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1ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/25ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   76ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ   ވީ   2022  ނޮވެމްބަރ   09ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    76  ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    09:27

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
  ޔާރުކުރުމާއިއްތަ  ކުރެހުންތައް ގުޅޭ  ކޮންސެްޕޓާއި  ކޮއްފައިވާ  ތައްޔާރު ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ސަރަހައްދު ބާޒާރު  ހޮނިހިރު 3.1

 .   ނިންމުން ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ކުރުމާމެދު އައުޓްސޯސް ހެދުމަށް  ކިއު.އޯ.ބީ

  އެދިފައިވާތީވެ ބިމަކަށް ފޫޓުގެ 35 ފޫޓް 50 އަޅާނެ ހަރުގެ ބަނުމަށް ދޯންޏެއް  ކުޑަ  ސަރަހައްދުން އޮޑިއެހެލާ ހިރި/   ރިޟާ އަޙުމަދު 3.2

 . ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް މެދު ދޫކުރުމާއި ބިން އޮޑިހަރުގެ

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .2

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .4
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 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

2ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .5

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 ޢަލީ  ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .1

   އްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަ 

ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    76ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލީ ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓީ ސިޓީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  76ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ   76  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ދަ ބު،    2022  ނޮވެމްބަރ  09،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޚިރާރަބީޢުލްއާ  15  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން

ކައުންސިލް    . 06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު   07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    10:00 ދުވަސް. ގަޑި

  ތައްޔާރު   ކައުންސިލުން   ސިޓީ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ސަރަހައްދު   ބާޒާރު  ހޮނިހިރު  ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް    މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލީ )އަހަރީ ޗުއްޓީގައި(.

  . ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާމެދު   އައުޓްސޯސް  ހެދުމަށް  ކިއު .އޯ.ބީ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ކުރެހުންތައް  ގުޅޭ  ކޮންސެްޕޓާއި  ކޮއްފައިވާ

  ބިމަކަށް  ފޫޓުގެ   35  ފޫޓް  50  އަޅާނެ  ހަރުގެ  ބަނުމަށް   ދޯންޏެއް  ކުޑަ   ސަރަހައްދުން  އޮޑިއެހެލާ   ހިރި/    ރިޟާ  އަޙުމަދު،  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 .ނިންމުން ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް މެދު ދޫކުރުމާއި  ބިން އޮޑިހަރުގެ  އެދިފައިވާތީވެ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޔާސަތުން ރި 

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

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތީ 
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3ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 06 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: 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .2

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .4

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .5

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   73ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ދެއްވާފައިވާތީ، މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް    ހުރިހާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ގުޅޭ   ކޮންސެޕްޓާއި   ކޮއްފައިވާ   ތައްޔާރު   ކައުންސިލުން   ސިޓީ   ކުރުމަށް   ތަރައްޤީ   ސަރަހައްދު   ބާޒާރު   ނިހިރު ހޮ  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް    މަޝްވަރާކޮށް    ކުރުމާމެދު   އައުޓްސޯސް   ހެދުމަށް   ކިއު . އޯ . ބީ   ތައްޔާރުކުރުމާއި   ކުރެހުންތައް 

 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

4ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު ބަޖެޓުވެސް އާދެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، ހޮނިހިރު ބާޒާރު  

ރުމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން. އަދި ހޮނިހިރު ބާޒާރު ކުޅުދުއްފުށީގަ މިހާރު ހިނގާގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް މާޒީގަ ކޮށްފަހުރި މަސައްކަތް މިހާރު ފެއިލުވެފަ ހު

މިހާރުވެސް ހިންގާގޮތަށް ހިނގާ  ބާޒާރަކީ  އެ  އޮންނަ ނިންމީ  ތަރައްޤީކޮށްފަ  މައިޒާނެއްގޮތަށް  ފިނި  ވަގުތު  މުހިނގާ  ބާޒާރު  އެތަނަކީ  އަދި  ނެ، 

ޑާކޮށްފަ  މިވަނީ ތަނެއްކަމުގަ ހެދުމަށް. އެހެން ކަމުން މާރުކޭޓެއްގޮތަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ޑިޒައިން ކުރީހީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެޖެން

ހަދާ ކޮންސެްޕޓް  ތައްޔާރުކޮށްފަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސެޓް  ކުރެހުން  ޑީޓެއިލް  މީއްޗަށް  ވުމުން  ގޮތުން. ނިމިފަ  އަވަސްކުރުމުގެ  ހެދުން  ބީއޯކިއު   ،     

ކުރިން ކޮންސެްޕ ތައްޔާރު ކުރެއްވި ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކޮންސެްޕޓް ހުށައަޅާލަ    ، މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމުގެ 

  އެދެން.  ދެއްވެވުން

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

މިހާރު ހުރި ގަސްތަކަށް ބަލާފަ ޑިޒައިންކޮށްފަ މިހުރީ. ދެން މި ތަންތަން ބޮޑަށް އަށިގޮތަށް، މާރުކޭޓެއްވީމަ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ބެހެއްޓޭކަހަލަ    ގަހެއްޑިޒައިންކޮށްފަ މިހުރީ، މެދުގަ މިހުރީ އަށި، އިށިއިދެވޭ ގޮތަށް މެދުގަ ހިލަ އަޅާފަ ފެންތައް އެޅޭގޮތަށް. ދެން މިހާރު ހުރި ހުރިހާ  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކޮށްފަ މިހުރީ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ބާޒާރު މިހާރުވެސް ހިނގާ ސަރަހައްދު ރީތިކޮށްލާ އެތަނުގަ ހަމަ ކުރިޔަށް ދެވޭގޮތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާންވަރަށް ބޮޑަށް 

ކު  މިވަގުތަށް ރީތިކޮށް  އެހުރީ.    ރެވިފަ ޑިޒައިން  ާޕކެއްގޮތަށ  ހަމަ  އެތަނަކީ  ބަދަލުވިކަމުގަވިޔަސް  އެހެންތަނަކަށް  މުސްތަގުބަލުގަ  ބާޒާރު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އޮންނަންޖެހޭތަނެއް. އެހެންކަމުން މީގަ އަނެއްހެން އިޝޫއެއް އަނެއްހެން ދިމައެއް ނުވާނެ ބާޒާރު އަދި ނަގަން ޖެހުން ކަމަށް ވިޔަސް. 

ގަ  ސްޓްމަންޓް ހަމަ ރަނގަޅު އިންވެސްޓްމަންޓްއެއްގެ ގޮތުގަ ބޭނުންކުރެވެމުންދާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތު އަރުވަނީ މި އެޖެންޑާ އިންވެ

   ބަހުސްގަ ބައިވެރިވާން ބޭނުން މެންބަރުންނަށް. ބައިވެރިވާން ބޭނުން މެންބަރުން ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގަތުން އެދެން. 

 ސަތު ފުރަތަމަ ފުރު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޖަލްސާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލާފަ މިއަށް ކޮމެންޓް ކޮށްލަން ފުރުސަތެއް ދެއްވުން.  



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

5ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަބޫލު ކުރަނީ ސަޓަޑޭ މާކެޓެއް ނޫނެއްކަމަކު، ކުޅުދުއްފުށީގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާތީ، މިއަދުން މިއަދަށްވެސް    މޭޔަރ.ޝުކުރިއްޔާ  

ނަށް ބަދަލު ، އެހެންވީމަ ވީހާ އަވަހެއްކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާ މިހާރު ހޮނިހިރު ބާޒާރަށް ބޭނުންކުރަމުންދާތައެބަޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން  

ހެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކޮންސެްޕޓެއްވެސް  މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު  ގަބޫލުކުރަން. އަދި  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ދިދާނެ. އައުމަކީ 

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު   އެކަމަކު މިވަގުތަށް މި ކޮންސެްޕޓާއި އެކީ މިމަސައްކަތްކޮށް އަވަހަށްކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް، ނޫނިއްޔާ މިރަށް

ހަކައިގަވެސް މާހައުލެއް ތަނަވަސްވެގެން ދިއުމަކީ ހަމަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން. ދެން މޭޔަރގެ ވާ 

އެކިކަހަލަ ބާޒާރަށް  ހޮނިހިރު  ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ  ގިނަ  ވަރަށް  ގޮތަށް،  އުފަންކުރެވޭތޯ   ފާހަގަކުރެއްވި  ބާޒާރެއް  އެހެން  ގެނެސް  ބަދަލުތަކެއް 

އްވި ވާހަކައަކީ  މަސައްކަތްކުރާތަން. އެހެން ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ބާޒާރެއްވެސް ދިޔައީ ފެއިލްވެގެން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕެއިންގަވެސް ދެ

ޑިޒައިންކޮށްފަ މިހާރު ހުރި އެއްވެސް    މަތިން އެތަން. އެހެންކަމުން އެގޮތުގެކޭ ވިސްނުމެ   އެބާޒާރެއް އެބާޒާރެއްގެގޮތުގަ ތަރައްޤީކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 މެއް ނުވާގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އެއްޗަކަށް ގެއްލު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ ރިޟްވާން  އެޖެންޑާ  މުޙައްމަދު.    ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް  ކޮށްފަ މިއޮތީ، ހޮނިހިރު ބާޒާރު ކައުންސިލުން އާދެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

އެ  މިއަދު  އެހެންކަމުން  ހެދުމަށް.  ބީއޯކިއު  ހަދާ،  ޑްރޯވިން  ޑީޓެއިލް  އޭގެ  ސޯސްކުރަން،  އައުޓް  އެއްގޮތަށް  ކޮންސެޕްޓާއި  ގޮތަށް  ތަރައްޤީކުރާ 

 ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެނަށް ގެނެވޭނެ. ، މިކޮންސެްޕޓަށް އައުޓް ސޯސް ކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެވިޔަސް  ގަ ނިންމިކަމު

ވަރާކުރުމަށް.  ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅާފަ އެބައޮތް ހުށައެޅުމެއް، ޖަލްސާ މެދު ކަނޑާލާފަ މަޝް 

 އެދެން.  އެގޮތަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ތިބެއްޖެނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

6ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 03 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 01 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .1

 މެންބަރުން: ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި  

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .3

 : ނުދެއްވާ މެންބަރުން ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު  

 ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .1

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 އޭދެ އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވާލަނީ މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަށް.   އެހެންވީމަ ބައްދަލިވުން މެދުކަނޑާލަން ފާހެއް ނުވި.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙުމަދު   ޢަލީ   އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ    ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ. ހޮނިހިރު ބާޒާރު ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން، އަޅިގަނޑުމެންގެ ކެންޭޕނާއި   ޝުކުރިއްޔާ

ްޕކޮށްފަ ޑިވެލޮ  ހިސާބުން ރިޟްވާންވެސް އެ ފާހަގަކުރި ފަދައިން ގެންގުޅުނު ވިސްނުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވެފަ އޮތްކަމެއް. މިހާރު

 މާކެޓަކަށް  މިއޮތް ކޮންސެްޕޓާއި ދޭތެރޭގަ އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް އޮތީ ތަނުގެ ވާސަޓައިލްކަން. ބޭނުންވީމަ ކޮންމެ ސަޓަޑޭއެއްގަ ސަޓަޑޭ 

އެހެން އަރާ  ރަށަށް  އަދި  ރައްޔިތުންނަސްވެސް  ރަށުގެ  މައިޒާނެއްގޮތަށް  ނޫންވަގުތުތަކުގަ  އަދިއެ  ފަރާތްތަކަށްވެސް   ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް 

ގޮތަ ހިފޭނެ  މިގޮތަށް  ބޭނުން  މިތަނުގެ  ވިޔަސް  މޫވްކުރިކަމަށް  ތަނަކަށް  އެހެން  މާކެޓް  އަދި ހަމަ ސަޓަޑޭ  ދެން  މި ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް.  ކަށް 

ގެން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި ދެން ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިއަޅުގަނޑަށް މި ކޮންސެްޕޓް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ.  ، ކޮންސެްޕޓް އޮތަތީ

މާރުކޭޓެއް ކުރިން އެޅި އެތަނުގެ ބޭނުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުހިފި އެތަންތަނުގެ ބޭނުން އިތުރު  ގޮތްގޮތަށް އަކީ ވާހަކައަކީ މިރަށުގަ ދެ ލޯކަލް 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

7ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ކު  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަމަށް  ބޭކާރު  ވަރަށް  ޖެހެނީ  ކުރަން  އެކަމުގެ ބަދަލުކޮށްގެން  މާރުކޭޓްތައް.  ލޯކަލް  ހެދިފަހުރި  ރިން 

ށްފަ އޮތުން.  ސަބަބެއްކަމަށް ފެންނަނީ ހޮނިހިރު ބާޒާރު ހޮނިހިރު ބޭޒާރުގެ އަސްލު ގެއްލޭގޮތަށް އެހެން ތައްގަނޑަކަށް އޭތި ފައްތަން މަސައްކަތް ކޮ

އްލޭ ގޮތަށް، ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.  އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކަށްވީ ހޮނިހިރު ބާޒާރު އޭތީގެ އަސްލު ނުގެ

ބީއޯކިއު ހެދުން އެހެންވީމަ މިހާދު ހުށައެޅިފަ މިއޮތް ކޮންސެްޕޓަކީ އެފަދަ ކޮންސެްޕޓެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމަ މި ކޮންސެްޕޓާއި އެކީ  

 ހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ 

މިހާރު މި އޮތް ޑިޒައިންއަށް ބީއޯކިއު ހެދުމުގެ މަރުހަލާ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް    ފަދައިން  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މޭޔަރވެސް ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވި

ހެދިފަ މިވަގުތަށް  މީހާރު  އަޅުގަނޑު ހަމަ  އެހެން ނަމަވެސް  އޮންނާނެ.  ފުރުސަތު  ބަދަލުކުރުމުގެ  ކުދިކުދިކަންކަން  އެހެން  މިއިން ކޮމެންޓްކޮށް   

ފެންނަ ހިޔާލު ހުށައަޅާލާނަން. އެގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،   ޑިޒައިނަށްވެސް ކޮންމެސްވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް

ރީގެ ނިޒާމް ހޮނިހިރު ބާޒާރު އެސަރަހައްދަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު، ކާރޫ ބާރޫ ބޮޑު އެއްސަރަހައްދު. މި ފަހަކަށް އައިސް އާރުޓީއެލް ފެ

ހޮނިހިރެއް ހުކުރެއް ނާދޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ހޮސްިޕޓަލު ސަރަހައްދު ވަރަށް ކާރޫ ބާރޫ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް. ހާއްސަކޮށް    ފެށިގެން އައިސް ވަކި

ފިކް ފްލޯއަށް  ޓެކްސީތަކާއި ގިނަ މީހުންތަކެއް އެއްވެ އުޅެން ޖެހޭ ހިސާބަކަށް ވާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮންސެްޕޓް ހަދާއިރުގަ އެ ހިސާބުގެ ޓްރެ

 ބައްދަލުވުމަކަށް  ގެންދާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނާ މި ބީއޯކިއު ހެދުމުގެ މަރުހަލާގަ ހާއްސަކޮށް ޓްރެފިކާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް، ޮޕލިހާއިއެކުގަ މަޝްވަރާވެ

ދެން   ގިނަ މީހުންތަކެއް އެއްވެގެން އެއްޗެދިއުން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަން.  ވަރަށް  ކުޑަކުޑަ ސަރަހައްދެއްގަ  ވިއްކާ ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް  ހި 

ނެއް ނޫން.  ކުރިޔަށް މިދަނީ. ދާއިރުގަ، ހާއްސަކޮށް މިހާރަކީ ގަސްތަކުގެ އިތުރުން އެތަނަށް ވަދެ ނިކުމެވުމުގައެއްވެސް ވަރަކަށް ބުލޮކެއް އުޅޭތަ

މިއޮތް ކޮންސެްޕޓް ހެދިގެން ދާއިރުގަ ވަރަށް ހަމައެކަނި ގަސްތަކެއް އެތާ ހުރީ. ދެން ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ސިމެންތި އަށިތަކެއް އެތާ ހުރީ. މިހާރު  

ސްނާލަން ޖެހޭކަމުގަ  ބައިވަރު އަށިތަކެއް އިތުރުވެގެން ދާއިރުގަ އެތަނަށް ވަދެ ނިކުތުމުގަ ވާނެ ދަތިތަކަކާއި ފަސޭހަތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވި

ހުރިތަނު މިހާރު  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިތުރަށް  އަދި  ޭޕވްކުރެވިގެން ދެކެން.  ޖަހާފަ  ދާއިރުގަ ކާބްސް ސްޓޯން  ކުރެވިގެން  ޕޭވް  ގަ 

މުގަ ދެކެން. ގޮސްފިކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު އެތަނަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ސައިކަލް ތަކަށް ވަދެ ނިކުތުމުގަ ދަތި ތަކެއް ހުންނާނެ. އެއީ ރަނގަޅުގޮތެއް ކަ

ކެތި ވިއްކާ ފަރާތެއް އުޅޭ ވީލް ޗެއަރގަ އުޅޭ ފަރާތެއް. އެހެން ވީމަ އެފަރާތަކީ ކޮންމެ އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އާންމުކޮށް ހޮނިހިރު ބާޒާރުގަ ތަ 

ކޮންމެ ހޮނިހިރެއްގަ ފެންނަ ފަރާތެއް. އެހެންވީމަ އެފަރާތަށްވެސް ވަދެ ނިކުމެވާން އެކްސެސިބިލިޓީ އޮންނާނެ ކަހަލަ ހޮނިހިރެއްގަވެސް އާންމުކޮށް  

 .ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާގޮތަކަށް މި ޑިޒައިން ކުރިޔަށް ގެން 

 

 

 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

8ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޢަބްދު އަޙްމަދު  ކައުންސިލް މެންބަރު  މި هللا. ޝުކުރިއްޔާ  ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުވެސް  ކަމަށް  ޖަވާބުތަކެއް  ވަރަށް ފުރިހަމަ 

 ފުރުސަތު އަރުވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދަށް.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުރަހާފައިން ކޮންސެްޕޓް އަދި ޑިޒައިން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ސަރަހައްދަކީ ނިކަ ގަހާއި ރަނިކަ އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް އެބަހުރި މީގެ ތެރޭގަ ކޮމެންޓް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންކަން. އެއީ  

ޑަށް ބޭނުން ގަހާއި މިކަހަލަ ގަސްގަސް ހުންނަ ސަރަހައްދަކަށް ވާތީވެ މިހާރު ހަދާފަ އިން ކޮންސެްޕޓްގަ އަށި ސްޓައިލަށް، އަށި ސްޓައިލް އެންމެ ބޮ

ނޑުވުން، ހަޑިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ. ދެން އެ ނޫން އެހެން ހައްލެއް ހިފޭނެ ސްޓައިލެއް އިންނާނީ. އަށި ސްޓައިލް އިންނާތި ފުދޭވަރަކަށް ގޮ 

އެ ބޭނުންވާ  ތިބެން  އޮށޮވެ  އަށްޓަކީ  އަނެއްކަމަކީ  ދެން  އޮންނާނެ.  ސާފުކޮށް  އެތަން  ހެދިއްޖެއްޔާމުން  ޑިޒައިން  އެ  ގޮތަކަށް  އްޗެއް. ފެންނާނެ 

ވެގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް މިތަކުގެ ޑިޒައިން އަދި އިތުރަށް ވިސްނާލުން ރަނގަޅުކަންނޭގެ. ނިދާ މާލަމަކަށް ބަދަލު  ހޮސްިޕޓަލްގަ ޑިއުޓީކޮށްފަ އައިސް

ފަސޭ  ހިތް  އަޅުގަނޑުމެން  މާހައުލަކީ  އެ  ވެއްޖެކަމަށް ވެއްޖެނަމަ  ތިބެން  ކަނދުއަޅާފަ  އަނެއްހެން  ބޭފުޅުން  ކެފޭއިންވެސް ފައިބާ  ހަކޮށްލާ  ދެން 

ގޮތަކަ އެހެން  ވުރެ ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  މާހައުލަކަށް  ގަބޫލުކުރެވޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް  ށް ސިފަ ވެގެންދާނެ މާހައުލަކަށް ވެދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

ރެވޭނެ ގޮތަކަށް  މީހުންގެ ްޕރޮޑަކްޓިވިޓީ އިތުރުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ، މި ޑިޒައިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފިއްޔާ އެ މީހުން މަޝްވަރާކު

ބޭނުން   މީހުންގެ  އެތަނުގެ  ލަފާކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ގޮސްފިއްޔާ  އެވިސްނުމަށް  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ދުވަހަށް  ހޮނިހިރު  މިހާރު 

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކާރޫ  هللا ްޕރޮޑަކްޓިވިޓީއާއި މީހުންގެ ގުޅުންވެސް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެކަމަން. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑުމެނަކަށް  ޑު ސަރަހައްދެއް. މިހާރު އަށިތަކުގަ އިންނާނީ ކިހާ ބޮޑު މިނެއްކަމެއް އަދި އަންނަ ފަރާތްތަކުން ހިފާނީ ކިހާ ޖާގައެއް ކަމެއް އަޅުގަބާރޫ ބޮ

ކުޑަ ސްޓައިލަށް ވިޔަސް މޭޒް ސްތައިލަށް ވިޔަސް އޭގެ ހުޅަނގަށް ލެވިގެން ދިއުމަކީ  ނުއެއް އެނގޭ. ދެން އެހެންވީމަ މީގެ އެކްސްޓެންޝަންއެއް  

 ނެއްޓިގެން އެދެވިގެން ވާކަމެއް. ނޫނީ މި ފިޔަވަހީގަވެސް މިގޮތަށް ބީއޯކިއު ހެދިގެން ދިއުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް. މިހާރުވެސް ހުރި ގަސްތަކުން

ންނަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އެއީ އެއީ އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ކުރަން އޮތް ކޮމެންޓަކީ. ދެން ވަރަށް ދުރަށް މާކެޓް ދެމިގެން ގޮސްފަ އޮ

ޢަބްދު އަޙްމަދު  ވެސް  ފަދައިން  هللا މޭޔަރ  ފާހަގަކުރެއްވި  ވާހަކަ  ވެސް  އިތުރު  ލިބޭނެތީވެ،  ފުރުސަތު  ކޮމެންޓްކުރަން  އަދިވެސް  ކޮންސެްޕޓަށް 

   . މި ވަގުތު ކޮންސެްޕޓް އަޅުގަނޑަށް އަލަށްފެނުނީމަ މިކަންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. އެފުރުސަތުގަ ކޮމެންޓްކޮށްލާނަން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މަޖީދާ    އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

އެތައް ރައްޔިތުންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ނޑުމެން ކައުންސިލަށް އައުމުގެ ކުރިންވެސް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހޮނިހިރު ބާޒާރު ސަރަހައްދަކީ އަޅުގަ

ންބަރު ރިޟްވާން ކުރަމުން އައި ޝަކުވާއެއް. ދެން އިރާދަކުރެއްވިޔާ އެކަން ނިމުމުގެ ކުލަ ޖެހެމުންމިދަނީ. ވަރަށް ފުރިހަމަ ކުރެހުމެއް ކައުންސިލް މެ



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

9ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ޅުގަނޑުމެނަށް ސާފުތާހިރު ކަމާއިއެއްކޮށް ގަންނަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ކުރަހާފަ އެއިނީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ބިންމަތިން ކާބޯތަކެތި ނެގި އަ

ވާހަކައަ އަޅުގަނޑުގެ  ކަމަށްވާތީވެ  ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  އައުޓްސޯސް  މިއޮތީ  އެޖެންޑާގަ  މިއަދުގެ  ދިއުން.  ލިބިގެން  މިކަން އަވަހަށް  ކީ 

  މިކަން ކޮޅެއްގަ ޖެއްސުން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުސަތަށް.   ވީހާއަވަހަކަށް ނިމި މިކަން ދިގުލައިގެން ނުގޮސް އަވަހަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނިމުނު އިރު މެންބަރުން ބޮޑަށް ފާހަގަކުރީ ކޮންސެްޕޓަށް ކުރި ކޮމެންޓް.   ސްޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު މަޖީދާ. ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެ

މި ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދާ ކޮންސެްޕޓާއި އެއްގޮތަށް ޑީޓެއިލް ޑިޒައިނެއް ހަދާ ބީއޯކިއު ހެދުމަށްޓަކައި.   އެހެންނަމަވެސް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ 

ކުރު އެގޮތަށް  އެކަން  އަހާނީ  ވޯޓަށް  ދެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނުވާތީވެ  އައިސްފައި  ހުށައެޅުމެއް  އިތުރު  ކަހަލަ  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް  މަށް  މި 

  ސިޓީ  ކުރުމަށް   ތަރައްޤީ  ސަރަހައްދު  ބާޒާރު   ހޮނިހިރު  ވަޑައިގަންނަވާތޯ ބަލަން. އެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި އަހަނީ މެންބަރުންނަށް ފެނި 

ކުރުމަށް ފެނި ވަޑައިގަންނަވާ  އައުޓްސޯސް ހެދުމަށް  ކިއު. އޯ.ބީ ޔާރުކުރުމާއިއްތަ ކުރެހުންތައް  ގުޅޭ  ކޮންސެްޕޓާއި ކޮއްފައިވާ  ތައްޔާރު  ކައުންސިލުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 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: 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .2

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .4



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

10ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .5

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6
 

  ކޮއްފައިވާ  ތައްޔާރު  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ   ސަރަހައްދު  ބާޒާރު   ހޮނިހިރު ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   05

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް   އައުޓްސޯސް ހެދުމަށް ކިއު. އޯ.ބީ ޔާރުކުރުމާއިއްތަ  ކުރެހުންތައް ގުޅޭ  ކޮންސެްޕޓާއި

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  35  ފޫޓް   50  އަޅާނެ   ހަރުގެ   ބަނުމަށް   ދޯންޏެއް   ކުޑަ   ސަރަހައްދުން   އޮޑިއެހެލާ   ހިރި /    ރިޟާ   އަޙުމަދު  •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ދޫކުރުމާއި   ބިން   އޮޑިހަރުގެ   އެދިފައިވާތީވެ   ބިމަކަށް   ފޫޓުގެ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބިމެއް     ފޫޓުގެ  35  ފޫޓް  50  އަޅާނެ  ހަރުގެ  ބަނުމަށް  ދޯންޏެއް  ކުޑަ  މިފަރާތުން އެދިފައިވާ ސިޓީގަ މި އިންނަނީ މިރަށުން އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދުން

އަހަރު    2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާކަމަށް. އޮޑިހަރުގެ އުސޫލު ބުނާ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ މުއްދަތަކަށް މިދެވެނީ    3

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   ދުވަހަށް. މިހާ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މިކަހަލަ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ހުނަރުވެރި ރަށެއް. އޮޑި ބަނުމުގަ ކުޅުދުއްފުށީގެ ވަޑިން ކޮށްފަވާ   ޝުކުރިއްޔާ  މޭޔަރ.

ށް މުއްދަތަކަމަސައްކަތަކީ ލާމަސީލު މަސައްކަތެއް. އާދެ ވަރަށް މޮޅެތި ވަޑިން ކުޅުދުއްފުށީގަ އެބަތިބި. އަދި މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ދިގު  

ކުޅުދުއްފުށީގެ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ކުރެވެން އޮތީ މިކަމަށް ފުރުސަތު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދީގެންކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެގޮތަށް  

ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިތައް އިތުރު ނުވެ ބޮޑު ނުވެ   މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް  މައިގަނޑު އެއް މަސައްކަތަކީވެސް މަސްވެރިކަން. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް 

ކަށް ނުއެއް ފެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާފަ އިންނާނީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އޮޑިހަރުގެތައް އޮތްތާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަ

އިނީ   ބަނދަރު ސަރަހައްދުގަ  މިހާރު  ކުރިން.    2އަޅާނެ ސަރަހައްދުތައް.  އިންތަނުން    4ހަރުގެ  ކުރީގެ ހަ  2ހަރުގެ  ނަގާފަ.  އިންނާނީ  ރުގެ 

އަހަރު ދުވަހަށް ދިނަސް މާރީތިކޮށް ބެލެހެއްޓިގެންދާ ތަންތަން ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.   2އަހަރު    1ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފަ ހަރުގެތަކަކީ  

އެތަނު ކައިރިން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަން. ފުރަތަމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އެތަންތަނުގަ ލިބެންޖެހޭ ނިވާކަމާއި ރައްކާތެރިކަން  

ރީމަންޓްގަ ފެނޭ ދެވަނަ ކަމަކަށް ހަރުގެތައް ހެދިފަހުންނަ ގޮތުން ރަށުގެ މަލަމައްޗާ އެކަންކަމަށް ހުތުރުވާގޮތަށް ހުންނަ ހުރުން. އަޅުގަނޑުމެން އެގް 



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

11ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

 ނުވަތަ އެޒާތުގެ އެހެން އެއްޗަކުން ބަންދުކުރާނަމަ ދަވާދުލެވި ކަވާކުރެވިފަ ހިމަނަން ބަންނަ އޮޑީގެ ތަފްސީލާއިއެކު އޮޑިހަރުގެވެސް ޓިނުޖެހިފަ

ން ހަމަ ހުރުން. ދެން ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އެދެން އެ އެގްރީމަންޓްގަ އެ ދޯނީގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުން. ދެ

ވަރަށް މަޑުމަޑުން   ގެ އޮޑިވަޅެއް، ވަރަށް ކުޑަ އޮޑިއެއް ކަމުން މި މަސައްކަތަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފޫޓް   35ފޫޓް    50އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއީދު ކުރަނީ  

އަހަރު ދުވަހަށް މި އޮޑިހަރުގެ ވަޅު ދޫކުރުމަށް. އަދި މިހާރު އިންނަ  1އަހަރު ދުވަހުން ނިންމޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވުމުން  1ކުރި ނަމަވެސް 

    ޝުކުރިއްޔާ.  ރު ދުވަހަށް ދޫކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.އަހަ 1ގެ ރޭޓުން   1.20ރޭޓުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ށް. ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު މި އަރުވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދަ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަފުޅު 

ބޮޑު  ޝުކުރިއްޔާ.   މިހާ  ދުވަސްވީ  މިހާ  ނަމަވެސް  އެހެން  ރަށެއްކަން.  އަރާހުރި  ބަނުމުގަ  އޮޑި  ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ  ގަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުވެސް 

ޅުދުއްފުށީގަ ކުރަމުންއައި އިރު އެއްވެސް އިރެއްގަ މިކަން ތަރުތީބުކޮށް ރީތިކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅިފަ ނެތްކަން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތެއް ކު

. ދެން ވާކަން  ހަމަ ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ ރަށުތެރޭގެ ގޮނޑުކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފަ 

ގޮތުގަ  ރަށެއްގެ  ޒީނަތްތެރި  ރަށަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިޔަސް  ބެލިކަމަށް  ުޕރޮމޯޓްކުރަން  ޓޫރިޒަމްއަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ދައްކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   

އްމަދު ވެސް އެފާހަގަކުރެއްވި  އެބަޖެހޭ. ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ކުރެވޭ އިރުގަ ކުރެވެންޖެހޭނީ ވަކި ގޮތްތަކަށްކަންނޭގެ. މުޙަ

އިތުރު އަޅުގަނޑުވެސް އެކަންކަން ހިތުން ރުހުމުން ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރަހައްދަށް  ފަދައިން  

އެތަން ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވީމަ، އަދި މިހާ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދަނީ މިހާރު  

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.   1ކުޑަ ދޯންޏެއް ބަންނަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ.     

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ބުން. . އޮޑިހަރުގެއާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ވިއްޔާ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފިޔަވާ އެނޫން ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރެވޭނީ އެދި ހުށައަޅާ ތަރުތީޝުކުރިއްޔާ

އެހެން ފަރާތެއް ހުށައަޅާފަ ނުވާނަމަ، ތަރުތީބުން އެތަނުގަ ޖާގައޮތް ވަރަކުން ދެވޭނެކަމަށް   އެ ގޮތުން ބަލާނަމަ މިހާރު މި ހުށައަޅާފަ މިވާ ފަރާތްނޫން 

މި ފުރުސަތު އެ   އެ ގަވާއިދު އެބަބުނޭ. އެހެން ކަމުން ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއޫދުވެސް ފާހަގަކުރައްވަފި އެތަނުގަ ޖާގަ އެބައޮތް. އޮއްވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން މެންބަރުންވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދައިން   ގަރުޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. ދެން ޖާހަ އެތަނުން ދޭއި ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭކަމަށް އަ



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

12ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

ތް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އެތަން ތަރުތީބުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަދި އޮޑި ހަރުގެއާއި ބެހޭ ގަވާއިދު މުރާޖައާ ކުރުމުގެ މަސައްކަ

ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ، އެބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުއެހެ މަކީ  ންވީމަ މި މަސައްކަތް 

ންސިލް މެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދަން ބޭނުންވާ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގަ ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ކައު

ހުށައެޅުއްވި   އެ  ދާއޫދު  އަޅުގަނޑު   1މުޙައްމަދު  އެގޮތަށް  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ކަމުގަ  މުއްދަތެއް  އެކަށޭނަ  އެންމެ  މުއްދަތަކީ  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

    ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.   

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެގޮތުން ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތަށް ހުށައެޅިފަ މިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު އާދެ މިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެސް މިވަނީ ނިމިފަ.  

އް ކަހަލަ މައުލޫމާތު  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޮޑިހަރުގެ ދޫކުރުމަށް. އަދި އޭގެ ކުރިން އޮޑި ބަނުމުގެ ބައެ  1ދާއޫދު ހުށަޅުއްވި ހުށައެޅުން،  

 ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް   ހޯދުމަށް އެގްރީމަންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 06 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 06 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: 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 އަޙުމަދު  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .2

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .3

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .4



 

 

  ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ޗުއްޓީގައި އަހަރީ
  

 
 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  

 
 

13ގެ   13ޞަފްޙާ:    

 

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .5

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .6
 

 50  އަޅާނެ   ހަރުގެ ބަނުމަށް  ދޯންޏެއް  ކުޑަ   ސަރަހައްދުން   އޮޑިއެހެލާ   ހިރި/  ރިޟާ އަޙުމަދު ، ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް މެންބަރުން   05

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ބިމެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމަށް ފޫޓުގެ 35 ފޫޓް

 

   އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 އެވެ. ގަ  09:59   ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  2022 އޮކްޓޯބަރ 09 ނިމުނީ ވަނަ ބައްދަލުވުން 76ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 15 

 2022 އޮކްޓޯބަރ 09

 ޝަހީދާ ޖަޢުފަރު އޮފިސަރ  ކައުންސިލް   ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 

 

 

 


