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ީކައުންސިލްގެީއިދާރާީީީސިޓ ީ ކުޅުދުއްފުށ ީ

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢުމިއްޔާ ޔަ   ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  ވަނަ   03ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށީ  

 

ކައުންކުޅުދުއްފުށީ   ހަތަރުވަނަސިސިޓީ    ގެހުވަދު  ުބދަ  ވީ  2021  މޭ  26  ަބއްދަލުވުންވަނަ    03  ދައުރުގެ ލްގެ 

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި  09:21

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3.1
 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  02އުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ސިޓީ ކަ ށީފުކުޅުދުއް 3.2
 ވައްޒަފެއް އައްޔަންކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މު 3.3
  ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.ންއި އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލާގައި ކައުންސިލް 3.4
އަމީން ސްކޫލް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު  އަމީރުދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޚިކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ޕްލޭ ސްކޫލް  3.5

 ގޮތެއް ނިންމުން. 
   .ންނޫގެ ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ  3.6
ިބމެއް  ނެތަރައްޤީ ކުރާވޮލީކޯޓް ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅާ އައި.އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ޕީ.އެސް.  މިނިސްޓްރީ 3.7

 .ކަނޑައެޅުން
 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.   01އިމާރާތް  3 ޚިދުމަތް 3.8

ކުރުން އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު ހަމަވާތީ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ސާފުދި އަ ޓީއުރިކިއަމީން ސްކޫލްގެ ސެ  އަމީރު 3.9
 ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރާނެ ަބއެއް ހޯދުމަށް ިބޑް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 . ން ހުއްޓާލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުންކުނިކޮށިން ވެލި ދޫކުރު 3.10

 

 



 

 

 

 

 

 ރީ:  ޙާޟި ގެ  މު ބައްދަލުވު 

 07 :ރުންގެ ޢަދަދު ބަ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ަބރުންގެ ޢަދަދު:މްމެ ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު:ގެ ޢަންރުަބމްޙާޟިރުނުވާ މެ

 

 ބަރުން މް މެ   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ މޭޔަ ޓީ ޑެޕިއުޓީ ސިކުޅުދުއްފުށީ  .2

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުއްކުޅުދު .3

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .4

 އްމަދުޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބއުންސިލް މެމްކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .5

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .6

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .7

 

 މެމްބަރުން   ވާ ނު ށް ޙާޟިރު މަ އްދަލުވު ބަ 

 .ހާ މެމްަބރުންވެސް ހާޒިރު ވެފައިވޭހުރި މަށްވުއްދަލުމި ަބ

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

ޢާންމު  03  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށޅުދުކު ރިޔާލުވުމުގެދައްަބ  ވަނަ  ބެލެހެއް  ޓެވީ  ސަތު 

 ޠިފް. އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ ސިޓީދުއްފުށީ ޅުކު

 



 

 

 

 

 ން ފެށު   ގެ ބައްދަލުވުމު 

 ން،ގެ ގޮތުށުމުފެން ވުލުދައްަބ ންމުޢާވަނަ  03 ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

 . واله نوم وصحبه اله وعلا رسوهلل عل موالسالا الةوالص هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا بِسم

އްފުށީ  ދުޅުކުާބއްވާތަން    އްދަލުވުންަބ  ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވު ަބޢާންމުވަނަ    03ވަނަ ދައުރުގެ    4ންސިލްގެ  ށީ ސިޓީ ކައުފުދުއްޅުކު

 2021މެއި    26،މީލާދީ ސަނަތުން    1442  ޝައްވާލު  14 ސަނަތުން  ، މިއަދަކީ ހިޖުރީރާ މާލަމްސާ ކު ޖަލްއުންސިލްގެކަސިޓީ  

ޟިރުވީ މެމްަބރުންގެ ވުމަށް ހާ، ަބއްދަލު  07ދު  ރުވާންޖެހޭ މެމްަބރުންގެ އަދަ، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޟ09:21ި  . ގަޑިދުވަސް  ުބދަ،  

ަބގަޅު. އަ  07ދަދު  އަ އެޖެއްދަލުވުނޑު  ކުދަ  ޑާންމުގެ  ކައުންސިލްގެ  ށި  ޅުދުއްފުންނަވާލާނަން،  އައިޓަމް  ؛ ޖެންޑާއެސިޓީ  އެޖެންޑާ 

މް އެޖެންޑާ އައިޓަ   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.   ،01

ދަންކައުސިޓީ    އްފުށީދުކުޅު  ،02 ހަތަރުވަނަ  ފާސްކުރުން.  02އުރުގެ  ސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  އެޖެންޑާ   ވަނަ 

 ، 04އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ވައްޒަފެއް އައްޔަންކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މު  ،03އައިޓަމް  

ޕްރައި ކޮމްޕެނީ  ލިމިޓެޑްވެއާޕޮއިންޓް  މައްޓް  ފަސަގެ  ހާޒިރުވާނެ  ކޯޓަށް  އިން  ކައުންސިލް  ކަނޑައެޅުން.ލާގައި   އެޖެންޑާ  ރާތެއް 

ފެށުމަށްޓަކައި    ،05އައިޓަމް   ހިދުމަތް  ސްކޫލް  ޕްލޭ  ސިޓީގައި  ކުއްޔަށް   އަމީރުކުޅުދުއްފުށީ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ސްކޫލް  އަމީން 

 . ނޫގެ ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ދުގައި ހުންނައްހަ ސަރަަބނދަރު،  06  މްއެޖެންޑާ އައިޓަ  ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ތަރައްޤީ ވޮލީކޯޓް  ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅާ  އައި. މިނިސްޓްރޯ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ޕީ.އެސް.،  07އެޖެންޑާ އައިޓަމް  

ނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް  ކުއްޔަށް ދިށްއަހަރު ދުވަހަ  01އިމާރާތް    3  ތްޚިދުމަ،  08ޑާ އައިޓަމް  އެޖެން  .ިބމެއް ކަނޑައެޅުން  ނެކުރާ

އައިޓަ  ނިންމުން. ސެ  އަމީރު،  09  މްއެޖެންޑާ  ސްކޫލްގެ  ދިގު އަދި    އުރިޓީކިއަމީން  ހަމަވާތީ،  މުއްދަތު  ސާފްކުރުން އެގްރިމެންޓް 

އެޖެންޑާ ނަންަބރު   ނިންމުން.  ރުމާމެދު ގޮތެއްމަށް ިބޑް ކުދުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރާނެ ަބއެއް ހޯ

ދޫކުރު،  10 ވެލި  ނިންމުންކުނިކޮށިން  ގޮތެއް  މެދު  ހުއްޓާލުމާ  އެޖެން  އެހެންކަމުން  ގެންނަންއުޑާއަށް  ން.  އިތުރެއް  ޭބނުންވާ   ނި 

  ން.ފަރާތެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުން އެދެ

 ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑުވޯއެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން    އެހެންކަމުންތް،  އް ނެ ފަރާތެންވާޭބނު  އުނި އިތުރެއް ގެންނަން  އެޖެންޑާއަށް

 ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތު

 

 



 

 

 

 

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ަބރުންގެމްމެދެއްވި  ވޯޓްށް މަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:

 ޢަލީ އަޙްމަދު ޟިލްފާއަލްރ  މޭޔަ ޕިއުޓީސިޓީ ޑެކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުމައްޟްވާން މުޙަރި ލްޟިފާއަލް ރުަބސިލް މެމްކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުން .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .6

ވޯޓް  06        ކުމެމްަބރުންވެސް  ދެއްވާފައިވާތީ  ކަޅުދުއްފު  ސިޓީ  ދަ  04ގެ  އުންސިލްށީ  ޢާ  03ރުގެ  އުވަނަ  ންމު ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ަބއްދަލުވުމުގެ 

 

 



 

 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ޔައުމިއްޔާ   • ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ފުރަތަމަ  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

 ފާސްކުރުން. 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ން ތު ސަ ޔާ ރި 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ، އެހެންކަމުންހާ މެމްަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފައިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރި މިހާރު އީމެ ވާނީ ޔައުމިއްޔާ

 ވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަންަބރުމްމެ ވިރުޟިޙާ

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިގަޓްވޯ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 :މެމްބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ  އްފުށީކުޅުދު .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް  މެމްަބރުންސިލްސިޓީ ކައު ރާކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބ ކައުންސިލް މެމްރާ ސިޓީކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއި .4

 



 

 

 

 

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެމްަބރު ންސިލް ސިޓީ ކައުދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅު .6

ސި         ކައުންކުޅުދުއްފުށީ  ފުރަތަމަސިލްގެ  ޓީ  ދައުރުގެ  ޔައުމިއްޔާ    ހަތަރުވަނަ  ަބއްދަލުވުމުގެ    06ޢާންމު 

 މެމްަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ސިޓީ ކު  • ކައުންސިލް ޅުދުއްފުށީ  ހަ   ދައުރުގެ  ގެ  ޢާން   02ތަރުވަނަ  ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ  މު 

 . ފާސްކުރުން 

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   ތުން ރިޔާސަ 

ޔަ ވާމި  ކައުންސިއުމިއްޔާވެސް  ހުރިހާ  ހިއްސާކުރެވިފަލަރުނީ  ހަތަރުވަނަ ންނާއި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  އެހެންކަމުން   ،

 ހުޅުވާލަން. މިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްލުމަށް މުގެ ޔައުދަލުވުމު ަބއްޢާންވަނަ  02ދައުރުގެ 

 

 ތް ގޮދެއްވި   މްބަރުން ވޯޓް މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެރުބަ މްވާ މެއްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 



 

 

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:

 ދުޢަލީ އަޙްމަ އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ލް މެމްަބރުކައުންސިރާ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޙަޟްވާން މުރި ލްއަލްފާޟި ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަލް މެމްަބރު ކައުންސިދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކުޅު .6

ސި         ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  ދައުރުގެ  ޓީ  ަބޢާން  ވަނަ  02ހަތަރުވަނަ    06ޔައުމިއްޔާ    ވުމުގެއްދަލުމު 

 ންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެމްަބރު

 

   03ރު  އެޖެންޑާ ނަންބަ 

 ވައްޒަފެއް އައްޔަންކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ގާމަށް މު ލްގެ މަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ  •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކޮމިޝަސިވި ސަރވިސް  އަޅުލް  އިން  އަންގާފަންނަށްގަނޑުމެން  ވަނީ  ޖެނެރަލްސެކްމީ  ދާއި    ކުރެވެންދެންއެއް  ރެޓަރީ   އައްޔަން 

ސެކްރެޓަރީ ރުގެވެސް ވަގުތީ  ، މިހާނަމަކީ  ސަތުން ހުށަހަޅާންކަމުން ރިޔާހެ، އެންރަ ކުއެއް އައްޔަންރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަގުތީގޮތުން ސެކް

 .ޢާދަމްهللا ޖެނެރަލް ކަމަށްވާ ޢަްބދު

ކުރައްވާކަމަށްށަ ހުހެޅިތުން ހުށަސަރިޔާ  ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު  ކުޅު  ހެޅުމަށް ތާއީދު 

 .ވިއެވެރެއްގަ ކުފާހަ ތު މަޖީދާމިނައާ

 ހުޅުވާލަން.ޓް ދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ން ވޯންނަ ޭބފުޅުޢާދަމް ވަގުތީގޮތުން މި މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ފެهللا ޢަްބދު

 

 

 

 



 

 

 

 

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   ރުން މްބަ މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްނުދެ ށް ވޯޓުތަކަވަކިގޮ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްލް އަލްފާޟި މެމްަބރު ލްގެ ސިޓީ ކައުންސިރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަ މެމްަބރު ކައުންސިލް ދާއިރާ ސިޓީ ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .6

ޖެނެސެކްވަގުތީ  ޓީ ކައުންސިލްގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ސި         ނު ކުރުމަށް  އާދަމް އައްޔަهللا ޢަްބދުގައި  ގެ ގޮތުރަލްރެޓަރީ 

 ންމެވިއެވެ. ނިރިޔާސަތުން މުގައިކަވި ފާސް ޓުންމެމްަބރުންގެ ވޯ 06

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އާޕޮއިންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލާގައި ކައުންސިލް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް   •

 ކަނޑައެޅުން. 



 

 

 

 

 ހަކަފުޅު އްކެވި ވާ ދެ   ރިޔާސަތުން 

އުންސިލް އިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެ ޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލާގައި ކަޕްރައިވެކޮމްޕެނީ  އާޕޮއިންޓްއެޖެންޑާ ނަންަބރު ހަތަރެއްގައި މިވަނީ 

 ޖެނެރަލްރެޓަރީ ސެކްވަގުތީ ލްގެ ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިދެއްވުމަށް ކުފްސީލެއް މި މައްސަލާގައި ތަ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.

 .ންއަށް ފުރުސަތު ދެއްވަ އާދަމްهللا ްބދުޢަ

 ކަފުޅު ދެއްކެވި ވާހަ   އާދަމް هللا ޢަބްދު   ރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސެކް   ވަގުތީ   ސިލްގެ އުން ސިޓީ ކަ ކުޅުދުއްފުށީ  

ޓަށް ޭބފުޅުން ކޯން ކުލި ދެއްކުމުގެ ކަންތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެނީގެ ފަރާތުންފު އެކު ލާގައި މައްސައާޕޮއިންޓް

ކުޅުދުުު އެމައްސަލައަށް  ގެ ނަން ދެއްވުމަށް  ފަރާތެނެވާުބދާރީ ވާ އިން ޖަސިލްއުން ކަސިޓީއްފުށީ  ވަނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފަ، 

 ، ުަ މިވަނީވާފަން އަންގަޓުކޯ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 . މްރާހިލް އިްބޢީމާލްފާޟިލް އިސްއަކްޓަރ ރެޅާ ނަމަކީ އ.ޑިގަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަތެއްގެ ގޮތުކޯޓަށް ފޮނުވާނެ ފަރާއިގަ މިމައްސަލަ

 ރުސަތު ހުޅުވާލަން.ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ޭބފުޅުން ވޯޓްލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުމިމައްސަލާގައި  މްލް އިްބރާހި ޢީއިސްމާއެހެންކަމުން 

 އެވެ. ކުރެއްވިރައްވާކަން ފާހަގަޙްމަދު ތާއީދު ކުޢަލީ އަޔަރ އަލްފާޟިލް މޭ ގެ ޑެޕިއުޓީސަތުން ހުށަހެޅިގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީރިޔާ

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ގެ ޢަަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ންގެަބރު މްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުވޯޓު  ށްކިގޮތަކަވަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 



 

 

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް ަބރުމެމް ންސިލްކައުގެ ސިޓީ ރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް ރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަަބރު ސިލް މެމްއުންސިޓީ ކަ ރާދާއި ދެކުނު މެދު ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްަބރު ކުޅު .6

ކޯޓަށް  ކޮމްޕެނީ  ޕޮއިންޓްއާ       މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށީ  މައްސަލާގައި  ހު  އިން  ސިޓީ ށަހަޅާފައިވާ   ކުޅުދުއްފުށީ 

ފަކައުންސިލް ޖަގެ  ގޮތުންވުވާުބދާރީރާތުން  އިްބ  މުގެ  އިސްމާޢީލް  މެއ.ޑިރެކްޓަރ  ކުޅުދުއްފުށި  ނަން  ޓް ޖިސްޓްރޭރާހިމްގެ 

 ރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ދެއްވުމަށް ހުރިހާ މެމްަބޓަށް ކޯ

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ހި  • ސްކޫލް  ޕްލޭ  ސިޓީގައި  ފެށު ކުޅުދުއްފުށީ  މުއްދަތަކަށް  ން  އަމީ   ރު މީ އަ ޓަކައި  މަށް ދުމަތް  ދިގު  ސްކޫލް 

 ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

 ަބއިވަރު ތުއްތު ކުދިންތަކެއް ވަނީ ޕްލޭ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތުން ދިގު   މެންގެ ވަރަށްލަން އަޅުގަނޑުށްގަ ކޮމި އައިޓަމްގަ އަޅުގަނޑު ފާހަ

ޅަނީ ހުށަހަގަނޑުމެން މި   އަޅުމި ޚިދުމަތް ކުދިންނަށް ލިބޭނޭފަދަ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  ކަމުން، އެހެންހުރޫމްވެފަ މައްދަތަކަށްމު

 .، މި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންކުއްޔަށް ދީގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ށްދިގު މުއްދަތަ

ދެ ހުޅަނ   އްފުށީ ކުޅުދު  ދާއި ގު  ސިޓީ ކުނު  މެމް ރާ  ކައުންސިލް  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   ރު ބަ   ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

ލަން ަބއިވަރު ކުދިންތަކެއް ވަނީ ގަ ކޮށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މޭޔަރ ވެސް ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަ

 ފަ،މިވަނީ ހުއްޓިކޫލެއް ޔަވަމުން ދިޔަ ސްދަރިވަރަކު ކި 322 ގޮތުންޅިގެން، އެ ގުލުމާއި ހުއްޓާވެގެން ގޮސްފަ ޕްލޭ ސްކޫލްމަގުމަތި



 

 

 

 

ިބދައްކަނީން މި  ގަނޑުމެޅުދޭ ވާހަކަ އަޔަށްއްކު  އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  34،471މިޔަކީ    ށްދީގެން ކުއްޔަން  ، އެހެން ކަމަށް ވާތީ މި 

ކު މި  ހާސި  ރަންއަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އަޅުގަނވޭލްއުޅޭ  ަބލަންޖެހޭ   މެންޑުތޯ  ހިންގައެަބ  ސްކޫލް  މި  ކުރިން  މީގެ  މުން ، 

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖޭހޭ މި ،   ލިިބފަ ވަނީ ޑަށް މައުލޫމާތުޅުގަނރ އަށް ފީއެއް ނަގައިގެން ކަމަށް އ320ަ  ގެންދިޔައީ

ށް ނުމަށް އަޅުގަނޑަދިއްޔަށް  ކުހަރަށް  އަ  20  މަ މި އިމާރާތްކުރުމަށްފަހު ފީވެސް އަގުހެޔޮކުރަން، އަޅުގަނޑު ހަމަގްސަދު ހާސިލް  

ވެސް ބޭނުން ކުރެުެވޭނެ އްޔަށް ދޭއިރު އެހެން ކަންތައްތަކަށް   އިމާރާތް ކުއިވެފަރާތަކަށް  ފެނޭ،އަދި އިމާރާތަކީ ފުދޭވަރަކަށް ޮބޑު އިމާ

ކު އިމާރާތް  އިގޮތަށް  އެ  ދިނީމަ  ފަތާތަކަށްވެސް  މާއްޔަށް  ކުރާ  ބޭނުން  އުޅުއްވަނީ ގަނޑުމެޅުއަ  ،ނީ ދާފަސޭހަވެގެން  ރާތް  މި  ން 

ޚިދުމަށް   މި  ކޮށްދީގެން  ފޯރުކޮށްދޭންދަރިވަރުންޕްރައިވަޓައިސް  އަޅުގަނޑުނަށް  އެހެންކަމުން  ތާއީދު   ،  ހުށަހެޅިގޮތަށް  ރިޔާސަތުން 

 ކުރަން.

 ކަފުޅު ވާހަ   ދެއްކެވި   ޖީދާ ތު މަ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު  ކުޅު 

އަޅު ހިންގުމަށް  ސްކޫލް  މިގަނޑުޕްލޭ  މިހާރު  ކުއް  ހޯދައިދޭންއުޅެނީ  ގޮތެއް  އެހެންޔަށްދެވޭނެ  ދަންނަވާކަމު،  އަޅުގަނޑު   ލަންން 

ރަ މި  ޮބޭބނުންވަނީ  ފުދޭވަރަކަށް  އޮތް  ށަކީ  އާާބދީއެއް  މިވަގުޑު  ވާއިރުގަ  ޕްލޭ ސްކޫލެއް ނެ  ތުރަށަކަށް  އެހެން  ދު ތް ހިނ އިތުރު 

ސްކޫލް ަބންދުކޮށްފަ އޮތް އަމީން    އަމީރު ދަން،  ދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯއްޔައް  ވޭ ވަރަށް އަވަހަށް އެތަން ކުނުންމެން އެަބ ޭބނޑުގައަޅު

ނޑު ، އަޅުގަޔަށްދޭން އުޅޭ އިރުގަ އެތަނަކީ އެހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ތަނަކަށް ވާތީވީމައިރުގަ އެތަން އަޅުގަނޑުމެން ކުއް

 އެދެވިގެންވާ އާމްދަނީ އަކަށް ނީ އަކީނުން ލިޭބ އާމްދައެކަނި ޕްލޭ ސްކޫލް ހިންގައިގެން އެތަނީ އެތަނުން ހަމަނުންވަޭބން  ލަންނަވާދަ

 ނޑުމެންނަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދެވިދާނެ،  ގަތަށް އަޅުތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިޭބގޮއިނުން ތަނުވެދާނެ، އެ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޙްމަދު  އަ ލީ ޢަ   ލް ލްފާޟި އަ ރ  ޔަ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭ ކުޅުދުއްފުށީ  

އަޅުުުގަނޑުޝުކުރިއް މޭޔަރ،  ޭބނު ކޮށްގަހަފާ  ފުރަތަމަ  ޔާ  ރި  ންލަން  ދެއްކެވި ންސިލަކައުދި  އަ ޟްވާން  ކައުންސިލަރ  މަޖީދާ  ރ 

ކުރަން،ޅަށްވާހަކަފު ތާއިދު  އަޅުގަނޑުވެސް  ފާހަ     ކުރައްވައިދެޭބފުޅުންވެސް  ކަންތަގަ  އިތުރު  ސްކެއް  ތައް ފި  ތެރެއިން ގެލްކޫޕްލޭ   

ރެވޭނީ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަ މަށް ހަވާލުވާ ފަރާތަކަށްވެސް ފައިދާއެއް އެކަމުން ނެންކަންގުމަށް ފުރުސަތު ލިިބގެހި

އަދި އެހެން ކޯސްތައް ކޮށް ށް ކަތަރާގާ ފަނަންނަމު  ވެސް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންގެ  ލަން ޕްލޭ ސްކޫލްގެ އިތުރުން 

އޭގެވާލަންހުޅު އަދި  ކުއް   20ން  އިތުރު،  މުއްދަތަކަށް  އަޅުގަނޔައަހަރުގެ  އިރުގައި  ދެވޭ  ފާހަށް  ކުޑަށް  އިމްޕްލޭޝަންއަށް ގަ  ރެވޭ 

ަބދަލުތަ އަހަރައަންނަ  ގުޅިގެން ކޮންމެ ފަސް  ކުލި ރިވިކުކާއި  ކަމެއްގެ ގޮއެއީ ރަނގަދިޔުން  މުން ގެންކުރައު  ން   ރުއިތު   ތުގަ،ޅު 

 ން  ގެއެޅި ތެއްރާއާއި އެކީ އިތުރު އިމާގެން އެތަނުގަ މިހާރު ހުރި އިމާރާތުގެ ަބދަލުގައި އެިބމަކާއި ގުޅި ސް ޮބޑު ވެއްތެއިމާރާ



 

 

 

 

 މާރާތްތަކުގެ ޗޭންޖެސް އާއި އަޅާ ހުރިހާ އިކަމަށް ވާނަމަ އެތަނަށް ގެންނަ ހުރިހާ ޑިޒައިން  ، އެހެން ވެއްޖެށް ޤަޫބލު ކުރެވެނީދާނެކަމަ

 ށް، ދެއްވި ފުރުސަތަ ރަނގަޅުކަމެއްންނަގޮތުގަ  ޔުންވެސް އެއީ އަޅުގަނޑަށް ފެދިއަށް  ރި ލިިބގެން ކުލުން އެޕްރޫވްސިންއުސް ކަޑިޒައިން

 . އްޔާޝުކުރި

ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  މެމްބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   ރާ  ދެއްކެވި   هللاއަޙްމަދު 

 ހަކަފުޅު ވާ 

ނީ އެންމެ ހީވަ  ނަށްދޭން ަބލާއިރުގަ އަޅުގަނޑަށްތުންތް ދިނުމަށް ރައްޔިއްގެ ޚިދުމަލެސްކޫ   ޕްލޭންމެ ނޑުގަޅުއަ މޭޔަރ،    ޝުކުރިއްޔާ

އަ ވާންޮބޑަށް  ފޯކަސްއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދީފައިވާ  ސްކޫލެއް  ޕްލޭ  ކުރިންވެސް  މީގެ  ޖެހޭނީ  ޮބށްވުގަ  އެޙިދުމަތް   ޑުނުވެރެ 

ފާދިނުމަށް ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކޮހަ ،  އެ ށުގަރަ  ލަންށްގަ  އެކިފަންތީގެ  ަބ  ސް  ދިރިއުޅޭ  ޕްލޭ  އެހެންވީމަ  ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުން  ކޫލްގެ 

ހާއްސަކޮށް ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދޭއިރުގަ، އެހެން   ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ތަނެއްކަމަށް ވެގެން ނުވާނެރައްޔިތުންނަށް އަތްނުފޯރާ ފަށުގަ  

އެއްގަ ގު މިގޮތަށް ވަކި ލެވެލްނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެހެން އަށް އުރަށްޮބޑަވަ  ނީ ށް ހީވަޅުގަނޑަހޯދުމަށް އަނަމަވެސް ރަނގަޅު ަބޔަކު  

ވާނަމަހިފަހައްޓާ ފާހަކަމަށް  މެންަބރުންވެސް  އެހެން  ޚިދުމަތްތަކެއް  އިތުރު  އެހެންވީމަ  ކުރިގޮތަށް،  ގޮތަކަށްދެވޭނެ  ގަ  ކަހަލަ    

ކަމެއެ މުހިންމު  ދިޔުމަކީ  ކުރެވިގެން  ކަމަގްރިމެންޓް  އަޅުއް  އެތަދެކެން  ޑުނގަށް  ޚިދުމަތް  އިތުރު  އެގޮތަށް  ކުރެވޭއި،ހަމަ  ރު ނުން 

ގެން ދިޔުން، ހަމަ ވުމާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ވެކީ ވެސް ކިޔެލިޭބ އެހެން ޚިދުމަތް ތަކަކަމެއް އެއީ ދެން އެތަނުން  ވަރަށް މުހިންމު  

ަބޔަކު ހޯދުމަށް އެ މުއްދަތު ހަމަ   ހަމަ ރަނގަޅު މުއްދަތެއް   ކީއަހަރަ  20 ކުރަން  ޫބލުޤަ  މަހަވެސް  އަޅުގަނޑު އެޔާއެކު ރަނގަޅު 

 ކަމަށް، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލް އަ ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު    ދެކުނު މެދު    ފުށީ ކުޅުދުއް 

ވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން ވަރަށް ޙްމަދުމަ އަހަން،  ރަދު ކުށް ތާއީކަފުޅަޭބފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަހެންޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑުވެސް އެ

ފީމުހިންމު ކަމެ ކުޑަކުރުންއް އެއީ  ޭބފުޅުންގެ އަގު   ތައްތައް ކަން  އެތަނަށް ކުދިން ގެންދެވޭނެގޮތަށްނަށްވެސް  ، ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ 

ކެމްޕެ އަޅުގަ  ،ކުރުން ކެމްޕެއިންނޑުމެންގެ  އަދި  ދުވަސްވަރުވެސް  ވައިމް  ފަހުންވެސް  ޭބފުޅުންގެ  އަޅުރަށްގިނަ   މިކަމާ  ންނާގަނޑުމެ 

ކޮން  ޗަރުންޓީ،  ކުރިަބއްދަލު މިއީވަރަށް  ކަމެއް  އެޭބފުޅުންސާންވާ  ދިޔާއީ  ،  ކުދިން  ސްޓޭޖަށް  ފައުންޑޭޝަން  ސީދާ  މާ ވިދާޅުވަނީ 

ހުން ސްދަތިތަކެއް  ޕްލޭ  އުޅިނަކަމަށް،  ދުވަސްކޮޅަކު  ދިޔައީމައެ ސްޓޭފަ  ކޫލްގަ  ތިޭބ  ޖަށް  ހޭ ނީ  އެކުދިން   ވަރަށް   ނިފަ،މާހައުލަށް 

ސްޓޭޖްގަ ކިޔަވާދެއްވާ ، އެހެންކަމުން އެ  ލަށް ހޭނިފަ ތިުބމަކީރު މާހައުއަށް ދާއިލްޝަން ލެވެމެއް އެއީ އެކުދިން ފައުންޑޭންމު ކަހިމު

ޮބޑަށް  ޓީޗަ އެަބ ވަރަށް  ން ވިފަދައިސް ވިދާޅުޭބފުޅުންވެ  ހެންއެ  ށްލަންކޮ  ފަސޭހަވެގެންދޭ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަރުންނަށް 

މުވަ އަވަހަ ހިންމު  ރަށް  ޕްލޭވީހާވެސް  ދި  ކަށް  ފެށިގެން  ޚިދުމަތް  މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ  ޓީ  އްފުށީ ސިކުޅުދުއަޅުގަނޑު  ޔުމަކީ،  ސްކޫލްގެ 



 

 

 

 

ގަ ގަނޑު ފާހަ، އެއީ އަޅުކަމެއްހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އައުމަކީ  ، ވަކި ހަމަ އަކުން ކުލި ޮބޑުކުރަމުން ކުރަން ތާއީދުޅަށް  ދެއްކި ވާހަކަފު

 ޝުކުރުއްޔާ މޭޔަރ. އްތަކަކީ،  ންތަރި ކަހުލަން ކޮށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަދު ދާއޫދު މުޙައް ޟިލް  ފާ އަލް   މެމްބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ހުރިހާކުރިއްޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޝު ކުރަން، އަޅުތާ  ވަރަށް  ށްވެސްފުޅުން ދެއްކި ވާހަކައަޭބ  ޑު   އެދެވޭޑަށް  ޮބ  ގަނޑަށް ވަރަށްއީދު 

ޖެސް ކުރަން  އަވަސް  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ޙިދުމަތް  އަހަކޫލްގެ  އައު  އެއީ  ކަމަށް،  ފެއްކާވެސްއަނެއް  ރެހޭ  ޚިދުމަތް   ސްކޫލްގެ  ށޭއިރު 

ތަކަކަށް ވަނީ   ނަ ޓީޗަރުންގިރަށް  ހޯދާ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް، މި ސްކޫލް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ވަ ދާނެ ގޮތަކަށް ަބޔަކު  ފެށިގެން

ގެޒީފާވެވަ ސްއްލިސް  އަދި  އައިސްފަ،  ވަނީ  ނިކަމެތިކަމެއް  ޮބޑު  ވަރަށް  ފުރުސަތު ކޫ  އެޭބފުޅުންނަށްވެސް  ފަށާއިރު  އަލުން  ލް 

 ،  ގަ ކޮށްލާނީފާހައަޅުގަނޑު  ގެންދަން ކުރިއަށް މިކަން ގެންއެ ޚިދުމަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި ލިޭބނެފަދަ ގޮތަކަށް

 ޅު ހަކަފު ވި ވާ ތުން ދެއްކެ ޔާސަ ރި 

، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވީޅުރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންވެސް ތި ވިދާޑަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތުގަ ވަރަށް  އަޅުގަނ

  ސީދާ  ހިމަނައިގެންންކަކަންހުސް ކުރެވުނު  މެން ތައްުުޔާރުކޮށް ދެން އޮތް ަބއްދަލުވުމެއްގައި މި ަބމައުލޫމާތު ޝީޓްތަކެއް އަޅުގަނޑު 

އްގައި ށްގެން މައުލޫމާތު ޝީޓް ފާސްކުރުން ދެން ަބއްދަލު ވުމެ، މިކަންތައްތައް ތައްޔާރުކޮނޑުމެން ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ލާނީއަޅުގަ

މިކުރިޔަ ވާފަދައިން  އެޖެންޑާގައި  ގެންދެވޭނެ،  ަބއްދަލުވުމުގަ  ށް  ދި  ޚިދުމަތް  ސްކޫލްގެ  މުމަނުމިވާ  ދިގު  ކުއްޔަށްޓަކާ   ށްއްދަތަށް 

ޓަށް ، އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު އިތުރު ޭބފުޅަކު ކަމެއް ފާހަގަ ކޮށްލަން ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ ވޯތެއް ނިންމުން މިވަނީގޮ  މެދުނުމާދި

 މަ އެފުރުސަތު ދެއްވާނަން، ން، ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭބނުންފުޅުވާނައަހާލާނަ

ދެކުނު   ހުޅަނގު  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުން ދާއިރާ  މެ   މުޙަ ޟް ރި   ލް ލްފާޟި އަ   ރު ބަ މް ސިލް  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

އިތުރު  ނޑުގަޅުއަ ބޭނުން  އަޅުޚިދުމަތްތަ  އިރުގަ  ނިންމާ  ދޭން  ސްކޫލް  ހާސިލްކުރަން  ކަށް  ސްގަނޑުމެން  ޕްލޭ  އުޅެނީ  ކޫލްގެ މި 

ށް ، މިސާލަކަޅު ރަނގަން ހަމަ އިނުގަ ކޮށްލާފަސް ފާހަށް އޭތިވެކަމަހޭނެން ޖެޚިދުމަތް ދޭ   ކުދިންނަކަށް އެމާ ކިހާމަގްސަދު އެހެންވީ

މަގުމަތިކުދި  322 މިވަނީ  އެވެފަން  އެހެންލްގެ  ކޫސް  ،  ަބޔަކު  ހަވާލުވާ  ދޭން  ކުރި  ޚިދުމަތް  ދޭގޮތަށް  އަށް ޚިދުމަތްތައްވެސް 

ކުދިންނަށް  ގެންދާތީވީމަ ވަކި   ޚިދުމަތް ދޭން ޖެ   އަދަދެއްގެ  އަގެން ދިޔެވިހަމަ ލި ހޭނެކަމަށް  ޕްލޭ ސްކޫލްގެ  ވަރަޅުގަނޔުން  ށް ޑު 

 އެދެން، 

 ޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު 



 

 

 

 

މި ހުރިހާ   ޟްވާންގެ ތި ވާހަކަ، ހަމަ ޝީޓް ތައްޔާރު ކުރާއިރު ނީ ރިގަ ކުރަޑު ފާހަ ވާހަކައެއް ކަމަށް އަޅުގަނހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު

ރި ކުރާނީކަމަކަށް  ތައްޔާރު  ޝީޓް  އަޅު  ،އާޔަތްކޮށްފަ  އަހާގަނޑު  އެހެންވީމަ  ކުޅުލާނަންވޯޓަށް  ސްކޫދުއް،  ޕްލޭ  ސިޓީގަ  ގެ ލް ފުށީ 

އަޚިދުމަތް   މުމީރުފެއްޓުމަށްޓަކާ  ދިގު  ސްކޫލް  އަމީން  ކުއްދަތަ  ދިނުމާއިމެދު  އް  ފުރުސަތު އްޔަށް  ދިނުމަށް  ވޯޓް  ޭބފުޅުން  ފެންނަ 

 ލަން، ހުޅުވާ

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދު:ދަޢަ ގެަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ބޭނުން ރުމަށްކުސްފާ

 

 ން:މްބަރު ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު ޟިލްފާއަލް ރުމްަބރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ަބރު ޢަލްދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަރު މްަބދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅު .6



 

 

 

 

މެމް       ކުހުރިހާ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ސްކޫލް  އަމީން  އަމީރު  އިއްތިފާގުން  ފާސްވިކަމަށް  ަބރުންގެ  ދިނުމަށް  އްޔަށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

   06ބަރު  އެޖެންޑާ ނަން 

 . ން މު ނޫގެ ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ   •

 ޅު ކަފު އްކެވި ވާހަ ދެ   ން ސަތު ރިޔާ 

ށުގަ މިވަގުތު ލުމުގެ ދަދެވި، އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ެބއްޔަށް ނުސް ފަރާތަކަށް ކު އެއްވެ  ންޓް ހަމަވެނޫގެ މިހާރު ވަނީ އެގްރިމެ

ހުރީ،   މި  މުނޫގެ  ދިގު  ދިނުމަށްނޫގެ  ކުއްޔަށް  ކު  އްދަތަކަށް  ކަމެއް  އެހެން  އިތުރު  އެތަނުގަ  ގޮރުމަނުވަތަ  ނިތެށް   ށްންމުމައް 

ޖަލްސާގަމެންއަޅުގަނޑު މިއަދު  ކުރެއެ  މިކަން    މިވަނީ،  ޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު ވިފަ  ކުރުމަށް  ަބހުސް  މައްސަލައަށް  މި  އެހެންކަމުން 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، 

މެމް  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   ރު ބަ ކުޅުދުއްފުށީ    ވި ކެ އް ދެ   ދު އްމަ ޟްވާން 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ 

މެުޭޔަރޝުކުރި އައްޔާ  ބޭނުންވަނީ،  ުބނެލަން  މިފުރުސަތުގަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މަޅު،  ތިން  ތެގަނޑުމެން  ލޭންސް  ޔޫސް  ރޭގަ  ޑް 

ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ނަކަށް  ޕްލޭންއެއް ހަދަމުން ދާއިރު އެަބ ޖެހޭ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދޭއިރު ހާއްސަކޮށް ރަށުގެ މޫނުމަތީގަ ހުރި ތަ

ކަށް ނުފެނޭ، އެއް އަހަރު ދުވަސް ނޫނީ އެޔައްވުރެ ދޭދިގުމުއްދަތަކަށް  ށް  އަޅުގަނޑަކަށް ދޭއިރު ވިސްނާލަން،  ކުއްޔަ  ތަކަށް މުއްދަދިގު

، ވަރަށް ވިޔަފާރިއަށް ރަނގަޅު ހިސާަބކަށް ވެފަ އަގޮުބޑު ިބމަކަށް ވާތީ ވީމާ އެގޮތަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ނޑަށް ފެނޭ،އަޅުގަ ށްކަމަޅުގަރަނ ންހެދު

 

 

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއް 

ރި ދުވަހުގެ މުއްދަތަ  01ޟްވާން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ  ކައުންސިލަރ  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  އްއަހަރު  ، އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ މި ނޫގެ 

ފެންނަ އަހަރުމަކަށް    01ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ މުއްދަތަކީ  ނޫ  ،ނަންދެއްވާސަތު  ރުމަށް ފުރުކުަބހުސް    މަށްފަހު ލުހާހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަ

 .ޭބފުޅުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން



 

 

 

 

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ޢަ   ގެ ބަރުން މް މެ   ވި ރު ޙާޟި 

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ޢަދަދު: ަބރުންގެމްއްވި މެދެ  ވޯޓްށްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 މްބަރުން:ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ  ކުޅުދުއްފުށީ .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާށީ ދުއްފުޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުމައްޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި ރުަބ ކައުންސިލް މެމްދާއިރާ ސިޓީ ކުނުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެ .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަަބރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީދުއްކުޅު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅު .6

ގެ ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި  ލްލްފާޟިއަ   ރުަބޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްދުއްފުށީ ހުކުޅު  މެމްަބރުންވެސް  06       

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

 

 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

 ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،  ލޫއަށްޢުއެހެންކަމުން މި މަ



 

 

 

 

ހުޅަނގު   ދާއި އުތުރުކުޅުދުއްފުށީ  ސި   މެ ރާ  ކައުންސިލް  ޢަބް   އަލްފާޟިލް   މްބަރު ޓީ    ވި ކެ އް ދެ  هللاދު އަޙްމަދު 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ 

މޭޔަރ، ކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަ  ހަމަ  ލޭންޑް  އަޅުގަނޑުވެސް  ބޭނުންވީ  ޕްލޭންއެއް ލަން  ދާއިރުގަ ޔޫސް  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ގެ 

ކަނޑައެޅި ވަކިގޮތެއް  ވަރަށް  ދެވޭ  ކުއްޔަށް  ދަންދެން  ގެންިބންތަކަށް  އެއީ  ހެދުމަށް  ގޮތެއް  ލޮކޭޝަނެނެ  އިންމުހިންމު   އްގަ 

ޖެހިދާނެ ތަނެއް ގަން  ށް ނަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކައުންސިލަތުން އަމަސައްކަތް ދާގޮޕްލޭންގެ  ޔޫސް    ލޭންޑްށް ވާތީވީމަ  ކަމަތަނެއް

ރަށް ތާއީދު  ގެންދަން ވާނީ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަޔަށްކަމަށް ވާތީ އެތަން ނެގޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރި

 . ޔަރކުރިއްޔާ މޭ ހާރު ފާސްވެފަ މި ވަނީ، ޝުޅި ހުށަހެޅުުުމަށް އަދި އެގޮތަށް މިވަން ހުށަހެ ރިޟްކުރެވޭ

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ޢަލީ އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް ރ  ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  

ލަން ޭބނުންވީ ގަ ކޮށް ހަމަ ފާހަސްވެ ނޑުގަދައިން އަޅުވި ފަވެސް ވާހަކަ ދެއްކެކެވި ދެޭބފުޅުންއްޔާ މޭޔަރ، ކުރިން ވާހަކަ ދެކުރިއްޝު

މުއްދަތަކަށް   ގު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ހެދިގެން އަންނަ އިރުގަ ދި  03ކާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް   ޔޫސް ޕްލޭން އަލޭންޑް

ހަރު ދުވަހަށް މަ އެއް އަހަ  ނެ ވަކި ގޮތެއް ނިމިގެން ދާނެތީވެށް ވާކާއި އެކީގަ މިތަނަންމުމުގެ ަބދަލުގައި މި ޕްލޭން ތަނަށް ނިމިތަ

ދިނުކުއްޔަ އަށް  މިހާރު  ޅުގަމަށް  ދެކެނީ،  ކުއްޔަ  01ނޑުވެސް  މިތަން  ދުވަހަށް  އޮތީއަހަރު  ފާސްވެފަ  ދިނުމަށް  އިތުރު ށް  މަ 

 އްޔާ. ނެތް، ޝުކުރިހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާކަށް މިވަގުތަކު

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ތު މަޖީދާ ނަ މި އާ   ޟިލާ ފާ ލް އަ މްބަރު  އްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެ ދު ކުޅު 

ކުއްޝު ނޫގެ  މޭޔަރ،  އަޅުގަކުރިއްޔާ  ވާއިރުގަ  ނިންމާފަ  ރަނޔަށްދޭން  އެންމެ  އެތަނަކީ  ޖެހޭ  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ގަޅު ނޑުމެން 

ބޭނުންތަކަކަށް ބޭ   ، އެތަންރަހައްދުގަ ހުރި ތަނަކަށް ވާތީވީމަސަ ކުރެވޭ ގޮތަކަށް  އަސްލު މާ މުހިންމު  ހަނޫނުން  ،  ކީ ހުރީދާފަން 

ޕްލޭން ހަދާއިރުގަ ވަރަށް ޔާލު ދެއްވިގޮތަށް ތާއީދު ކުރަން، ދެން ލޭންޑް ޔޫސް  ޚި ފުޅުން  ސް ހަމަ އެހެން ޭބޑުވެކަމުން އަޅުގަނއެހެން

އިންނާ  ދެރަވޭ އެތަން  ސަރަހައްދުގަ  ޕްލޭންމަވީތީއެ  އެ  ނަގަން   ،  އެތަން  ދާއިރުގަ  އަޅުގަނޑުވެޖެހި  ވެސްހެދިގެން  ސް ދާނެ، 

 .ކުރިއްޔާޝުން، އް ނިމިގެން ދިޔުއެތަނަށް ގޮތެ ދެވި ތަން ކުއްޔަށްންމެ އަވަހަކަށް އެނީ ވީ އެޭބނުންވަ

 ކަފުޅު ހަ ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ ރި 

އްދުގަ ހުންނަ ނޫގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ  ސަރަހަަބނދަރު  ، ނަންށް އަހާލާއަށް ވޯޓަ   06ޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ މި އެ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،ނޑު ދިނުމަށް ފެންނަ ކައުންސިލަރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް އަޅުގަ އްޔަށްއް ކުއްދަތަމު

 



 

 

 

 

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ޢަ ގެަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެަބ އިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ންގެަބރު މްވި މެދެއް ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 

 މްބަރުން:ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިދާއުތުރު ށީ ދުއްފުޅުކު .2

 هللاމަދު ޢަްބދުޙްއަ އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ  ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ަބރު ޢަލްދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުދު މެ ފުށީދުއްކުޅު .5

 ތު މަޖީދާ ނަމިއާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅު .6

ދެއްވާފައިވާތީ    މެމްަބރުން  06 ހުރިސަބަނދަރު  ވޯޓް  ނޫރަހައްދުގައި  މުއްދަތަ  01ގެ    ދިނުމަށް ކުއް  އްއަހަރުގެ   ޔަށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 



 

 

 

 

 07އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ރައްޤީ  ތަ   ވޮލީކޯޓް ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅާ  އައި. އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ޕީ.އެސް.  މިނިސްޓްރީ  •

 . ބިމެއް ކަނޑައެޅުން   ނެ ކުރާ 

   . ވި ވާހަކަފުޅު ން ދެއްކެ ރިޔާސަތު 

 ހުޅުވާލަން، ނޑު ފުރުސަތު ގަޅުވާ ޭބފުޅުން ަބހުސް ކުރުމަށް އަރުމަށް ބޭނުންޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުމި އެ           

 ފުޅު ދެއްކެވި ވާހަކަ  ޖީދާ ތު މަ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ މްބަރު  ންސިލް މެ ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައު ކުޅު 

ލީ ަބތިިބ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ވޮގަވެސް އެށުގަނޑަށް ފެނޭ މިރަޅުރު އަޅާއިލީ ކޯޓް އަ ވޮނަވާލާނީޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަނޑު ދަންޝުކުރިއް

ތި ކުޅުންތެރިން،   މިރަށުގައި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްލައިގެިބ  އެހެންކަމުން  ަބއްދަލު  ކުޅުނެތެރިންނާވެސް  މަވޮލީ  ރާކޮށްލަން ވަޝްން 

ލީކޯޓެއް  މިރަށުގަ ވޮގެޔޭނަށް ނޭންގަނޑުމެން ޅުންނަވާފާނެ އަނީ އެޭބފުޅުން ދަ ކޮން ތަނެއްގަތޯ ެބލުމަށް، އެހެންނޫވޮލީ ކޯޓް އަޅާނީ

 ޔަރ.ކުރިއްޔާ މޭޝުންނަނީ، ގަނޑަށް ފެޅުގަ ހޯދުމަށް އަގެ ޚިޔާލެއްވެސް މިކަމު، އެހެންކަމުން އެޭބފުޅުންވެސްޅަން އުޅޭ ކަމެއްއަ

 

ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  މެ ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޢަބްދު އަޙްމަ   އަލްފާޟިލް   މްބަރު ރާ  ދެއްކެވި   هللاދު 

 ކަފުޅު ވާހަ 

އްކަތް ގެ މަސަޅިގެން ވާހަކަ ދެކެވިފަ ވާނީ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންލީ ކޯޓާއި ގު ން ވޮދައިރި ފަރިންވެސް ފާހަގަ ކުގަނޑު ހަމަ ކުއަޅު

ހުރި ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް ލިިބގެން ހާރުމި ދާތީވީމަ  ޔަށްކުރި ވެސް ކުޅިވަރު ކުޅޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފަ 

އަޅު ކަމެއް،  ދިޔުމަކީ  އެދޭ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެންގަނޑު  ލައިގެންއެގޮތުން  މުވައްޒަފުން  މިހާރު  ހަމަ  ފުރަތަމަ  ހެއްޓޭ ެބލެ  މެ 

ވަރަށް ށް ވާނަމަ  ކަމަފިސް ގޮކަމަށް ިބން ލިިބގެންމިގެ ތެރެއިން  ސްޓޭޑިއަމް، އެހެންވީމަ  ޑިއަމްސްޓޭ  ތީށް މި އޮކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނަކަ

އެ ބެ ޮބޑަށް  އެހެން  ޓުމާލެހެއްތަން  ފައި  ވާނެދާނެސޭހަވެގެން ކަންތައްތައް  އެގޮތް  އެހެންވީމަ  ކަންނޭންގެއޮތްތޯގޮތެއް  ،  ެބލުން    

 ކުރިއްޔާ.، ޝުމެ މުހިންމީ މީގައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެން

 

 



 

 

 

 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ބަރު ޢަލް ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް   ދެކުނު މެދު    ފުށީ ޅުދުއް ކު 

ޔޫސް  މޭޔަރ،  ކުރިއްޔާ  ޝު ލޭންޑް  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލަން  ފާހަގަ  ހަމަ  މަސައްކަޕްލޭން  އަޅުގަނޑުވެސް  ތް ހެދުމުގެ 

ވީމަ ހަމަ ސްޓޭޑިއަމްގަ ތަން އޮތްކަމަށް ވާނަމަ ކަނޑައަޅަން، އެހެން  ވަރަށް އުނދަގުވާނެ އެހެން ިބމެއް މިވަގުތު  އިކުރިއަށްދާއިރުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ، ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެނީ ހަމަ  އެޅުންއެތަނުގަ 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   މަދު ދާއޫދު ޙައް މު   ޟިލް ފާ އަލް   މެމްބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

މޭޝު ޕްކުރިއްޔާ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ހަދާއިރުލޭންޔަރ،  އެހެންނުވަ  ތަނެއްގައެހެން    ނުވަތަ  ވިޔަސް  ސްޓޭޑިއަމްގަ    ިބމެއްގަ   ތަ  ކުޅޭ 

 ތަން ބެލެހެއްޓޭނެހެން އިރުންމެ ތަނަކަށްވެސް ހަމަ ޕްލޭން ކުރަން އެަބ ޖެހޭ، އަޙްމަދު ފާހަގަ ކުރިހެން އެތަން ހަދާކޮއެޅިޔަސް ހަމަ 

ނޭޖް ކުރެވިދާނެ ހަމަ ށް މެރަނގަޅަހަމަ ވަރަށް    ދީގެންވެސް  ޔާލު ތަފާތު، ޖަމިއްޔާތަކަށްއެކަމާ އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ޚި   މެނޭޖްކުރުން

ތިން    ، މި ފުސް ކޮރަކްސް އަދި ހިރަޒެގް،  ޒިގް  : ޓޭޑިއަމް ނޫން ހަމަ އެަބ އޮވޭ ތިން ދަނޑެއް، ސްވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާނެ

މް ނޫން ނީ ސްޓޭޑިއަބުނެވޭގަނޑަށް ޮބޑަށް  ޅުޓަދޭނެ، އަތަކުން އެތަން ަބލަހައްއެ ފަރާތް  ޔަސް ހަމަދަނޑުގެ ތެރެއިން ދަނޑެއްގަ އެޅި

 އް ކަނޑައެޅުމަށް، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެހެން ިބމެ

މެމް  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް ލްފާޟި އަ   ރު ބަ ކުޅުދުއްފުށީ    ކެވި އް ދެ   ދު އްމަ ޟްވާން 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ 

މިވަގުތު އަދި ރަނގަޅު   ސް ހަމަވެ، އަޅުގަނޑުހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ދާތީ  އް ހަދަމުންއަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެ

ނެތް ހެދިފަކާ  މިރަށުގަ  ކޯޓޭއް  ވޮލީ  ސްޓޭޑިއަފެންވަރުގެ  މިހާރު  އެގޮތުން  ކުޅިވަ،  މިވަގުތު  އަކީ  ގޮތުގަ ކުޅޭ  ރު  މް  ތަން  މައި 

ސް ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުވެ   ގަ އަދި ރަނގަޅު ވޮލީ ކޯޓެއް އަންނަ އިރުއެއްވެސް ރަނގަޅު ވޮލީ ކޯޓެއް ނެތްއިރު  ހަމަޖެހިފަ ވާއިރު

ވޮ މުސްޓޭޑިއަމްގަ  ގިނަ  އެހެންވީމަ  އެޅުން،  ކޯޓް  ވޮލީ  ށްޓޭޑިއަމްގަ  ކުޅެވޭއިރު  އަޅަލީާބރާތްތަކެއްވެސް  ކޯޓް  ކަމަށް ގަޅުރަނން   

 ޔަރ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ، ޝުކުރިއްޔާ މޭ

 އްކެވި ފާހަކަފުޅު ތުން ދެ ރިޔާސަ 

ހުށަހެ ދެ  ހުށައެހެންވީމަ  މިވަނީ  ަބހުޅުމެއް  ކައުހަޅާފަ  މުޙަ ސްގަ،  ނޫން އްމަންސިލަރ  ސްޓޭޑިއަމް  މިވަނީ  ހުށަހަޅާފައި  ދާއޫދު  ދު 

 ލީ ކޯޓް ތަރައްޤީ އަމްގަ ވޮސްޓޭޑިޅާފައި މިވަނީ  ހުށަހަهللا ޢަްބދުޙްމަދު ރ އައްޤީ ކުރުމަށް، އަދި ކައުންސިލަތަނެއްގަ ވޮލީ ކޯޓް ތަރަ

 



 

 

 

 

އްވާ މެމްަބރުން  އީދު ކުރަގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާهللا ޢަްބދުރ އަޙްމަދު  ލަ ކައުންސިލާނަންކުރުމަށް، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އަހާ

 ، ވޯޓް ދެއްވުމަށް

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ގެ ރުން ބަ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ޢަ ގެަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 04 ދު:ޢަދަ ގެަބރުންމްވި މެދެއް ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 02 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ  ބޭނުންމަށްރުކުސްފާ

 

 މްބަރުން:ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާ ދުއްފުށީޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެނގު އުތުރު ދާއިހުޅަ ކުޅުދުއްފުށީ .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ  ރުަބކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ަބރު ޢަލްދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީއްކުޅުދު .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެށީ ދުއްފުކުޅު .6

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:

 ޢަލީ އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެޅަނގު އުތުރު ދާއިޅުދުއްފުށީ ހުކު .2



 

 

 

 

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ  ރުަބޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްކު .3

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަަބރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުން:ނުފެންނަކަމަ

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅު .2

ވޯޓުން  މެމްަބރުން  04 އެންމިގެ  ޔޫތް  އޮފް  ސްޕޯރޓްސްގެނިސްޓްރޯ  ޕްރޮޖެ  ޑް  އަޅާ  ކްޓް ޕީ.އެސް.ޕީ  ދަށުން  ވޮލީކޯޓް  ގެ 

 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. ންސްޓޭޑިއަމުދުއްދުށީ  ކުޅު ންިބ ނެކުރާތަރައްޤީ

 

 08ޑާ ނަންބަރު  އެޖެން 

 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.   01އިމާރާތް    3  ޚިދުމަތް  •

 ޅު އްކެވި ވާހަކަފު ޔާސަތުން ދެ ރި 

ރިމަންޓް އެަބ ހަމަވޭ، އެހެންކަމުން އެ އިމާރާތާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ލަށް އެގް މިހާރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަރާތްއިމާ  3ޚިދުމަތް  

 ތު ހުޅުވާލަން. ޅުގަނޑު ފުރުސަ ކުރުމަށް އަަބހުސް

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ޢާޠިފާ ޢަލީ ފާޟިލާ  ލް އަ ބަރު  ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް   ދެކުނު މެދު    ފުށީ ކުޅުދުއް 

މޭޔަރ،  ޝުކު އާމްދަނީރިއްޔާ  ޮބޑު  އެންމެ  ކުއްޔަށްކައުންސިލަށް  އޮތީ  ލިެބން  ކުއްޔަށް ދީގެން އެއް  އޮތީ  ލިެބން  އާމްދަނީ   ،

ކަ ވާހަ  ކުރާރާތެއްއަލުން އެގްރީމެންޓް އައު ކުރަން، އެތަން ކުއްޔަށްދީގެން އިމާ  ތަން އެަބޖެހޭވާ ތަންހަމަންޓް  ރިމެދީގެންކަމުން އެގް

ވަނީ އެދެކެވިފަ  މިވަގުތަ،  ނަމަވެސް  އިހެން  އަދި  ނޭއް  ކިހާހިސާެބއްގައިކަން  ކުރެވޭނީ  ހަމަ މާރާތް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ންގޭތީ 

 .  އްޔަށް ދޭން، ޝުކުރިއްޔާއް އަލުން ކުމިވަގުތަ

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ޢަލީ އަޙްމަދު   ލްފާޟިލް އަ ރ  ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  

ޢާޝުކުރިއް މިވަގުތުނެވިދެން  ފާވެސްޠިޔާ،  ގޮތަށް  އެ  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށްވެސް  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އަހަރުންމެ  އެއް  ދުވަހަށް ގޮތުގަ 

އިންގޮތަ މި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ދިނުން،  މިވަގުތަކުއްޔަށް  އަހަރުދުވަހަށް  އެއް  ފެށް  ދޭން  ކުއްޔަށް  ޔޫސް  ށް  ލޭންޑް  އެއީ  ންނަނީ 

ހެދިގެންއްވެޕްލޭނެ ހަމަ  އަންސް  އެ  ކުިބމުގަނައިރު  ކަންތައްތަކެއް  އެހެން  ހަމަ  ހުވެސްރާނެ  ލަފާކުރެވޭތީ   ރެދާނެ  ، ކަމަށް 



 

 

 

 

އެ މުއްދަތު ހަށް  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދި އަދި އެތަނަށް ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅި ނިމެންދެން ހަމަ އެއް އަހަރު ދުވަ  ނަމަވެސްއެހެން

އާ ކައުންސިލަށް  ވަންނާނެތެރޭގަވެސް  މި  މްދަނީ  ހުށަހާރުގޮތަކަށް  ކުރެވޭތީ    ޤަޫބލު  ވާނެކަމަށް  އޮތްގޮތުން  މި  އެގޮތަށް ހެޅިފަ 

 ، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރަނީ

ދާއި  އުތުރު  ހުޅަނގު  މެ ކުޅުދުއްފުށީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ޢަބްދު   އަލްފާޟިލް   މްބަރު ރާ    ކެވި އް ދެ  هللاއަޙްމަދު 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ 

 ން.ރަޅުން ދެއްކި ވާހަކަފުޅަށްވެސް ތާއީދު ކުފުބޭ ދެއް ނެތިން ރާކަށެކަމެއް ފާހަގަ ކުތުރުނޑުވެސް ހަމަ އިޔާ މޭޔަރ، އަޅުގަޝުކުރިއް

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   މަދު ދާއޫދު މުޙައް ޟިލް  ފާ އަލް   މެމްބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

ނިމިދިއަޅުގަނޑު ސާފު ބޭނުން  ކައުކޮށްލަން  ރޭވިފައި  ންސިލްގަ ޔަ  ވަނީއެކަން  ަބލާ  ކޮންގޮތަކަށްތޯ  އެއްވެސް    އިމާރާތުގެ  އެ  ލަން. 

 ތޯ ަބލާލަން. ޢަމަލީ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރިޔަށް ރޭވިފަވޭ

 ޢާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. هللا ދު ޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަބް ކުޅުދުއްފުށީ ސި 

އި ކައުންސިލްގަ  ކުރާވާމާނިމިދިޔަ  ދެކެވިފަ  ރާތެއް  ޢައެސަރަހައްދުގަ،  ވަނީ  ހަކަ  އެއްވެސް  ނުފަށާ ނަމަވެސް  މަސައްކަތެއް  ، މަލީ 

މަލީ ޑިންގ އެޅުމުގެ އެއްވެސް ޢައެއްފަހަރު ިބޑްވެސް ކޮށްފަ ވަނީ، އެކަމަކު ިބލް ކުރަހާ    ިބލްޑިންގ  އެކަމަކު ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން

 އް ފެށިފަކާ ނުވޭ، މަސައްކަތެ

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   ތު މަޖީދާ މިނަ އާ   ފާޟިލާ ލް އަ މްބަރު  އުންސިލް މެ ޓީ ކައުތުރު ދާއިރާ ސި ދުއްފުށީ މެދު  ކުޅު 

، ނަމަވެސް  މިހާރު ހުށަހަލާފައި މިވަނީއްއަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް   މިހާރު އެޔަރ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީޝުކުރިއްޔާ މޭ

ރާތް މެން އެތަން އިުިމާޅުގަނޑުގާބަލާށޭ އައަޅުގަނޑުމެން ހިނ  ގައިދަލު ދިނުމުގެ ަބ  އެތަން ކުއްޔަށްންނަ ޚިޔާލެއް މީ   އަލުގަނޑަށް ފެ

އެތަނަކީ އެއީ  ހުޅުވާލަން،  ފުރުސަތު  ލޮކޭޝަންއެއްކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ކު  މަންފާއެއް  މާޮބޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  އްޔަށްދޭ ، 

ޑަށް ފެނެޔޭ އެތަން ގޮތެއް ނިންމާނީ، އަޅުގަނ  މަށްންޭބފުޅުން މިކައެހެޚިޔާލެއް މީ  ގެ  ނޑުޅުގަން، އައެއް ނޫލިޭބ ސިޓީިބންތަކުން  

ނުމުގެ ، އެހެންވީމަ ކުއްޔަށްދި ކަމަކަށް ފުރުސަތު ލިޭބނީހެންމުންނޭ އެ، އެއް އަހަރު ނިމުޅެނީއުއެއް އަހަރު ދުވަހަށް ދިގުލާން މި

ހިނގާ އަަބދަލުގައި  ނިންމަޅުށޭ  ގޮތެއް  ވީ  އެތަގަނޑުމެންނަށް  އިއިގެން  ކުރުމަށްން  ޚިޔާލު ހުޅު  މާރާތް  އަޅުގަނޑުގެ  މީ  ވާލަމާ، 

   ، ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ، ވެސްމި ޤަޫބލު ކުރާނީފުޅުން ތާއީދު ކުރަންޔާ ށް އެހެންޭބމިކަމަ

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ   ކެވި އް ދެ   މަދު ދާއޫދު މުޙައް ޟިލް  ފާ އަލް   މެމްބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 



 

 

 

 

މިހާ  ނޑުގައަޅު ކޮމިހާރު  މިވަނީ  ވަވިޑްގެލަތު  ހާލަތު  ފެތުރިފަ  އަޅުރަށްޮބޑަށް  ދެން  ކަރަންޓީން ގަނޑު،  ހަމަ  ޭބނުންވޭ  އެަބ   

ޚިދުމަތްދޭން ޙާއްސަ  ވާހަކައަކީ  ފެސިލިޓީތަކާއި  ކައުންސިލް،  ިބމެއް ކަންނޭންގެ މިކަހަލަ  ރަށް މަގަ ވަމި  ކަމެއް  ކުދު   ދިމާވި އްލި 

ވިޔަ ޙިދުކަމުގައި  އޮސް  މި  ދޭން  މިސާލަކަށްތީމަތް  އަލުގަނޑުމެންނަޑިކަމެ  ،  އެތަން  ގޮތަށްވެސް  ފެސިލިޓީއެއް  ދޭންޖެހޭފަދަ ލް  ށް 

މެދު ވެދާނެހާލަތެއް  މަޑުޖައްސާލުންވެރި  ކުއްޔަށްނުދި  މިހާލަތުގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކި  އެއް  އެހެންކަމުން  އެއީ ،   ،

 ،ރިއްޔާކު، ޝުވިދާނެތީރެކުމަށް ބޭނުން މެއް ކުރުންނަށް އެތަން އިތުރުކަޅުގަނޑުމެއަ

 ފުޅު ކަ އްކެވި ވަހަ ރިޔާސަތުން ދެ 

ނޫން،  ތަންތަނުގެ ވާހަކައެއް   މި ދެކެވެނީ އެ އިމާރާތުގަ އިން ފިހާރާ ފެމިލީ ޭބކާސް އެތަންހެން، ރޫމްތަކާއި އެގަނޑަށް ހީވަނީޅުއަ

އިމާރާތަކީ އެ   03ދުމަތް  ، ޚިއޮޅިފަ ވާހެންން  ކެވި ވާހަކައިއް ދެދުޖީދާ އަދި މުޙައްމަދު ދާއޫ ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކައުންސިލަރ މައަ

މަރުކަޒާއި  ފިހާރަ ެބހޭ  ޤުރްއާނާއި  ހިމެނޭ  އެތަނުގައި  ނު،  ތަންތަނެއް  އެ  ކުރަން ހިމެނޭނެ،  ރޫމްތަކާއި  ަބހުސް  ޭބފުޅަކު  އިތުރު 

 ޭބނުންވާނަމަ ަބހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

ދެކުނު  ހުޅަނގު  ކަ ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ  ދާއިރާ  މެމް   މުޙަ ރި   ލް ލްފާޟި އަ   ރު ބަ އުންސިލް    ކެވި އް ދެ   ދު އްމަ ޟްވާން 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ 

ޕްޑޭޓްއެއް ކުގެވެސް އަ، އެ ބިންތަކަ  03  02  01ތިން ިބން ޙިދުމަތް    ރާތުގެ ޮބޑުމިން އެން އެ އިމާ ކޮށްލަން ޭބނުއަލުގަނޑު ސާފު

 ލަން، ަބލާ

 ކެވި ވާހަކަފުޅު. ދެއް   ޢާދަމް هللا ދު ޢަބް   ރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކް ކުޅުދުއްފުށީ ސި 

އި އި ޤުރްއާނާމެންޓާޓްޚިދުމަތް އެ އިންނަ ަބއިތައް އެއީ ދެ ކޮޓަރީއެ އެޕާ، އެކަމަކު  ވެސް ޖެހޭނީ ޔަގީން ކޮށްލަންގަނޑުޅުޮބޑުމިން އަ

މަރުކަޒު ޭބނުވެސްެބހޭ  ހަމަ  މިހާރުވެސް  ޭބނުން    އެ  ހަމަ  ކޮވިކުރެވެނީންތަކަށް  ގުޅިގެން،  އާއި  މަެބހޭ  އިއާނާޤުރް  ޑް  ރުކަޒުގެ  

 ޑިފަ، ކްލާސްތައް މިހާރު މިވަނީ މެދުކެނ

 ހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާ 

ހުށަހެޅުމެއް އެއް  ނަމަވެސް  ހުށަހެޅުމެއް  ދެ  މިވަނީ  ހުށަހެޅުމަކަށް  މިވަނީ  އެހެންވީމަ  ހުށަހަޅާފައި  ޚި  ކޮން  ދުމަތް އެތަނުން 

އަހަރު   01ތް  ރާމާއި  03  ، އެހެންކަމުން ޚިދުމަތްރިޔަށް ދާނަން ކުއިގެން ވޯޓާޑުއަޅުގަނވާތީ، އެހެންވީމަ  ނު  ސާފްއިމާރާތެއްކަން  

 ތު ހުޅުވާލަން،ނޑު ފުރުސަން ވޯޓް ދެއްވުމަށް އަޅުގަޭބފުޅުހަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފެންނަ ދުވަ

 



 

 

 

 

 

 

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ޢަ ގެަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 ބަރުން:މް ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاދު ޢަްބދުއަޙްމަ އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ  ރުަބ ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގުކު .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ަބރު ޢަލްދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅު .6

ދުވަ  01އިމާރާތް    03  ޚިދުމަތްންކަމުން  އެހެ ކުއްޔަށްދިނުމަށް  އަހަރު  ފާސްވިކަވޯ  މެމްަބރުންގެ  06ހަށް  ވާތީ  ލިިބފައި  މުގައި ޓް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 



 

 

 

 

   09އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އްދަތަކަށް  ތީ، ދިގު މު ހަމަވާ   ސާފްކުރުން އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު އަދި   އުރިޓީ ކި އަމީން ސްކޫލްގެ ސެ   އަމީރު  •

 ދެވެންދެން ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރާނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ބިޑް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ކުއްޔަށް  

 ޅު. ޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު ރި 

ލުގަނޑުމެން ވެންދެން އަލު ކުރެފަރާތަކާއި ހަވާމާރާތް އެހެންއް އެ އިނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ވާހަކަ ދެކެވުނުގޮތަށް ދިގު މުއްދަތަގަޅުއަ

ަބލަހައްޓާތާހިއާއި ސާފުއެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ  ޖެހޭއެަބ ަބޔަކު ހޯދަން، މިހާރު އެ އެގްރީމެންޓްރުކަން  ގެ ނިޔަލަށް ގެ ދަށުން ޖޫންނެ 

ހުސް ޖެންޑާއަށް ަބމި އެ،  އް ނިންމުންތެމެދު ގޮއުލާން ކުރުމާ އިރަށް އިތުރު ަބޔަކު ހޯދުމަށް ގްރީމަންޓް ހަމަވާއި، އެ އެއެަބ ހަމަވޭ

ށް ގޮތަ  ވާ ގައި  ަބހުސް ކުރުމަށް ޭބނުންފުޅު ނުވާނަމަ އެޖެންޑާ  ވާ ފަރާތްތަކަށް ަބހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން،ކުރުމަށް ބޭނުން

 ޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން، ޓް ދިނުމަށް އަިބޑް ކުރުމަށް ވޯ

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދު:ދަޢަ ގެަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންޭބނު ރުމަށްކުސްފާ

 

 ރުން:މްބަ ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ޅުދުއްފުށީ ކު .1

 މަދު ދާއޫދުމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2



 

 

 

 

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެތުރު ދާއިނގު އުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަ .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ  ރުަބދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު  .4

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ލްއަަބރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު ތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު އުދުއްފުށީ މެކުޅު .6

މެ        ވޯޓްމްަބރުހުރިހާ  ސެ  މީރުއަ  ވާތީދެއްވާފައި  ން  ސްކޫލްގެ  މުއްދަތު ސާފުއަދި    އުރިޓީކިއަމީން  އެގްރިމެންޓް  ކުރުން 

ސާފު އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ދެވެންދެން  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ިބޑް    ރާނެކުހަމަވާތީ،  ހޯދުމަށް  ރިޔާސަތުން ަބއެއް  ކުރުމަށް 

 ނިންމެވިއެވެ. 

 

   10ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  

 ން ހުއްޓާލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ން ވެލި ދޫކުރު ކުނިކޮށި  •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެ އަޖެންމި  ފާހަގަ ޑާގަ  ޭބނުންވޭލަކޮށްޅުގަނޑު  ކުނިކޮށި  ން  އަންނަނީ  ދޫކުރަވެލި  ނަށްންމުންން ޢާ މިހާރު  އެހެން ނަމަވެ   ސް  މުން، 

ރައްޔިމި ވެލި  ސްޓޮކެވަރަޭބނުންވާ  ތުންވަގުތު  ނެށް  އަގަޅުއަތް  އް  އަނޑުމެން  ަބޅުތުގަ،  ކައުންސިލުންވެސް  އެއް ގަނޑުމެންނަށް 

އި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މާމުން މި އެޖެންޑާގަ ވެލި ދޫކުރުން ހުއްޓާލުއެހެންކަ  ޅުވެލިކުރުމަށް އެަބ ބޭނުންވޭ ކަޭބނުންތަކަށް ބޭނުން  

 ލަން، ސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާޅުވާ މެމްަބރުން ަބހުމި އެޖެންޑާއަށް ަބހުސްކުރަން ޭބނުންފު، ވަނީމި

މެމް  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް ލްފާޟި އަ   ރު ބަ ކުޅުދުއްފުށީ    ކެވި އް ދެ   ދު އްމަ ޟްވާން 

 ޅު ފު ކަ ހަ ވާ 

ކަމަށް ޓީއަށް، އެހެން ސިދަލުތަކެއް އަންނާނެޮބޑު އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ަބރަށްގަ، ވައިރުންތައްތައް އަންނަދުމާއި ކަހެގެ މަގުސިޓީ

އަ އެހެންވީމަ  ހޯދަން،  ވެސް  ކަޅުވެލި  އިންދާނެ  ގަސް  ޖެހޭ  އެަބ  ެބޅުވާތީވީމަ  ވެލި  އެ  ހަމަ  ހީވަނީ  އެއީ ގަނޑަށް  ހެއްޓުން 

ކުޅުގަނޑުއަ ހަމަ  އަހޭނެންޖެރަމެން  ގޮތަށް  ކަމެއް  ދެކެނީޅު  މަތީގައި  ގަނޑު  ވެލިގަނޑު  ހާއްސަކޮށް  އަދި  އިންދާއިރުގަ ،  ގަސް 

 ޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދެން އެ ވެލި ރައްކާކުރުން،، އަކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ގަސް އިންދުމަކީ ދަތިކަމެއް އަންނާނެނުގަ އެތަ

 



 

 

 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

މިވަގުތަޑު  ގަނޅުއަ ކުނިކޮށިން  ވެއެހެންވީމަ  ހުއްޓާލަށް  ދޫކުރުން  ޭބލި  ފެންނަ  އަޅުގަފުޅުންން  ވޯޓްދެއްވުމަށް  ފުރުސަތު   ނޑު 

 ން.ހުޅުވާލަ

 ގޮތް މްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 07 ދު:ދަ  ޢަ ބަރުންގެ މް ލަ މެ މް ޖު 

 07 ދަދު:ޢަ ގެަބރުންމްމެ ވިރުޙާޟި

 06 ދުޢަދަ  ގެަބރުންމްއިވެރިވި މެ ަބއިވޯޓްގަ

 06 ދު:ޢަދަ ަބރުންގެމްދެއްވި މެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު ޢަގެަބރުންމްމެއްވި ދެޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ންގެަބރުމްވާ މެއްދެނުށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 މްބަރުން:ވޯޓް ދެއްވި މެ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު ލްފާޟިލްއަރ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 ދުމަދު ދާއޫމުޙައްޟިލް ފާއަލް މެމްަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .2

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މްަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 ދުއްމަޟްވާން މުޙަރި ލްލްފާޟިއަ  ރުަބ ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްނގުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަ .4

 ޢަލީ  ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަރު ަބދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމް ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .5

 ތު މަޖީދާ މިނައާ ފާޟިލާލްއަމްަބރު ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެކުޅު .6

 ވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ މަށްލުވެލި ދޫކުރުން ހުއްޓާކުނިކޮށިން ދެއްވާފައިވާތީ  ވޯޓްންވެސް ރުމެމްަބ 06          

 

 

 



 

 

 

 

 العالمين رب لل  حمدالو

 . މުނީސާ ނި ޖަލް   

 މުން ން ނި  އްދަލުވުން ބަ 

 ުބދަ  ވީ  2021  މޭ  26  މުނީނި  ަބއްދަލުވުން  ވަނަ   03  ގެދައުރު  ވަނަހަތަރު  އުންސިލްގެ ކަސިޓީ    ފުށީޅުދުއްކު

 .ވެއެގަ 10:18 ގެހުވަދު

 1442 ޝައްވާލް 14

 2021 މޭ 26 

 

 ޒާދު ހައިޝަމް ހަމްމުޙައްމަ އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ :ނީ ވަ ޔާ ލިޔެފައި މިއް ޔައު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




