
 

1ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ޑިސެމްަބރ  08ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    30  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:08ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    29ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

 އެޅުން. އިސް ރަށްވެހިންގެ ާޕކް އަޅަން ބިން ކަނޑަ 3.3

 ަޕބްލިކް ވޯކްސްގެ ގްރޭޑަރ މަރާމާތު ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  3.4

 . މާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުންމަގުތަކުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރު 3.5

 ޝްވަރާކުރުން.  މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިނާރ ނައިޓެއް ބޭއްވުމާއިމެދު މަ 3.6

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 



 

2ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި( ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 30ކުޅުދުއްފުށި 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     30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2021  ޑިސެމްބަރ  08،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ލާއޫޖުމާދުލް  04ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:08ދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި   )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި(. ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   . 06

އެޖެން ޢާންމު ވަނަ    28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 01ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ؛ ޑާސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ    29ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން



 

3ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

ގްރޭޑަރ މަރާމާތު ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް    ، 03ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ  ފާސްކުރުން.ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު   ަޕބްލިކް ވޯކްސްގެ 

މަގުތަކުގައި    ، 05އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ަޕބްލިކް ވޯކްސްގެ ގްރޭޑަރ މަރާމާތު ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ،  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ނިންމުން.  

، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް  06. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުންމިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރު

 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިނާރ ނައިޓެއް ބޭއްވުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ ަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ވާ މެންަބރެއް ވާނަމައެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުން

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 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  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

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

ދައުރުގެ    05      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   30މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    28ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   28 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: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

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



 

5ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

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

ދައުރުގެ      ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    28ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   05ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ  • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    29  ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   29 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: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ   .1



 

6ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

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

ދައުރުގެ      ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    29ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   05ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

  ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމުގައި

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 އިސް ރަށްވެހިންގެ ޕާކް އަޅަން ބިން ކަނޑައެޅުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެންދެވިފަ. އެޅުމަށް ޕެންޝަން އޮފ ހާއި ވަނ  މަސްވަރާ ތަކެއް ކުރިއަށް   އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ފަދައިން އިސްރައްވެހިންގެ ޕާކެއް  

އި ޕްލޭނިން އާއެހެން ކަމުން އެޕާކް އެޅުމަށްޓަކައި ިބމެއް ފައިނަލް ކުރުން އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި ވަނ . އެގޮތުން މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ 

މެއް. އަކަ ފޫޓްގެ ިބ  9311.83ފާހަގަ ކުރެވިފަ އިން ިބމަކ  ޖެންޑާގެ ހުޅަގުން އިންނަ ހުސްިބން. އެިބމަކ     ،ކޮމިޓ ން މަސްވަރާކުރެވި

 އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން.  

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ. ގޮތުން    ޝުކުރިއްޔާ  ހަނދާންވާ  ނޫނ     03އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަ   04އަހަރު  އޮފ ހާއި  ޕެންޝަނު  ކުރިން  އަހަރު  ވަރަކަށް 

މިހާ ގިނަ ދުވަސް ނިމިގެން ދިޔަ އިރުގަވެސް މިކަމަށް ގޮތްތަކެއް ނުނިމި ދެކެވިފަ މި އޮތ .  ދެކެވިގެން މި ޕާކް އެތަނުގަ އަޅަން  

އަޅުގަނޑު   ގެންކަންމިއޮތ . މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގޮސް މި އޮތ  ކައުންސިލުން ކުރަން ހުރި ަބއިވަރު ކަންކަން ނުކުރެވި ހުރެ

ވަން ކަމަށް  ބޭނުން  ކައުންސިލުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރުވެސް  އެދިލައްވަނ   މިހާރު  އޮފ ހުން  ޕެންޝަން   ޏާ،ފާހަގަކޮށްލަން. 

ކުރިއަށް ދާނެ  އެކޮޅަށް ފޮނުވިއްޖެންޔާ އެމަސައްކަތް  ިބން ކަނޑައަޅާ  އެަބ އޮތްކަމަށް. އަވަސްވ  ގޮތަކަށް  ކުރެވެން  އެމަސައްކަތް 

ނިންމުން ކަމަށް ގޮތެއް  މިކަމަށް  އަވަހަކަށް  ވިހާ  ފެންނަނ   އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވ މާ  ޕަްބލިކް .  ޭބއްވި  އަޅުގަނޑުމެން  ޕާކްތަކަކ    . 
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ން މ ޓިން ތަކުގަވެސް ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ރައްޔިތުން ވަރަށް ޭބނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވ މާ މި ޕާކް މިތަނުގަ އެޅޭނެ ޝަންސަލްޓޭކޮ

މެ އަވަހަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް ގޮތް ވ  އެން

، ކަނޑައަޅާފަ މިއިން ިބން ދޭން އަޅުގަނޑަށް ނިންމުމަކ  މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވ މާ މި އޮތް ގޮތަށް

 ޔާ.ޝުކުރިއް ފެނޭ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުޅުވާލަން. އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާއަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރި ވުމަށް އިތުރު އެއް ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު  

   ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުނަށް ހުޅުވާލަން.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު  

ސާއެއްގަ ޕާކް އަޅާނެކަން ލްވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑުވެސް ހަނދާންވާ ގޮތުގަ ޖަ  4އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަން މ ގެ  

ވަނ . ސަަބުބތަކަކާއި ހުރެ މި ޕާކް ނޭޅޭ ގޮތް މެދުވެރިވެފަ މި ވަނ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމ  ކަންކަން ކުރަން އިޢުލާން ކުރެވިފައި

އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ލަސްވުމަށް މަގުފަހިވާ ނިންމުމެއްނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމ  ކަންވެފަ އޮންނަތަން ފެނުން.  

. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނ  އަމަލ  މަސައްކަތް ފެށި މި ޕާކްގެ ތަނަވަސްކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބނެ ގޮތަށް ަބޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

 ަބއްޓަން ކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ.    އްތައްކަންތަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެ ތާއ ދު هللا ކުރެވިފަ އިންތަނަށް ކައުންސިލް މެންަބރ އަހްމަދު އަްބދުއެހެންކަމުން އެޖެންޑާގަ ަބހުސް ކުރެވުނުއިރު މިހާރު ފާހަގަ  

މިވަނ  ލިބިފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އިތުރު ަބހުސްގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވައެއް ނުލާނަން އިތުރު ހުށައުޅުމެއްވެސް ނެތުމާއި އެކު. 

ކް އެޅުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮށްފަ މި އިން ތަނުގަ ޕާކް އަޅަން ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ފެނިލައްވާ މެންަބރުން މިހާރު ޕާ

 ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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 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  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

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

އަޅަން  އަޤްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ         ޕާކް  ރަށްވެހިންގެ  ގޮތަށް   އިސް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓ ން   މުނިސިޕަލް 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

   ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ގްރޭޑަރ މަރާމާތު ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓ ން އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާއެއް. އެހެންކަމުން އެޖެންޑާގެ ތަފްސ ލް ހުށައެޅުމަށް މުނިސިޕަލް މި އެޖެންޑާއަކ  މުނިސިޕަލް  

 .ކޮމިޓ ގެ މުޤަރިރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު އަރުވަން
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ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަދި    މުނިސިޕަލް ކޮމިޓ ގެ މުޤަރިރް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ގުރޭޑާ އަކ  މިހާރު މަގުތަކުގަ ދިމާވެފާހުރި މައްސަލަތައް، ވެލި މަގުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް

ވެހިކަލް. މިހާރުވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވުވެސް އެތަށް ަބއިވަރު ރައްޔިތުންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅާގެން ޝަކުވާ   މުހިއްމު އެއްއެންމެ  

ވ މާ. އެހެންނަމަވެސް މި ވެހިކަލް މިހާރު ހަލާކުވެފަ އޮތުމުން އެމަސައްކަތްތަށް މިދަނ  ނުވެގެން. ށްކުރަމުން ދަނ  މަގުތަކުގެ ހާލަތު ދަ

ގުރޭޑަރކުރި މި  ނިންމުމަކުން  ނިންމި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކޮށްގެން   ގެންވެސް  މަރާމާތެއް  ޮބޑު 

ރު ރަނގަޅު ޔަ ގޮސްފަ. އެހެންވ މާ މި އެޖެންޑާގަ މި ވަނ  ގުރޭޑަރުގެ  ޓަ  އިގެންފަޅާ  ޔަރުމަގުމަށްޗަށް ނިކުތްތަނާ އަނެއްކަމިވަނ  ޓަ

ރު މަރާމާތުކޮށްފަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ޔަކޮށްގެން އެ ޓަ ޚަރަދުވޯކްސްގެ ަބޖެޓް ނެތުމުން ކައުންސިލް ަބޖެޓުން އެ ކުރުމަށް ޕަްބލިކް

އިނ  އައިޓަމް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  މ  ވަރަށް މުހިއްމު   މިމަގުތަކަށް ނިކުމެވޭނެ ވަރުކުރަންވެގެން އެޖެންޑާކޮށްފަ  

ހަމަ ގޮތުގަ.  ދެކެކަމެއްގެ  ވާހަކަ  ަބއްދަލުވުންތަކުގަ  ކުރިންވެސް  ހުރ .  ވޯކްސްގަ  ޕަްބލިކް  ގުރޭޑަރެއްނޫން  އެކަނި  ޕަްބލިކް   ވުން، 

 ވޯކްސްގަ ހުރި މައިގަނޑު ގިނަ ވެހިކަލްތަކަކ  ވަރަށް ގިނަ މަރާމާތު ތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ޭބނުންވެފަ ހުރި ވެހިކަލްތަކެއް.

ތުރުންވެސް ދެން ހުރި ވެހިކަލްތައްވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަށް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހެންކަމުން ގުރޭޑަރުގެ އި

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ަބޖެޓެއް ޕަްބލިކް ވޯކްސަށް ކަނޑައެޅުން  މުހިއްމު ކަމުގަ ދެކެން. އިއްޔެގަ ޮބޑު ލޮރ  ނިކުމެގެން އުޅެނިކޮން 

އްޔާ މިގޮތަށް ކަންކަން ދިމާވާނެ. އެހެންކަމުން ކަންކަން ދިމާވާ އިރު އެކަންކަން ގޮސްފި. ވެހިކަލްތަށް ވި  އިގެންރު ފަޅަ ޔަޮބޑު ލޮރ ގެ ޓަ

ނޑު މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރަށް ތިބެން. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ޕަްބލިކް ވޯކްސްއަށް ަބޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ  ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އެހެންކަމުން ަބހުސްގެ ފުރުސަތަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން. އަހްމަދު. މިހާރު މިއެޖެންޑާގެ ތަފްސ ލް އެވަނ  ހުށައެޅިފަ. ޝުކުރިއްޔާ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު   

   ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  

ރު ޔަގެ ޓަރޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މެންަބރ އަހްމަދު ހުށައެޅި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދު ކުރަން. ހަމައެކަނި ގްރޭޑަ

ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ަބޖެޓެއް އި އެކ ގަ  އެކަންޏެއް ނޫން. ޕަްބލިކް ވޯކްސް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެބކަޕް ޕްލޭނަކާ
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ފާސްކޮށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް މުހިއްމު ކަމެއް ދިނުން. މިހާރުވެސް އެތަނުގެ ަބއެއް މޮޑިފިކޭޝަން ގެނައުމަށްޓަކައި، ލޭޓް ކުރުމާއި، 

ތައް ގެންނަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. ޕަްބލިކް ވޯކްސްއެއް ޓޫލްސް  ތަންތަނުންވެސް، އިތުރު ަބއެއް  މަށްރު ނެއްޓުމުގެ ކަންކަޔަޓަ

 މިސިޓ ގަ އޮންނަ އިރު މިފަދަ އާލާތްތައް ޕަްބލިކް ވޯކްސްގަ ނުހުރުމަކ  ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އެހެންކަމުން މިތަކެއްޗަށްވެސް ަބޖެޓެއް

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން. އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  ކުރެވޭއިރު، ަބޖެޓެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ަބޖެޓް ފާސްވެގެން ދިއުން އަޅުގަ

އާލާތްތަމިއަހަރު   ކުއްލި  ހުރި  ވޯކްސްގަ  ަބޖެ  ލައްކަ   1ހޯދުމަށްޓަކައި    އްޕަްބލިކް  ފާސްކޮށްދިނުމަށް. ޓެރުފިޔާގެ  ކައުންސިލުން  އް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

ކުރިއަށް  މެދުނުކެޑި  މަސައްކަތްތައް  ވޯކްސްގެ  ޕަްބލިކް  ގޮތަށް  ހުށައެޅުއްވި  މުޙައްމަދު  މެންަބރ  ކައުންސިލް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވެހިކަލްއެއް މަރާމާތް ކުރުމަށް   ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ޮބޑަށް ފެންނަނ  ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް. ވަކި އެއް

މިހާރު ޕަްބލިކް ކޮންމެ ފަހަރަކު އާންމު ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފަ އޮތުމުން ޤަޫބލް ކުރެވޭ  މިހެން  

އިން ވޯކްސްގެ މަސައްކަތް މަޑު ޖެހުމަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދިގެން ދާނެކަމަށް. އެހެންވ މާ މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވާފަ

. ވެލި އެޅުމާއި މަގުތައް ލާނަން މަގުތަކުގެ ހާލަތުށްރުފިޔާގެ ަބޖެޓަކަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއ ދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ  ލައްކަ  1ތަށް  ގޮ

 ށް އެއްވަރުކޮށް ރ ތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކ  ނުކުރެވި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެ ގޮސްފަ އޮތްކަމަކަށް ވާތ . މަގުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ޮބޑަ

އް ފަރާތްތަކަށް ފިޒިކަލް ގެއްލުން ވާކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަ އެަބއޮތް. އެހެންވ މާ ވަރަށް އެދަށްވެފަ ވާކަން. ަބ

 މަކ . އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށްމުހިއްމުކަމެއް، ވ ހާވެސް އަވަހަކަށް މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރު

އިކުޕްމެންޓްސް މިހިރަ  ވޯކްސްގަ  ޕަްބލިކް  ފާސްވެގެން  ަބޖެޓް  މި  އަޅުގަނޑުމެން ވެގެން  މަރާމާތު    ތައްފެންނަނ   މިގޮތަށް  ދިއުމަކ  

ފިޔަވަޅެއްކަމަށް. އަދިވެސް އެއްފަހަރު މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު   މަސައްކަތް ތަރުތ ުބ ކޮށްލަން އެޅޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އެދެން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެދިލެއްވި މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު އެވަނ    ށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތަ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނުޝުކުރިއްޔާ  

އެހެންނަމަވެސް އަދި ހަމަ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން އިތުރު މެންަބރަކު މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްގަ    .ވިފައެރު

 ަބއިވެރިވަޑައި ގަންނަވަން ޭބނުން ފުޅުކަމަށް ވާނަމަ. 
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  ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

 ލިކް ވޯކްސް ޔުނިޓް މިހާރު މިވަނ  ޕުލޭނިން މިނިސްޓްރ  ދަށުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ޕަްބ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ނިޓް ވަރާ ތަކެއް ކުރެވިފަ މިވަނ  ޕަްބލިކް ވޯކްސް ޔުޝްއެހެންނަމަވެސް ޕުލޭނިން މިނިސްޓްރ ގެވެސް ވިސްނުން މިހާރުވެސް އެަބހުރި މަ

ރަދެއްގަ ޚަކުރަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ  މިހާރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ހުރިހާ  ކައުންސިލައް ަބދަލު

ގެން މިކަން ކުރުމަކ  ލައިރަދެއް ކަމަށް ަބަޚަރަދަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެހިކަލްތަކަކަށް ކުރާ  ޚަވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރަން މިކުރާ ހުރިހާ  

 އްފުށ ރަދު ތަކަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ގެ މަގުތައް ހަދަންވެގެން ކުޅުދުޚަކުރެވޭ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވ މާ  

ކުރެވޭ   ވެހިކަލްތަކަކަށް  މަޚަސިޓ ގެ  މިހާރުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އެހެންވ މާ  ތަކެއް.  އެގޮތަށް ޝްރަދު  ކުރެވިފަވަނ ،  ވަރާ 

  ކަމުގައެޭބފުޅުން އެއްަބސްވެފަ އެވަނ . އެހެންވ މާ އެ ލިޭބއިރުވެސް ވެހިކަލްތަކުގެ ކޮންޑިޝަން ރަގަޅަށް ހުރުމަކ  މުހިއްމު ކަމެއް

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޔާސަތުން ރި 

މަދު. ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވާހަކައިންވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި އެއްކަމެއް ޕަްބލިކް ވޯކްސްއިން ޙްޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ އަ

ދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށިގެންވާ ގޮތަށް ޚިގަ އަޅުގަނޑުމެން ލަސްތަކެއް ހުރިކަން އަދި އެ  ދުމަތްތައް ދިނުމުޙިރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ  

، އެންމެ ހުށައެޅުމެއް   އިނ ހުށައެޅިފަ މި  އަށް ރަގަނޅު ކުރަން ޖެހޭކަން. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާދިނުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ ވަސ ލަތްތައް

މި   ،ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް މިއަހަރުގަ ާބކ  މި އޮތް ަބޔަށް  1އެއ  ކައުންސިލް މެންަބރ މުހައްމަދު ދާޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  

ކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުން. އެއެއްޗެހި ޭބނުން ކުރެވޭނެ ހާލަތަކަށް ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޑިސެމްަބރ މަހަށް ޕަްބލިކް ވޯކްސްގެ ވެހި

 ފާސްކުރުން. އަދި މި ހުށައެޅުމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ މިވަނ  ތާއިދު ކުރައްވާފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެން މި ހުށައެޅުން މިގޮތަށް

 ަބއިވެރިވުމަށް އެދެން.   ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓްގަފާސްކުރަން 

 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

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

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

އުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައެޅުއްވި ގޮތަށް، ޕަްބލިކް ވޯކްސް ކަ  އަޤްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ           

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  މުގައިފާސްވިކަ   ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް  ފެންނަކަމަށް  1ގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް  

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މަގުތަކުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އައުޓް ސޯސް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުށައަޅާފައި އިން އެޖެންޑާއެއް. އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާ ހުށައެޅުމަށް މި އެޖެންޑާއަކ  ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  

 ރިޟްވާން މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު އަރުވަން.

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު މި ހުށައެޅުން ހުށައަޅަން ޖެހުނު އެއް ސަަބަބކ ،  އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނ  އެއްދުވަހު ގްރޭޑަރގެ 

އަނެއް ވެހިކަލެއްގެ ޓަޔަރު، ޕަްބލިކް ވޯކްސް އެއްކޮށް މަަސައްކަތް ކުރެވިގެން ނުދާތަން. މިކަހަލަ ަބއިވަރު ދަތި   ޓަޔަރު، އަނެއްދުވަހު
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އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބ  މުޅި ރަށް ސާފުކޮށް، މި ރަށުގެ މަގު ތަކަކ  އަމާން، ސަފުތާހިރު މަގުތަކަކަށް ހެދުމަށް ތަކެއް އެަބހުރި.  

ން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނެތޭ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް މަޑުކޮށްގެން ތިޭބނެ ވަގުތެއް. މަގު ތަކުގައި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އެހެ

މަސް ދުވަހަށް ނަމަވެސް  މަގުތައް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި   3ވަޅުތަކާއި މަގުތަކުގައި ދުއްވާއިރުވާ އުނދަގޫތަކާއި އެއްޗެހި ހުރ ތ ވެ،  

ނުންވޭ އިތުރު ލޭަބރ ފޯސްއެއް. އެ ކޮންޓްރެކްޓަށް ހަވާލުކޮށްގެން މަގުތަކުގައި ހުރި ވަޅުގަނޑުތައް ފޮރުވަން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޭބ

ޕަްބލިކް ނަމަވެސް   ޭބނުންވޭ  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް  ެބލިކަމަށް  ނަގަން  ތަކެތި  ހުރި  މަގުތަކުގައި  ފަތުރަން ނަމަވެސް،  ވެލި 

ފޯސްއެއް. އެހެން ވެގެން އަޅުގަނޑު މ ތި މި ހުށައެޅ . ދެން އަޅުގަނމެން މިހާރު މިތިބ  މުޅި ރަށް ވޯކްސްގެ އިތުރުން އިތުރު ލޭަބރ  

ސާފުކުރަން، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނެ ފަޅު ގޯތިތައްވެސް ސާފުކުރަން އެންގިފައި. އެ ގޯތި ތަކަކ ވެސް ސާފު ނުކުރާނަމަ 

އެކަންވެސް ގޯތިތައް.  ނެގޭނެ  ރ ތި،   ކައުންސިލަށް  އަމާން،  އަކ   މި ސިޓ   ކުރެއްވިއްޔާ  އިރާދަ  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

 ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުން ބަދަލުކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ސާފުތާހިރު ސިޓ އަކަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާއަށް ަބހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން. މިހާރު އެހެން ކަމުން މި  

 ވާ މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެގުން އެދެން.  ަބއިވެރިވާން ބޭނުން

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މަގުތައް ހެދުމަށް ކުރިންވެސް ދެންނެވުނު ފަދައިން އެންމެ މުހިންމ  ގްރޭޑަރ. ވެލި މަގުތައް ހެދުމަށް ގްރޭޑަރ 

ސް  އެންމެ މުހިންމު ވެހިކަލަކަށް މި އޮތ . އެހެން ނަމަވެސް ގްރޭޑަރ ގެ ޓަޔަރު މި އޮތ  ހަލާކުވެފައި. ގްރޭޑަރގެ ޓަޔަރަކ  ރާއްޖެއިންވެ 

އެއްޗެއް ނޫން. އެހެން ކަމުން ގްރޭޑަރ މަރާމާތު ކުރުމަށް އަދިވެސް އިތުރަށް ދުވަސް ނަގާނެ. މި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ލިޭބ  

 އަޅުގަނޑުމެނަށް މަގުތަކަށް އަޅާ ނުލާ ތިެބވޭކަށް ނެތް. އެ ހުށައެޅު ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއ ދު ކުރަން. އެގޮތަށް ލޭަބރ

ނަ ދެކެން.  ފޯސްއެއް  މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި  ގެންދިއުމަކ   ރަނގަޅުކުރަމުން  މައްސަލަތައް  ހުރި  މި  މަގުތަކުގައި  ޕަްބލިކް ގައިގެން 

ގަލާ ވޯކްސްގައި އެހެން ވެހިކަލްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މަގުތަކަށް އަޅަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިިބފައި މި ހުރި ވެއްޔަކ  ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ  

ވެއްޔެއް. އެހެން ކަމުން އެ ވެލިތައް އަޅާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޕަްބލިކް ވޯކްސްގެ އެހ ތެރިކަމާއިއެކު ފަތުރާ ދެވުން   އެއްޗެހި ހުރި

ޭބނުންވާނ  ލޭަބރ ފޯސްއެއް. ކަމުގައި ވިޔަސް، މ ހުންނަށް އެ މަގުތައް ޭބނުންކުރުމަށް ފަސޭހަވާވަރަށް އެ ވެހިކަލް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ  

 ތުން ލޭަބރ ފޯސްއެއް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެހެން ވ މަ އެގޮ
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ގެ ވާހަކައަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއ ދު ކުރާތ ވެ ފުރުސަތަކަށް މި އެދުނ . މަގުތަކުގައި   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ރިޟްވާން

އް ހުރި ކާނުތަކާއި، އަދި އިތުރުން ގިނަ ވަޅުތަކެއް ހުރި މަގުތައްވެސް އެަބހުރި. އަދި ވަރަށް ކުދި ވަޅުތައް ވެސް އެަބ ހުރޭ، ވެހިކަލެ

އެތަންތަ ގޮސް  ލޭަބރ ފޯސް  ކުޑަ  ކަމާއި އެކު ވައްދަން ނުޖެހި،  މަދު  ވޯކްސްގެ ސްޓާފުން  ޕަްބލިކް  ތަންތަން.  ރ ތިކޮށްލެވޭނެ  ން 

ފޮނުވޭ ވަރަކަށް ކެޕޭސިޓ އެއް ނެތް. އެއ  ވެހިކަލް އާއި އެކު ގޮސް އެއްތަނަކަށް ސްޓާފުން ފޮނުވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްތަނަކަށް  

ހުރިހާ ސްޓާފުން އެަބ ޭބނުން ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަން ކަމުގައި. އަދި ވެހިކަލް ކައިރ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕަްބލިކް ވޯކްސްގެ  

އިތުރު ލޭަބރ ފޯސްއެއް ލިިބއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކި ތަންތަނަށް ފެތުރި ގަނެވޭނެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. 

ގެވަޅުތަކާއި ސާފުކުރުމަށްވެސް އިންނާނ  ނެރެފައި. އަދި މ ގެ ރިޟްވާން އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  މަގުތަކާއި،  

ޖެހޭ. ކައުންސިލާއި ގުޅުން ހުރި. މިތަންތަން ސާފުކުރުމަށްވެސް   އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުގެ ބިންތަކެއްވެސް އެަބހުރި ސާފުކުރަން 

ވެގެންދާނެ   އެހ ތެރިކަމަކަށް  ނައިތުރު  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ޓ މެއް  ވެއްޖެއްޔާ. މަސައްކަތު  ކަމަށް  ހިނގައްޖެ  ނެގިގެން  މަވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި އެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދުނު ދެ މެންަބރުންނަށްވެސް މި ވަނ  ފުރުސަތު ދެވިފައި. އަދި އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން މި 

 ދެން.  ކުރަން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެ ސްފުރުސަތެއް، ަބހުއެޖެންޑާގައި ަބހުސްކުރުމަށް ދެވަނަ 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

އެގޮތުން އަދި އަޅުގަނޑު އެއް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަގުތުވެސް ރަށުތެރޭގައި ކުރިޔަށް އެބަދޭ.  

ރިވެޓްމަންޓް ޖެހިފައި ބަނދަރު ސަރަހައްދު ސާފުކުރެވިފައިވަނ . ކުޅ ގެ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިމަގުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ގޮސްފައި 

މިވަނ . އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނ  ޕަްބލިކް ވޯކްސް އަދި އެމް.ޓ .ސ .ސ އާއި ވެސް ގުޅިގެން. ފެންސް ކައިރި މަގުވެސް  

ތިެބއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ހެދިގެން ދާނެ. ފަހަރަކު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން  

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ޓާގެޓަކަށް ހާސިލެއް ނުވެވޭނެ. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންވަނ  ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކަހަލައިން އަޅުގަ
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 އެކު އެކ ގައި ފެށިގެން އައިސް މި ސިޓ  އެއްކޮށް ަބދަލުކޮށްލަން. އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން

 ހާރަށްވެސް ލޭަބރ ފޯސްއެއް ބޭނުން ވާތ ވ މަ އަޅުގަނޑު މިގޮތަށް މި ހުށައެޅ . ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރުން މި

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  

ހުރިހާ ޭބފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑުވެސް   ކުރަން.  ރިޟްވާން ހުށައަޅާފައި މިވާ މަޝްވަރާއަށް އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދު

  އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްލެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނަން. ކޮންމެ ދުވަހަކ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ވިއްސާރަ ވެއްޖެއްޔާމުން އެތައް ފޯން ކޯލްތަކަކުން 

މިހާރަށްވެސް އެަބ ޖެހޭ ކަންނޭގެ މި މަސައްކަތާއިގެން ވަރަށް އެތަކެއް ރައްޔިތުންތަކެއް ގުޅާ ދުވަސް ތަކެއް. އެހެން ކަމުން މިހާރުން  

 ާބރު ލާފައި  ނުކުންނަން. އެހެންވ މަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭގެ މިކަން އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެންވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. އެހެން 

 ން.  ވ މަ ހުރިހާ ޭބފުޅުން ވެސް ދެއްކި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއ ދުކުރަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތަށް އެދުނު މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވާ   2 އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު  މިހާރު މިވަނ  މި ަބހުސްގެ

މިވަނ   ހުށައެޅިފައި  އެޖެންޑާއަށް  މި  ނުކުރަން.  ގަސްތެއް  އަޅުގަނޑު  ހުޅުވާލާކަށް  ފުރުސަތަކަށް  އިތުރު  ކަމުން  އެހެން  ނިމިފައި. 

އެ މަސައްކަތްތައް އައުޓް ސޯސް ރަށުގައި މިހާރުން މިހާރަށް މަގުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި    އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި ވާގޮތަށް

ކަ ކޮށްގެން ކައުންސިލުން ކުރުމަށް. އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް މިކަމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ ވާހަ 

ކަމުން   އައުޓް ސޯސް  އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި އަހަނ   ދެއްކެވިކަން. އެހެން  ކުރުމަށް ކައުންސިލުން  މިގޮތަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް 

 މަށް. ވޯޓް ދެއްވެވު ކޮށްގެން ކުރާނެ ަބޔަކު ހޯދުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ 

 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 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު   .3

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

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

ޖެ  މެންަބރުންގެ  05            ކުރަން  މިހާރަށް  މިހާރުން  މަގުތަކުގައި  ކުރުމަށް ވޯޓުން  ސޯސް  އައުޓް  މަސައްކަތް   ހޭ 

   ވެ.ނިންމެވިއެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިނާރ ނައިޓެއް ބޭއްވުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކަނޑައަޅާފައި، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވާއިރު، މިހާރު މިވަނ  އަތޮޅު ކައުންސިލުންވެސް ަބޖެޓެއް  

ރުފިޔާ އެދުވަހު އެ ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ޭބނުން ކުރުމަށް ދޭ ގޮތަށް. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން   10000އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް  

ގޮތު އަންދާޒާކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  މިހަރަކާތަށް.  ކުރެވިފައި  ކުޑަ  ޮބޑުތަނުން  ވަރަށް  ވަނ   މި  ޚަރަދު  ޖެހޭ  ގައި ކުރަން 

ރުފިޔާގެ އިތުރުން ދެން ހުރި ޚަރަދުތަކަށް ކުރަން   10000އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން މިކަމަށް ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދާނ . މިހާރު އެ  

ރުފިޔާއިން ނުފުދިދާނެތ . އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގެ   10000ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  މި ވަނ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި. އެއ   

 އި ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށްލައްވާ. ށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން. ަބހުސްގަފުރުސަތަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއް 
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ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި ކުދި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެންވާސް އަދި ގޮނޑ ގައި ލައްވާ 

މަށް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅު  5000ކުޑަ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް    ފޮއްޗަށް އިތުރުކޮށްލަން ޖެހޭ އެއްޗަކާއި ޑެކަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ  

ޑިނަރ އަޅުގަނޑު އޮންނަ  ދުވަހު  މަސްވެރިންގެ  މަޝްވަރާ  އިތުރު  ވާހަކައާއި  އިތުރު  ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ  ރިކުއެސްޓްކުރަން.   

 ނައިޓްގައި ހިއްސާކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް   ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު 

ވޭނެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  މަސްވެރިން އެކުރާ ުބރަ މަސައްކަތަކ  ހަމައެކަނި އެންމެ ޑިނަރ ނައިޓަކުން އަގުވަޒަންކުރެ

ކުރިޔަށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭ.  ފަހިކޮށްދޭން  އެަބ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  އެއަށްވުރެ  ނޫނޭ.   ކަމެއް 

ވަސ ލަތެއް އޮތްތަ ހުރިހާ  އެ  މިއަދު  ކުރެވިގެންދާނެ.  ޤާއިމް  ޕްލާންޓެއްވެސް  އައިސް  ގޮތަށް  ދެކެވުނު  ވާހަކަ  ކުރިންވެސް  ނުގައި 

 އަޅުގަނޑުމެނަށް ޤާއިމްކޮށް ނުދެވުނު ކަމަށް ވ ނަމަވެސް އެންމެ ކުޑަ މިނުން މިވަރުކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހެއޭ ކޮށްލަން. 

އަދި އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެމޭ މަސްވެރިން އެކުރާ ުބރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރެވުނ އެއް ކަމަކަށް. މިއަށް ވުރެ ޮބޑެތި   މިއ  އެއް 

 މަސައްކަތް ތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންނަށްޓަކައި ކޮށްދޭން އެަބހުރި.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަންަބހުސްގައި އަދި އިތުރަށް 

ގެ އިތުރު މެންަބރެއް ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތުމުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މަސްވެރިންނަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު 

ނިސްަބތްވާ ސިނާއަތަކަށް  ހިއްސާކުރާ  ރައްޔިތުންގެ އެއްަބއި  ރަށުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމުން  އެހެން  ތަކެކޭ.  މަސައްކަތްތެރިން   

ކޮށްދޭން  ތަނަވަސް  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުސަތުތަކެއް  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން  މަސްވެރިންނަށްވެސް  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ފުދުންތެރިކަން 

މަސައްކަތް އެޕްރިޝިއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހޭ. އަދި މަސްވެރިންނަކ  ތިިބ ަބޔެއްކަން، މަސްވެރިންގެ  

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަސްވެރިންނަށްވެސް އުފާވެރި ޚަަބރެއްވެސް ވަނ  ޑިނަރ ނައިޓެއް ދޭން ނިންމާފައި. އަދި އެ ޑިނަރ ނައިޓްގައި  

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓް، ކައުންސިލުން   5000އޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެ. އެހެން ކަމުން ކައުންސިލު މެންަބރ މުޙައްމަދު ދާ

އެ ޑިނަރ ނައިޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު 

ކުރައްވާބޭނުންވާނެ.   ތާއ ދު  މިވަނ   މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން  މެންަބރ  ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލް  ގޮތަށް  މި  ކަމުން  އެހެން  ފައި. 

    ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  

 



 

18ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

 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: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

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

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

ހުށައެޅުއްވި   05        ދާއޫދު  މުޙައްމަދު  މެންަބރ  ކައުންސިލް  ވާތ ވެ  ދެއްވާފައި  ވޯޓް  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުން 

ރުފިޔާގެ އިތުރަށް   10000ސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޑިނާރ ނައިޓެއް ޭބއްވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ  މަސްވެރިންގެ ދުވަ ގޮތަށް،

   .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް 5000

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 

 



 

19ގެ   19ޞަފްޙާ:    

 

 

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 

ވ     2021  ޑިސެމްަބރ  08ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  30ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:28ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ  04

 2021 ޑިސެމްަބރ 08

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


