނަފަސް  ވަނ ނަމަވެސް   ބަލާކަމުގައި  އެގޮތުން  ބަދަލުކުރަން.  އެބަޖެހެޔޭ  މޫނުމަތި  ކުޅުދުއްފުށ ގެ 

ސް ހުޅަނގު ފަރާތައް އިން ފަ  އެހެންވ މަ  އޮތުމަށްވުރެން އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުވޭ ބިންތަކެއް ދޫކޮށް ބިންތައް ތަރައްގ ވަމުން އަންނަތަން ފެނުމުން. 

ދޫކުރުމަށް ބިންތައް  އަޅުގަނޑު    ބިން  ބިޑަށް  މިގޮތަށް  ހުށައަޅަން  ހަމަ  ދިއުމަކ   އޮތްތާންގައި    ކުރިއައް  އިރު.ހުޅުވާލާއަޅުގަނޑު  ދޫކުރެވިގެން 

 އެހެންވ މައި އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  ފަސް ބިން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އާދެ ދެބޭފުޅުން މިވަނ  ފުރުސަތަކަށް   ލަން. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާ 

 ބާވަތުން ބިން ދޫކުރާއިރުގައި ކުރާނެ ވިޔަފާރި ތަކެއްގެ   އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އެދިފައި. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓް ތަކެއް އެބަހުރި 
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 ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އަތުވެދާނެ.   ބަފަރ ޒޯންއެއ  ބައެއް ކަހަލަ މުދާ ވިއްކާ ކަމުގައި ވާނަމަ    އައިސްދާނެ ބިމުގެ ސްލޮޓްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް.

ދެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު   ކަން ކަނޑައެޅުން އަޅުގަނޑަށް ހ ވޭ މުހިންމު ވެދާނެހެން. އަކަށް  ވިޔަފާރި  އެހެންކަމުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންކަލަހަ 

ނިންމުން ވެސް ރަނގަޅު. އޭރުން ސަރވޭކޮށްފައި ވިޔަފާރ ގެ ބާވަތްވެސް އެ މަރުހަލާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިދާނެ. ޝ ޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުމަށް  

 މިއަދު އަދަދު ކަނޑައަޅާއިލުން މުހިންމުކަމަށް ފެނޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މި އަޅުވަނ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރަށް.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މިހާރު މި އޮތް ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ބިމެއް ފުރަތަމަ ބިޑްކޮށް ކުއްޔަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔރ. ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  

ދިހަ ބިން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތައ ދު ކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މިގޮތަށް އަދި ދިހަ ބިން ދޫކޮއްލެވެން އޮތްކަމުގައި ވ ނަމަވެސް  

ބިމުގެ ވެލިއުގެ އަގު ދައްވެދާނެކަމަށް. އެހެންކަމުން އެ ވެލިއު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެއްކޮށް ދޫކޮއްނުލައި   އެއް ފަހަރާ ދޫކޮއްލައިފި ކަމުގައިވާނަމަ  

ފުރަތަމަ ފޭސްގަ ފަސް ބިން ދޫ ކަމުގައި ދެކެން. އެހެންކަމުން  ކަމެއް  ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރަން. ބަހައިލައިގެން ދޫކުރުމަކ  މުހިންމު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

 އަޅުގަނޑުވެސް އަޅުގަނޑު އޭރުގަ އަގެއް ކަނޑައެޅ  މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަން ކުރަންވެގެން. ދެން

ދާ ބާލާ ދޯނިތަކެއްވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މިސަރަހައްދަކ  އިންޑަސްޓްރިއަލް އޭރިއާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާތަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މިހުރިހާ މު

ނޫނ  ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކަންނޭގެ ބޮޑަށް ކުރެވޭނ . މި ސަރަހައްދަށް ބަދަލުވެގެން ދާތަން. އެހެންކަމަށްވާނަމަ މި ސަރަހައްދުގަ ރ ޓެއިލް ވިޔަފާރި  

ދާއިރު. މ ހުން ދިރި ނޫޅެވޭނެކަމާއި ހަމައެކަނި އެހެންކަމުން މ ހުން ދިރިއުޅުމަށް ނޫންކަން ބިން ދޫކުރަނ  އެބަޖެހޭ ފާހަގަވާން މައުލޫމާތު ސ ޓް ހަ 

ޅުގަނޑަށް ރ ޓެއިލް، ހޯލްސޭލް އަދި ކުންފުނިތަކުގެ އޮފ ސްތަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިދާނެ ވާހަކަ ހަމަ އިންފޯސޯޓް ހަދާއިރު ލިޔެލުން ރަނގަޅުހެން އަ

ފެންނަނ  ބަފަޒޯންތަކެއް ލައިފަ  ހ ވަނ . އަޅުގަނޑު ބަފަޒޯންތަކުގަ ވާހަކަ އިތުރަށް ފާހަގަ ނުކުރ  މިހާރި މިއިން  1500ހުރިތަން.   ކުރެހުމުން 

ވިޔަފާރިތަކުން   އަކަފޫޓް ނަގާފަ އެބައިދޭ ކުރިމައްޗަށް ބަފަޒޯނެއް ލައިފަ. މިގޮތަށް ބަފަޒޯނެއް ލައިފަ މިކަން ކުރ މަ ހޯލްސޭލް އަދި ރ ޓެއިލް ކުރާ 

ށް އެތަން ތަރުތ ބްވެގެންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ފޭމެންޓް މަތ ގަ އެބަހައްޓައި އެއްޗެހި ނުބަހައްޓާނެ ގޮތަކަ 

 ގަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލ  އެގޮތަށް ބަފަޒޯނެއްގެ ބަދަލުގަ ދެބިން ދޭތެރެއަށް ބަފަޒޯނެއް ބަފަޒޯޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން.  

ކަމުގައިވާނަމަ ތަނުގެ ކޭެޕސިޓ އަށް ބަލާފަ   ތެޔޮ ވިއްކާ  ވިޔަފާރ ގެ ސަބަބުން. މިސާލަކަށް  އެބިމުގެ ވަށައިގެން އަންނަން ޖެހިދާނެކަމަށް އެކުރާ 
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އެފަދަ ހުރިހާ . މިފަދަ ކަންކަމަށް ރިޔާޔަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރެއްވ . ދެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ޝ ޓް މަރުހަލާގަ  ބަފަޒޯނެއް އެބަޖެހޭލާން

 ކަމެއްގެ ކަމަކަށް ވިސްނާފަ މައިލޫމާތު ޝ ޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވިގެން ދިއުމާއި އެކު އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  އެ ހުރިހާ

މާތު ޝ ޓް  އްލު ލިބިގެންދާނެހެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މިކުރަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން ހުށައެޅުއްވި ވެލިއު ކަންތައް މައުލޫހަ

 ލަނ .  އާދެ ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް އިނ މަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފް ކޮއް ؟ ްޕ ކުރުމުގެ މަރުހަލާއަށް ފޮނުވާލަން. އެގޮތަށް އެއްބަސްތޯޑިވޮލޮ

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

ވަކި ހުޅަނގު ފަރާތު ފަސް ބިމެއް ނޫން. ފަސް ބިމެއް ދޫކުރުމަށް. އެތަންކޮޅު   އާދެ. އަދި އެއްތަންކޮޅު އަޅުގަނޑު އިސްލާޙު ކޮއްލަން ބޭނުން.

 އިސްލާހު ކޮއްލަން ބޭނުންވ .  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެންކަމުން ބަސްގެ ދެ ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންނެވި ދެ މެންބަރުންނަށް މިވަނި  ނިމުނުއިރު    މަރުހަލާ  އެހެންކަމުން ބަހުސްގެ  

އެކަން މި  އިތުރު ފެރުސަތެއް މެންބަރުން ބޭނުންވާ ކަމުގަވާނަމަ އަދި ހުޅުވާލަ ދެވިދާނެ. އަޅުގަނޑަށް އެފަދަ އިޝާރާތްތަކެއް ހުރިހެން ހ ވާތ   

ވުން އެދެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ފުރަތަމަ އެހެންކަމުން ފުރުސަތު ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ ފުރުސަތައް އެދިލެއް  ފާހަގަކޮއްލ . 

އޭގެ ފަހުން   މި އަރުވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރު މަޖ ދާއަށް. އެއ  ކުރިންވެސް ފުރުސަތަކަށް އެދި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮއްލެވިފަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން.

    އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވިގެން ދާނެ.  

 ސަތު ފުރު   ތިންވަނަ 

 މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޞިލާ ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  

އުތުރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ބިން ދޫކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާހިނދު  އަޅުގަނޑުވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އެ އިރުގަ،  ކުރެވެމުންދާ  ވިޔަފާރު  ސަރަހައްދުން  އެ  ފަރާތަކަށް  އެންމެ  ފާހަގަވޭ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ތާއިދުކުރަން.  ވާހަކައަށް  ފެނޭ ދެއްކެވި  ބަ 

އެދޭ  އަޅުގަ ފުރުސަތަށް  ސަރަހައްދަށް  ބަނދަރު  މިހާރު  ބޭރުގެ ނޑުމެންނަށް  ރަށުން  އެގޮތަށް  ހަމަ  ވިޔަފާރިވެރިން.  ޒުވާން  މިރަށުގެ  ވަރު 

ބަފެނޭ އްޖެނަމަ އެވިޔަފާރިވެރިންވެސް މިރަށަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާނެ އެބަދޭހަވޭ. މިހާރުވެސް ބަންޑާރަ މަގުގަ ކޮންމެވެސް ތަންކޮޅެއް ލިބި

ކުރުމަށް. އެތަންތައް ހަދަމުންދާތަން. އެހެންވ މަ އެއް އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ލަސްވެއްޖެ މި ސަރައްދުން ބިން ދޫ 

 އެހެންކަމުން ވ  އެންމެ އަވަހަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތެއްވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   

 

 



 

 

14ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު ޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  ކު 

މޭޔަރ.   ބޭނުންވާނ   އާދެ ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  އަހަރު    އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  މިދިޔަ  މަސައްކަތް  ްޕލެއިނެއްގެ  ޔޫސް  ލޭންޑް 

އިންތިހާބްވި ހިސާބުން ފެށިގެން ކުރަމުން ގޮސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން މިވަނ  ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލެއިނެއް އަޅުގަނޑުމެން 

ލެވި ކުރުމަށް    އެކުލަވާ  އިސްލާހު  ްޕލެއިން  އެކު  ކޮމެންޓްތަކަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށ  މިވަނ   ފަހުން  އޭގެ  އަދި  ފޮނުވިފަ.  ކުރުމަށް  ފައިނަލް 

ބޭނުންވަނ  ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާއާއި އެއްކޮށް ކަ ފޮނުވިފަ މިވަނ . އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން  ރަށުގެ    އުންސިލަށް 

މެން ޒޯން ، ޒޯން ކުރެވިފަކަން މި ހުރ . އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިދައްކަނ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުލޭންޑް ޔޫސް ްޕލެއިން އެކި ގޮތްގޮތަށް

ހައްދު ޒޯން ކޮއްފައިވާ ތަނެއްގެ ވާހަކަ. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލެއިންގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފަ އިންވަރުން އެ ސަރަ 

ފައި ގަ އެތަން ޒޯން ކުރެވިއޭގަ މި އިންނަނ  ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި ބިމުގެ ގޮތު  59.2ކުރެވިފައި މި އިންނަނ  ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލެއިންގަ ބުނާގޮތުން  

މެއް މިއ  މިހާރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ޒޯންކޮއްފަވާގޮތް ކަމަށް ވާތ  ހޯލްސޭޅް ސޮްޕސް ވިޔަފާރި ނޫން އެހެންކަމިވަނ .  

ޑް ޔޫސް އެސަރަހައްދުގަ ކުރަން ފެންނަކަން ނުވަތަ ނުފެންނަކަން އެއ  އަޅުގަނދު މިހާރު ސުވާލުކޮއްލަން ބޭނުންވާކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ލޭން

ބޭނުމަކ  މިހުންނަ ޒޯންތައް ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިގެން ދިއުން. އެހެންވ މަ   އަޅުގަނޑަށް  ްޕލެއިނެއް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު 

ޒޯންކުރެވިފަ އިންގޮތައް   އެގޮތައް ހޯލްސޭލް ސޮޕްސްގެ ގޮތުގަ، އެފެންނަނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ކުރެވިފަ އިން މަސައްކަތައް ބަލާއިރު  

 އެ ބިން ދޫކުރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މިވަނ  އެންމެ މި އެޖެންޑާގެ ލިބިފަ  މިހާރު  ކުރަން. ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް  ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު މިގަސްތު  މިހާ ހިސާބުން  މަރުހަލާ   ބަހުސްގެ 

ރިޔާޔަތް މަރުހަލާގަ  ހުށައެޅުމެއް. މެންބަރުން ބަހުސްގަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ފާހަގަކުރައްވައިފި އެކަންކަމަށް މައިލޫމާތު ޝ ޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުމުގެ  

ން އިކޮނޮމިކް ޝެކްޝަނުން މައުލޫމާތު ޝ ޓް ޑިވެލޮްޕ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާނެ އިތުރު ކޮމެންޓަށް އަދި ފާސްކުރުމަށް އިއުލާކުރާނެ. 

ތެރެއިން ފަސް ބިން ދޫކުރުމަށް ކުރުމުގެ ކުރިން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނ  މިއަދު ހުށައެޅިފަ މިވާ މައްސަލާގަ ހިމެނޭ ދިހަ ބިމުގެ  

ފަރި ބިން މިވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން ހުށައަޅުއްވާފަ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންކަމަށްވުމުން މި ފަސް ބިން ވިޔަ

 ގޮތުގަ ދޫކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 ވިގޮތް ދެއް  ވޯޓް   މެންބަރުން 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 

15ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 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 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކުޅުދުއް .5
 

ބިން ދޫކުރުމަށް އަދި މައުލޫމާތު ޝ ޓް    05އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް   މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،    05

  .ހުށައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ، ގެއްލުން   ލިބިފައިވާ   ތޫނިސްގެޔަށް   ތެރެއިން   ސާފްކުރުމުގެ   ހުސްބިން   އޮތް   އިންވެގެން   ތޫނިސްގެޔާއި   ކުޅުދުއްފުށ  . ހދ 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ކޮށްދިނުމާއި   މަރާމާތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ތޫނިސްގޭގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިން އެސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ވ  ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން    2022ޖޫން    29ތޫނިސްގެއަށް ލިބިފަ މިވާ ގެއްލުމަކ   

ލިބެމުންދާތ  އެތަން ސާފްކުރުމުގެ   އެޅުމުގެ ޝަކުވާ  ކުނި  އެތަނަށް  ފާރަށް އަދި އެގޭގަ  ފަރާތުން  ތެރެއިން  ތޫނިސްގޭގެ ދެކުނު  މަސައްކަތުގެ 

ގޮސް ސްޓާފުން  ކައުންސިލްގެ  ހުށައެޅުމުން  މައްސަލަ  ގެއްލުންތަކެއްގެ  ލިބުނު  ގަސްތަކަކަށް  ހުރި  ގޭގަ  ބަދިގެއަކަށާއި  ދަރު  އޭގެ ހަދާފައިން    

ސެކްޝަނުން އާދަމް މުހައްމަދު އަދި އެޑްމިން ސައިޑުން އިސްމާއިލް ވަނި ކައުންސިލްގެ މުނިސިަޕލް  އެތަން ވަނ  ސާވޭ ކުރެވިފަ.    އަނެއްދުވަހު 

ވޭނެ ކަމަކަށް މި ޓ މްގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައި. އެހެންކަމުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް އިޔާދަ ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ކުރެ 

 މެންބަރުންނަށް   ބޭނުންފުޅުވާ  ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް  ބަހުސްގައި  އެޖެންޑާގެ  މި  އެހެންކަމުން  މަޝްވަރާކުރުމަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ .

 . ހުޅުވާލަން  ފުރުސަތު



 

 

16ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  

މިތަން ސާފް ކުރެވިގެން މި ދިޔައ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވިކޮއްލަން ބޭނުން މޭޔަރވެސް އެފާހަގައަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އެ ހިސާބުގަނޑުގެ މ ހުން އެކި ފަހަރު މަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ރެކްއެސްޓް ކުރުމުގެ ސަަބުބން. އަދި ހަމަ ވާރެވެހޭ މޫސުމެއް 

ރި ގިނަވުން ފަދަ ކަންތައްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ހިސާބުގަނޑުގެ ވަރަށް ގިނަ މ ހުން އެތަން ސާފްކޮއްދިނުމަށް އެކި ނަމަ މަދި

ދަށް ފަހަރުމަތިން އެަބހުރި ރެކްއެސްޓްކޮއްފަ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ތަންކޮޅެއް ޯބކޮށް ވާރެ ވެހިއްޖެނަމަ އެތަނުގެ އިމުން ލާފަގޮސް ިބއް

ދެންހުރި ގޯތިތަކަށް ފެން ވަންނަކަންވެސް ވަނ  އެކިފަހަރުމެތިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށައެޅިފަ. އެތާހުރި ގަސްތައް ކޮންމެން  ންފަރާތު

ފުރުސަތުގަ  މި  އަޅުގަނޑުހަމަ  ނެތްކަންވެސް  ކުރެވެން  ފެންނުވަންނަވަރު  ގެއަށް  އެ  ވެލިއަޅާ  ދިމާލަށް  އެ  ނުކޮށް  ސާފް  ވަރަކަށް 

ދިހަމަ އެތާގަ ހުރި ގަސްތައް އަދި ވަރަށް ދިގު ރުކެއް ހުރުމުން އޭގެން ފައިަބއި އެއްޗެތ ގެ ސަަބުބން އެސަރަހައްދުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަ

ަބލާނަމަ ސާފްކުރުން ލަސްވެފައޮތް ިބމެއް، އެހެންނަމަވެސް  ހުރި ގެގެއަށްވާ ގެއްލުންވެސް އެޢ  ހަމަ ފާހަގަކޮއްފަހުރި ކަމެއް. އެގޮތުން  

ށް ޗަކަކޮށް އޮތް ިބމެއް. އެތަނުގައި ވަރަށް ޮބޑެތި ގަސްތަކެއް އަދި ރުއްތަކެއްވެސް ހުރި. އެގޮތުން ސާފްކުރުމުގެ ތެރޭގަ އެ ިބމަކ  ވަރަ

ތޫނިސް ކިޔާގެއަށް ގެއްލުންވެފަ މިވަނ . ދެންހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލާނަން ގަސްތައް ޮބޑެތިވަމުން   މި ދިމާވި މައްސަލައަކުން  

އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގަ އެގެއަށް އައުމުގެ ތެރޭގަ ކުރިންވެސް އެގެގޭގެ ފާރު ކަނޑައިގެން ގޮސްފަ ހުރިކަންވެސް.  

މެން އެަބޖެހޭ ޒިންމާވާން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ލިުބނު ގެއްލުމަކަށް އަޅުގަނޑު

ން  ހަރަދުކޮއްގެން ޕަްބލިކް ވޯކުސް މެދުވެރިކޮށް އެފާރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ދެންވެސް ވެފަހުރި ގެއްލުންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެ

 ނިންމުމަށް. 

   ދެވެނަ ފުރުސަތު 

 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

އަދި އެ ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށްވެސް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަހުމަދު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ތާއ ދު ކުރަން.  

. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން ޭބނުންވަނ  ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ހިސާުބގަ އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދައްނަވާލަން

މުގެ ހުރި ގެ ތަކަށް ލިެބމުންދިޔަ ގެންލުންތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭކަން އެތަން ސާފް ކުރެވިގެން ދިޔައ މަ. ނަމަވެސް މި ކަންތައް ކުރު

ންކަމުން ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ކައުންސިލުން ދިނުމަކ  ހަމަ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް  ތެރޭގަ ގެއްލުމެއް ލިިބފަ މިވަނ . އެހެ

ކޮއްދިނ  ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށްކަން.   މަސައްކަތް   އިންހަމަ ގަޫބލުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން ޕްަބލިކް ވޯކުސް
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 އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގާތުން މި މަސައްކަތް ބަލަމުން ދިޔައިން ހަމަ. އަދި މިހެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގަ މަސައްކަތުގަ އުޅޭ

ޖެހިގެން ހުރި ދެކުނު ފަރާތުބިންވެސް  ފަރާތްތަކަށް އެގިލައްވާނ  އަސްލު އެ ހުރި އުދަނގޫތަކާއި އަދި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް.  

ށް ވަނ  ހަމަ ސާފްކޮއްފަ، ނަމަވެސް އެސަރައްދުގެ އެއްވެސް ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެފައެއް ނެތް. އޭގެ ަބދަލުގަ އުތުރު ފަރާތުގަ އިން ގެއަ 

ޯބވަމުން ދިޔަ ދިއުމުގެ ސަަބުބން އެ    އެތަނުގައި ގަސްތައް ހެދި މި ގެއްލުން ލިިބގެން ދިޔައ . ކުރިންވެސް އަހުމަދު ފާހަގަކުރިފަދައިން 

 ގެއަކ  ކުރިންވެސް ހަމަ ފާރު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ގެއެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު  

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން  އެމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިގެން މި ދިޔައ  ހަޤ ގަތައް ބުނާނަމަ މި   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

އަސްލުގަ ކަންކަން ގޮއްފަ އޮއްނާނ . އަޅުގަނޑު ދުވަސްވަރު އެމަސައްކަތް ނުކޮއްފިނަމަ އެގޮތައް އެމަސައްކަތް ނުކުރެވޭފަދަ ހިސާަބކަށް  

މި ފާހަގަކޮއްލަނ  އެ ސާފް ކުރެވުން ިބމުގަ އެއްފަރާތުން އިންނަމަގު މިހާރުވެސް އެއޮތ  ތާރުއަޅާ ހެދިފަ. އަނެއްފަރާތު މަގު   ހަމަ

ޅާ  ތާރުއަޅާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކުރެވުނ . އެމަގުގައި ތާރުއަ

ފަހު އެކްސަވޭޓަރ ވަދެގެން އެތަން ސާފް ކުރަން ވެއްޖެނަމަ އެމަގު ހަލާކުވާނެކަން އެއ  ހަމަ ޔަޤ ން ކަމެއް. އެހެންކަމުން ހެދުމަށް

މި ފުރުސަތުގަ  ކުރެވުނު މަސައްކަތެއްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ  ނުކުރެވޭވަރުގަ  ހަމަ ޑިލޭ  ބުނާނަމަ މިމަސައްކަތް އިތުރަށް  އަނެއްހެން 

ނުން މި ދަނޑިވަޅުގަ މި މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަ މިމަސައްކަތް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުދަނގޫ ވެގެން ފާހަގަކޮއްލަން ޭބ

 ދިޔަނެކަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަްބދު ަބހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު  ނިهللا. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް  ހުށައެޅުމަކަށް ލިިބފަ މިއިނ  މުނު އިރު  މިހާރު 

ލިިބފައިވާ   ގެއަށް  އެކު ތޫނިސްކިޔާ  އެހ ތެރިކަމާއި  ޕަަބލިސްވޯކުސްގެ  ހަރަދުކޮއްގެން  ކައުންސިލުން  ކުރުމަށްޓަކައި  އިޔާދަ  ގެއްލުން 

ހުށައެޅުން ރަނގަޅައްތޯ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް. މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން މުހައްމަދުގެ ތާއ ދު މިވަނ  ލިިބފަ.  

 މި ދަންނަވާ ލެވުނ . އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 



 

 

18ގެ   18ޞަފްޙާ:    

 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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

 ޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ ކު .6

ސާފްކުރުމުގެ ތެރެއިން ތޫނިސްގެއަށް  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށ  ތޫނިސްގެ އާއި އިންވެގެންވާ ހުސްބިން   05

އިވާ ގެއްލުންތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން މަރާމާތު ކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން، ފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ަޕބްލިކްވޯރކުސްއާއި ހަވާލުކުރުމަށާއި އިތުރަށް ލިބިފަ

 .ބަދަލު ދިނުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ
 

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  މައްސަލަ  05 ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މިއަދުގެ މިހާ ހިސާބުން

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ ގައެވެ.  2022 ޖުލައި 06ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 59ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1443ޛުލްޙިއްޖާ  07

 2022 ޖުލައި 06

  هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 


