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ީކައުންސިލްގެީއިދާރާީީީސިޓ ީ ކުޅުދުއްފުށ ީ

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން   ވަނަ  01ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށީ  

 ރާސްފަތި ުބ  ވީ  2021  ޖޫން  03  ަބއްދަލުވުންކުއްލި  ވަނަ    01  ދައުރުގެ ލްގެ ހަތަރުވަނަސިސިޓީ ކައުންކުޅުދުއްފުށީ  

 މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  ރާކު ސާލްޖަގެ ކައުންސިލްސިޓީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ  ގައި 15:05 ގެހުވަދު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

މައުލޫމާތު ޝީޓް ށް އަމީން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފުކުރުން އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު ހަމަވާތީ ިބޑް ކުރުމަ އަމީރު 3.1

 ން.ފާސްކުރު

ޒިގްޒެގް ދަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ފެން ހިންދާ ނިޒާމަށް ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި ގުޅުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ފިލްޓަރޕިޓަށް  3.2

 ގޮތެއް ނިންމުން. ފީނެގުމާއި މެދު 

 

 ރީ:  ޙާޟި ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

 07 : ގެ ޢަދަދު މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ގެ ޢަދަދު:މެންަބރުން ވިރުޟިޙާ

 00 ދަދު: ގެ ޢަންަބރުންމެޙާޟިރުނުވާ 

 

 މެންބަރުން   ށް ޙާޟިރުވި ލުވުމަ ބައްދަ 

 ޢާޠިފްމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރ މޭޔަސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  .1

 އޫދު  ދާމަދުމުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއުތު ށީފުކުޅުދުއް .2



 

 

 

 

 

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރުސިޓީ ކައުންސިލް  ރާކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .3

 އްމަދު ޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުއުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކަ .4

 ލީ ޢާޠިފާ ޢަފާޟިލާ ޢަލް މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދު ދެކުނު  ދުއްފުށީޅުކު .5

 ތު މަޖީދާމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ސިޓީ ކައުންސިލް ދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާކުޅު .6

 މެންބަރުން   ވާ ނު ށް ޙާޟިރު މަ އްދަލުވު ބަ 

 ންމާގައި(އިލީ ޒިއާ)   ޢަލީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލްރ މޭޔަ ޓީ ޑެޕިއުޓީ ސިކުޅުދުއްފުށީ  .1

   ތު ސަ ރިޔާ ގެ  މު އްދަލުވު ބަ 

ރިޔާލުވުމުގެދައްަބ  ލިއްކުވަނަ    01  ގެރުދައު  ހަތަރުވަނަ  ގެސިލްންއުކަ  ސިޓީ  އްފުށީޅުދުކު ޓެވީ  ބެލެހެއް  ތުސަ 

 ޠިފް. އްމަދު ޢާމޭޔަރ މުޙަ ސިޓީދުއްފުށީ ޅުކު

 ން ފެށު   ގެ އްދަލުވުމު ބަ 

 ން،ގެ ގޮތު ށުމުފެން ލުވުދައްަބވަނަ ކުއްލި  01 ގެރުދައު ހަތަރުވަނަ ގެސިލްންއުކަ ސިޓީ އްފުށިޅުދުކު

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

 . واله نوم وصحبه اله وعل رسوهلل عل ماللسوا الةوالص هللا الحمد ،  حيم  الر حمن الر هللا بِسم

އްފުށީ  ދުއްދަލުވުން ާބއްވާތަން ކުޅުބަ   ،މަރުޙަާބ  މަށްއްދަލުވުަބކުއްލި  ވަނަ    01ވަނަ ދައުރުގެ  ހަތަރުންސިލްގެ  ށީ ސިޓީ ކައުފުދުއްޅުކު

 2021  ޖޫން  03  ން ސަނަތު،މީލާދީ  1442  ޝައްވާލު  22ން   ސަނަތު، މިއަދަކީ ހިޖުރީރާ މާލަމްކުސާ   ޖަލްއުންސިލްގެކަސިޓީ  

ގަޑިދުވަސް  ރާސްފަތިުބ،   ހާޟ15:05ި  .  ަބއްދަލުވުމަށް  އަދަމެންަބރުންރުވާންޖެހޭ  ،  ަބއްދަލު  07ދު  ގެ  ހާ،  ޟިރުވީ ވުމަށް 

 ފުރަތަމަ ކުއްލިސިލްގެ  ކައުންސިޓީ  ށި  ޅުދުއްފުން، ކުލާނަ ވާންނަދަ  ޑާންމުގެ އެޖެއްދަލުވުނޑު ަބގަޅު . އަ  06ގެ އަދަދު  މެންަބރުން

އައިޓަމް  ؛ ޖެންޑާއެވުމުގެ  ަބއްދަލު މުއްދަތު   އަމީރު   01އެޖެންޑާ  އެގްރިމެންޓް  ސާފުކުރުން  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ސްކޫލްގެ  އަމީން 

ންދާ ނިޒާމަށް ޒިގްޒެގް ދަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ފެން ހި  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ން.މައުލޫމާތު ޝީޓް ފާސްކުރުހަމަވާތީ ިބޑް ކުރުމަށް  

   ގޮތެއް ނިންމުން.ޅި ގުޅުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ފިލްޓަރޕިޓަށް ފީނެގުމާއި މެދު ޑީވޯޓަރިންގ ހޮ



 

 

 

 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ   04  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެށް މި ހުށަހަޅަނީ  ތުރައެޖެންޑާއަށް އި  ރިޔާސަތުން

ކަމަށް ވާތީ އެކަން އިސްލާހުކޮށް ނުމަށް  ށް ކުއްޔަށްދިދުވަހަމަސް  06އި ވަނީ  ވިފަމަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފާސްކުރެއިމާރާތުގެ    03ޚިދުމަތް  

 ހުޅުވާލަން. ފުރުސަތު ޓްލުމަށް އަޅުގަނޑުވޯއެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  އެހެންކަމުންއަލުން މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފާސްކުރުމަށް. 

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު: ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން   ލަ މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ދު: ޢަދަ ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެ ށް ވޯޓުވަކިގޮތަކަ

 4 ދު ދަޢަވާ ރުމަށް ބޭނުންކުސްފާ

 

 : ރުން މެންބަ އްވި   ދެ ވޯޓް 

 މަދު ދާއޫދު މުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاދުއަޙްމަދު ޢަްބ އަލްފާޟިލް މެންަބރުރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއި .2

 ދު އްމަޟްވާން މުޙަރި ލްޟިފާއަލް ރުަބމެންދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު .3

 ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ޢަލް މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ދާތު މަޖީމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުދުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅު .5

 ކުއްލި ވަނަ    01ވަނަ ދައުރުގެ    ހަތަރުވަނަ  ގެންސިލްއުށީ ސިޓީ ކަ ދެއްވާފައިވާތީ ކުޅުދުއްފުވެސް ވޯޓްމެންަބރުން  05       

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މުގައި އެޖެންޑާ ފާސްވިކަަބއްދަލުވުމުގެ 

 



 

 

 

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ބި   އަމީރު  • ހަމަވާތީ  މުއްދަތު  އެގްރިމެންޓް  ސާފުކުރުން  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ސްކޫލްގެ  ކުރުމަށް  އަމީން  ޑް 

 ން.  ފާސްކުރު މައުލޫމާތު ޝީޓް 

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

ޝީޓް   އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައުލޫމާތު  ކޮށްލުމަށް  ހިއްސާ  ޝީޓް  މަޢުލޫމާތު  ވާނެ،  ހިއްސާކުރެވިފައި  ގްރޫޕްގަ  ވަޓްސްއެޕް 

 އްވަން. އަށް ފުރުސަތު ދެެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 ކަފުޅު ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަ   ރެޓަރީ ންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައު 

މަޢުލޫމާތައްޓަކަ  އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ހަމަ  ހިއްސާކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުއި  ހުއް  އަމީރުމެން  މިހާރު  ސްކޫލް  ގުޅިގެން ޓާއަމީން  ލުމާއި 

ށް ސާފްކުރާގޮތަށް، ދާނީ ވަރަށް ވަރަށް ޮބޑަ  ށްރިޔައަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ މިހާރު ކު  ދީފަމަށް  ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ސާފްކުރު

ތަޖުރިާބގަ އެކަންތައް މޮނީޓަރކޮށް އެމީހުން ލައްވާ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޗަރުތަކާއި އެއްޗިހި ފުހޭގޮތަށް ދެން ފަރުނީ  ތެރެއާއި،އެތަނުގެ އެ

ކަމަށް މިވަނީ ވެފަ، އޭރުގަ ކައުންސިލްވަން ވަރަށް އުންކުރު އުޅުމްފް ޓީގެ ސަޕޯޓް ސްޓާދަގޫ  ިބޒީކޮށް  ވަރަށް  ނީ ހޮޅިުބރި ވެސް 

އެކަހަ ކުޖެހުމާ  މިހާރު  ކަންތައްތަކުގަ،  ފްރީވެލަ  ޓައިމް  އުނމޮނީ  ސްފަ، ނަމަވެޑަކޮށް  ކުރުމަށް  ދެމަކަށްކަ  ދަގޫޓަރ  ދިވީމަ  ގު ން 

ގުމަތި މަ  ގޯތިތެރެ ކުނިކެހުމާއި  އިރިޓީއާ، އެަބއިތަކެއް ނޯންނާނެ ލައިފަކާއެއް، ހަމަ އެކަނި ސެކިއުވީމަ މުއްދަތަކަށް ދެވޭނެހެން ހީވާތީ

ށް އިންނާނީ، އެހެންވީމަ މަޢުލޫމާތު ތައި އެއްޗިހި ފުހޭގޮކުނިކެހުމާ، ދެން މުކޮޅުގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ލައްވާ އެތެރެއާއި ފަރުނީޗަރާ

 ންނާތީ،  ޝީޓް މިހާރު އިންގޮތަށް ކުޑަ ަބދަލެއް އޮންނާނެ އައިސްފަ، އޭރުން އަގު ހެޔޮވެފަ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެ

 ވި ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެ 

އެހެންކަމަށް ވާނަމަ މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ަބހުސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  ؟ތޯނަށް ކިޔާލެވިއްޖެމެންަބރުންމަޢުލޫމާތު ޝީޓް އެއްކޮށް ހުރިހާ  

ހު ފާހަގަކޮށްލަން  އަ  ޅުވާލަން.ފުރުސަތު  އަދި  ަބއްދަލުވުމުގައިޅުގަނޑު  މުއްދަތަކީ  ކަމެ  ކުއްޔަށްދޭ  އެއީ ނިންމަންޖެހޭ  އް 

  ރިމެންޓް ކުރާނީ، ކަށްތީ އެގްހާދުވަހަކި

 

 

 



 

 

 

 

 

 ވި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެ   މަދު ދާއޫދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

،  ކުރިޔަށްރުމުގެ މުއްދަތުވެސް އެަބއޮތް ިބޑް އަދި އައު ކުރާނެ ދެއްތޯ މިހާރު ސްކޫލް ހަވާލުކުމީންގެއަ  އަމީރުއަޅުގަނޑަށް ދެން  

މުއްދަތަކަށް  ޅެންނަނީ ތަންކޮއެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެ ށް ވާނުވާ ދެން އެކަމަ  ހަށްމަސްދުވަ  06އެއީ    ،މީތި ހަވާލުކުރުންއް ކުރު 

 ބަލާފައި އިތުރު ިބޑަކަށް ދިޔުމަށް، 

ދުއްފުށީ ކުޅުދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް    ދު މަދު ދާއޫމުޙައްއަލްފާޟިލް    މެންަބރު  ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ  ޅުކު        

 އީދު ކުރެއްވިއެވެ.ތާ ދާތު މަޖީމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރުމެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލީ ޢަލް   މެންބަރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް    ދެކުނު މެދު    ފުށީ ކުޅުދުއް 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރިޔަށް އެތަން ކުއްޔަށް   06ގަނޑުމެން  ޅޭ އިރުގައި އަޅުކޫލް ކުއްޔަށްދޭން އުން ސްރު އަމީޅުގަނޑުމެން އަމީއަ

 ދެވޭނެހެން 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އެދުވަހު   އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  ކުއްޔައަޅުގަނޑަށް  އިންނާނީ  ސެކިއުރިޓީނިންމާފައި  ދެވެންދެން  ކަންތަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އް  

ށް ދެވިއެޖެކަމަށް ވާނަމަ އެގްރީމެންޓް ، ކުއްޔަމަސްދުވަހުން ހަމަވާގޮތަށް   06  އޮތްކަމަށް ވާނަމަ  ވާލުކުރުމަށް، ދެން ކުއްޔަށް ނުދެވިހަ

 ،  ބާޠީލްވާނެ 

 ކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަ 

ކުރެވޭގޮތަށް، އޭރުން އެނގޭގެ އެ ހުގެ  އް މަސްދުވަށް ލާނަން އެޓަންޓްރެކްކޮ  ންޑުމެއަޅުގަނ ޓް ޕްރޮކްސިމޭނޯޓިސްއާއި އެއްކޮށް ވަކި 

 ޑޭޓެއް އިންގުނީމަ،  

 ވި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެ   މަދު ދާއޫދު މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 

މިިބ އުސޫލުގަ  ިބވާނަމަ  ަބހުސްކުރެވޭކަމުގައި  ވަގުތުޑްކުރާ  އު،  ޕޮއިންޓްދޭ  ކުރަން  އިންނާޑް  އެ  ސޫލު  އުނެ  ސޫލުގަ ޕޮއިންޓްދޭ 

 . ހިމަނާލަންދޭ އުސޫލެއް  އިންޓްޕޮ ށްއެކަމަ ވާނަމަ   ށްއަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ މުސާރާ އޭގަ މެންޝަންކޮށްފައި އިންނަކަމަ

 ޅު ކަފު  ޖެނެރަލް ދެއްކެވި ވާހަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ 

ނެ ދަގޫވާގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުނ އަޅުގައި ވީނަމަވެސްއެފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ ދެއްތޯ، އޭތި ވާނެގޮތަކީ އެޭބފުޅުން އެހެންވިދާޅުވިކަމު

 މޮނީޓަރ ކުރަން،  

 



 

 

 

 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

އަޅުގަނޑަ މަޢުލޫމާތުމިހާރު  ހީވަނީ  ފާސްކުށް  ޝީޓް  ިބ  އުރަންވީހެން  ދަށުޑްކުރާ  އު ންސޫލުގެ  ޕޮއިންޓްދޭ  ސޫލް ، 

 06ނީ  ލެވޭނެ، އެހެންވީމަ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހިސާަބށް މި ލިުބއަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ފަހުން ވާހަކަ ދައްކާ

ދާ މުޙައްމަދު  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  އާމިނަމަސްދުވަހުގެ  ހުށަހެޅުން،  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަޖީއޫދު  ހުށަހެޅުމަތު  މި  މިވަނީ  ށް ދާ 

 ކުރުމުގެސާފު  ސެކިއުރިޓީ އަދި   މަސްދުވަހަށް  06ށް އަހާލާނަން،  މަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަ ތާއީދު ކުރައްވާފަ، އެހެންކަމުން މި ހުށަހެޅު

 ވާލަން، ސަތު ހުޅުފުރުށް އަޅުގަނޑު ލުމަޓްން ވޯއެގެރީމަންޓް ހެދުމަށް ފެންނަ ޭބފުޅު

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު: ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 04 ޢަދަދު:  ގެމެންަބރުންދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 01 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 

 : މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދާއޫދު މަދު މުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު ޟިލްފާލްއަ މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއި އުތުރު ދާފުށީ ހުޅަނގުކުޅުދުއް .2

 ދު އްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެ .3

 ޠިފާ ޢަލީ ފާޟިލާ ޢާލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ތު މަޖީދާމިނައާ ޟިލާފާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއިރާ ސިޓީ ކައު އުތުރު ދާއްފުށީ މެދުދުކުޅު .5

 



 

 

 

 

 

 މެންބަރުން   ވި ންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއް ފެ

 ދާއޫދު މަދު މުޙައްއަލްފާޟިލް  މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 ދު އްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .2

 ޠިފާ ޢަލީ ޢާފާޟިލާ ލްއަ މެންަބރުދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .3

 ތު މަޖީދާމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްއިރާ ސިޓީ ކައު އުތުރު ދާއްފުށީ މެދުދުކުޅު .4

 : މެންބަރުންގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ  ވަކި 

 هللاދު ޢަްބދުއަޙްމަ ފާޟިލްލްއަ މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއި އުތުރު ދާފުށީ ހުޅަނގުކުޅުދުއް .1

  06ށް  އަމީން ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ސާފްކުރުމަ  އަމީރު  ވާފައި ވާތީ ވޯޓް ދެއް  މެންަބރުން  04އެހެންކަމުން         

 އެވެ. ޓް އިސްލާހުކޮށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިތު ޝީދިނުމަށް މައުލޫމާ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއް()ހަ

 02ބަރު  ޖެންޑާ ނަން އެ 

މަށް ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅި ގުޅުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރާ  ޒިގްޒެގް ދަނޑުގައި ހެދިފައިވާ ފެން ހިންދާ ނިޒާ    •

 ގޮތެއް ނިންމުން. ފިލްޓަރޕިޓަށް ފީނެގުމާއި މެދު  

 

 ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 

ތާންގިއެއްގަ އިން ރަަބރު  ތައްޔާރު ކޮށްފައި  ފެން ހިންދުމުގެ  ހަދާފަމި ފިލްޓަރ ޕިޓަކީ ކައުންސިލުން  އިން ފިލްޓާރ ޕިޓެއް، އެއީ 

އަކްޓްލީ ޑީވޯޓަރިންގ ގުޅައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެގެ ތެރޭމް ހަމަ ޑައިރެނިޒާ ގޮސް އެ ނިޒާމް ހަލާކުވެ   އްޗިހިއީ ވެއްޔާ އެގަ ޗަކަ 

ޕިޓް ފިލްޓަރ  މި  ދެން  ޕިޓެއް،  ފިލްޓަރ  އިން   ތައްޔާރުކޮށްފައި  ކައުންސިލުން  ދޫކުރުމުދާނެކަމަށް  މި   ކަނޑައެޅުމަށް  ފީއެއް  ގަ 

 ، ޅުވާލަން، ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުފައި މިވަނީޑާގަ ހުށަހަޅާއެޖެން

ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  ދެކުނު  ހުޅަނގު  މުޙަ ރި   ލް އަލްފާޟި   މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ  ދެއްކެވި    ދު އްމަ ޟްވާން 

 ވާހަކަފުޅު 

 ތުގަ، ޝުކުރިއްޔާ.އް ގޮޅު ފީއެ( އަޅުގަނޑަށް އަނގަރ )ވިހި ރުފިޔ20ާގަ ދުވާލަކަށް ނަގޮތުޅުގަނޑަށް ފެންއަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު މަދު  މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު 



 

 

 

 

 

 ރު އެއްޗެއްވެސް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ވަހަށް އިތު ވަރަށް އަ  ހަމަ،  ވެދާނެހެން ވެސް ހީވޭ  ރ ޕިޓް ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ހަލާކުޓައެ ފިލް

ގެ ފިޔާ( ރ )ފަންސާސް ރ50ުނީ އެ ފީ ތަނކޮޅެއް ކުޑަ، އަަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަ  ފިލްޓަރ ޕިޓެއް، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށްހަމަ އެކަހަލަ

 ،  ފީއެއް ނެގުމަށް

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ކު ހަމަ  އަޅުގަނއަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލާނަން،  އެއްޗެއް  ަބޑަ  ވަރަށް  ޭބނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމެޑު  މި އް  އު  އަޅުގަނޑުމެން 

 ،  ންވާ ކަމަކީދޫކުރަނީ، އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނު

ދާ ދުއްފުށީ  ޅު ކު               ކައުންސިލް ރާ އި އުތުރު  ސިޓީ  ހުށަހެޅުން    ދާއޫދު މަދު  މުޙައް އަލްފާޟިލް    މެންބަރު   ގެ  ހުށަހެޅި 

 ވިކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަނބުރާ ގެންދެ 

ރާ އޫދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މިވަނީ އަނުބދެވަނައަށް މުޙައްމަދު ދާން  ހުށަހެޅު  01ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިިބފަ މި އިނީ  އެހެންކަމުން އަ

ޅުމަށް ، މި ހުށަހެމަށްރ )ވިހި ރުފިޔާ( ގެ ފީއެއް ނެގ20ުޟްވާން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެއީ ދުވާލަކަށް  ، ފުރަތަމައަށް ރިގޮސްފަގެން

 . ވޯޓް ލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ންމެންަބރު ކުރައްވާ ތާއީދު

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު: ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު:  ގެންަބރުންމެ ވިއްދެ ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންއްވި ދެ ޓްވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 : މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

  ދާއޫދު މަދުޙައްމު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ގެ ސިޓީ ކައުންސިލްރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1



 

 

 

 

 

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްޓީ ކައުސި ރާއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދު އްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

 ޢާޠިފާ ޢަލީ ފާޟިލާ ލްއަ މެންަބރުލް ންސިދާއިރާ ސިޓީ ކައު ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ތު މަޖީދާމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްޓީ ކައު ސިއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިރާދުކުޅު .5

ދެއްވާފައިންފެ   މެންަބރުން  05ކަމުން  އެހެން         ވޯޓް  ކަމަށް  ޕިޒެގް  ޒިގް  ވާތީނަ  ފިލްޓަރ  ދޫކުރާ  ޓަށް  އަށް 

 މުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މަށް ފާސްވިކަގެ ފީއެއް ނެގު ރުފިޔާ( ރ )ވިހ20ިލަކަށް ދުވާ

   03ބަރު  އެޖެންޑާ ނަން 

 ޓް އިސްލާހުކޮށް ފާސްކުރުން އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީ   03ޚިދިމަތް   •

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ޚިދުމަތް   މަޢުލޫމާތު  އިމާރާ  03ކުރީދުވަހު  ދިނުމުގަ  ކުއްޔަށް  އިނީ  ތް  ހިމެނިފަ  އިރުގަ  ހުށަހެޅި  މުއްދަތަށް   ގެދުމަސް  06ޝީޓް 

އަހަރު ދުވަހަށް ޙިދުމަތް   01ކު އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ޢާންމު ޖަލްސާގަ ފާސްކޮށްފަ  މަކަމަށް ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު، އެކަ 

ދި ކުއްޔަށް  އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު  ނަށްމުއިމާރާތް  އެގޮތަށް  ޝީޓް  މަޢުލޫމާތު  ތަން    06،  އިން  ދުވަހަށް   01މަސް  އަހަރު 

އަޅުގަނޑުަބދަލުކޮށް ފާސްކުރުމަށް  ހުށަ  ފައި  އެމި  ޭބނުންފުޅުވާ  ހަޅަނީ،  ފާސްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑު   މެންަބރުންގޮތަށް  ވޯޓްލުމަށް 

 ން. ރުސަތު ލުޅުވާލަފު

 ގޮތް ވޯޓް ދެއްވި   މެންބަރުން 

 07 ދު: ދަ  ޢަ ގެ މެންބަރުން ލަ  މް ޖު 

 06 ދަދު:ގެ ޢަމެންަބރުން ވިރުޙާޟި

 05 ދުޢަދަ  ގެމެންަބރުންއިވެރިވި  ަބއިވޯޓްގަ

 05 ޢަދަދު:  ގެންމެންަބރުދެއްވި  ށް ވޯޓްމަކަނަންފެ

 00 ދަދު  ޢަގެމެންަބރުންދެއްވި ޓް ވޯ  ށްމަކަންނަނުފެ



 

 

 

 

 

 00 ދަދުޢަ ގެމެންަބރުންވާ އްނުދެށް ވޯޓު ވަކިގޮތަކަ

 4 ދަދު ޢަވާ ންރުމަށް ޭބނުކުސްފާ

 : މެންބަރުން   އްވި ވޯޓް ދެ 

 ދު މަދު ދާއޫޙައްމުއަލްފާޟިލް  މެންަބރު އުންސިލްގެ ސިޓީ ކަރާއިއުތުރު ދާދުއްފުށީ ޅުކު .1

 هللاއަޙްމަދު ޢަްބދު އަލްފާޟިލް މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއިފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާކުޅުދުއް .2

 ދު އްމަޟްވާން މުޙަރި ލްއަލްފާޟި މެންަބރުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް  .3

 ޢަލީ  ފާޟިލާ ޢާޠިފާލްއަ މެންަބރުންސިލް  ސިޓީ ކައުދާއިރާ ދެކުނުމެދު  ފުށީކުޅުދުއް .4

 ތު މަޖީދާމިނައާ ފާޟިލާލްއަ މެންަބރު ންސިލްރާ ސިޓީ ކައުއްފުށީ މެދު އުތުރު ދާއިދުކުޅު .5

އަގުލަިބއްޔަ        ޚިދުމަތް  ރިންކުތުން  އެހެންކަމުން  ފާސްކުރެވިފައިވާ  މަޢުލޫ  03  ޝީއިމާރާތުގެ   06  ޓްމާތު 

ކު ދިނުން  އްޔަމަސްދުވަހަށް  ދު  01ށް  ދިނުމަށްއަހަރު  ކުއްޔަށް  ޝީވަހަށް  މަޢުލޫމާތު  އިސްލާހުކޮށް  ކަމުގައި  ފާސްވި  ޓް 

 ވިއެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެ

هالعالمين رب لله حمدالو

 . ނީސާ ނިމު ޖަލް   

 މުން ން ނި  ވުން އްދަލު ބަ 

 2021  ޖޫން  03  މުނީނި  ަބއްދަލުވުންކުއްލި    ނަވަ  01  ގެދައުރު  ވަނަހަތަރު  އުންސިލްގެކަޓީ  ސި  ފުށީޅުދުއްކު

 . ވެއެގަ 15:24 ގެހުދުވަ ުބދަ ވީ

 1442 ޝައްވާލް 22

 2021 ޖޫން 03 

 ޒާދު ހައިޝަމް ހަމްސަރ މުޙައްމައ.ހާަބރ އޮފި :ނީ ވަ ލިޔެފައި ޔާ  މިއް ޔައު 

 


