
 

1ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   29ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ   ވ   2021  ޑިސެމްަބރ  01ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    29  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  13:09ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  26ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  27ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

ިބމާއިމެދު ގޮތެއް    ފުރާފުރިހަމަ ތަޢުލ މ  ނިޒާމް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައި އޮތް  3.3

 ނިންމުން. 

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފ ޛުކޮށްދިނުމަށް  ކުޅުދުއްފުށ     ހދ  3.4

ޢުވާ ކުރާ  ޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަ  B12C/2020/150ކޯޓުގެ ނަންަބރ  އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް  

ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   ހަޘިއްޔަތުން  އިދާރާފަރާތުގެ  ކޯޓަށް  ކައުންސިލް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ގެ 

 ޖަވާުބދާރ ވާނެ، ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން. 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 



 

2ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 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

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     29ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 29ކުޅުދުއްފުށި 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 

  ޑިސެމްބަރ   01،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޢާހިރުރަބ ޢުލް   26ދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަ

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

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

އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންޢާންމު ވަނަ  26ނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަ

ންޑާ  އެޖެ  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު  ވަނަ    26ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 02

ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައި އޮތް ިބމާއިމެދު ފުރާފުރިހަމަ ތަޢުލ މ  ނިޒާމް    ، 03އައިޓަމް  

ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ކުޅުދުއްފުށ     ހދ  ، 04ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ  ގޮތެއް ނިންމުން. ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

 B12C/2020/150ކޯޓުގެ ނަންަބރ  ފައިވާ ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހުށަހަޅައިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފ ޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި



 

3ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކައުންސިލް އިދާރާޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

 ކަނޑައެޅުންކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަވާުބދާރ ވާނެ، ފަރާތެއް 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ ަބ .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .3

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

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

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

ދައުރުގެ    06      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   29މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 



 

4ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    26ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   26 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

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

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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



 

5ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

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

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

ދައުރު    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    26ގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   06ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    27ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   27 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

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

 06 ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި 

 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: 



 

6ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 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  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ       ހަތަރުވަނަ  ޔައުމިއްޔާ    27ކައުންސިލްގެ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   06ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

އެދިފައި އޮތް  ފުރާފުރިހަމަ ތަޢުލ މ  ނިޒާމް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލަށް އިތުރުކުރަން   •

 ބިމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ނިޒާމް   ތަޢުލ މ   ފުރާފުރިހަމަ  ސަރަޙައްދެއްގައި  ފަސް  ސަރުކާރުން  ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ 

ތަރައްޤ ކުރުމަށް މިވަނ  ނިންމާފައި. މިގޮތުގެ މަތިން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގެ ޢަފ ފުއްދ ން   5ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ   ސްކޫލެއް 

މި ޕްރޮޖެކްޓައި   އިގެ ދަތިކަމުންލްގެ ޖާގަސްކޫސްކޫލް. އެހެން ކަމުން މިހާރު    1ސްކޫލްގެ ތެރެއިން    2ތަމަ ފަށާ  ސްކޫލަކ  ފުރަ

 ފ ފުއްދ ން ޢަގުޅިގެން އަންނަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތައް އިތުރުކުރުމަށް ޭބނުންވާތ އާއިވެސް އެއްކޮށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ އިން އަދި  

. ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްގެ ދެކުނުން ދެވެން އޮތް ޖާގައެއް ދިނުމަށް. އެ ސަަބަބށްޓަކައި މިއަދު މި ވަނ މިއި  އެދިފަ  ސްކޫލުންވެސް  

ސާރވޭވެސް    ތަނުގެ   ކުރެވިފައި މި އޮތ  މި މައްސަލަ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންވަނ  މުނިސިޕަލް ސެކްޝަންވެސް ފޮނުވައިގެންއެޖެންޑާ

 ގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި އޮތް ފެންގަނޑެއްވެސް އޮތްތަނަކަށްވުމާއި އެއްކޮށް އެޭބފުޅުން ސާރވޭކޮށް ކުރުވާފަ. މި ސަރަޙައްދަކ  ތިމާވެށ ގެ

އެ ސްކޫލް   . އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އެ އިން މަގު ން އޮތ ދެވެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ފޫޓޭ އިތުރަށް  25ެބލި އިރު ފާހަގަކޮށްފައިވަނ   

ވަޅުލެ މިހާރު  މަގުގަ  ދެން  މިކަންކަން ތެރެއަށްވާނ .  ދިނުމާއި  ަބދަލު  ތަކެތި  އެމް.ޑަުބލިއު.އެސް.ސ ގެ  ނަރުދަމާއާއި  ހުރި  ވިފައި 
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އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ   އާއި އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސ އާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާގޮތަށް.އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރ 

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެލައްވަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން. 

 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ. ިބލްޑް   ޝުކުރިއްޔާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ހާއްސަކޮށް  މިކަހަލަ  ހަމަ،  ޭބނުންވަނ   ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުހަމަ 

މިގޮތަށް ހާއްސަކޮށް ޕްލޭން ކުރެވެމުންދާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ވަރަށް ދުރަށް ވިސްނަން.    ކުރެވެމުންދާއިރުގަ، މިކަހަލަ ކަންކަން

ނުކުރާކަން  ަބއިވެރި  ކައުންސިލް  ނެގުމުގަ،  ޑެޒިޝަންތައް  އެ  ކުރުމުގަ  ކަންތައްތައް  ކުރާ  މިރަށުގަ  މިނިސްޓްރ އިން  އެޑިކޭޝަން 

ކ ، ހާއްސަކޮށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިބލްޑްކުރަން ަބލާއިރުގައި، ސްކޫލްގައި ޖާގަނެތް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. މިފަދަ ކަންކަމަ

އިރުގަ، އެ ޑެޒިޝަން ނެގުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކޮށްލާފައި، މި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅ  

ފާހަގަކޮށްލާނަން ސްކޫލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން   ހަމަވެންޖެހޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުކޮންތަނެއްތޯ، މ ގެ ކުރިޔަށް އަސްލު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެ

އަޅުގަނޑުމެ އިތުރުކުރަން  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގައި. ިބމެއް  މި  އެޮތް  އެަބ  ސްކޫލެއް  ދެ  ހުރި  ިބން  ހަމަ  ކުރާއިރުގައި  މަޝްވަރާ  ން 

 ޖަލާލުއްދ ން ސްކޫލަކ  ހަމަ ިބންޮބޑު ސްކޫލެއް. އޭ.އ .ސ  ގައިވެސް އަދި ޖާގަ އެަބއޮތް. އޭ.އ .ސ އަކ  ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ 

އުކާލެވިފައި އޮތްތަނެއް. އެ ހުރި އިމާރާތްތަކަކ  ތަޅާ ތަރުތ ުބކުރަން ޖެހޭ އޮތްތަނެއް. އެހެން ހަމަ ވަރަށް ތަރުތ ެބއްނެތި އިމާރާތްތައް 

ކަމުން މިހެން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ތަރުތ ުބ ކުރެވިދާނެ ސްކޫލެއް އޭ.އ .ސ އަކ . އެހެންވ މަ މިހެން ހުންނަ 

މި ރަށް ނޭނގޭ ަބޔަކު، ގޯތި ރުގައި ތިިބ ަބޔަކަށް މާ ރ ތިކޮށް އެނގޭނެކަންކަމެއް ނޫން.  ކަންކަމަކ  ރަށުގައި ނެތް ަބޔަކަށް، މާ ދު

އަންނަނ .  މި  މައްސަލަތަކެއްހެން  ދިމާވާ  ނަގަންވ މާ  ޑެޒިޝަންތައް  މިކަހަލަ  ަބޔަކު  ނޭނގޭ  އެއްޗެހި  މިނާއި  ޮބޑު  ހުރި  ތަކުގައި 

ހެން ނަމަވެސް މި ވަސ ލަތް ޤާއިމްކުރަން ވެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ހަޤ ގަތަށް ބަލަންޏާ ޖާގަ ދެވެން އޮތްތަނެއް ނޫން. އެ

ން ވަނ  ޖާގަދޭން މަޖުޫބރުވެފަ. އެހެން ވ މަ މިއެއް ނޫނޭ މި މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅަކ . މ ގެ ކުރިޔަށް އަސްލު މި މަޝްވަރާކުރެވެ

ސިލާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން. އެހެން ވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޖެހޭ. އެއ  މިކަހަލަ ނިންމުންތައް ނިންމަން ޖެހެނ  ކައުން

މިއަކ  މިހާރު، މިސްޓޭޖްގަ ކުރަން ޖެހޭކަމެއް. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެނޭ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އިތުރަށް އެހެން ނަމަވެސް  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ގައި ޤާއިމްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަން. އެ ސްކޫލަށް ޖާގަ ދ ގެން ނަމަވެސް، މިކަން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޢަްބދު އަޙްމަދު  އިނ   މި  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުސަތަކަށް  ފުރުސަތުގައި  އަޅުގަނޑު އެކަނި.  هللا ފުރަތަމަ  އެއްފުރުސަތު  ހަމަ  އަދި 

މެންަބރުން ޭބނުންވާކަމުގައި ވާނަމަ. އެހެން ކަމުން ބޭނުން ފުޅުވާ   ަބއިވެރިވެވަޑައި ގަތުމަށްހުޅުވާލަނަން މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ  

 މެންަބރެއް އިން ކަމަށް ވާނަމަ އިޝާރާތްކޮށްލަދިނުން އެދެން.  

ވޯޓަކަށް އަޅުގަނދު  ދެން  ޭބނުންފުޅުނޫންނަމަ  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން  ބަހުސްގައި  މެންަބރެއް  އެއްވެސް  އަހަނ .  އިތުރު  މި   

ފޫޓް ކަމަށް އިނ . އެހެން   25ފޫޓް، ސާރވޭ ޓ މުން އެ ފާހަގަކުރި ޗަކަގަނޑަށް ނުގޮސް    25ޢަފ ފުއްފ ންގެ ދެކުނުން އެ އޮތް ިބމުން  

 ފޫޓް ޢަފ ފުއްދ ން ސްކޫލްގެ އިމަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   25ކަމުން އެ 

  ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންަބރުން

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 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

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ   .3

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

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

 އްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދު .6



 

9ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

 އިތުރުކުރުމަށް އިމަށް  ސްކޫލްގެ  ފޫޓް  25  ފަރާތުން  ދެކުނު  ސްކޫލްގެ  ޢަފ ފުއްދ ން   އަޤްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ           

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށް

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޙުކުމް  ކުޅުދުއްފުށ     ހދ  •

 B12C/2020/150ކޯޓުގެ ނަންބަރ  ތަންފ ޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް  

ގެ ފަރާތުން  ކައުންސިލް އިދާރާ   ޤަޞިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަވާބުދާރ ވާނެ، ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 މި މައްސަލައިގެ ކުޑަ ތަފުސ ލެއް ދިނުމަށް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިސްމާއިލް އަރިހުން އެދެން.  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިސްމާއިލް އިބްރާހ މް  

މެނަށް އިމާރާތުގެ ކުލި ނުދައްކާތ ވ މަ އިމާރާތް ކައުންސިލުން  މި މައްސަލައަކ  ކުރ ގެ ޚިދުމަތް އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން އަޅުގަނޑު

އޭތުގަ ވަކި ކުރ . ވަކި ކުރި އިރުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކުލި ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަަބުބން އެ 

ންދާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު މިއ . އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައިގެ ކޯޓުން މި މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެމައްސަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓަށް ދިޔައ .  

 ޚުލާސާއެއް ދަންނަވާލާނަން. 

ވަނަ ދައުވާ ނަންަބރު:   2ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމާއި އެއްގޮތަށް ސާިބތު ދަރަނި ހުށައެޅުނު    B12C/2011/236ކުޅުދުއްފުށ  ކޯޓް ނަންަބރު:  

78/B12C/2012     ެއެއްގޮތަށްވެސް  ޤަޟިއްޔާގ ދަރަނ ގެ  ހުކުމާއި  ނުދާތ ވެސިާބތު  ދައްކަމުން  ހުކުމާއި ފައިސާ  ފައިސާ  މި   ،

ނަމަ، ރަހުނު ނުހިމެނޭ ސާިބތު ދަރަނ ގެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ޤާވާއިދުގެ އެއްގޮތަށް ދެއްކުމަށް ދައުވާ ލިޭބ ޖަޢުފަރު ޢަލ  އިއުތިރާޒު ކުރާ

ޢަލ   ޖަޢުފަރު  ވަގުތު  ކުޅުދުއްފުށ   ހދ  ފާރާތުން  ދައުލަތުގެ  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް  ފިޔަވަޅު  ފަދައިން  ތިރ ގައިވާ  މާއްދާގެ  ދެވަނަ 

(A048505 (  ުމަށް ެބލި އިރު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމުގައިވާގެ ކޮށްފައި މިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެން ހުކުމް ތަންފ ޒުކުރ  

ރުފިޔާ އުނި ކުރުމަށް ފަހު   8000ގެ ތެރެއިން ޖަޢުފަރު ޢަލ  ކޯޓަށް ދެއްކި ފައިސާގެ    122962.50ސާިބތު ދަރަނ ގެ ފައިސާ  



 

10ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 

ރުފިޔާއަށް ވުރު   7000ދ  މަހަކު  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މ ލާ   2018ޖޫން    10ދައްކާ ޚަލާސް ކުރެވެންދެން    114962.50

ރެ މަދު ނޫން އަދަދަކުން އެފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި މަހަކު މިއަށްވުރެ ގިނައިން ދެއްކެން އޮތްނަމަ މަހަކު މި އަށް ވު

އި ވާތ ވެ، އެގޮތް ދައުލަތުން ގިނައިންވެސް ދައްކަމުން ގެންދިއުމަށް ގަސްތު ކުރާކަމަށް ުބނެ ދައުވާ ލިޭބ ޖަޢުފަރު ޢަލ  ަބޔާން ދ ފަ

ކައުންސިލަށް ލިިބދ  ޚަލާސް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ޤަބޫލުކޮށްފައި ވުމުން، އިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާ  

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކުން މި ކޯޓަށް،   7000މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މ ލާދ  މަހަކު މަދުވެގެން    16ގިނަވެގެން  

 ކޮށްފައިވާކަން.   ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ހދ ކުޅުދުއްފުށ  ވަގުތު ޖަޢުފަރު ޢަލ  އަށް ހުކުމް

މިއ . މިއާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތ ވެ ހުކުމް ތަމްފ ޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅައިގެން އުޅޭ ޤަޟިއްޔާއެއް  

ވެ ދެންނެވުނު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ފުރުސަތު ދެވިއްޖެ. މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން އެދިފައި އޮންނާނ  އިސް

ގައި ހުކުމް ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތަށް އެ ފައިސާ ހޯދަން. ވާހަކައަކ  އިތުރަށް ލުއިދޭ ގޮތަކަށް ނޫންނޭ އޮތ . ޖަޢުފަރު ޢަލ  ޤަޟިއްޔާ

ޅުގަނޑުމެނަށް އެންމެފަހުން އޮތް ޝަރ އަތުގެ މަޖިލ ހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތ  އިތުރު ލުޔަކަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައި އޮންނާނ  އަ

ފެނި  ދެއްވަން  ލުޔެއް  ނިންމަވާލެއްވ .  އެދުވަހު  އެގޮތަށް  އޭ.  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ކައުންސިލުގައި  ދެވޭނ   ލުޔެއް  އިތުރު 

 ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ވ ހާ އަވަހަކަށް އެންގުމަށް.  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަ އަހަރު ކުރ ގެ   9ޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިގެން މިދިޔައ  މިއ  ގާތްގަނޑަކަށް މިއ   ޝުކުރިއްޔާ އިސްމާއ ލް. އެހެން ކަމުން މިހާރު 

ވަނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނ  އަޅުގަނޑުމެން އެ ފައިސާ އަނުބރާ ހޯދަން.   4ކ .  މި މައްސަލައަ  ،މައްސަލައެއް

ޅާ މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި ވަނ  މި މައްސަލާގައި ކޯޓުގައި ޖަވުާބދާރ ވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް. އެގޮތުން ރިޔާސަތުން ކަނޑައަ

ޒެކެޓިވް އިސްމާއ ލް އިްބރާހ މް. އެއ  މި މައްސަލާގައިވެސް އަދި ހަމަ ކައުންސިލްގެ ގިނަ ނަމަކ  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގް

ކަމަށް ވާތ ވެ. މި އެޖެންޑާގައި  ކުރަމުންދާ ފަރާތަކ  އިސްމާއ ލް  މައްސަލަތަކެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ތަމްސ ލް 

އެހެން ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ ރިޔާސަތުން ހުށައެޅުއްވި ނަމަ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން.  އިތުރު ނަމެއް ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ހުރި

ނަމަށް ތާއ ދު ޭބނުންވަނ . ކައުންސިލު މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ  މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފައި. އެހެން ކަމުން އިތުރު ފުރުސަތަކަށްވެސް 

ހުށައަޅާފައި ނަމެއްވެސް  އިތުރު  ނެތުމުން،  މި   އެދިފައި  އިްބރާހ މް  އިސްމާއ ލް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  ނެތުމުން 

 ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   މައްސަލާގައި ސިޓ  ކައުންސިލުން ޖަވާުބދާރ ވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް
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 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޢަދަދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  

 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

 06 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .7

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .8

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .9

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .10

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .11

 ޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސި .12

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އިސްމާއ ލް އިްބރާހ މް މި މައްސަލާގައި   އަޤްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ހުރިހާ           

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ފެންނަކަމަށްސިޓ  ކައުންސިލުން ޖަވާުބދާރ ވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް 
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هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 އްދަލ ވ ން ނިންމ ން ބަ 

ވ     2021  ޑިސެމްަބރ  01ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  29ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:28ުބދަ ދުވަހުގެ 
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 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


