
 

1ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   27ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ނޮވެމްަބރ   24ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    27  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  08:56ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔަރ ކުރުމަށް ގޮތެއް  ވޯޓާރ ސޭފްޓ  ްޕލޭން އެންޑް ޝެނިޓައިޒޭޝަން، ސޭފްޓ  ްޕލޭން   3.1

 ނިންމުން. 

 ސުކޫލް ތަކުގެ ުޕރައިޒްޑޭ ގައި ޓޮްޕ އެޗ ވާރސް އަށް ދޭނެ ފައިސާގެ އިނާމުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން.  3.2

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2



 

2ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

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

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

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     27ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 27ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     27ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

ނޮވެމްބަރ    24،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ޢާހިރުރަބ ޢުލް 19ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ   07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 08:56ދުވަސް. ގަޑި  ދަ ބު،  2021

 ، 01ންޑާ އައިޓަމް އެޖެ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ . 07އަދަދު 

 ން، ސޭފްޓ  ްޕލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔަރ ކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވޯޓާރ ސޭފްޓ  ްޕލޭން އެންޑް ޝެނިޓައިޒޭޝަ

 ސުކޫލް ތަކުގެ ުޕރައިޒްޑޭ ގައި ޓޮްޕ އެޗ ވާރސް އަށް ދޭނެ ފައިސާގެ އިނާމުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން.  ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ  ަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ންަބރެއް ވާނަމައެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެ

 ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 

 

 

 



 

3ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 06 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  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

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

ދައުރުގެ    06      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   27މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުރުމަށް    ވޯޓާރ ސޭފްޓ  ޕްލޭން އެންޑް ޝެނިޓައިޒޭޝަން، ސޭފްޓ  ޕްލޭން ތައްޔާރު  •

 ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔަރ ކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 



 

4ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގޮތާއި، މި   ޕުލޭން ހަދާ ނިންމުމަށް. އެހެންކަމުން މަސައްކަތްތައް ހުރި  2ކުރޭ ފެުބރުއަރ  އަށް މި    ޒިމްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ ލާ

ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެކުކަމަށް މިކަން ފަސޭހަކަމާއި ަބލާފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފަ މި އިނ     ށްމުގެ ޓެކްނިކަލްކަމަކަ

މެންަބރުންނަށް ފުރަތަމަ   ،ަބއިވެރިވެލައްވަން  އިލާފަ މި އޮތ . މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަށްތަށް އެޖެންޑާ ކޮއެކު ވާނ . އެހެންކަމުން މި ގޮ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

ގެ 2021ނަރުދަމާ ދިނުމާއި ެބހޭ އާއްމު ޤަވައިދުގެ    އިފެނާއަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮއްލަން ޭބނުންވަނ  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ކޮންމެ   23 އޮންނަނ   މި  ކުރުން  ތައްޔާރު  ޕުލޭން  ސޭފްޓ   ސެނިޓައިސޭޝަން  އާއި  ޕުލޭން  ސޭފްޓ   ވޯޓާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކައުންސިލްއިން   ދަމާގެ ޙިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށެއްގަވެސް އެރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރު އެރަށެއްގެ  ފޯރުކޮއްދިނުމަށްޓަކާއި 

ގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ. އެހެންވ މަ ފެުބރުއަރ ގެ ކުރިން މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ވ ހާވެސް އަވަހަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔާރ ކޮއް

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ށްމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮކުރިއަށް ގެންދިއުމަކ  ވަރަށް މުހިއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބއިވެރި ވަޑަ ަބހުސްގަ  ފުޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ އަދި އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ގަންނަވަން ބޭނުންއިއިތުރު މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާގަ 

ޕްލޭން އެންޑް  ަބއިވެރިވަޑައި ގަންނަވަން ނޫންކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާގަ މި އޮތްގޮތަށް ވޯޓާރ ސޭފްޓ   ަބހުސްގަ  އިތުރު މެންަބރެއް 

ދު ކުރައްވާނަމަ އެކަމަށް ވޯޓް ދެއްވުން  ޝެނިޓައިޒޭޝަން، ސޭފްޓ  ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔަރ ކުރުމަށް ތާއި

  އެދެން. 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު



 

5ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 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  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

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

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

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

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

ވޯޓާރ ސޭފްޓ  ޕްލޭން އެންޑް ޝެނިޓައިޒޭޝަން، ސޭފްޓ  ޕްލޭން   މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    06        

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހަޔަރ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 އިނާމުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން. ސުކޫލް ތަކުގެ ޕުރައިޒްޑޭ ގައި ޓޮޕް އެޗ ވާރސް އަށް ދޭނެ ފައިސާގެ   •

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރާއްޖޭގެ ގަދަ    އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ކުރިން ނިންމާފަ  އެއ  ޓޮޕް   10ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެންވާނ   އަކަށް އަރާ ފަރާތްތަކަށް، 

ނާމެއް ދިނުމަށް ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެން ދަށުގެ އި  އެޗ ވާރސްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކައުންޓް ކުރާ ފަރާތްތައް. އެފަރާތްތަކަށް ފަސް

ނިންމ  ޓެްބލެޓެއް   ކަށް މ ގެ ކުރިން. ދެން އެފާސް ކުރުމާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނެ އިނާމަކައުންސިލްއިން ވާނ  ފާސްކޮއްފަ

 2ލިިބފަ އިނ   އޭރުގަ. ޓެްބލެޓް ނިންމާފަ އަޅުގަނޑުމެން ސްޕެސިފިކޭޝަން ހޯދާފަ ިބޑް އޯޕަން ކުރުމުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހިސާަބށް  



 

6ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

އް ިބޑުގަ ރުފިޔާ ޓެބްލެޓެއް ޖެހޭ ކަމަށް އެއްިބޑު މި އިނ ، އެއ  ުބރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނ . ދެން އަނެ 10598.94 ިބޑެއް. އެއްިބޑުގަ 

މާ ޮބޑުތަނުންވެސް  ވުރެން    ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެނިންމި އަދަދަށްޓް ޕްރަވެޓް ލިމިޓެޑް. މި ދެ ބިޑްލްވެންރުފިޔާ، އެއ  ސޯ  7985.00

ރުފިޔާ އަކަށް ޓެްބލެޓެއް ނުލިޭބ. އެހެންކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން މި ޭބނުންވަނ  އެޓެްބލެޓުގެ   5000.00މަތި. އެއ   

ވަރެއްތޯ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް އަޅުގަނޑުމެން ޓޮޕް އެޗ ވާރސް އަގު ަބދަލުގައި ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން ފެނޭތޯ އަދި ދެނ  ކިހާ  

ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއްދޭން އެވަނ  ނިންމާފަ. އެހެންކަމުން މިހާރު މި އޮތް ވަގުތުގަ ދެން އިތުރު ިބޑްތަކަކަށް ގޮސްގެން 

ޕެސިފިކޭޝަން ދަށްކޮށްގެން  ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ އިނާމެއް ކޮންމެ ގޮތެއްވިސް ނުލިޭބނެ. އެއ  ޓެްބލެޓްވެސް ވަރަށް ސްއަޅުގަނޑުމެން

އިޢުލާން ކޮއްގެން ފަހަރުގަ ލިިބދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޒަމާނުގަ ދޭން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ނުވެދާނެ. އެހެންކަމުން މި ގޮތަށް 

 ތ .  އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ބައިވެރިވެލައްވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.ފަ މިއޮށްއެޖެންޑާ ކޮ

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ގިނަ   5000.00ޗ ވާރސްއަށް ދޭން ނިމްމާފަ ވާނ   އެ  ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޓޮޕް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ރޭންޖުން   ފެންނަނ  އެ  ށްއިނާމެއް ދޭން ނިންމާފަ އިންނާނ . އެހެންވ މަ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭ އިރުވެސް އަޅުގަނޑުމެނަ  ށްނުވާގޮތަ

އެޗ ވާރސް އަށް ދިނުމަށް.   ރުފިޔާ ފައިސާގެ އިނާމެއް ޓޮޕް  4500.00ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އްކެވި ވާހަކަފުޅު ދެ   ރިޔާސަތުން 

ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަނަން މި   އެއްކޮން އަދި ހަމަ އެއް  އާއި    ވެސް ޭބނުންވާނޭތ މި އެޖެންޑާ އަށް އިތުރު މެންަބރުންގު ޙިޔާލު

 އި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކަ

 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  



 

7ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ފައިސާ ދިނުމަކ  އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތާއ ދު ގެ ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޓޮޕް އެޗިވާރސް 

. ވުރެން އެކްސ ޑް ވާގޮތަށް މި ޕްރޮޕޯސަލްވެސް ލިިބފަ މި ވަނ ށް  ފަ އިން ަބޖެޓަށވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮކުރާ ކަމެއް. ދެން މި  

   ރުފިޔާއަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 4500.00އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތާއ ދު ކުރަން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލް 

ޓޮޕް އެޗ ވާރސްއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިނާމެއް ދިނުމަކ  ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ލަން ބޭނުން  ށްފާހަގަ ކޮޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ކޮށްގެން އެ އަދަދަށް ށްފަދައިން ޓެްބލެޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދަ  ވިއެކުދިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަކ  މުހިއްމު ކަމެއް. މޭޔަރ ވެސް ވިދާޅު

 އަދަދު ކަމުދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  އޮތް އަދަދު ޅުއްވާފައިހުށައަނޫން ކަމަށް. ދެން ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ތެއްފެއްތުމަކ  އެންމެ ރަގަޅު ގޮ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާ ހުޅުވާލެވުނު  މި  ަބހުސްއަށް  މޭޔަރ  ގެ  ޑެޕިއުޓ   އެއ   ހުށަހެޅިފަ،  ހުށައެޅުމެއް  އެންމެ  އިނ   މި  ފުރުސަތުގައިވެސް  ދެ 

އްމަދު ޙަރުފިޔާ ފައިސާގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން އެކުދިންނަށް ދިނުން. ކައުންސިލް މެންަބރ މު  4500.00ހުށަހަޅުއްވާފައިން  

އައިފަ ފާވެސް މި ވަނ  މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. ދެން އިތުރު ހުށައެޅުމެއްވެސް  ޠިލް މެންަބރ ޢާދާއޫދުވެސް އަދި ކައުންސި

ޓޮޕް އެޗ ވާރސްއަށް    އި،ރައިޒްޑޭގަނެތުމުން އިތުރަށް ަބހުސް ކުރުމެއްނެތި މި ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް އެހެންކަމުން ސްކޫލްތަކުގެ ޕު

ރުފިޔާ އަދި ކައުންސިލް މެންަބރ   4500.00  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށަހަޅުއްވާ   ސާގެ އިނާމެއްގެ އަދަދެއްގެ ގޮތުގައަޅުގަނޑުމެން ދޭނެ ފައި

 ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ދާއޫދު ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާ މި އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށްމުޙައްމަދު 

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



 

8ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 

 06 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

 ޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސި .6

ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް   4500.00އަށް   ސުކޫލް ތަކުގެ ޕުރައިޒްޑޭ ގައި ޓޮޕް އެޗ ވާރސް  ވޯޓުން  މެންަބރުންގެ  06  

 .ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 އްދަލ ވ ން ނިންމ ން ބަ 

ވ     2021  ނޮވެމްަބރ  24ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  27ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:08ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ރަބ ޢުލްޢާހިރު 19

 2021 ނޮވެމްަބރ 24

 ޢަލ هللا ނަސްރުކައުންސިލް އޮފިސަރ އެސޯސިއޭޓް   ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 


