c
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުޅުދުއްފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  39ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ

ބދަ
ބރުއަރ  2022ވ ު
ބއްދަލުވުން  09ފެ ް
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  39ވަނަ ޢާންމު ަ
ބއްވުނެވެ.
ދުވަހުގެ  09:08ގައި ތިލަދުންމަތ ދެކުނުބުރ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
 3.1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  38ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 3.2ޓެކާސް މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށް ބަދަލުވެފައިވާތވެ އިތުރަށް އަރާ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
 3.3ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފ ނަގަން ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 3.4ސްކޫލްތަކުގެ ޕ.ޓ.އޭއަށް ގްރާންޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.

ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ:
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުނުވާ މެން ަ

00
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ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުން
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބލެހެއްޓެވ
ބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ެ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  39ވަނަ ޢާންމު ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް.

ބައްދަލވމގެ ފެށން
ބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  39ވަނަ ޢާންމު ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ِبسم هللا الر حمن الر حيم  ،الحمد هللا والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن واله.
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  38ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ
ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް ،މިއަދަކ ހިޖުރ ސަނަތުން  08ރަޖަބު ، 1443މލާދ ސަނަތުން  09ފެބްރުއަރ ، 2022
ބުދަ ދުވަސް .ގަޑި  ،10:50ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ، 07ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ މެންބަރުންގެ އަދަދު .07
އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން ،ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ؛ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،01ކުޅުދުއްފުށ
ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  38ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،02ޓެކާސް
މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށް ބަދަލުވެފައިވާތވެ އިތުރަށް އަރާ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،03ކުޅުދުއްފުށ
ސިޓ ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފ ނަގަން ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް
 ،04ސްކޫލްތަކުގެ ޕ.ޓ.އޭއަށް ގްރާންޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.
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އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .ބަދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ
އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން،

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  39ވަނަ ޢާންމު
ހުރިހާ މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ަ
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އެޖެންޑާ ނަންބަރު 01
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  38ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ،
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ މިހާރު އމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިހާ މެން ަ
 38ވަނަ ޢާންމު ަ
ބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން .އުނި އިތުރެއް
ބނުންވާ މެން ަ
ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭ
ބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބރެއް ނެތް ނަމަ ،ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭ
ބނުންވާ މެން ަ
ގެންނަން ޭ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
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ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންގެ ވޯޓުން
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހާ މެން ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  38ވަނަ ޢާންމު ަ
ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 02
• ޓެކާސް މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށް ބަދަލުވެފައިވާތވެ އިތުރަށް އަރާ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރާތެއް .އެހެން ނަމަވެސް
ބރާތަކ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށގަ ހޯސްޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް މު ާ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މި މު ާ
ބން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން
ބ ު
ބރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް .އޭގެ ސަ ަ
އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ފަހުން ނިންމ ނޮޅިވަރަމްފަރުގަ މު ާ
ބއިވެރިވުމުގެ ފވެސް
ބޖެޓުކަމަށްވާ  8000ރުފިޔާ މިހާރު ،ޓްރެވެލިންނާއި އެއްކޮށް ،އަދި އޭގެ އިތުރުން މިހާރު ަ
ފާސްކޮށްފަ އޮތް ަ
ބރު
ބރާތުގެ މި ު
ބތަކުން މި މު ާ
ދައްކަން ޖެހޭތ އިތުރަށް ޚަރަދު އަރާތ އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާ ހިސާ ު
ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާކޮށްފަ މިއިން އަދަދަކ  13500ރުފިޔާ.

ބހުސް ކުރުމަށް
އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގައި ަ

ބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.
ބނުން މެން ަ
ބއިވެރިވާން ޭ
ބހުސްގައި ަ
އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންަ .

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދައޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބދަލުވެފައިވާތ އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް މި
ބރާތުގެ ހޯސްޓް އައިލެންޑް ަ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .މޭޔަރވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މި މު ާ
ބޖެޓު
ބޖެޓަކަށް  13500ރުފިޔާ އިންކަމަށް ވިޔަސް ،އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަނ މި ަ
ބރާތުގަ އިތުރަށް އަރާނެ ަ
އޮތ ކުރަން ޖެހިފަ .މި މު ާ
 20000ރުފިޔާއަށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ
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ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރު
ބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވ ކައުންސިލް މެން ަ
ޝުކުރިއްޔާ މުޙައްމަދު ދާއޫދު .މި އެޖެންޑާގަ ަ
ބނުންވާނެ .އެހެން ވމަ އަދި އިތުރު ފުރުސަތެއް
މުޙައްމަދު އެކަނި .އަދި ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާފަވެސް .އަދި އަޅުގަނޑު ތާއދުވެސް ޭ
ބހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލަން ގަސްތުކުރަން.
ަ

ދެވަނަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަކޮށްފަ
ބރު މުޙާއްމަދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅުގަ  13500ރުފިޔާ ަ
ކައުންސިލް މެން ަ
ބޖަޓަށް އަޅުގަނޑުމެން މުޙައްމަދު އެ ހުށައަޅުއްވާފަ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ ،އިތުރަށް އަރާ
އިން ކަމަށް ވިޔަސް އެ ަ
އިތުރު

ބލުކުރެވޭ .އެހެންކަމުން
މިސެލޭނިއަސް ކޯސްޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން އޭގެތެރެއިން ކަވާކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަ ޫ

އަޅުގަނޑު މުޙައްމަދުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއދުކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބނުންވަނ  13500ރުފިޔާއަކ އެއ ހަމަ ޔަގނަށް ހަމަ ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފަ ހުރި
އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ޚަރަދުތަކެއް .ދެން އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވ އޭގަ ނުހިމެނޭކަން ނޮޅިވަރަމްފަރަށް ގޮސް އެއްގަމު ޓްރާންސްޕޯޓާއި އަދިވެސް
ބޖެޓެއް އޭގެ އިތުރަށް ޖަހާލުމަކ ފެންނަކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަން.
ބއެއް ކަހަލަ ކަންކަން ހުންނާނެ .ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ަ
މިހެން ހުންނަ ަ
ޝުކުރިއްޔާ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބފަ މި އިނ .އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު މިހާރު އިން
ބހުސްގެ  2ފުރުސަތުވެސް ނިންމުން އިރު އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ލި ި
މިހާރު ަ
ބޖެޓު  20000ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.
ަ
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މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބރުންގެ އަގްލަ ި
ބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުރިހާ މެން ަ
 20000ރުފިޔާގެ ަ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 03
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފ ނަގަން ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން.
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ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ފތަކާއި ޖޫރިމަނާތައް
ބއިން ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާފަ މުނިސިޕަލް އަދި އެޑްމިން ސެކްޝަންއިން ދެވޭ ަ
މިހާރު އެ ަ
ހިމެނޭ ގޮތަށް .އަޅުގަނޑު ހިއްސާކޮށްލަ ދޭނަން.

ގ ފ އަދި ޖޫރިމަނާ
ވ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކު ެ
މުނިސިޕަލް ސެކްޝަނުން ދެ ޭ
މިހާރު ނެގޭ
#

1

2

3

ޚިދުމަތް
އުފަންދުވަހުގެ

އަދަދު ފ/

ނެގުމަށް ހުށަހަލަ

ޖޫރިމަނާ އަދަދު

އަދަދު
30

ސެޓްފިކެޓް

ހެއްދުމަށް

ހަވާލާދޭ ޤަވާއިދު /އުޞޫލު
ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

އުފަންދުވަހުގެ

30

ރަޖިސްޓ

ހެއްދުމަށް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ސެޓްފިކެޓް

އުފަންދުވަހުގެ

10

250

ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުން

ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 7/92އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރ
ކުރުމާއި

އުފަންދުވަހުގެ

ރަޖިސްޓަރ

ހެއްދުމާއި،

މަރުވާމހުންގެ މަރުސާބިތުކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 13
ވަނަމާއްދާ

4

މުއްދަތުގައި

ފޫޅުމާ

ފޯމު

ހުށަނޭޅުމުން

ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 7/92އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރ

 07ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ފަހު

ކުރުމާއި

އިތުރުވާ ކޮންމެ

މަރުވާމހުންގެ މަރުސާބިތުކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 7

ދުވަހަކަށް  1ރުފިޔާ

5

6

7

ރަށްވެހިންގެ

ރަޖިސްޓަރ

ނެތް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
50

އަލަށް ހެއްދުމަށް
ރަށްވެހިންގެ

ރަޖިސްޓަރ

ރަޖިސްޓަރ

ގެއްލިގެން ހެއްދުމަށް
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ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ނެތް

20

އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް
ރަށްވެހިންގެ

އުފަންދުވަހުގެ

ރަޖިސްޓަރ

ހެއްދުމާއި،

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ނެތް

250

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

8

90

ދުވަހުގެ

ރައްވެއްސެއްގެ

ތެރޭގައި

ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 46/78ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ

100

ރަށްވެއްސަކަށް ވުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ( 6ށ)

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރ ނުކުރުމުން
9

10

11

12

13

14

15

ނަންބަދަލު ކުރުން 10

1200

ރަނގަޅު

އަހަރުން މަތި
ނަންބަދަލުކުރުމަށް 10

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ނެތް

500

އަހަރުން ދަށުގެ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ގޯތި ރަޖިސްޓަރ ހެދުމަށް

ނެތް

50

ޢިމާރާތާއި ގޯތގެ

ނެތް

100

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ރަޖިސްޓަރ ހެދުމަށް
ޢިމާރާތާއި ގޯތގެ

އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)
ނެތް

80

ރަޖިސްޓަރ އާކުރުމަށް
ގޯތި ރަޖިސްޓަރ ގެއްލިގެން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

100

250

އަލުން ހެއްދުމަށް
އިންފާރާ ގުޅޭ އެކި އެކި

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ނެތް

ހުއްދަތައް

ޕލިކޭޝަން ފ
އެ ް
އެއްގެ ގޮތުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

-/20
16

17

 1ބުރި އަށް

ނެތް

އަކަމޓަރަކަށް /2ރ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް
 1ބުރި އަށް ވުރެ އުސްކޮށް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ނެތް

އަކަމޓަރަކަށް /5ރ

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ބެހޭ އިދާރ ޤަވާއިދު

ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކުރެހިން
ފާސްކުރުމަށް

18

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯ

ނެތް

200

ޖެހި ވަގުތ ލިޔުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ހެއްދުމަށް
19

ރަށުން ބޭރު މހުން
ރަށުގައު ދިރިއުޅޭކަމުގެ
ލިޔުން ހެއްދުމަށް
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ނެތް

150

ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

ގ ފ އަދި ޖޫރިމަނާ
ވ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކު ެ
އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ދެ ޭ
ޚިދުމަތް

#

ޖޫރިމަނާ

ނެގުމަށް

އަދަދު

ހުށަހަޅާ އަދަދު

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސވަރދިނަސް

250/-

 01ސެޓްފިކެޓް
02
03
03

ސެޓްފިކެޓް އޮފް ސވާރދިނަސް
ފަސިންޖަރުން އުފުލުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ބަރު މަރުކާއާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް
ނުރައްކާތެރި މުދާ އަދި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ މުދާ

 04އުފުލުމާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް
05
06
07
08

ޕރިވެންޝަން ސެޓްފިކެޓް
ޕލިއުޝަން އެންޑް ް
އޮއިލް ޮ

ހަވާލާދޭ ޤަވާއިދު /އުޞޫލު

މުއްދަތު
ހަމަވެއްޖެނަމަ
ކޮންމެ
ސެޓްފިކެޓަކަށް

250/250/250/-

ނެގޭނެ

ސްވޭޖް ސެޓްފިކެޓް

ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ

1000/ޖޫރިމަނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ

250/250/-

ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު2015-R- :
229

250/-

ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ސާރވޭ ކުރުމުގެ ފ

-

150/-

ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން

-

100/-

-

250/-

ވެހިކަލް ގަރާޖު ހެދުމުގެ ހުއްދަ

-

350/-

އެމްކިއު އަށް ލިޔުން ފޮނުވާ ދިނުން

-

50/-

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް
ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ސާރވޭކޮށް
 09ދޫކުރާ ލިޔުން

އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ
ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު2016/R-6:
ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން

10

ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)
ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން

11
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ކުރެވޭނެ (އެލް.ޖ.ޢޭ ގެ
އިޢުތިރާޛެއް ނެތް ނަމަ)

މތގަ މި ހުރ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރއިން މިހާރުވެސް ނަގަމުންދާ ފތަކެއް .މިއ މިހާރު ޕުރޮޕޯޒްކޮށްފަ ހުރި އަގުތަކާއި މިހާރު
ބލާލުމަކވެސް
ބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނެގޭ ފތަކާއި ހުރިގޮތަކ .އަދި އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ަ
މިތަނުން ަ
ބހުސްގަ
ބހުސްއަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލާނަންަ .
ހަމަ ގޯހެއް ނޫން ،ފތައް އެހެން ތަންތާ ނަގަނ .އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގެ ަ
ބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.
ބނުން މެން ަ
ބއިވެރިވާން ޭ
ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބނުންވަނ މި ކައުންސިލު ވާނެ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ މތގަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބލާފަ މުވައްޒަފުންވެސް އަދި ވަސލަތްތައްވެސް ވަރަށް މަދު
ދާންޖެހޭ ކައުންސިލަކަށް .އަދި އެހެންމެ ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ަ
ބއެއް މަސައްކަތްތައް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލާފަ ހުންނަން ޖެހޭ
ކައުންސިލަކަށް .އެހެން ކަމުން އެ ކުރަންޖެހޭ ަ
ބލިކޭޓްވަމުންދާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކ
ބލިކޭޓްވޭ .މިހެން ޑު ް
ބއެއް މަސައްކަތްތައް ޑު ް
ބ ަ
ބލާފަ އެ ަ
މިންވަރާއި މި ކަންކަމަށް ަ
ބލިކޭޓް
ބއިވަރު ވަގުތު އެކަންކަމަށް ކުރަން ޖެހޭކަންކަން .އެހެންވމަ މިގޮތަށް ހުރިކަންކަމުގަ ޑު ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ އެތައް ަ
ބލު ކުރަނ މިހެން ހުންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ފއެއް ނެގެންޖެހޭކަމަށް.
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުމާއި އެއްކޮށް ޤަ ޫ
ބއިވަރު ވަސލަތްތަކެއް ޚަރަދުވެސް ހަމަ ހިނގާކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ހުންނަނ.
އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ވަގުތުގެ އިތުރުން އެތައް ަ
ޚަރަދުވެސް ކަވާކުރެވޭވަރުގެ ފއެއް ނެގުމަކ މުހިންމުކަމެއް .މޭޔަރވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތަކަށް
ބއްޓަން ކުރަން ޖެހޭކަމަށް.
ބޑުވެގެންނުދާނެ ފއަކަށް ވެގެންދާނެގޮތަކަށް މިކަން ަ
ފނަގާއިރުގަ އެ ފއަކވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެހާ ޮ
އެހެންވމަ އެހެން ކައުންސިލްތަކުންވެސް މިކަންކަން ކުރަމުންދާ ރޭޓްތައް އަޅާ ކިޔާލުމަކ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގަ ދެކެން.
ޝުކުރިއްޔާ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބހުސްގަ
ބރުންނަށް މި ވަނ ފުރުސަތު އެރުވިފަ .އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަ
ބހުސްގަ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދި ލެއްވި މެން ަ
ަ
ބނުންފުޅުވާ
ބއިވެރިވާން ޭ
ބހުސްގަ ަ
ބރުންނަށް އަދި އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންަ .
ބނުން ފުޅުވާ މެން ަ
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ަ
ބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަދިނުން އެދެން.
މެން ަ

ދެވަނަ ފުރުސަތު
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ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލާ އެހެން ކައުންސިލްތަކުންވެސް
ބރު އަޙްމަދުވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން އިތުރަށް ަ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ކައުންސިލް މެން ަ
ބލުމަކ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން .މި ގޮތަށް ނެގޭ ފތަކަކ ސދާ
މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދާ ރޭޓްތައް ެ
ބޑަށް ދިރާސާކޮށްފަ އަގުތައް
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކުން ސދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފަ ހުންނަ ކަމަކަށް ވާތ ،ވަރަށް ޮ
ފާސްކުރެވިގެން ދިއުމަކ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތ ،ފގެ ޝެޑިއުލް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓއަށް ފޮނުވުމަށް
އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބހުސްގެ ދެ ފުރުސަތު ނިމުނު އިރު ހުށައެޅުމަކަށް އައިސް މި އިނ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ ހުށައެޅި ހުށައެޅުން ،އިތުރަށް ފތައް
އެޖެންޑާގެ ަ
ދިރާސާކޮށް އަލުން ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓއަށް ފޮނުވުމަށް .މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކޮށްފަ މިވަނ ރިޟްވާން
މުޙައްމަދު.
ބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެދެން.
އެ ގޮތަށް މުނިސިޕަލް ކޮމެޓއަށް ފޮނުވައިގެން އިތުރަށް އަގުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ފެންނަ ފެނިލައްވާ މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ
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ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންގެ
ބރުންގެ ވޯޓުން މުނިސިޕަލް ކޮމެޓއަށް ފޮނުވައިގެން އިތުރަށް ފތައް ދިރާސާކުރުމަށް ހުރިހާ މެން ަ
ހުރިހާ މެން ަ
ބއްޔަތުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
އަގްލަ ި

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 04
• ސްކޫލްތަކުގެ ޕ.ޓ.އޭއަށް ގްރާންޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
އަޅުގަނޑުމެންވާނ ވަނ މިފަހަރު ވޯކް ޕްލެއިންގަ މިއަހަރަށް ހިމަނާފަވަނ ސްކޫލްތަކަށް އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް.
ބރު
ބހާލައިގެން ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ދޫކުރާ ގޮތަށް .ދެން މިހާރު އެވަނ ކައުންސިލް މެން ަ
އެއ ތިން ސްކޫލަށް ަ
އަޙްމަދު އެކުލަވާލާފަ ކޮންސެޕްޓެއް މި ފައިސާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި .އެ ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި .އެހެންކަމުން
ކައުންސިލަރު އަހުމަދު އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން އެ ހިއްސާކޮއްލަ ދިނުމަށް.

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ

ބއިތަކަށް އަލި އަޅުވާލާނަން .އެގޮތުން ޕޓއޭތަކުގެ އަސްލު
މޭޔަރ .އަޅުގަނޑު އަނެއްހެން މގަ ހިމެނޭ މުހިންމު ަ

ނިންމުންތައް ނިންމަނ ޕޓއޭ ހިންގާ ކޮމެޓން .އެހެންވމާ ޕޓއޭ ހިންގާ ކޮމެޓން އެ އަހަރަކަށް ތާވަލު ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން މި ގުރާންޓަށް އެދޭނ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކުރަންތޯ ކަނޑައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް މި ހުށައެޅމަ ފަންޑު ދޫކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް
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ބއްޓަން ކުރެވިފަ މިވަނ .އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މގަ މި އިންނަނ ފަންޑު ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް ކަނޑަ
މތި މިހާރު މި ަ
ބ ޖަމިއްޔާތަކާއި ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ ސްކޫލް ތަކުގެ
އަޅާފަ ،އެގޮތުން އެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފަ ހުރިއިރު އާންމުކޮށް މި ހުންނަ ކުލަ ް
ޕޓއޭ .ސްކޫލްގެ ޕޓއޭއިން އާންމުކޮށް ކުރާނހަމަ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް .އެހެން ވެއްޖެއްޔާމުން އެއ މާ
ބޑު އިޝޫއެއް މގަ އަންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ،މި ދާއިރާތައް މެންޝަން ނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް .އެހެން ނަމަވެސް
ޮ
ބލު ކުރެވޭތ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއް
އުސޫލެއްގަ ވެއްޖެއްޔާ މިހެން ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަ ޫ
ބރާތްތަކެއް
މގަ ހިމެނިފައި މި ހުންނަނ .ދަރިވަރުންގެ ޔުނފޯމް ބޮޑސް ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުން ،ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރު މު ާ
ކުރިއަށްގެންދިއުން .އަދަބ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމާއި ގުޅުންހުރި ވަސލަތްތައް ހޯދުން .ދެން
ބލާފަ
ބހުސްކޮށްލާ ގޮތައް މ ޕޓއޭއިން އާންމުކޮށް ކުރާކަންތައްތަކަށް ަ
މގެ އިތުރުންވެސް އެކަމަކު މގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ަ
އިތުރު ކަންތައްތަކެއް މގަ ފާހަގަ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ .މިއ މައިގަނޑު އުސޫލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކ.
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބދުﷲ .މި ކޮންސެޕްޓް ގުރޫޕްގަ ޝެއަރ ކުރެވިފަ ކަންނޭގެ ވާނ .އެހެންވމަ ހުރިހާ
ބރު އަޙްމަދު ޢަ ް
ޟުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެން ަ
ބޑަށް ހަމަ އަޙްމަދުވެސް އެ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން
ބހުސްގަ ޮ
ބލު ކުރަނ .ދެން ަ
ބރުން އަތުގަވެސް ހުންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ޫ
މެން ަ
މިއަށް އިތުރަށް ކަމެއް މިސާލަކަށް ހިންގުމަށް ހުށައެޅޭ ދާއިރާތައް ވިސްނާ ލެވިދާނެ އިތުރު ކަމެއް .އެ އިތުރު ދާއިރާއެއް އިންކަމަށް
ވާނަމަ ކައުންސިލް ފާހަގަ ކޮށްލަ ދިނުން ރަނގަޅު ވާނެ.
ބރުންނަށް އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.
ބނުން ފުޅުވާ މެން ަ
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ބހުސްގަ ަ
އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑު ދެކެނ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ސްކޫލްތަކަށް ގްރާންޓެއް ހުޅުވާލުމަކ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް .ސްކޫލުތަކުން
ބރުލުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ .ދެން އަޙްމަދު ފާހަގަ ކޮށްލެއްވި ދާއިރާތަކުގެ
ކުރާ މަސައްކަތުގަ ކައުންސިލުން އެއަށް ދެވޭ އެއް ާ
ބނުންވާ ކުދިންނަށް
ބހުރި ސެން ކުލާސްތައް (ހާއްސައެހއަށް) ޭ
އިތުރުން އަޅުގަނޑު ދެކެނ މިއ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގަވެސް މިހާރު އެ ަ
ބނުންވާ ކަންތައްތައް ފަހިކުރުމަށް މގަ ހިމެނުން އަޅުގަނޑު ހިތުން
ކުލާސްތައް ،އެހެންވމަ ވަކި ދާއިރާއެއް ގޮތަށް މި ކުދިންނަށް ޭ
އެއ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ .ޝުކުރިއްޔާ.
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ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރު ޢާޠިފާ ޢަލ .ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު އަރުވާނ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރއަށް.
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެން ަ

ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބނުންވާ
މިފަދަ ފަންޑެއް ސްކޫލްތަކުގެ ޕޓއޭއަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަ އޮތުމާއި އެކގަ މިއޮންނަނ މގެ ކުރިން ސްކޫލްތަކުން ޭ
ބނުންވމަ އެ ސްކޫލަކުން އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގޮސް އެކަމަށް ފަންޑު
އެކިއެކި ކަންތައްތަކަށް ކުރަމުން މި އަންނަނ އެކަމެއް ޭ
ރެއިސް ކޮށްގެން .އަދި ހަމަ ކައުންސިލް އަށްވެސް ހަމަ ވަކިވަކިން އައިސްގެން ކައުންސިލުން އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިގެން.
ބދަލުގަ މި ފަދަ ގްރާންޓެއްގެ ތެރެއިން ދިޔައމަ އަޅުގަނޑަށް ހވަނ ސްކޫލްތަކަށްވެސް ކަންތައްތައް ރާވާލަން
އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމުގެ ަ
ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެހެން .ހަމަ މިއާއި އެކގަ ކައުންސިލުން ސްކޫލުތަކަށް ތައުލމ ދާއިރާގަ ކުރާ ޙަރަދުތަކަކ ސިސްޓަމެޓިކް ގޮތެއްގެ
ތެރެއިން ހަމަހަމަކަމާއި އެކގަ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަކަށް ކުރެވިގެން ދާނެ ގޮތަކަށް ވާނެ ކަމެއްކަމަށް .ދެން މިހާރު
ބރު އަޙްމަދު ގްރާންޓުން ސްކމްއިން މިހާރު ފާހަގަކޮށްފަ މި ހުރި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްލުމަށް ޓޗަރުންނާއި ގުޅޭ
މެން ަ
ކަންތައްތަކަށް ،ވަސލަތްތައް ފަހިކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދާއިރާއެއް އިތުރުކުރުން .ދެން ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަ ކޮށްލަން
ބނުންވޭ މި އަ ހަރަށް އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިފަ ވ ނަމަވެސް ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ފަންސާސް ހާސްގެ ރޭޓުން
ޭ
ކަނޑައެޅިފައި ވ ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސް އަހަރުގެ ތަރައްޤ ޕުލޭންއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުން އަނެއް އަހަރަށް ދާއިރު
ބޑުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕުލޭން ކުރުމަށް .އެހެންވމަ އެކަންވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ޮ

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑު ހަމަ އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން .މިހާރު މިއ ޓެންޕްލޭޓް ޕްރޮފޯސަލްއެއް .ޓެންޕްލޭޓެއް ހެދިފައިން
ބއެއްވެސް ކަވާކުރުންވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް މި ގްރާންޓަށް
ބޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ަ
ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމުން އޭތި އެ އިންނަނ ތަންކޮޅެއް ޮ
ހުށައެޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް .ދެން އެގޮތުން މިސާލަކަށް ހަތްދިހަ ފަންސާސް ހާސް ނޫނ

ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެސް މި

ބއި ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކުން ކަވާ ކުރާ ގޮތަށް .އެހެންނަމަވެސް މި ގްރާންޓްގެ
ރެކުއެސްޓް ކުރެވިދާނެ .އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދެން އޮތް ަ
ބއި ކަވާ ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް .އެހެންވމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި އުޅެނ ހަމަ މިހާރު
ތެރެއިން އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއް ަ
ބނުން ކުރެވެނ މި ކަހަލަ
ބނުން ކުރެވިގެން ދާނެ ގޮތް މި ކޮޅަށް ރިޕޯޓް ކުރާ އިރުގަ ގްރާންޓް އެ ޭ
މިސާލަކަށް ،މި ގްރާންޓްތައް މި ޭ
ބޑު ޕްރޮޖްކްޓަކަށް ވާނަމަ އެ ރިޕޯޓް ކުރުމުގަ ފަހަރެއްގަ އުނދަގޫ ކަމެއް ހުރެދާނެ .އެހެން
މި ދެތިން ދިމާލަކުން ފަންޑިން ހޯދައިގެން ޮ
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ބޑަށް ވިސްނާލަން .އެއްގޮތަކ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ސްކޫލްތަކުގަ މ ޕޓއޭއިން ހިންގާ ގޮތްތަކަށް
ބޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ޮ
ވމަ ރިޕޯޓިންގަ އެ ަ
ބދޭ .އެހެންވމަ އެ އަހަރ ރިޕޯޓްގަ އެ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތްތަކާއި
ބލާފިއްޔާމުން މ ކޮންމެ އަހަރެށް ނިމޭ އިރުގަ އަހަރ ރިޕޯޓެއް އެ ަ
ަ
ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް

ބހުރޭ .އިތުރު ރިޕޯޓަކަށް ނުލައި އެ ރިޕޯޓް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް މި ހެދިދާނެ.
ވެސް އެ ަ

ބޑަށް މި ފެންނަނ އެ ޕްރޮޖެކްޓް އެ އަހަރު ކޮންޕްލޓްވ ވަރަކަށް ރިޕޯޓެއް މިކޮޅަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް.
އަޅުގަނޑަށް މގަ ޮ
ޝުކުރިއްޔާ.

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބން ސްކޫލްތަކުގެ ޕޓއޭގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރެވިގެން ދާނެ
ބ ު
ބނުންތެރި ،މގެ ސަ ަ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .މިއ ސްކޫލްތަކަށް ވަރަށް ޭ
ބލެނިވެރިން އަދި
ބނުން އެއްކަމަކަށް މި އިންނަނ ސްކޫލްގެ ެ
ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން .އާދެ މގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު އިތުރުކޮށްލަން ޭ
ބން ތަނުގެ އިޖުތިމާއ ގުޅުމާއި އެއްޗެހި އާލާ ވެގެންދޭ.
ބ ު
ބއެއް ހަރަކާތްތައް ހިންގުން .އެއ އެކަމުގެ ސަ ަ
ޓޗަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ަ
ބނުން ވަނ
ބޑު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
އެކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ވެސް މެންޝަން ކޮއްލުން ރަނގަޅު ކަންނޭގެ .ދެން އެންމެ ޮ
ބނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ
މި ފަންޑު ރައިސިން އިވެންޓްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް .އެއ ލޯނެއްގެ ގޮތަށް މި ގްރާންޓް ޭ
އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ފަންޑުން އިތުރު ފައިސާ ނެރެވޭނެ މަގެއް މގަ ތެރޭގައި ހިމެނުން .ދެން މިހާރުވެސް ހުށައަޅާފަ އޮތް ހުށައެޅުންތައް
އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބހުސްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގަ ފުރުސަތަށް އެދިލެއްވި ކައުންސިލަރުންނަށް މި ވަނ
ބރު މުޙައްމަދުަ .
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެން ަ
ބފަ .ނަމަވެސް ހުށައެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަދި އަޅުގަނޑު އެއް
ބހުރި ލި ި
ފުރުސަތު އެރުވިފަ .ހުށައެޅުން ތަކެއް އެ ަ
ބނުންވާ ކައުންސިލަރުން
ބހުސްގަ އިތުރަށް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ ފުރުސަތު ޭ
ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ގަސްތު ކޮށްލަންަ .
އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.
ބނުންފުޅު ނޫންކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު ހުށައެޅިފަ ހުރި ކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވަކިން އަހަން އަޅުގަނޑު މި
އިތުރު ފުރުސަތެއް ޭ
ބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެންމެ ފަހުން
ގަސްތު ކުރަނ ހަމަ މިކ ހުށައެޅުން ތަކެއްކަމަށް ވާތ .އަދި އެއްފަހަރު ކައުންސިލް މެން ަ
ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
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ބލްސޭލް ،ކާނިވަލް ،ރޭސިންގ ކަހަލަ މި ވައްތަރު އެއްޗެއްސަށް ޚަރަދުތަކަށް
އެ ފަންޑު ރައިސިން ހަރަކާތްތަކަކަށް މިސާލަކަށް ޖަން ު
ބލް ވެގެންވެސް ހިނގައިދާނެ ،އެއަށްވުރެ ކުޑަ ވެގެންވެސް ހިނގައިދާނެ.
އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަމަ ފަންސާސް ހާސް އަދި ޑަ ަ
ބނުން ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.
މާލިއްޔަތުގަ އެ ފައިސާ ނެތް ނަމަ ފައިސާ ޭ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބފަ މިހުރ ށަވިޔަނި ގްރާންޓް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން
އާދެ ޝުކުރިއްޔާ .އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށައެޅުންތައް ،ހަމަ ގިނަ ހުށައެޅުންތައް ލި ި
ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ހުށައެޅޭނެ ދާއިރާތައް .އެ ދާއިރާތަކުގެ ކަރުދާސް ފުރަތަމަ އެކުލަވާ ލެވުނުއިރު މި ހަތަރު ދާއިރާ އަކ؛
 .1ދަރިވަރުން ޔުނފޯމް ބޮޑސް ހަރަކާތްތައް ކުރި އެރުވުމަށް.
ބރާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.
 .2ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރު މު ާ
 .3ދަރިވަރުންނަށް އަދަބ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.
 .4ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ގުޅުންހުރި ވާސލަތްތައް ހޯދުން.
ބރު ޢާޠިފާ ޢަލ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން .ހާއްސަ
ދެން އިތުރު ހުށައެޅުންތައް ވަކި ވަކިން ވޯޓަށް އަހާނ .ކައުންސިލް މެން ަ
ބރާތުން.
ބނުންވާ ވަސލަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުން .ރަނގަޅަށް ތޯ މި ދަންނަވާ ލެވުނ .ސދާ ހުށައެޅުން އި ާ
ބނުންވާ ކުދިންނަށް ޭ
އެހއަށް ޭ
ބރާތް ރަނގަޅު ދޮއްތޮ.
މި އި ާ

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

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރު އަޙްމަދު މި
ބނުންވާނެ .މި ހުށައެޅުން މގަ އިންކުލޫޑް ކުރުމަށް ކައުންސިލް މެން ަ
ބރެއް ޭ
އެހެންވމަ ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރާ މެން ަ
ބނުންވާ ކުދިންނަށް ނޫނ
ބއިގެ ތެރެއަށް އިތުރު ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގަ ޙާއްސަ އެހއަށް ޭ
ވަނ ތާއދުކޮށްފަ .އެހެންވމަ މި ަ
ބނުންވާ ވަސލަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުން .މިކަން ހިމަނަން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދިނުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޭ
އެދެން.
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މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން ހުށައެޅުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބރުންގެ އަގްލަ ި
ހުރިހާ މެން ަ
ދެން ހުށައެޅިފަ މނ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުމެއް .ޓޗަރުންނާއި ގުޅުން ހުރި ވަސލަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް.
ބރެއް .ޑެޕިއުޓ މޭޔަރު ހުށައަޅުއްވާ
ބނުން ކުރެވޭނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެން ަ
އެއ މި ގްރާންޓް ޭ
ބރު އަޙްމަދު ތާއދު ކުރައްވާފަ މިވަނ .ޓޗަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ވަސލަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް މި ހުށައަޅަން
ކައުންސިލް މެން ަ
ބނުންވާ ނަމަ ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.
ޭ
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މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން ހުށައެޅުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބރުންގެ އަގްލަ ި
ހުރިހާ މެން ަ
ބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ދެ ހުށައެޅުން .ފުރަތަމަ ހުށައެޅުމަށް މި އިނ ޓޗަރުންނާއި
ދެން މނ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރާތް ރތި ކޮށްލެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް
ބލެނިވެރިން އެކުގަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން .ރަނގަޅަށް ތޯ މނ .ނޫނިއްޔާ މި އި ާ
ެ
ބއިންތޯ.
އެ ަ
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ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލެނިވެރިންނާއި ޓޗަރުން ދަތުރު ގޮސް މި ފަދަ ކަންތައްތައް.
އާދެ ގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގުންެ .

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލެނިވެރިންނާއި ޓޗަރުންނާއި އެކ ހަރަކާތްތައް ހިނގުން .އަޅުގަނޑަށް ހވަނ ޑޭވިޑް މި
ބރާތް ރަނގަޅު ކަމަށްެ .
އެހެންވމަ މި އި ާ
ބރާތްތައްވެސް ގެންގޮސްފަ .ނޫނިއްޔާ
ބހުރި ސްކޫލްތަކުގަ ކުޅިވަރު މު ާ
ބލެނިވެރިންނާއި ޓޗަރުން އެކުގަ ކުރިންވެސް އެ ަ
މާނަ ކުރަނ ެ
ބއެއް ކަހަލަ ޑިނާ ނައިޓް އެކަހަލަ އެއްޗެހިވެސް ގެންގޮސްފަ .އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ކަންނޭގެ.
މ ަ

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޓޗާސް ޑޭ ކަހަލަ އެއިދާރާތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބލެނިވެރިންނާއި ޓޗަރުން އެކުގައި
ބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅުއްވާފަވާެ .
އެހެންވމަ އެ ގޮތަށް މި ހުށައަޅާލ .ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު މަޖދާ ތާއދު ކުރައްވާ .އެހެންކަމުން މި
ބރެއް .ކައުންސިލް މެން ަ
ހަރަކާތް ހިނގުން .ދެން މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެން ަ
ބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.
ބނުންވާ މެން ަ
ހުށައެޅުން ހިމަނަން ޭ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

01

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04
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ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
ބރުންގެ ވޯޓުން ހުށައެޅުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 06މެން ަ
ބރުން މުޙައްމަދު ދާއޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އަނެއް ހުށައެޅުން .ފަންޑު ރައިސިންގ ހަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓް
ދެން މނ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު
ބރު ރިޟްވާން .އެހެންވމަ ކައުންސިލް މެން ަ
ކުރުމަށް މި ގްރާންޓްގެ ތެރެއިން .މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ ކައުންސިލް މެން ަ
ބނުންވާ
ބރު ހުށަ އަޅުއްވާފައިވާ ދެވަނަ ހުށައެޅުމަށް ފަންޑު ރައިސިން ހަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުން .ހިމަނަން ެ
ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުން ވޯޓް ދެއްވާ.
މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00
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ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން ހުށައެޅުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބރުންގެ އަގްލަ ި
ހުރިހާ މެން ަ
ބޔަށް ހުށައެޅިފަ ހުރި ހަތަރު ހުށައެޅުން ވަނ މިހާރު ނިމިފަ .ދެން މނ އިތުރަށް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް
އެހެންވމަ މި ަ
ބދުﷲ ހިމަނުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން.
ބރު އަޙްމަދު ޢަ ް
ނިންމުމަށްފަހު ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެން ަ
ބރެއް .ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޕްރޮޖްކްޓް ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމަށް.
ރަނގަޅަށްތޯ އަޅުގަނޑަށް މި ހުށައެޅުމަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެން ަ
ބރު މަޖދާ ތާއދު ކުރައްވާފަ .މި ހުށައެޅުން ހިމެނުމަށް ފެނިލައްވާ
ބރު އަޙްމަދު ހުށައަޅާފަ އަދި ކައުންސިލް މެން ަ
އެއ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުން ވޯޓް ދިނުން އެދެން.
މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން ހުށައެޅުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބރުންގެ އަގްލަ ި
ހުރިހާ މެން ަ
މިހާރު މި ވަނ މި އުސޫލަށް ހުށައެޅުނު ހުރިހާ ހުށައެޅުންތައްވެސް ހިމެނިފަ .ދެން މތި މިގޮތަށް މިހާރު މި ފާސް ކުރެވުނ އަދި
ހިމެނުން އިތުރު ކަންތައްތަކާއި އެކ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް މި ކޮންސެޕްޓް ފާސް ކުރުމަށް ދެން ވޯޓަށް އަހާނ .އެ ގޮތަށް ފެނިލައްވާ
ބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.
މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

07

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00
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ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .7ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބއްޔަތުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބރުންގެ އަގުލި ި
ސްކޫލް ޕޓއޭތަކަށް ގްރާންޓް ދޭ އުސޫލު ހުރިހާ މެން ަ
لل رب العالمين ه
والحمد ه
ޖަލްސާ ނިމނީ.
ބައްދަލވން ނިންމން
ބރުއަރ  2022ވ
ބއްދަލުވުން ނިމުނ  09ފެ ް
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  39ވަނަ ަ
ބދަ ދުވަހުގެ  09:46ގައެވެ.
ު
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