
 

1ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   42ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުން    42  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޢާންމު  ުބދަ   ވ   2022  މާރޗް  02ވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:10ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    40ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ކުއްލިވަނަ    02ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

 އް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން. ަޕބްލިކް ވޯކްސް ސާވިސް ގެ ވެހިކަލްތަ 3.3

 ކުނިކޮށ ގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.4

 އެޅުން.  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ފެނަކަ ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްްޕލާންޓަށް ބިން ކަނޑަ 3.5

 ކުޅުދުއްފުށ  ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޖަޖުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސްއެއް ކަނޑައެޅުން.  3.6

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ނައިޓް މާކެޓްގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.   3.7

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 



 

2ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .3

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

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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     42ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 42ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     42ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  ދަ ބު،    2022  މާރޗް  02،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443 ރަޖަބު  29ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

ގަޑި  ދުވަސް އަދަދު  09:10.  މެންބަރުންގެ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ     . 07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ     ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ދައުރުގެ   ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    40ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ،  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ 

، ަޕބްލިކް ވޯކްސް ސާވިސް  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.   ކުއްލިވަނަ    02އުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކަ

ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން  ، ކުނިކޮށ ގެ ސެކިއުރިޓ   4އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ފާސްކުރުން. 

ނިންމުން.  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  އައިޓަމް   ކުރުމާއިމެދު  ޤާއިމްކުރަން  5އެޖެންޑާ  ގުޅިގެން  ފެނަކަ  ކައުންސިލާއި  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ    ،



 

3ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

ތުގެ ޖަޖުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސްއެއް ، ކުޅުދުއްފުށ  ޤުރުއާން މުބާރ6ާހަމަޖެހިފައިވާ އައިސްްޕލާންޓަށް ބިން ކަނޑައެޅުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ނައިޓް މާކެޓްގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.    ، 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ކަނޑައެޅުން. 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ  ބަ   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން   އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ

 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވަނަ ޢާންމު   42މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 

4ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    40ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   40 ހިއްސާ  މެންބަރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

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

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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



 

5ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    40ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ކުއްލި   ވަނަ   02  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   ކުއްލިވަނަ    2 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ 

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

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 

 



 

6ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

 ފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއް .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

މެންަބރުންގެ ވޯޓުން   ހުރިހާަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    ކުއްލިވަނަ    02ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ބަޖެޓު   ބޭނުންވާ   މަރާމާތުކުރުމަށް   ވެހިކަލްތައް   ގެ   ސާވިސް   ވޯކްސް   ޕަބްލިކް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ނ  ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ހަރަދުތަކެއްކޮށް ޕަްބލިކްވޯކުސްގެ އަހަރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންވާ  ނަވަ  2021އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން  

ވެހިކަލްތައް ކޮންޑިޝަންއަށް ގެނެސްފަ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ަބޖެޓެއް މި ގޮތަށް ފާސް ނުކޮށްފިނަމަ    ގވެހިކަލްތައް ރަނިން

މެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮއްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރުވެ ރަށުގެ މަރާމާތު ނުވެ އެ އޮންނަ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެ އަޅުގަނޑު 

ކްސްއަށް ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ  ތްތައް ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ދަތިތަކެއް ހުންނާތ ވެ ޕަްބލިކް ވޯކައްމުނިސިޕަލް މަސަ

ގެން ަބޖެޓެއް ފާސްކުރިކަމުގައި ށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ހަރަދު ކޮށްމި އޮތ . އަދި މި ފުރުސަތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

މިނިސްޓްރ ން އެ ަބޖެޓް އަލުން އަުބރާ ކައުންސިލަށް ލިޭބނެ ގޮތްވެސް ހައްދަވާ ދެއްވާފަ   ގ ޕްލެއިނިންވިޔަސް ަބއެއް ފަހަރުތަކުގަ

މިނިސްޓުރ ން އެ ފައިސާ އެަބހުރި. އެހެންކަމުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން ފާސް ކުރާ ަބޖެޓުން ހަރަދުތަކެއް ކުރި ކަމުގައިވ  ނަމަވެސް  
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ނޑުމެން ކުރާނަން. މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންވާ މެންަބރުން ކަތްވެސް އަޅުގައްއަުބރާ ހޯދުމުގެ މަސަ

  ފުރުސަތައް އެފި ލެއްވުން އެދެން.

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

ލަން ޭބނުން ވަނ  ވެހިކަލްތަކަށް ދިމާވާ ކުދި ށް. މޭޔާރ ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ރުފިޔާ އަދި   1000ލަން  ށްކަތްކުރުންވެސް ހުއްޓިގެން އެބަދޭ. އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްވެހިކަލް މަސަކުދި މައްސަލަތަކުންވެސް  

ކުރާ ހަރަދުތަކަށް ަބލާއިރުގަ ކުދި ހަރަދުތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވެހިކަލްއަށް އަސްލު    މަރާމާތު  ގެ ކުދި ރުފިޔާ  2000

ކުރިއަށް ގޮސް ކުރިން އެވާ އުދަނގޫ މިހާރު   ށްމިނިސްޓްރ އާއި އެއްކޮ  ގމިހާރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ޕްލެއިނިން  އެަބހުރި.

ފާހަގަކޮކުޑަވެފައި   ޕްލެއިނިންށްވާކަން  މިހާރު  ގލަން.  ފަރާތުން  ފަސޭހަތަކެއް   މިނިސްޓްރ ގެ  ހޯދުމުގަ  އެއްޗެހި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސް އެަބހުރި. އެހެންނަމަވެސް ކުދި ކުދި އެއްޗެހި ހޯދުމުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވައިގެން އެ އެތި ހަމަޖެހިގެން އަންނަ އިރުގަ އަދިވެ

އެަބއުޅޭ. މިއެއްޗެހި ހޯދުމުގަ މި ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެ އެތި އަވަހަށް ލިުބމަށް ފަސޭހަވާނެ.  ހަމަ ލަސްތަކެއް

މިނިސްޓްރ ން އެަބހުރި   ގނިންޕްލޭހަރަދު    ަބއެއް  ފަ ހުރިށްދެން މޭޔަރ ވެސް އެ ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮ

ފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭނެ ފަދަ މަގެއް އެަބހުރި ފަހިވެފަ. އެގޮތުގެ ށްއެގޮތުން ހަރަދުކޮ    އެއްަބސްވެވިފަ.  ދިނުމަށް

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މި ގޮތަށް ހަމަ ަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށް މަތިން ކަންކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެކަމަށް  

  ތާއ ދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކައް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާން. އަދި އަޅުގަނޑު އެދެން هللا. ްބދުޢަމަދު  ޙްޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު އަ

 ވަޑައިގަންނަވަން   ަބއިވެރިވެ  ަބހުސްގަހަމަ އަދަދެއް، ަބޖެޓެއް ޕްރޮޕޯސް ކުރެއްވިއްޔާ މެންަބރުންގެ ަބހުސްގަ. ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ  

 . އެދެން ލެއްވުން ދިއެ ފުރުސަތައް މެންަބރުން ޭބނުންވާ

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދައޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ  
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 ކަތްތައް ޕަްބލިކް އްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ ހުރި  ގިނަ މަސަކަތްތަކަކާއި އަދި އެހެންވެސް މަގުމަތ  އިތުރު މަސަ  .މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ހުންނަ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކަށް   ވޯކުސްއިން މިހާރުވެސް ދަނ  ކުރިއަށް ގެންދަމުން. އަަބދުވެސް އަންނަނ  ކުރަމުން.

މި  ދެކެން.  ކަމުގަ  ކަމެއް  މުހިންމު  އޮތުމަކ   ަބޖެޓެއް  ވެވޭނެ  އެކްސެސް  ފަސޭހައިން  ކުރުމަށްޓަކައި  އެކްޓިވޭޓް  ވޯކުސް  ޕަަބލިކް 

 .ޝުކުރިއްޔާ ަބޖެޓެއް.ރުފިޔާގެ  2000000ކުއާޓާއަށް އަޅުގަނޑު މި ހުށައަޅަނ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަޙްމަދު    ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ފުށ  ކުޅުދުއް 

 ކަށް މި ސިޓ އަށް ދިމާވެފަވާ މައިގަނޑު މައްސަލައެއްމ  މަގުތަކަށް ދިމާވެފަ ހުރި މައްސަލަތަކަކ . ދެން މަގުތަ  .މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ 

ގެ ފަރާތުން. ވޯކުސް  ހޯދުމުގަ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކ ގަ މަސަކަތްކުރަމުން މި އަންނަނ  ޕަްބލިކް  ލުދިމާވެފަ ހުރި މައްސަލަތަކައް ހައް

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސަކަތްތައް ކުރިއަށް   އިއެކުވޯކުސްގެ ވެހިކަލްތަކަށް އަަބދުހެން މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ  ދެން ޕަްބލިކް

ވޯކުސްއަށް ކައުންސިލުން ކުރާ   ލަން. އެހެންވ މަ ކައުންސިލުން ޕަްބލިކްށް ދިއުމުގަ ދަތިތަކެއް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދާކަން ފާހަގަކޮ

ރިޕެއާތައް އަވަސް  ހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ކުދި ކުދި  ފާމަދުވެސް  ޙްމެންަބރު އަ ،  އަންނަ  ހަރަދަށް ަބޖެޓެއް ފާސްވެފަ އޮތުމަކ  މިހެން

ކޮންޑިޝަންއަށް ގެންނަން ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގަ ދެކެން.   ގލެވިގެން ވެހިކަލްތައް އަނެއްކާވެސް ރަނިންށްކަމާއި އެކ ގަ ކޮ

 އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކުރުމަށް، މިހެން ގޮސްއެހެންވ މަ މަގުތައް އެއްވަރުކޮށް ހެދުމާއި ހުސްބިންތައް ސާފު

ދެވޭނެ މިކަހަލަ ަބޖެޓެއް ފާސްކުރެވިގެން ގޮސްފިނަމަ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ށްމަސަކަތްތަކުގަ އެހ ތެރިކަމެއް ފޯރުކޮވަރަށް ަބއިވަރު  

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓަށް އަޅުގަނޑު   2އެޅުއްވި  އްމަދު ދައޫދު ހުށަޙައެ މަސަކަތްތައް ހަލުވިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން މު

 . ޝުކުރިއްޔާތާއ ދު ކުރަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ބްދު ޢަ މަދު  ޙް ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ލާނ .ށްމި ފުރުސަތު ދޫކޮ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު

 މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ގިނަ ދަތިތަކެއް  ވަރަށް ށްހަވާލުވި އިރު މި ގޮތަ މި މަގާމާ ލަން ޭބނުމ  އަޅުގަނޑުމެންށްމޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮޝުކުރިއްޔާ 

ގޮތަ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކޮ  ށްހުރިކަން.  ަބޖެޓެއް  މަސަ ށްއަދި  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑު ށްކަތްކޮއްގެންވިޔަސް،  ވިޔަސް  ގެން 

މިރަށުގަ ހުރި މުނިސިޕަލް މަސަކަތްތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިގެން ަބލަހައްޓައިގެން ތިޭބކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް މަގެއް   ންބޭނުމެއްނޫ

އަޅުގަނޑުމެން މަގު ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ހޯދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕޭނުގަވެސް ވައުދުވަމުން މި އައ   

 ލަން. ޕަްބލިކް ށްވަރަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިެބމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮ  ށް ކުރާނެކަމަށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެނަކަތްއްމަސަ
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 ކައުންސިލް އާއި ދެން ހުރި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން މި ކުރެވޭ މަސަކަތްތަކަކ    އަދި   ކުސް އާއި ކައުންސިލްވޯ

ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަޫބލުކުރަން މިކަހަލަ ހެވ     ލަން ރައްޔިތުން ަބލައިގަންނަ މަސަކަތްތަކެއްކަން.ށް ފާހަގަކޮއަޅުގަނޑުވެސް

މިކަހަލަ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް.  މި މައްސަލަތައް ދިމާވާ    ގެން ކުރާ މަސަކަތްކުރާއިރު އަަބދު ކަހަލައިން ދިމާވާނެށްވެހިކަލް ބޭނުންކޮ

ގެން ވެސް އެކަން ށްގޮތެއް އަދި ފަހުން ލިޭބ ަބޖެޓެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ފަހި ކޮ  ކުރެވޭނެ ހަރަދު  އިރުގަ އެއަށް  

އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވ މަ  ވާޖިެބއް.  އޮތް  އެޅިފަ  ޮބލުގަ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ކުރަން.  އެކަންތައް  ކުރުމަކ   އެހެންވ މަ   އެަބޖެހޭ 

  މިވަގުތައް ތާއ ދު ކުރަން. ލައްކަ ރުފިޔާގެ  2އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތު ނިމުންއިރު އެއް ހުށައެޅުމެއް ލިިބފަ އެަބ އޮތް. އެއ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދައޫދު  

ކުއާޓާއަކަށް ަބޖެޓް   ،ލަން ބޭނުންވޭށްލައްކަ  ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަ ކޮ  2

ވެއްޖެ ކުރުމެއް އަނެއްހެން ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ަބޖެޓް ހުސްވަންދެން ކުރެވޭނެ. ދެން މި އަހަރުގެ މި ަބޖެޓް ހުސް  ލިމިޓް

ށް ދިޔަޔަސް މި ަބޖެޓް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަކުއާޓާއަ  ރުކަމަށް ވާނަމަ އިތުރު ަބޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސް ކުރެވޭނެ. ދެން އިތު

މެންބަ  ކައުންސިލް  އަހާނ   ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން  ދެކެން.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ފާސްކުރުން  ަބޖެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ރު ގޮތަށް 

 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓް އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދު މިވަނ  މި ހުށައެޅުމަށް ލިބިފަ. މި ަބޖެޓް ޕަްބލިކް   2މަދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  އްޙަމު

 ވޯކުސް އަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު
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 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

 ލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ލައްކަ ރުފިޔާގެ   2ޕަްބލިކް ވޯކްސް ސާވިސްގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް     ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ފެންނަކަމަށް  ހުރިހާ މެންަބރުން

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެފެންނަ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  ަބޖެޓެއް

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު   ސޯސްކޮށްގެން   އައުޓް   ބެލެހެއްޓުން   ސެކިއުރިޓ    ކުނިކޮށ ގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވަގުތު   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  ކުނިކޮށިން އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މައްސަލަ.  ކުނިކޮށ ގެ  ދައްޗަކ   ޮބޑުއެއް  އެންމެ  ދިމާވާ 

އެ ސަރަހައްދުގަ އަލިފާން ރޯކުރުމުގެ   ސަަބުބންއަދި ކުނިކޮށި ލޮކޭޓް ކުރެވިފަ ހުރި ސަރަހައްދުގެ    ރައްޔިތުންނަށް އެވާ އުދަނގޫތައް. 

ސަަބބުންނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދާ އުދަނގޫތައް. މި އުދަނގޫތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ 

އް ނެގެިބމުޅިން މިކަމަށް ލި  ހިސާަބށްވެސް މަސަކަތްތަކެއް މިވަނ  ކުރެވިފަ. އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް އެންމެ އެކަށޭނެ ހައްލެއް

މިހާރު ކުނިކޮށި ވަށާ ފާރު ރޭނުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ އިރު އިންފާރާއި އެއްކޮށް ސެކިއުރިޓ  ދެ ޕޯސްޓްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޭ.  ނުދ

އި ވިޔަސް އަދި އެހެން ށް ކުނި މެނޭޖުކުރަން ވެންކޯއާވަށާފާރު ޑިޒައިން ކުރެވިފަ އިންނާނ . އަދި ދާއިމ ކޮށް ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓަ

 ކުންފެނިއަކާއި ވިޔަސް ހަވާލު ކުރެވޭދެން އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް މި ގޮތަށް 
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 ދި ން ފުރުސަތައް އެ އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންވާ މެންަބރުއެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ .  

    ލެއްވުން އެދެން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މައްސަލައަކ   ޮބޑުލަން ބޭނުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ށްއަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

ކައުންސިލާ ހަވާލުވެފަ ވަރަށް ަބއިވަރު މަސަކަތްތަކެއް  މި  ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލަ. ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  

 ނަތ ޖާއެއް ފެންނަމުންދާ ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މޭޔަރ ން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެމަސަކަތްތަކު  ދި. އައްޖެކުރެވި

ދެން ކުނިކޮށި މިހާރު ސެކިއުރިޓ އެއް ނުހުންނާތި ވ މަ   ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ފަދަ ނަތ ޖާއެއް އަދި އެއް ނުފެނޭ.

އެ ންއާ ރޯކޮށް  އަލިފާން  ވަދެ  އެތަނަށް  ފަރާތްތަކުން  ދަތިވާ މު  ރައްޔިތުންނަށް  ފަދައިން  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  ވެސް  މޭޔަރ  ހަދާ.  ަބ 

ލަން. ށްއޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ  ޗާންސް  ދެކުމުގެގަސްތުގަ ކަމަށް  ހަމަ  މި ކަންތައްތައް މި ކުރަނ   އަދި  އެަބ ދިމާވޭ.    އުނދަގޫތަކެއް

އްތައް އަދި މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހައްލު ކުރެވިގެން އެކަންތައެހެންކަމުން ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވާނަމަ  

އަޅުގަނޑު    ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އެހެންކަމުން ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ.  ގަޫބލު ކުރަނ .

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން  

ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެލައްވަން ބޭނުން ޭބފުޅުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވެވުން ޝުކުރިއްޔާ މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ . ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ  

 އެދެން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލައަކ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ޮބޑު އެއް މައްސަލަ. ކުނި ކޮށ ގެ މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

.  ހަރުކޮއްފަފާ އެ ދެންނެވި ގޮތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނ  ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުގަ ލައިޓްވެސްޢާޠިހައްލު ކުރުމަށްޓާކައި މެންަބރު 

ނަށް ހަމަ އޭގެ އެންމެ ޮބޑު އެއްބޭނުމަކ  ކުނިއުކާލަން ދާ މ ހުންނަށް ފައްސޭހައިން އެއްވެސް ިބރެއް ނެތި ވަދެވޭނެ ގޮތައް އަލިވެފަ އެތަ 

ނި އުކާލެވެނ . ހައްލެ ނިލިިބ އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފަރިތަވެފަ ހުރި ގޮތައް މަގުމައްޗަށް ކުއޮތުން. ނަމަވެސް އެކަންވެސް  
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ން. އެކަމުންވެސް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއްވެސް ކުރޭ. ދެން އެއާއި ޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސ .ސ .ޓ ވ  ކެމެރާވެސް ހަރުކުރި

ލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިޭބ. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އިއުލާން އެކަމުގަވެސް މާ ޮބޑު ހައް

އްވި ކުރެވިފަ. އެއ  ކުނިކޮށި ވަށާ ފާރު ރޭނި އެތަން ރ ތިކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި. މޭޔަރ ވެސް ފާހަގަ ކުރެ

އެދެން   ބެލެހެއްޓުން  ގެންށްަބޔަކާ ހަވާލު ކޮއްގެންވެސް ސެކިއުރިޓ  އައުޓް ސޯސް ކޮއަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް  ފަދައިން ކުނިކޮށި މައްސަލަ

ކުރިއަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވ މަ މިކަން އަވަސްވާނެ ގޮތަކަށް  

   .މޭޔަރ ޝުކުރިއްޔާ އ ދު ކުރަން.ގެންދަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު 

ދެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެނަށް   ކުނިކޮށ ގަ  ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، ކުނިކޮށި މިވ ހާތަނަށް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެކޭ މި ކުރެވުނ . ދެ މައްސަލައެ

ނގަޅަށް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެނގެއޭ. އެ ކުނި މިހާރު އެ އިން ފާރު އަދި ރޭނިފައި ނެތް ކަމަކު، ކުނިކޮށްޓަކ  ކާޮބކަން ވަރަށް ރަ

ކޮށިން ޭބރަށް ކުނިއެޅުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި މަސައްކަތް ކުރެވިފަ އެަބހުރި. އެ 

އަޅުގަނޑު އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  ކުނިކޮށިކަން  ކުރިއެއްކަމަކު،  އަޅުގަނޑުމެން  އެަބހުރި. މަސައްކަތް  ޖެހިފަ  ޯބޑުވެސް  މެނަށް 

އްތައް އެކިފަހަރުމަތިން އިން ވަކިވާނެގޮތަށް ހެދުމަށް ފަސްފުނި ޖަހާ، އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތް، ފާރު ރޭނުމުގެ ކުރިން ކުރެވެން ހުރިކަންތަ

އޮތ  ހައްލުނުވެ. އެކި ފަރާތްތަކާއެކ  މަޝްވަރާކުރެވި ރޭގަނޑު ކުރެވިފަ އެަބހުރި. އެހެން ނަމަވެސް ޭބރަށް ކުނި އަޅަމުންދާ މައްސަލަ  

ށް. ގަޑ ގަ ޭބރަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލައިގަ ކުރެވުނު ސުވާލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަވ  އެތަން އަނދިރިވެގެން ވަންނަން ނުކެރުނ ކަމަ 

 ކުނިއެޅުމުގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުކުރެވުނު. އެހެން ވ މަ އެކަން އެގޮތުގެމަތިން އެތަނުގައި ލައިޓްވެސް ހަރުކުރެވިއްޖެ. އެކަމަކު ޭބރަށް

ދެން އޭގެ އިތުރުން  މަސައްކަތްކުރި.އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިއ  އެއް މައްސަލައޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުނިކޮށ ގަ މިހާރު ދިމާވާ ހައްލު 

އުނދަގޫވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލައަކ  ކުނިކޮށި ލައަކ  ހައްލުކުރަން  ކުނިކޮށްޓަށް އެ ދިމާވާ އަނެއް މައްސަދެން  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  

އަދި ކުނިކޮށި ރޯކުރާ މައްސަލަ. އެހެން ވ މަ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައިވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ.  

ނިއްވާލަން. އެހެންވ މަ އެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން.   ރޯކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެތައް ހަރެދެއް އެަބ ކުރަން ޖެހޭ ކުނިކޮށި 

  ހާއްސަކޮށް ސ ސ ޓ ވ  ކެމެރާ ހަރުކުރެވިގެން ދިޔައ  ކުނިކޮށި ރޯކުރާ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.

ރާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ކުނިކޮށްޓަށް ވަނުން މަނާކުރަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ޖެހުނ  ކުނިކޮށި ރޯކު

ދިމާވަނ   މި  މައްސަލަތައް  މި  މައްސަލަތައް،  ދިމާވާ  މި  ކުނިކޮށ ގަ  ޖެހެނ   ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިގޮތަށް  އަސްލު  މިކަންކަން 
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ކަމެއްގެ ސަަބބުންކަން   ކުރާ  ަބޔަކު  ވަކި  ތެރެއިން  މިއާންމުންގެ  ހަމަ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން.  ފުރުސަތުގަ   

 ކުނިކޮށްޓަށް ހައްލެއް ލިިބގެން ދާނ  ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާރު ރޭނި، ކުނިކޮށ ގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ވެގެން. ފާސްކުރަން މި

ތް ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުނިކޮށ ގެ ސެކިއުރިޓ  އުޅެނ  ކުނިކޮށ ގެ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކުރުމަށް. އެކަމަކު މިހާރު މިއޮ

ނޑު ބެލެހައްޓަން އަދި ނިންމިކަމަށް ވިޔަސް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތެއްގަ ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓިގެން ދާނ  ވަށާ ފާރުވެސް ރޭނިގެންކަން އަޅުގަ

މ ހުނަ ވަށައިގެންވެސް  ހަމަ  ކުނިކޮށްޓަށް  ވެއްޖެޔާމުން  މިހާރު  އެއ   ކެމެރާ ފާހަގަކުރަން.  ސ ސ ޓ ވ   އެހުރ .  ގޮތަށް  ވަދެވޭ  ށް 

ހުރިކަން.  ހަރުކުރ މަވެސް   ރޯކޮށްފަ  ހިސާުބން  ނުފެންނަ  ކެމެރާއިންވެސް  ސ ސ ޓ ވ   ފާހަގަވ   އެކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެހެންވ މަ 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ

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

ފާން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކުރަން ހުރ  އެހެން މެންަބރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން ކުނިކޮށ ގެ އެ ހުރި މައްސަލަތައް. ކުނިކޮށ ގަ އަލި

އި ނުެބލެހެއްޓޭ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންޮބޑުވަން މިއަދާ ރޯކުރާ މައްސަލަ. ކުނިކޮށްޓަށް ޭބރަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލަ. ކުނިކޮށި  

އަޅުގަނޑުމެން ކުނިކޮށ ގެ ވަށާފާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އައިއިރު ކުޅުދުއްފުށ ގެ ކުނިކޮށި އެގޮތަށް ދޫކޮށްލާފަ އޮތް އޮތުން.  ރު ހަމައަށް 

ހަވާލު ަބޔަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދާ  ގޮތެއް  ެބލެހެއްޓޭނެ  ކުނިކޮށި  ކުނިކޮށި ރޭނި،  ނަމަވެސް  ކައުންސިލުން  އަދި  ކުރެވިގެން 

ޑްރާފްޓް  ފުރަތަމަ  ޕްލޭންގެވެސް  ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް  ވަނ   މިހާރު  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދާނެކަން  މެނޭޖްކުރެވިގެން 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެއްކޮށް   ަބލެއްގަވަރަށް ކައިރި މުސްތަގް  އަޅުގަނޑުމެނަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެކުލަވާލެވިއްޖެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

އެހިސާުބން އަޅުގަނޑު އުންމ ދުކުރަނ  ކުނިކޮށި ަބޔަކާއި ހަވާލުކުރެވި، މިރަށަކ ވެސް އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްގޮތަށް   ފައިނަލްވެގެންދާނެ.

 ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ރަށެއްކަމަށް ވެގެން ދާނެކަމަށް.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ނިމިފަ.   އަރުވާ  ފުރުސަތު  މިވަނ   މިހާރު  ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  އެދިލެއްވި  ފުރުސަތަށް  ފުރުސަތުގަ  ހުރިހާ ދެވަނަ 

އަދި ކުނިކޮށ ގެ  އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ  ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަން.   ކައުންސިލަރުންގެ ވާހަކަފުޅުންވެސް 

އްކަން. މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ނަމަވެސް ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓޭނެގޮތެއް ހެދުމަކ  މުހިންމު ކަމެ

 ހުގަ، ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގަވެސް އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން މިކަން މިކުރަންޖެހޭ ސަަބަބކ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފ 

ކުނިކޮށި  ޭބނުންކޮށްގެން  މުވައްޒަފުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  މުވައްޒަފުންނެއް.  ވަރަކަށް  ެބލެހެއްޓޭނެ  ހަޤ ޤަތުގަ ސެކިއުރިޓ   ނެތް 

ހަވާލު  ވެމްކޯއާއި  ދާއިމ ކޮށް  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކުނިކޮށި  މިވަނ .  ކުރެވިފަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ދިޔަ  މި  ހައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަ 
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ޕްރޮޕޯސަލް  ކުރުމަ ވެމްކޯގެ  އެވަނ   ވެމްކޯއިން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ށްޓަކައި  އަދި  ހިއްސާކޮށްފަ.  އޮފ ހާއިވެސް  ރައ ސް 

 ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއާއިއެކު ރައ ސް އޮފ ހަށް ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ޭބނުންވާގޮތަށް ސަްބސިޑ  ހަމަޖައްސުމުގެ މަސައްކަތް

އ ސްވެސް އެ ވަނ  ވިދާޅުވެފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި އުންމ ދު މި ކުރަނ  ކުނިކޮށްޓަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރަ

ރި ދާއިމ  ހައްލެއްވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް. އަދި އެ ދުވަހާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުނިކޮށ ގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވެންހު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާބރުގަ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން  ކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އެވާ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް  ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް އެ

 ވާނެކަން. އައުޓް ސޯސްކުރުމަށް ފެނި ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 : ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .3

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

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

 ޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7
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 ކުރުމަށް  ސޯސްކޮށްގެން  އައުޓް  ބެލެހެއްޓުން  ސެކިއުރިޓ   ކުނިކޮށ ގެ  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓްފެންނަކަމަށް    މެންަބރުން  ހުރިހާ    

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބިން   އައިސްޕްލާންޓަށް   ހަމަޖެހިފައިވާ   ޤާއިމްކުރަން   ގުޅިގެން   ފެނަކަ   ކައުންސިލާއި   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 .  ކަނޑައެޅުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ފެނަކައާއި އެކު ކުރެވުނު ދިގު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ފެނަކައިން މި ވަނ  އެއްަބސްވެފަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެނަށް

މިވަނ   ފެނަކާއިއެކު ދެފަރާތް ހިއްސާވާ އައިސް ޕްލާންޓެއް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި. އެކިއެކި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ފެނަކައިން  

އިމްކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދިފަ. އެއާއިއެކު މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންއިން އަކަފޫޓުގެ ިބމެއް އައިސް ޕްލާންޓް ޤާ  5000

ޕްލޭންގަވެސް   އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޭންޑް ޔޫސް  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  ޕްލާންޓް ކަނޑައެޅުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިން ޗާޓް އަޅުގަނޑު  އައިސް 

އަކަފޫޓްގެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމަށް،   5000އޮތް ިބމުގެ    ހުޅަނގުން އެ  ފާހަގަކޮށްފައިން ިބން. އަލަށް ހަދާ މަސް މާރުކޭޓްގެ

މޫދާއި ވ  ފަޅިން. އެންމެ ޮބޑު އެއް ބޭނުމަކ  މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު އެކި ޖެޓ ތަކުން ދުއްވުމުގެ ަބދަލުގަ، މިހާރު މަސް މާރުކޭޓް 

ޖެޓ އާއި ދިމާގަ ކަމުގަ ވާތ ވެ އެ ޖެޓ އަކ  ކުރިޔަށް އޮތްތާނގަ މަސްވެރި ޖެޓ އެއްކަމުގަ އެޅިފައެއިނ ، ކުރ ގެ ބަނދަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ  

ލިިބގެން ހައްލެއް  ދަތިކަމަށްވެސް  ަބނދަރުގެ  ދާނ .  ބަނދަރު ދާނެކަމަކަނޑައެޅިގެން  މި  ފާހަގަވަނ   ޮބޑަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ށް 

ހާ ހިދުމަތެއް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ހެދުން. އެއްވެސް މެންަބރެއް އެަބ އިންނެވިާބ ބޭނުންކުރާއިރު މަސްވެރި ދޯނިތަކަށް އެއްފަޅިއަކުން ހުރި

ަބހުސްއަށް  އެޖެންޑާގަ  މި  ކަމުން  އެހެން  ޤަޫބލުކުރަނ .  މި  އަޅުގަނޑު  ނެތްކަމަށް  ނުވާ.  ފަހުމު  ދަންނަވާލިތަނެއް  މި  އަޅުގަނޑު 

      ނުންވާ މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަން. ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ތަކުލ ފެއް   ދުވަސްވ   މަސްވެރިންގެ  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  މޭޔަރ.  އައިސް  ޝުކުރިއްޔާ  މަސްވެރިން  މިހާރު  ނެތުމަކ .  ޕްލާންޓެއް  އައިސް 

އެޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ޭބކާރު ހަރަދުތަކެއް   ށްވުމުގެ ސަަބުބންއަޅައިގެން ފުދޭވަރަކަށް އެަބ ދުރަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ. އެހެން ކަމަ
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އަޅުގަނޑުމެން ކެންޕޭންގަވެސް ވެފަ އޮތް ވައުދެއް މިއ ، ކުޅުދުއްފުށ ގަ އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރުން. އަދި އެަބޖެހޭ.    ތެލަށްކުރަން

ވި މަޝްވަރާތައް، މިކަން ހަޤ ޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެމް.ޕ  އަދި މޭޔަރ ފެނަކަ އެމް.ޑ  އާއިއެކު ކުރެއް

، ކ މިކަމަށްޓަކައި ފެނަކަ އެމް.ޑ އަށް އަދި އެމް.ޕ  މޭޔަރއަށް ވަރަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދުކުރަން މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިން ސަރަހައްދަ

އަދި ކާރޫ ސަރަހައްދު.    އެއް  އިން އެކްސެސް ވެވޭނެމިހާރު އެންމެ ފަސޭހައިން މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ފަސޭހަ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ

ދިމާވާ  ރަށްރަށުގަ  ގިނަ  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ގޮތްކަމަށް  އެއް  ހަމަޖެހިގެންދާނެ  އިންތިޒާމް  އެ  ގޮތެއްގައި  ފަސޭހަ  ޮބޑުނުވެ  ާބރޫ 

ދޯންޏާއި ހަމައަށް ގެންނަން ފުދޭވަރަކަށް މައްސަލައަކ ، އައިސް ޕްލާންޓް އިންނަނ  ތަންކޮޅެއް ދުރުގަ. މިކަމުގެ ސަަބުބން އައިސްތައް  

ދަތިގޮތެއް އެަބ ދިމާވޭ. ަބއެއް ފަހަރު ޕިކަޕަށް އަނެއްަބއި ފަހަރު ޓްރޯލ އަށް އަޅައިގެން މި ގެންނަން ޖެހެނ . އަޅުގަނޑަށް މޭޔަރ 

ޑިއަށް ލޯޑްކުރެވޭނެ އިންޓިޒާމްތަކާއި އައިސް އޮއިންނާނ  ފަސޭހައިން  ގެ ޑިޒައިންގަ  އާއި އެކު ދެކެނުވުނު ވާހަކައިން އެނގުނ  މިފަހަރު

    އެކ ގަ. އެހެންވ މަ މި ކަނޑައެޅ ފައިން ސަރަހައްދަކ  އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއްކަމުގަ ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ދާއޫދު.  މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ކައުންސިލް  މަޝްވަރާގަ ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެވުނު  އެކު  ފެނަކައާއި  ފާހަގަކޮށްލާނަން 

ޕްލާންޓަކ    އައިސް  ކުރާ  ގާއިމް  އައިސްގެ  50ކުޅުދުއްފުށ ގަ  އަދި  ޕްލާންޓެއް،  އައިސް  ސްޓޯރޭ  100ޓަނުގެ  އެއްކޮށް ޓަނު  ޖާއި 

ޕްލާންޓެއް. މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ދޯންޏަށް އެރުވޭ ގޮތަށް އައިސް  ެބލްޓްކުރެވިފަ ވާނެކަމަށް   ޑިވެލޮޕްކުރާ  ޖެޓ އަށް 

އެމް.ޑ  ވިދާޅުވ . އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލުކުރަނ  ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ފަސޭހައިން އައިސް މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް  

 ފަރުމާ ކުރެވިފަވާ އައިސް ޕްލާންޓަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އައިސް ޕްލާންޓް ވާނެކަމަށް.  

ދެވަ ފުރުަބހުސްގެ  މެންަބރުން  ބޭނުން  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  ަބހުސްގަ  ހުޅުވާލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ފުރުސަތެއް  ސަތަށް ނަ 

 ދިލެއްވެވުން އެދެން. އެ

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ކަމެއް އެަބ އޮތް. އަދި އަލަށް ކުޅުދުއްފުށިން މަސްވެރިންނާއިއެކު 

ފާހަގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް  ނައިޓުންވެސް  ޑިނަރ  އެ  ާބއްވާފަ.  ނައިޓެއް  ޑިނަރ  މަސްވެރިންގެ ވާނ   ކުޅުދުއްފުށ   ދިޔައ   ވެގެން 

އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުންވެސް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ސްވެރިންގެ އެ ދުވަހުގެ އެންމެ ޮބޑު އެއް އެދުމެއް އެއ   އިޙްސާސްތައް. މަ
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ފެނަކައަށް   އަކ    ފޮނުވުނު ސިޓ   ކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމާއި ހަވާލުވެގެން އެންމެ ފުރަތަމައްވަރަށް އަވަސް މުސްތަގުަބލެއްގަ މި މަސަ

ކެސިޓ   ފޮނުވުން އޮތ .  .  ފަށާފަ  ފެންނަން  މަގު  އަލި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭގަ  ފުރަތަމަ ދެން  ންޕޭނުގެ  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަތް އްމިއަދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ިބން ހަމަޖެހި މަސަކަތް ފެށެން ފަށާފަ މިހާރު އޮތ .  އްކަތް އެއ  އަދި އެ މަސައް ކުރަމުންއައި އެއް މަސަ

ކެއް ފެށެން ވަރަށް ކައިރި ވެފަ މި އޮތ . އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު މި އުންމ ދު ކުރަނ  ކުޅުދުއްފުށ ން މަސްވެރިންނަށް އުފާ ފާގަތި ދުވަސްތަ

ފުށ  ކުރިއަށް އޮއްތާ ފެނިގެން ދާނެކަމަށް. އަދި އައިސް ޕްލާންޓަކ  ހަމައެކަނި މަސްވެރިންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ކުޅުދުއް

މަސްވެރިން ހަމައެކަނި އައިސް ަބލައެއް ނޫން އަންނާނ ކ .   ރު،ޖޭގެ ލޭނާއްއިގްތިސާދަށް ެބލިކަމުގައި ވ ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމަކ  ދިވެހިރާ

މެންގެ ގައި ހުރި ވިޔަފާރިތަކުން އިތުރު ވިޔަފާރި ކުރެވިގެންދާ ދުވަހަކ  އަޅުގަނޑުއައިސް ޕްލާންޓް ހިދުމަތް ހޯދަން އައިސް ކުޅުއްފުށ 

އެރުމެއްކަން އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. އެހެންވ މާ މިސަރަހައްދަކ  އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ރިވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ލިިބގެންދާނެ އިތުރު ކު

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ށްސަރަހައްދުކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެހެންކަމުން މިހާރު އައިސް ޕްލާންޓް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފަ އިން ިބން މި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުވެސް މިވަނ  ނިމިފަ.  

އެ ގޮތަށް އެ ިބން ދޫކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ .  

 ބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެން 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1
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 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ  .3

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

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

 ނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކު .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 މަސްމާރުކޭޓްގެ   ،އައިސްޕްލާންޓަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޤާއިމްކުރަން  ގުޅިގެން  އާޢި  ފެނަކަ  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  މެންަބރުން  ހުރިހާ    

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް  ދޫކުރުމަށް ިބން އަކަފޫޓްގެ 5000 ފަރާތުން ހުޅަނގު

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ކަނޑައެޅުން   އެލަވަންސްއެއް   ދޭނެ   ޖަޖުންނަށް   މުބާރާތުގެ   ޤުރުއާން   ކުޅުދުއްފުށ   •

   ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

ރު ޑޭޕިއުޓ  އްރިޤަކޮމިޓ ގެ މު  ކްމަށް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ސިވިވުރަފެއް އެރުއާަބހުސްއަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ ކުޑަ ތަ

 މޭޔަރު އަރިހުން އެދިލައްވަން.

 އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އިންތިޒާމް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން  ގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށ  ޤުރުއާން މުާބރާތަކ   ނއެޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

އޭޕްރ ލް މަހުގެ   މުާބރާތެއް. ސްކޫލްތަކާއި ޤުރުއާން    6އަދި    5ކޮށްގެން  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާލެވިފައިވާ  ކުލާސްތަކާއި ގައި 

ލު ސޫވެވޭ ގޮތަށް މި ފަހަރުގެ މުާބރާތުގެ އުަބއިވެރިއަދި ޙާފިޡުންގެ ަބއިން އަމިއްލަ ގޮތުން    އިށާޔުނިވާސިޓ ތައް ަބއިވެރިވެވޭނެ ގޮތަ

ރާތުގެ ވަނަ ދުވަހު ަބއިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރުގަ މުާބ  20  ލާނަން މި މަހުގެ  ށްދެން ހަމަ ފާހަގަކޮ   ކަނޑައެޅިފަ މި ވަނ .

ކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޖަޖުންނަކ  ވަރަށް   ލެޓ ޓ  އެއްވަރެއްގާ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަދި އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ކޮލިކޮ

 ދުވާލަކަށް   ނަށްސްއަށް ރިޔާޔަތްކޮށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ  ޖަޖުންންމުހިންމު ަބއެއްކަން. ދެން މ ގެ ކުރިން ޖަޖުންނަށް ދެވިފައިވާ އެލަވެ

 ރުފިޔާގެ އެލަވެސްއެއް ދިނުމަށްޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު. 1500

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

19ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

 ދެން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރި ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. 

   ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ކުޅުދުއްފުށ    އުތުރު   ދާއިރާގެ   ސިޓ    ކައުންސިލް   މެންބަރު   އަލްފާޟިލް   މުޙައްމަދު   ދާއޫދު   ދެއްކެވި   ވާހަކަފުޅު 

 އަޅުގަނޑު ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރަން.ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 އިތުރު މެންަބރަކު ފުރުސަތެއް ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ އެ ފުރުސަތު އަދި އެއް ފަހަރު ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާއަށް. 

 1500ފުރުސަތައް އެދިލައްވާ މެންަބރެއް ނެތްނަމަ މިހާރު ޖަޖުންގެ އެލަވެސް އެއްގެ ގޮތުގައި ޑޭޕިއުޓ  މޭޔަރު ހުށައަޅުއްވާފައި މިވާ  

އެހެންކަމުން އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމާއި   ށް ވަނ  ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދައޫދު ތާއ ދު ލިިބފަ.ރުފިޔާ އަދި މި ހުށައެޅުމަ

 އެކު މި ގޮތައް މި ހުށައެޅުން ފާސް ކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .3



 

20ގެ   25ޞަފްޙާ:   

 

 

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

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

 ޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 އެލަވަންސެއްގެ  ދޭނެ  ޖަޖުންނަށް  މުާބރާތުގެ   ޤުރުއާން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ާބއްވަން  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  މެންަބރުން  ހުރިހާ

 .   ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް ދިނުމަށް ރުފިޔާ 1500 ދުވާލަކަށް ގޮތުގައި

 

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   އުސޫލު   މާކެޓްގެ   ނައިޓް   އިންތިޒާމްކުރާ   ކައުންސިލުން   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު މި އެދެނ  އިކޮނޮމިކް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލް މެންަބރު   ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށްނައިޓް މާކެޓް އުސޫލުގެ ސަމަރ އެއް  

  މުޙައްމަދު ދާއޫދުގެ އަރިހުން. 

އިކޮނޮމިކް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު އަދި ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ދާއޫދު  

ވާނޭ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުސޫލު އަދި ޭބއްވުމުގެ މަޤްސަދަށް އަލިއަޅުވާލާނަން. އެނގިވަޑައިގަންނަ

އަދި ފަދައިން ކުޅުދުއްފުށ ގެ ނައިޓް މާކެޓް ޭބއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގަވެސް ކަނޑައަޅާފަ.  

ކުން މި މިގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް އުޅޭ ރަށަކަށްވ މަ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އަންނަ ރަށަކަށްވާތ ވެ އެއްތަނަ

ޓް ހިދުމަތް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ަބއްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  ނައިޓް މާކެޓެއް ޭބއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފަ. އަޅުގަނޑުމެން ނައި

 ގައި. 17،18.19މާކެޓް ޭބއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފަ މިވަނ  މި މާރޗް މަހުގެ 
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 ވަގުތު  ދުވަސް 

 - 23:00 – 20:00ރޭގަނޑު  18:00 - 16:00ހަވ ރު  ުބރާސްފަތި

 - 23:00 – 20:00ރޭގަނޑު  18:00 - 16:00ހަވ ރު  ހުކުރު

 23:00 – 20:00ރޭގަނޑު  18:00 - 16:00ހަވ ރު  12:00 – 09:00ހެނދުނު  ހޮނިހިރު 

ރުފިޔާއަށެވެ.   200ފޫޓްގެ ސްޓޯލްތައް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނ  "ހޯމް ޭބސްޑް" ވިޔަފާރިތަކަށް    10×8ސްޓޯލްތަކުގެ ސައިޒް އަދި ކުއްޔަކ   

އެކަންޏެވެ.   ވިއްކުމަށް  ތަކެތި  ހައްދާ/ތައްޔާރުކުރާ  ރާއްޖޭގައި)ގޭގައި(  ދޫކުރެވޭނ   ސްޓޯލްތައް  ސްޓޯލް  10×16މި  ތަކަށް   ފޫޓްގެ 

ދޫކުރެވޭނ  ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި އަދި ކުލަްބ ޖަމިއްޔާ    ރުފިޔާ. މި ސްޓޯލްތައް  400ކަނޑައެޅިފަ އިންނާނ   

އަދި މި ސްޓޯލްތަކުގައި ސެކިއުރިޓ  ޭބއްވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ވާނ  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފަ.   ތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 ހަމަޖައްސާފަ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އިޝްތިހާރުތަކުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގަ އަދި މ ގެ އިތުރުން އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނެ ގޮތްވެސްވާނ 

ކަނޑައަޅާފަ   ކުރާނަމަ    30ސިކުންތާއި    1އަޅުގަނޑުމެން  އިޝްތިހާރު  ދޭތެރޭ   60ސިކުންތާއި    31ރުފިޔާ.    250ސިކުންތާއި 

ވާންޏާ   ކަމަށް  ކުރާ  އިޝްތިހާރު  ދެމެދުގަ  އިތު  400ސިކުންތާއި  މ ގެ  އަދި  ވިއްޔާ  ރުފިޔާ.  އިޝްތިހާރެއް  ސިކުންތިގެ   30ރުވާ 

ސްކޫލްގެ ޕ .ޓ .އޭއަށް ވަކިން ސްޓޯލްއެއް ހަމަ ހިލޭ   3އިޝްތިހާރެއް ގޮތަށް ދާނ  އިތުރުވަމުން. ދެން އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  

 ފާސްކޮށްލަ ދެއްވުން އެދެން.  ދޫކުރެވޭނެ. ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް އިންނާނެ އުސޫލު ފޮނުވާލާފަ. އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް ނަމަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލް   ދެއްވ   ވިދާޅުވެ  އެ  އުސޫލު  އެ  ތަފުސ ލުކޮށް  ވަރަށް  ދާއޫދު.  މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ކައުންސިލް  މެންަބރު ޝުކުރިއްޔާ 

ދާއޫދު.   ޭބއްވުމުގެއަޅުގަނޑުމެން  މުޙައްމަދު  މާކެޓް  ޭބނުމަކަށްވ   ނައިޓް  ޮބޑު  އިތުރު   އެންމެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ހުރި  ކުޅުދުއްފުށ ގަ 

ހުޅުވާދިނުމާއި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ގޭގަ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް   ފުރުސަތުތައް

ފަހި ކޮށްދ ، ރަށުގެ އިގުތިސާދު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އަދި އޭގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހާއި ގާތްވެފައިވާތ  ރައްޔިތުނަށް 

ތަކެތި ލިބޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމާއި އެކ ގަ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި. އަދި އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށްލަން އަގުހެޔޮކޮށް  

ތު ރަށުގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގަ ޓްރޭޑް ފެއަރތައް ކުރިޔަށް އެަބ ގެންދޭ. ސްކޫލްތަކުގަ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޓްރޭޑް ފެއަރ ތަކާއި ކުޑަކޮށް ތަފާ

ށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ރާވާލާފަ މިއޮތ . އެއ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ވަރަށް ކުރިން، އަޅުގަނޑުމެން ކިރިޔާ ހަނދާން ކޮންސެޕްޓަކަ

ގެންދިޔައ . އެހެންކަމުން އަލުން ނައިޓް މާކެޓް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ފެށުމަކ ވެސް  ހުންނަހާ ވަރުގަ އަދި ނައިޓް މާކެޓެއް އަދި ކުރިޔަށް 
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ންވާ ކަމެއް. ވ ހާވެސް އޯޕަން ސަރަހައްދެއްގަ ސްޓޯލްތައް ެބހެއްޓިގެން މާކެޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޭބނު

 އަޅުގަނޑުމެން ރާވާލާފަ މިއޮތ . މި އެޖެންދާގެ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެލައްވަން ބޭނުން މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވުން އެދެން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއު 

ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ވާނ   ހިސާުބން  އައި  ގަސްތުކުރެވިގެން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޭބއްވުމަށް  އަހަރު  މި  މާކެޓް  ނައިޓް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއިއެކު ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާފަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ޭބނުންވާގޮތް ހިއްސާކޮށްފަ. ދެން އެ ަބއްދަލުވުމު

 އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިުބނު ފ ޑްެބކްއަށް ަބލާފަ އުސޫލު އެކުލަވާލެވިފަ މިވަނ . ދެން ހަމަ އެއާއިއެކު މި ނައިޓް މާކެޓްގެ ޭބނުމަކ  ތެރެއިން

ކ ގަ ކުޅުދުއްފުށ ގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓާޑް ވިޔަފާރިތަކާއި އެކ ގަ ގޭގޭގަ އަމިއްލައަށް އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި އެ

ފޫޓާއި   8ޔަފާތިތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޭބއްވޭ ނައިޓް މާކެޓެއް. ދެން ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް މި ނައިޓް މާކެޓް ޭބއްވޭ އިރުގަ  ވި

ސްޓޯލް    10 އެކަނި   200ފޫޓުގެ  އުފެއްދުންތައް  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ހަމައެކަނި  އިންނަނ   މި  ަބއިގަ  ވިއްކާ  މި  ރުފިޔާއަށް 

ށް ލިމިޓްކުރެވިފަކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެއ  ހަމަ ހޯމް ޭބސްޑް ވޯކާސް ނޫނ  ގޭގޭގަ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވިއްކޭގޮތަ

 ހާއްސަކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނިންމާފަ އިން ނިންމުމެއްކަން ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ  

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

ޭބއްވިގެން    ޝުކުރިއްޔާ  މާކެޓެއް  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ނައިޓް  ފަހުން  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  މޭޔަރ. 

ފާހަ އިތުރަށް  ފުރިހަމަކުރަން  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާކެޓުން  ނައިޓް  ދެން މިދަނ .  ކުރެވިގެންދާނެ.  ރަނގަޅުވެސް  ގަވާކަންކަން 

ރާތެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ަބއްދަލުކުރެވިގެން މި އުސޫލުތައް ހެދިފަ މިވަނ  ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށްކަން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނ . އެއްވެސް ފަ

ށް އޮތްތަނުގަ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރިޔަށް ާބކ  ނުވާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް އުސޫލު ހެދިފަ ވާކަން އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަން. ކުރިޔަ

 ގެންދާނ . ޝުކުރިއްޔާ.      

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. ަބހުސްގަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެން މެންަބރުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ. އެހެންނަމަވެސް  

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް. އަދި އެއް 

އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ނައިޓް މާކެޓް އަޅުގަނޑުމެން ާބއްވާއިރު އެ ސްޓޯލްއަށް ދޫކުރާ ސަރަހައްދުން އަޅުގަނޑުމެން މި 

އާމްދަނ  ހޯދުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫން. އެ ފ  ނެގިކަމަށް ވިޔަސް އަޅުގަަނޑުމެން ނައިޓް މާކެޓަށް ކިރިޔާ ފ އެއް މި ނަގަނ  ކައުންސިލްއަށް  
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ގަ ކަވަރު ވާވަރަށް ނޫނ  އެއަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ނެގިގެން މިދަނ . އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކ  އޭގެން އާމްދަނ އެއް ހޯދުން ކަމު

 ނުވާތ .  

 ފުޅުވާ މެންަބރެއް އިންނަމަ އިޝާރާތްކޮށްލައްވާ. އިތުރު ފުރުސަތެއް ބޭނުން

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

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

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ ، ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކަކަށްފަހު އޭ ނައިޓް މާކެޓެއް މިއައ . އަޅުގަނޑު

 ހަނދާން ވަނ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުޑައިރު މަގުމަތ ގަ، އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަނ  ވެސް އުނގުޅޭ ާބޒާރޭ. އެތަނުގަ މ ހުންތައް ތޮއްޖެހި 

ނގުޅެމުން އެތާނގަ ކަންތއްތައް ވާނ . ދެން މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ާބއްވާ ާބޒާރު ރާވާފަ މިއޮތ  ވެލިގަނޑުގަ. އެހާ ޮބޑަށް އު

ށް އުނގުޅެން ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް ދުރުދުރުގަ ފަސޭހައިން ވަދެވޭނެގޮތަކަށް ހެދިފަ މި އޮންނަނ . އަޅުގަނޑުގެ ޕޮއިންޓަކ  ވަރަ 

ން ވެއްޖެ ކަމަކޭ. މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އަލުން ފަށައިގެން މި އުޅެނ  ވިޔަފާރިވެރިންނަށްވެސް ލިޭބ ފުރުސަތު ހޯދަދޭން. ގިނަ ޒަމާ

ން އަދި ރްއްޔިތުންނަށްވެސް މުދާ އަގު ހެޔޮކޮށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖައްސައިދޭން. އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައި

އި އެއ  ހާއްސަ  ހަދައިދ ފަވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބޭނެގޮތް  އަގުހެޔޮކޮށް  ސްޓޯލްތައް  ވޯކާސްއަށް  ޭބސްޑް  ހޯމް  ދ ގެން  ސްކަމެއް 

 އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްގެ ވަރަށްޮބޑު އަމާޒެއް މި ރަށުގަ މި އުޅޭ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކޮށްގެން މި އުޅޭ ޭބފުޅުންގެ ވިޔަފާރި ކުރި 

 ން ހިތްވަރު ދިނުން. އެއ  މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަމަކ . ޝުކުރިއްޔާ.      އެރުވުމަށް ކައުންސިލު

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

ވަނ  މި ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން ާބ މުދާ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެަބ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން

ހަމަ ފަހިވެގެން ދެއޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ސްކޫލްތަކުގެ ޕ ޓ އޭއަށް ފުރުސަތު ލިިބގެން އެބަދޭ. ސްކޫލްތަކުގެ ޕ ޓ އޭއިން  

 ާބ މުދާ ވިއްކުމުގެ ކަންތައްތަކަކ . އެއ  ދެން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ސްކޫލްތަކުގަ ކުރިޔަށް ގެންދާކަމެއް މިއ ، ގޭގޭގަ އެ ހުންނަ

ން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުނިކޮށ ގަ މިދިމާވާ މައްސަލައަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑު ލުޔެއް ލިިބގެންދާނެކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެކަ 

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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މިހާރު މި އެޖެންޑާގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވި ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް މިވަނ  هللا. ކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަްބދުޝު

އޮތްގޮތަށް  މި  މިހާރު  އުސޫލު  އެހެންކަމުން  ހުށައަޅާފައެއްނުވޭ،  އިސްލާހެއް  ވަކި  މެންަބރަކު  ވަކި  އުސޫލަށް  އެރުވިފަ.  ފުރުސަތު 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދެން. ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ފާސްކުރަން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .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 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

 ފެންނަ  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  ހުށައެޅިފައިވާ  އުސޫލު  މާކެޓްގެ  ނައިޓް  އްވާފައިވާތ ވެދެ  ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  ހުރިހާ    

  .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން
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 العالمين رب لل  والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 
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