
 

1ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   41ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2022  ފެްބރުއަރ   23ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    41  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:15ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    39ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތ ވެ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.2

 މާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ތައުލ މު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުޅުދުއްފުށިން ބިން ދޫކުރު 3.3

 ން ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ސާފުކުރު ފޮޅާ  އަދި ސެކިއުރިޓ  ސ . އޯ. އެން 3.4

 ސްކޫލްތަކުގެ ޓޮްޕ އެޗ ވާސް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދޭނެ އިނާމެއް ކަނޑައެޅުން.   3.5

 ކުޅުދުއްފުށ ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  3.6

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ 

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 



 

2ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް  .3

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

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

 އުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކަ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     41ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 41ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     40ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

،    2022  ފެބްރުއަރ   16،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ރަޖަބު   15ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

   . 07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 09:53ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ     ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  ،  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު  ވަނަ    39އުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ކަ

ނިންމުން.  ގޮތެއް  އެކަމަށް  އެދިފައިވާތ ވެ  ކުޑަކޮށްދިނުމަށް  އައިޓަމް    ބިން  ކުޅުދުއްފުށިން  ،  3އެޖެންޑާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބިން  ތައުލ މު 

ނިންމުން.  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  އައިޓަމް    ދޫކުރުމާއިމެދު  ބަޔަކާއި    ފޮޅާ  އަދި   ސެކިއުރިޓ   ސ . އޯ. އެން،  4އެޖެންޑާ  ސާފުކުރުން 

  ކަނޑައެޅުން. ސްކޫލްތަކުގެ ޓޮްޕ އެޗ ވާސް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދޭނެ އިނާމެއް ، 5އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ހަވާލުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 މަޝްވަރާކުރުން. ކުޅުދުއްފުށ ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތާއިމެދު  ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 



 

3ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ  ބަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން   އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ 

 ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، އެޖެންޑާ އޮތް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވަނަ ޢާންމު   41މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ     

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 



 

4ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    39ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   39 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. ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ  .3

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

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



 

5ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 ނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކު .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވޯޓުން   މެންަބރުންގެ  ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    39ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   އެކަމަށް   އެދިފައިވާތ ވެ   ކުޑަކޮށްދިނުމަށް   ބިން   މޯލްޑިވްސްގެ   އޮފް   ބޭންކް  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ސްކުއަރ ފ ޓްގެ   11654.66މިއަދު މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ  ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން މި އަންނަ  

އަކަ ފޫޓްގެ ިބން ވަކި ކުރުމަށް އެދިފައިވާތ ވެ އަލުން އެގްރ މަންޓް   3991.01ިބމުގެ ތެރެއިން އެޭބފުޅުން ދޫކޮށްލަން ޭބނުންވާ  

ޅުން އެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެިބން އެފަރާތުން ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެގްރ މަންޓް ކުރުމަށް އެދިފައިވާތ  އެކަމަށް ގޮތެއް ކުރެވޭއިރު އެޭބފު

އަށް ަބހުސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގައި ޖެންޑާ އެހެން ވ މަ މި އެ  ނިންމުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މި ވަނ .  

 ން މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. ަބއިވެރިވާން ޭބނު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މިހާރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން މިހެން ދެވިފަ ހުރި ބިންތައް އެަބހުރި ިބން .  ޝުކުރިއްޔާ

ދެން މި ގޮތުން ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރުމުގަ ވަރަށް ކުޑަ ޖާގައެއް ޭބނުންކޮށްފަ، ވަރަށް ޮބޑު ހުސްތަން ދޫކޮށްލާފަ ހުރި ިބންތައް.  

 މި ގޮތަށް ޮބޑެތި ބިންތައް ދެވިފަ ހުރި ތަންތަން ބޭނުން ނުކުރާ ބިންތައް ކައުންސިލަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މިހާރު ވާން ޖެހޭނ 

ަބޔަކަށް. އެގޮތުން ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެޭބފުޅުން ބޭނުން ނުވާ ޖާގަތައް ދޫކޮށްލާ، މިއ  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަމެއްގެ 

. އެހެންވ މަ އެ ިބން ކޮޅަކ  ކައުންސިލަށް ލިެބން ޖެހޭ ިބން ކޮޅެކޭ. އެޭބފުޅުން ދޫކޮށްލާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެނ 

 ޝުކުރިއްޔާ   ނަގަންޖެހޭ ިބންކޮޅެއް ކަމުގަ ދެކެން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 
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 ފުރުސަތެއް ަބހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލަން ގަސްތުކުރަން.    މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އިތުރު  އިތުރުގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުން  ަބހުސް  މި އެޖެންޑާގެ

ޭބންކުން މި ހުށައަޅުއްވާފަ މި އިން ގޮތަށް އަދި ކައުންސިލް ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިތުރު މެންަބރެއް އެދިލައްވާފަ ނުވާތ  

އްވާފަ ވާތ  ަބހުސްއަކަށް ހުޅުވުމެއް ނެތި މިހާރު އެ ހުށައަޅުއްވާފަ އޮތްގޮތަށް ވޯޓަކަށް މެންަބރު އަޙްމަދުވެސް މިކަމަށް ތާއ ދުވެސް ކުރަ

އަކަފޫޓް ބޭންކުން ވަކި ކުރުމަށް، ބޭންކުން ހުށައަޅާފައިން ގޮތަށް ފެންނަ ކަމަށް   3991.01އަހާނ . ބޭންކުން އެދިފައިން ގޮތަށް  

 ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   ވާނަމަ

 އްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  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 ޢާޠިފާ ޢަލ   ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7
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އަކަފޫޓް ބޭންކުން ވަކި   3991.01  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ވާތ ވެ ބޭންކުން އެދުނު ގޮތަށް    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ކުރުމަށް 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ދޫކުރުމާއިމެދު   ބިން   ކުޅުދުއްފުށިން   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ތައުލ މު  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން   

އަމ ރު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ޕްލޭ ސްކޫލްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ 

 އަމ ން ސްކޫލް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެ ކުރެވުނު ިބޑަށް ތަރުހ ެބއް ނުލިިބވާ ސަަބެބއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ޤަޫބލުކުރެވެނ 

 ޮބޑުވެފަ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެ އަގު ފ ސިަބލް ނޫންކަމަށް އެ އަގުގަ ނަގައިގެން. އެހެން ކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެލިއު

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފަ އިން ޤަވާއިދަކުން މި ާބރު ލިެބނ  ކައުންސިލްތަކުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެން ޭބނުންތަކަށް ިބން 

ވަނަ މާއްދާގެ   9ވަނަ އިސްލާހާއި އެކ ، އެ ޤަވާއިދުގެ    4ވާއިދު މި ޤަވާއިދަށް މި ކިޔަނ . އެ ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު  ދޫކުރެވުނު ޤަ

ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިިބގެން ވެއޭ. )ބ(ގައި މި ުބނަނ ، އެކިއެކު ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ކުލި ތަފާތުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު  

ޓ ގެ ސިޓ  ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއޭ. އަދި ހަމަ މި ޤާވާއިދުގެ )ނ(ގައި އެަބ ުބނޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ސިޓ އެއް ނަމަ ސި

ިބމެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން  އެންމެ ކުޑަ ކުލި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށް ޝާއިރުކުރަން ވާނެކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް 

 އެންމެ ކުޑަ ކުލި ގެޒެޓް ކުރުމަށް ފަހު މި ޤާވާއިދުގެ ދަށުން ިބމެއް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނ . މި އަޅުގަނޑުމެން މި ކަނޑައަޅާ

ގައި މި ވަނ  ގެޒެޓް ކުރެވިފަ. އެހެން ކަމުން ވޭތުވެދިޔަތާ އަޅުގަނޑުމެނަށް 2022ފެްބރުއަރ     20ޤަވާއިދަށް ގެނެވުމު އިސްލާހު  

މި ކުރެވުނު ދިގު މަސައްކަތުން އަދި މިހާ އަމ ން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި  އަމ ރު  ތަނަށް އަލި މަގެއް ނުފެނި އޮތްކަމަށް ވިޔަސް 

ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ލިިބފަ މިވަނ . އަދި އިއްޔެގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލޭންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓ ގެ 

ނޑުމެން ކުރިން ވާނެ ލޭންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓ އަށް ލިޔެފަ އަމ ރު އަމ ން ސްކޫލް ސިޓ ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ވަނ  ލިބިފަ. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން އިޖްތިމާއ  ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެ ިބން އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭ ސްކޫލް ޚ ދުމަތް ދޭން ޭބނުންވާތ ، އަޅުގަނޑުމެނަށް އެިބން 

ގެ ރޭޓަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގަ ދިނުމަށް. އެހެން ވ މަ އެ ސިޓ ގަވެސް 1.20  ގޮތެއް ހައްދަވައިދިނުމަށް އެދި، އެއ  ކުރިން އޮތް  ދޫކުރެވޭނެ

އްގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބއިން ހުއްދަ ލިިބފަ ކުއްޔަކާއި ނުލާވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެތަން ދޫކުރެވިދާނެކަމާއި ކައުންސިލަށް ފެންނަ އަގެ

މެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ވާނ  އަކުގަނޑުމެން މި ތައުލ މ  ޭބނުންތަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެކަމުގަ. އެހެން ނަމަވެސް އެން
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 ދޫކުރާ ިބންތަކަށް ރޭޓް ކަނޑައެޅި ގެޒެޓުކުރެވިގެން ގޮސްފިކަމަށް ވާނަމަ އިތުރު އެއްވެސް މައްސަލަތަކެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ކަނޑައަޅާއިރު ރޭޓް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ކަމުން  އެހެން  މި ދެކެނ .  އަދި  ޑިމާންޑަށާއި  ިބމުގެ  ރަށުގެ  ޖެހޭ  ކުރަން  ރިއާޔަތް   

ަބލާކަމަށް ވާނަމަ   ިބމަކ .       34607.31ޚިދުމަތްތަކުގެ މުހިންމުކަމަށްވެސް. އަމ ރު އަމ ން ސްކޫލަށް  ިބމެއް އެ  ސްކުއަރ ފ ޓްގެ 

ފުޅުވާ ބޭނުން  ވަޑައިގަންނަވަން  ަބއިވެރިވެ  ަބހުސްގަ  އެޖެންޑާގަ  މި  ހުޅުވާލަން.   އެހެންކަމުން  ފުރުސަތު  ފުރަތަމަ    މެންަބރުންނަށް 

 ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަދިނުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

. މިއަދަކ  ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ދުވަހެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ . އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

 ނ ނަތ ޖާ މިއަދު ފެނިގެން މި އައ . އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަމުން މި އައ ، ތަރައްޤ ގެ އަސާސަކ  ތަޢުލ މޭ. އާދެ ޞަލަޙުއްދ ން ވިދާޅުވެފައިވާ

ުބއްދ ގެ މަގުން އެއްކިާބވެގެން" އެހެން ވ މަ އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ިބން ނެތަން   ، ތަން ދާނޭއެކުވެގެން  ޒަމާނާނެތަމަ    "ތަޢުލ މު

ކޮމެސް ގޮތަކުން މިރަށުން ިބން ަބހައްޓަން. އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގަވެސް އެަބ ހުރި ކަނޑައަޅާފަ. ހާއްސަކޮށް މޭޔަރ  

އެކަށ ގެންވާ ގޮތަކަށް ތަޢުލ މު ވިދާޅުވިގެ ނުދާނެ.  ކަމަކު  އެހާ މަތިކޮށްގެން  ިބމުގެ ވެލިއު  ިބމުގެ ރޭޓް،  ކުރިއަރުވަން  ން ތަޢުލ މު 

ން ފޯރުކޮށްދޭން ޭބނުންވާ މ ހުންނަށް ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނ . ޕްލޭ ސްކޫލްގެ ހިދުމަތަކ  އަޅުގަނޑުމެ

އެ ވައުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ަބއިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފަ ހުރިކަމެއް. އެހެން ކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވައުދުވެ  

 ޝުކުރިއްޔާ.      ލާރި ސްކުއަރފ ޓެއްގެ މަގުން ތަޢުލ މް ބިންތަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް.25އުފާވެއްޖެ.އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑެ ހުށައަޅާ ރޭޓަކ ،  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ތުން ރިޔާސަ 

މިރަށުން   މަށްއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓަކ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ކަނޑައަޅަނ  ތަޢުލ މ  ޭބނުޝުކުރިއްޔާ ޢާޠިފާ.  

އަދި އެ އަދި ކޮންމެ ރޭޓެއް ކަމުގަ ވ ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެނަށް އެއަށް ވުރެ   އެންމެ ކުޑަ ރޭޓަކ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓް.  ިބން ދޫކުރެވޭނެ  

އަގުގަ ޖެހޭ  ހުށައަޅަން  ހާލަތުގަވެސް  ދާ  ިބޑަކަށް  އަދި  ދެވޭނެ.  ިބން  ހާލަތުގަ  ފެންނަ  ދޭން  ިބން  ހަމަ  މިއަދު   ގޮތުގަ  ޮބޑުކޮށް 

އަށްވުރެ ޮބޑު ރޭޓެއް ޖެހޭނ  އިންނަން. އެހެން ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން އިންނާކަށް. އެމިކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ ރޭޓް 

ރޭޓެއް   އެއް ކުޑަ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ަބހުސްކުރުމަށް  އިތުރަށް  އެޖެންޑާގަ  މި  އޯޕަންއެއް ނުކުރެވޭނެ.  ިބޑެއް  ހިސާުބން  އެހާ  ޖަހާފަ 

ޅުން ލިިބފަ އެަބއިން. އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން. ފުރަތަމަ ފުރިސަތުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެއް ހުށައެ

   ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.  



 

9ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު 

އާދެ ކައުންސިލް މެންަބރ ޢާޠިފާވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، އަމ ރު އަމ ންގަ ޕްލޭ ސްކޫލާއި އެކ ގަ ތަޢުލ މ  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަކ  އަޅުގަނޑުމެން ހޮވުނު ހިސާުބން ފެށިގެން މިހާ ހިސާަބށް އައި އިރުވެސް މެދު ކެނޑުމެން ނެތި ދުމަތް  ހި

ލާރ ގެ މަގުން ތަޢުލ މަށް ދޫކުރާ ިބންތަކަށް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމަށް. 25ޠިފާ ހުށައަޅުއްވާފަ މި އިނ  އަކަފޫޓަކަށް  ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް. ޢާ

ލާރ  މަގުން މި އިން ރޭޓަކ ، މި ވަރުގަ އިން ކަމަށް ވިޔަސް ފޭށޭ އަގަކ  މިކަމަށް.   25އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވ   

ތި އަގުތައް ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނ . އެހެން ވ މަ ޢާޠިފާ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ިބޑެއް ވިއްޔާ މިއަށްވުރެ ޮބޑެ

   ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެންމެ ކުޑަ އަގެއްކަމުގަ ކަނޑައެޅިޔަސް ިބޑް ފެށޭ އަގެއް ކަމުގަ ކޮންމެހެން އެ އަގަށް ވާކަށް  ލާރ 25ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. 

ކޮންމެސް އެއްޗެއް އަމ ރު އަމ ން ސްކޫލަށް ޖެހެނ . މިސާލަކަށް   8000ލާރިން ަބލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ    25ނުޖެހޭ. މިސާލަކަށް  

 ވެސް. އެކަންތައް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން. 10000ނެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ިބޑް ފެށޭ އަގަކަށް ސެޓް ކުރެވިދާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު 

ރިންވެސް އެކިއެކި ަބއްދަލުވުންތަކުގަ ، މ ގެ ކުޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން ތަޢުލ މަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ދައްކާ އިރުގަ

ށް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ ކުރެވިފަވާނެ، ތަޢުލ މަށް އެ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޭ އިރުގަ، އެޭބފުޅުންނާއި އެއްކޮށް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިޔަ 

 ށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފަހިވެގެންދާނެ ގެންދަން، ސްކޮލަރޝިޕާއި މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތަކުގަ. އެހެންވ މަ މިކަހަލަ ފުރުސަތުތައް ޮބޑަ

ފެނޭ، ިބމުގެ ރޭޓް ކުޑަކޮށް ފެށޭނެގޮތަކަށް ކަންކަން ަބއްޓަންވެގެން ގޮސްފިކަމަށް ވާނަމަ. އަދި އޭގެ އިތުން އަމ ރު އަމ ން އަޅުގަނޑަށް  

ވަ ވަކި  ފ ވެސް  ނެގޭނެ  ދައްކަނ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިރުގަ،  ދައްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ފ ވެސް  ސްކޫލުގެ  ހިފަހައްޓަން.  ރެްގަ 

އެ  ހިފަހައްޓަން ަބލާއިރުގަ މި ފ އަކ ވެސް އެހާ ޮބޑު ރޭޓެއްގެ ގޮތުގަ ަބއިންދާކަށް އަޅުގަނޑަކަށްވެސް ނުފެނޭ. އެެހެންވ މަ ޢާޠިފާވެސް

 ކަމަކަށްހަލަ ޝަރުތުތަކެއް ހުރި  ލާރިއަކ  ފެށޭ އަގަކަށް ފެނޭ، މިކ25ަހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއ ދު ކުރަން.  

ހާލަތެއްގައި، ަބލާއިރުގަ   ދޭ  ކުއްޔަށް  ިބމެއް  އެހެން  ތަޢުލ މަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުލާ  ޝަރުތުތަކަކާއި  މިކަހަލަ  އަގެއް.  ރަނގަޅު 

     މޭޔަރވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މި ރޭޓް ތަންކޮޅެއް ޮބޑުކޮށް އެ ިބޑެއް އޯޕަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދެކެން. 
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 މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

މިއަދު އަމ ރު އަމ ން ސްކޫލް ހުޅުވޭނެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ގޮތްތަކެއް ފަހިވެގެން ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އުފާކުރަން  

ދުނިޔޭގަ އެންމެ ޮބޑު ވިޔަފާރިއަކ  މިއަދު ތަޢުލ މޭ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން   ދާތި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  މުޅި

ވުރެ  މިއަށް  ދެން  ޖެހިދާނެކަމެކޭ.  ވިސްނާލަން  ތަނުގަ  އޮތް  ކުރިޔަށް  ހަމަ  މިއ   ކަނޑައަޅާއިރުގަ  މިގޮތަށް  ިބން  ކުޅުދުއްފުށ ގެ 

މިގޮތަށް   މިއަދު  ކަނޑައެޅިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިއަދު ޮބޑުކޮށްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އ   މި  އެކަމަކު  ކަނޑައެޅިއެއްކަމަކު.  ިބން 

ތަޢުލ މ  ނިޒާމް ވިޔަފާރ ގެ ތެރެއަށް ދިޔައިމަ ލިބުނު އެންމެ ޮބޑު ވިޔަފާރިކަން.  ދުނިޔޭގަ  ސިކުނޑ ގަ ަބހައްޓަން ޖެހޭ ކަމެކޭ، މި އ   

ގެއްލުންތަކާއި ފައިދާތަކާއި އެނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް. ދެން އެހެން ވ މަ މިކަންކަން ހަނދާން ކޮށްލަދިނުމަށް، ޔައުމިއްޔާ 

 ކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކާލ . 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގަނޑު ހަމަ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އެއްކަމެއް އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ، ލާމަރުކަޒ  ޤާނޫނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އަޅު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.   ހިދުމަތް  ސްކޫލްގެ  ޕްލޭ  ކުރޭ  ލާޒިމް  ގޮތެއް ކައުންސިލްތަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  މިއަދު  ކަމުން  އެހެން 

އެކަ ހިދުމަތްތައް ހަދާފަވެސް  ތަޢުލ މ   ހުށައެޅުމަކ   މިއިން  ހުށައެޅުފަ  ތެރޭގަ  ަބހުސްގެ  އެޖެންޑާގެ  މުހިންމުކަމެއް.  ކުރުމަކ   ން 

ލާރި، އެއ  ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުށައަޅުއްވާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ 25ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑައަގެއްގެ ގޮތުގަ  

 ހުށައެޅުއްވުމެއް. އިތުރު ހުށައެޅުމެއް މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފައެއް ނެތް. އެހެން ކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް މި ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާ

ގޮތަށް   ހުށައެޅުއްވި  ޢަލ   ޢާޠިފާ  މެންަބރު  ކައުންސިލް  ކަމަށްވާނަމ25ަގޮތަށް  ފެންނަ  ކަނޑައެޅުމަށް  ފެނިލައްވާ   ލާރި  ގޮތައް  މި 

 ދެން.  މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
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 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ  .3

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

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

 ނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކު .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ރެވޭނެ އެންމެ ތައުލ މު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުޅުދުއްފުށިން ިބން ދޫކު  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ވާތ ވެ،    

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ލާރި ކަމަށ25ްކުޑަ ރޭޓަކ  އަކަފޫޓަކަށް 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ހަވާލުކުރުމާއިމެދު   ބަޔަކާއި   ސާފުކުރުން   ފޮޅާ   އަދި   ސެކިއުރިޓ    ސ  . އޯ . އެން  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން   

އެން.އޯ.ސ  އިމާރާތަކ  މިހާރު ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުކުރެވި ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން  

އެތަން އެސެޓެއްގެ ގޮތުގަ ހުރި އިމާރާތެއް، މ ގެ ކުރިން ހޯމް މިނިސްޓްރ ގެ ތަނެއްގެ ގޮތިގަ ހުރެ ހޯމް މިނިސްޓްރ ން ހަރަދުތަކެއްކޮށް  

ލަހައްޓަމުން އައި ތަނެއް. އަދި އޭރު ހޯމް މިނިސްޓްރ ގެ ދަށުގަ ހުރި އިރު އެކިއެކި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ވުޒާރާތަކުގެ ގޮފި ަބ

އެ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެނަށް  ަބއިަބއި ވަނ  ދޫކުރެވިފަ. އެހެން ނަމަވެސް  އެކިއެކި  ގޮތްޕަށް، އިދާރ  ހިންގުން ހިންގުމަށް އެތަކުގެ 

ކަށް އެތަންތަން ދޫކުރުމަށް އަދި އެ އިދާރާ ތަކުގެ އޮފ ސް ހިންގުމަށް އެ އިމާރާތް ދޫކޮށްފަ ހުރި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރާތަ
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އެސެޓެއް ކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެތަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް އެަބ ހޯދަން ޖެހޭ. އަދި އެ އިދާރާ ތަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން މި 

، މިކަމަށް އެ އިދާރާތަކުން ކޮންޓްރިިބއުޝަނެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލްއަށް. މުޅިން އަދި ހުރިހާ ތަންތަނާއިއެކު ކުރަމުންއަންނަނ  މަޝްވަރާ

ން އެގްރ މަންޓަކަށް އާދެވިފައެއް ނުވޭ، އެހެން ނަމަވެސް މިތަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ސެކިއުރިޓ  ނުބަލަހައްޓާ ނުނ  ސާފުނުކޮށް ދޫކޮށްލެވެ

މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ފުޅުވާ މެންަބރުންނަށް   ން އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ .ނެތުމުގެ ސަަބުބ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަދިނުން އެދެން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނ ، ކައުންސިލްގެ އިމާރާތެއް ކަމުގަ ވިޔަސް މި އިމާރާތަކ  ސަރުކާރުގެ .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

، އަޅުގަނޑުވެސް ރާތެއް. ދެން މި އިމާރާތް މިހާރު ހަވާލުވެފަ ވަނ  ކައުންސިލާއި ކަމަށް ވާތ އެހެން ގޮފިތަކުން ބޭނުން ކުރާ އިމާ

ޓެން ޖެހޭ. މި ބަލަހައްޓާ ެބލެހެއްޓުމުގައި އެތަނުގެ ޭބނުން ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާވެސް އޮންނަންޖެހޭ. މިތަން ެބލެހެއް  ދެކޭގޮތުގައި

ަބ ތިއްަބވާއިރު އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓ އާއި އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ސެކިއުރިޓ   ލަހައްޓަން މި އިޢުލާން ކުރާއިރު އެޭބފުޅުން އެތާ 

އެހެން ކުރަން ޖެހޭ މަރާމާތުތަކަށް އެ ޭބފުޅުންވެސް އަޅުގަނޑުމެނާއި ހިއްސާވާން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނ . ދެން އަނެއް 

ރައް އަތޮޅުގެ  ތިން  މި  ހެއްދުމަކ   ޕާސްޕޯޓް  އެން.އޯ.ސ އަކ  ކަމަކ   ދަންނަވާނަމަ  އަނެއްހެން  ހޯދާކަމެއް.  ހިދުމަތް  ޔިތުންވެސް 

ުބންޏަސް ރަނގަޅުވާނެ. އެތަނުގެ ތަޅުން މަތ ގަ ކުނި ހުރެ، ސިޑ ގަ މަކުނުވާ އަޅާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މޫނު މައްޗޭ  

ށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވ  ގޮތަކުން މި ވެފަ ހުރ މަ އެއ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިޭބނެ ހުތުރު ނަމެއްކަމަ 

ން މިއ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ފޮޅާ ސާފުކުރު  މިތަން  އަދި  ބަލަހައްޓާ  ތަނުގެ ސެކިއުރ ޓ 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ނ . މިކަމަށް އިޢުލާން ކުރުން މިހާރު ލަސްވެއްޖެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

. މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ަބހުސްކުރުމަށް އަދި އަޅުގަނޑު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން. ޢަލ  ޢާޠިފާ ކައުންސިލް މެންަބރު ޝުކުރިއްޔާ

 އެހެން ކަމުން އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުން އަތް މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން.   

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަ 
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، ނުވަތަ ރަށުގެ މޫނު މައްޗަށް ވަނ  ޢާޠިފާ އެދެންނެވ  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ރަށުގެ މަލަމަތިމެންަބރު  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ރަށުގަ   ވާނެ  މައްޗަށް  މޫނު  ރަށުގެ  ނޫން.  މައްޗެއް  ޖެޓ   ރަސުގެ  ވަނ ކ   ރަށަށް ހަމައެކަނި  އިމާރާތްތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ހުންނަ 

ޒިޔާރާތްކުރާ ރައްޔިތުން ހިދުމަތް ހޯދާ ހުރިހާ ތަންތަނެއް. އެގޮތުން އެން.އޯ.ސ  އިމާރާތް ވާނެ ރަށަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ 

އަޅުގަނޑު އޭގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން .  ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ތަނެއް. މިހާރު އެތަން އެ އޮތ  ވަރަށް ޮބޑަށް ގޮނޑުވެފަ  އެކިރައްޔިތުން އެކި

ބެލެހެއްޓި އިމާރާތެއް. ލިިބފަ އޮތް އިރު އޭގެ ކުރިން އެ ހިނގާފަ   ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުން، ކުރިން ހޯމް އެފެއާޒުން

ދެކޭ ގޮތުގަ އެ ހުރިހާ ސަރުކާރު   ހުރި އެއްަބސްވުންތަކުގަ ހުރި ގޮތް ގޮތަކަށް ނޫން މިހާރު ކަންކަން ހިނގަން ޖެހޭނ ކ . އަޅުގަނޑު

 މުއައްސާސާތަކަކުން އެތާ ތިޭބ ކަމަސް ވަންޏާ އެ ކޮންޓްރިިބއުޝަން އެަބ މިތަނަށް ދޭން ޖެހޭ. އެ ނުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެތަނެއް ނުއެއް

އަދި  އާއި މަގު މައްޗާއި  ބެލެހެއްޓޭން. ބަލަހައްޓަން އެހާ ފަސޭހަ ތަނެއް ނޫން. އެ ޮބޑު އިމާރާތެއް މި އަކ . އެތަނުގެ ގޯތި ތެރެ

އެތަނުގެ އަދި ލޭންޑް ސްކޭޕިންއާއި ހެދޭނެ ގޮތަކަށް އެަބ ޖެހޭ ފޮޅާ ސާފުކުރުން އިޢުލާނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ސ ދާ ކައުންސިލުން 

ހެން ނަމަވެސް  އެތަން ބަލަހައްޓަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްޓާފުން ލައިގެން އެކަން ކުރާނަމަ އެކަން ވާނ  ތަންކޮޅެއް ދަތިކަމަކަށް. އެ

 އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެބލުމުގެ ދަށުން އެކަން ކުރެވޭނެ ރަނގަޅުގޮތަކަށް އެގްރ މަންޓްކުރެވިގެން ދިއުން އެއ  ވަރަށް

 ޝުކުރިއްޔާ       ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ދެކެން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ދާއޫދުޝުކުރިއްޔާ   ަބހުސް.  މުޙައްމަދު  ނިމިފަ.  އެޖެންޑާގެ  މިހާރު  ވަނ   މި  ފުރުސަތު  ދެ  ހުޅުވާލި  ދެ  އަށް  ދެއްކެވު  ވާހަކަފުޅު 

ތް މެންަބރުންވެސް މިކަމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާފައިވާތ ވެ އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ފުރުސަތެއް ހުޅުވައެއް ނުލާނަން. އެހެން ވ މަ މިހާރު މި އޮ 

 ށްމި ގޮތަފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ  ސާފުކުރުން ަބޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  ގޮތަށް އެން.އޯ.ސ  ސެކިއުރިޓ  އަދި ފޮޅާ  

 ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
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 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاމެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .4

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

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

 މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .7

ވާތ ވެ،     ދެއްވާފައި  ވޯޓު  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުންވެސް  ަބޔަކާއި  ސާފުކުރު  ފޮޅާ  އަދި  ސެކިއުރިޓ   ސ .އޯ.އެން  ހުރިހާ  ން 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ށްހަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަ 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ކަނޑައެޅުން   އިނާމެއް   ދޭނެ   ދަރިވަރުންނަށް   ލިބޭ   އެޗ ވާސް   ޓޮޕް   ސްކޫލްތަކުގެ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އިނާމެއް ދޭން ނިންމާފަ. އަދި   5000ލިޭބ ދަރިވަރުންނަށް    މ ގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  ޓޮޕް އެޗ ވާސް

އެ ނިންމުމުގެ މަތިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެބްލެޓް ގަތުމަށް ިބޑް ކުރެވި، އެހެން ނަމަވެސް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ 

ޝަންއާ ދިމާވާ އެއްވެސް ކަހަލަ ިބޑެއް ދެފަހަރުވެސް ލިިބފައެއް ނުވޭ. ކަހަލަ ިބޑެއް އަދި އެ ރޭޓަށް ފެތޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޕެސިފިކޭ

އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށްދާނ  ތޯ، ދެން ކިހިނެތްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް    އޮތ އެހެންކަމުން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި

 މި އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށްލަދިނުން އެދެން.   ނިންމާނ .
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑު ނުވާނެ ކަހަލަ   5000ވިދާޅުވި ފަދައިން  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ވާނ  މޭޔަރވެސް ތި  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

 5000ގޮތަކަށް އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފަ. ިބޑްތައްވެސް މި އައިސް ހުރި ގޮތުން ޓެބްލެޓް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ ވަނ  

އިރުގަ އެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެއަގަށް ލިޭބ ވަރުގެ ފިކޭޝަންއަށް ިބޑް ކުރެވިގެން އައި  . އެ ސްޕެސިގޮތަށްރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮބޑު ނުވާ

ޓެްބލެޓްގެ  ފެންނަނ   އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވ މަ  ހުރ .  ލިިބފަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ނޫން  އަގުތަކެއް  ލިޭބވަރުގެ  ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް 

ކަށް އަދި ނުވިކަމަށް ވިޔަސް. އެ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ކޮންމެ އިނާމެއް ނަމަވެސް ދޭގޮތަށް ނިންމުން އެއ  ޓެްބލެޓަ   5000އިތުރުންވެސް  

. ޓެބްލެޓް ނޫން ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް އެއަށްވުރެ ކުޑަ އެއްޗެއް ދޭ ގޮތަށް  5000ގޮތަކަށް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ އޮންނާނ ،  

 ޝުކުރިއްޔާ.    އޮޕްޝަންއެއް ަބލާ އެ ނޫން އޮޕްޝަންއަކަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަދި އަޅުގަނޑު އެއް ޭބނުންވާނަމަ  މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ަބހުސްކުރުމަށް   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އިތުރު އެއްވެސް މެންަބރެއްޝުކުރިއްޔާ  

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން.  

ކަމުން އެހެން  ނެތް.  އެދިލައްވާފައެއް  މެންަބރެއް  އިތުރު  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  އެ ަބހުސްގަ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ހަމަ  އަޅުގަނޑު   

ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ހަމަ ކޮންމެ އިނާމެއްވެސް   5000ހުށައެޅުއްވިގޮތަށް، ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައެޅުއްވ  އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ވާގޮތަށް  

 މިވަނ  މިކަމަށް ލިިބފަ. އެހެން ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ ގެ ތާއ ދުދެވޭނެ ގޮތަކަށް މި ަބޖެޓް ކަނޑައަޅާފަ އެ ގޮތަކަށް ދިއުން.  

 ށް މި ގޮތަ ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ  ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް   5000ކަމުން ސްކޫލްތަކުގެ ޓޮޕް އެޗ ވާސް ލިޭބ ދަރިވަރުންނަށް  

 ފެނިލައްވާ މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 
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 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .3

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

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

 ޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާ .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ވާތ ވެ،     ދެއްވާފައި  ވޯޓު  ކަމަށް  ފެންނަ  މެންަބރުންވެސް  ދަރިވަރުންނަށް    ހުރިހާ  ލިޭބ  އެޗ ވާސް  ޓޮޕް   5000ސްކޫލްތަކުގެ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ށްފެންނަކަމަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް

 06އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . މަޝްވަރާކުރުން   މުބާރާތާއިމެދު   ޤުރުއާން   ހަމަޖެހިފައިވާ   ބާއްވަން   ކުޅުދުއްފުށ ގައި  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު މި އެދެނ  ސިވިކް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު އަދި ޑެޕިއުޓ    ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްކުރިޔަށް  މި މިާބރާތް  

 މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދުގެ އަރިހުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  ސިވިކް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު އަދި  

ން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ކުޅުދުއްފުށ  ޤުރުއާން މުާބރާތް ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް، ކޮމެޓ  މަރުހަލާގަ ނިމިފަ އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަ 

  މަދަރުސާމުާބރާތެއް. މި މުާބރާތުގަ ަބއިވެރިވެވެވ  ޤުރުއާން މި މުާބރާތަކ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލުން ސިޓ  ފެންވަރުގަ ާބއްވާ 
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 6ތަކުން ނުވަތަ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކުން، ނޫނ  ކޮލެޖް، ޔުނިވާސިޓ ގެ ފަރާތުން. މި މުާބރާތުގެ އުމުރު ފުރާތައް ބަހާލެވިފަ މި ވަނ   

އަހަރުން މަތި. ދެން   18އަހަރުން ދަށް އަދި    18އަހަރުން ދަށް،    15އަހަރުން ދަށް،    12އަހަރުން ދަށް،    9އަހަރުން ދަށް،  

ކ  ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ަބއި، ނުަބލާ ކިޔެވުމުގެ ަބއި އަދި ޙާފިޡުންގެ ަބއި. ދެން މި މުާބރާތް އަޅުގަނޑުމެން މި ވާދަކުރެވޭ ަބއިތަކަ

ށް ވަނަ ދުވަހަ  2022މާރޗް    20  ލުމަށްފަހުވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނުކޮށް އެޕްލިކޭޝަން އޯޕަންކޮށް  2022ފެްބރުއަރ     24ހުށައަޅަނ   

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުާބރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ   5ތަށް ހުށައަޅާ، އޭޕްރިލް  އެޕްލިކޭޝަން ޑެޑްލައިނެއް ގޮ

ދެން މުާބރާތުގެ   ކުރެވިފަ މިއޮތ .ވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން މުާބރާތުގެ ޤަވާޢިދު މި އޮތ  ހަމަ އެކުލަވާލެވިފަ އަދި ސްކޫލްތަކާއިވެސް ހިއްސާ

ޤަވާޢިދާއި ގެންދިޔަ  ހިންގަމުން  ކައުންސިލުން  ކުރިން  ޤަވާޢިދަށް 2021  ޤާވާޢިދަށް  މުާބރާތުގެ  ޤުރުއާން  ޤައުމ   އަހަރުގެ  ވަނަ 

އިސްލާހުތަ ަބއްދަލުވުމަކަށްފަހު  ޭބއްވުނު  އެކ ގަ  ޕްރިންސިޕަލުންނާއި  ތ ޗަރުންނާއި  ޤުރުއާން  ސްކޫލްތަކުގެ  އަދި  ކެއް ރިއާޔަށްކޮށްފަ 

 ގެނެވިފަ މިވަނ . ޝުކުރިއްޔާ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި    މިހާރު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސ ލެއް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އެދެއްވ . އެހެންކަމުންޤުރުއާން މުާބރާތްޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ.  

 ލަދިނުން އެދެން.  އެޖެންޑާގަ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮށް

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

މޭޔަރ ވިދާޅުވެޝުކުރިއްޔާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   ދެން   .  އޮތްގޮތް.  ރޭވިފަ  މުާބރާތް  ޤުރުއާން  މިހާރު  ދެއްވައިފި 

އެ ގޮތަށް ނިންމ .   އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރާވާފަ މި އޮތ  ރޯދަ މަހު މި މުާބރާތް ގެންދަން. ރޯދަ މަހަކ  ޤުރުއާނުގެ މަހަކަށް ވާތ 

ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން ޭބނުންވާ ފެންވަރަށް ޤުރުއާން ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން، މި ރަށަކ  ކިތަންމެ ޮބޑު ރަށެއް ކަމުގަ

އް ކިޔަވާ ކުދިން ނޫނ  މ ހުން ވަރަށް މަދޭ ތިިބލެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ޤުރުއާނަށް މ ހުންގެ ލޯިބ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެ 

އާން މުާބރާތަކ  މި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެށުމެއް ކަމަށް ކުރަން. ހާއްސަކޮށް ޙާފިޡުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. މި ޤުރު

ދެން އަނެއްހެން މި ޤުރުއާން މުާބރާތަކ  ކުރިންވެސް ކައުންސިލުން ާބއްވަމުން ގެންދާ މުާބރާތެއް، އެކަން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ދެކެނ .  

ރު ހަމައެކަނި ތަފާތަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޤައްރަރު ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިންވެސް ގެންދިޔަ މުާބރާތެއް. ދެން މިފަހަ

ތަކަށް ޤައުމ  މުޤައްރަރާއި އެއްގޮތް ކޮށްލާފަ ރޯދަ މަހު ާބއްވާކަން. އަދި ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުން، ޤުރުއާން ކުލާސްތަކަަށް އަދި ޔުނިވާސިޓ 
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ޑެ ނަންނޯޓު   ކޮށްފަޕިއުޓ  އެ ފާހަގަކޮށްލެއްވި އިޢުލާނުފުރުސަތު ދޭ ގޮތަށް އޮތުމަކ  ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެނ . ކުރުމަށް ދުވަސް ހަމަވާ ތާރ ހަކ ވެސް އެކަށ ގެންވާ ތާރ ހެއް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އިތުރު މެންަބރެއް މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ަބހުސްކުރުމަށް ޭބނުންވާނަމަ އަދި އަޅުގަނޑު   ކައުންސިލް މެންަބރު ޢާޠިފާ ޢަލ . ޝުކުރިއްޔާ  

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން.  

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

ތ ުބ ކުރުމަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، ސިވިކް ކޮމެޓ އިން އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ މި މުާބރާތް މިގޮތަށް ތަރު

ގެ ހިޔާލުތަކާއި އެ އެއްޗަށްވެސް. ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ަބއެއް މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ސިޓ   އަދި ކުރި ުބރަ މަސައްކަތް.  

 ވެސް ހޯދައިގެން.ހިޔާލުތައް ދެއްވިގޮތުގަ މި ފަދަ މުާބރާތްތައް ކޮލިޓ ކޮށް ހިންގޭނ  ސިޓ  ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ަބއެއް އާލާތްތައް  

، މައިކް ސިސްޓަކާއި ލަައިވް ކުރެވޭނެ އާލާތްތަކާއި، މި ފަދަ އެއްޗެއްސަކ ވެސް ކުރިޔަށް ހުރި، މި މިސާލަކަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމް

މުާބރާތުކުގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަގުތު ކުޑަވ މަ ނުހޯދުނު ކަމަށް ވިޔަސް، ކުރިޔަށް ހުރި މުާބރާތްތަކުގެ އިންތިޒާމް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މެނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ކުރ  މުާބރާތްތަކާއި ހިލާފަށް މިފަހަރު އަޅުގަނޑު

ަބއިވެރިވުމުގެ މަގު ފަހިވެފަ  ހަމަ ވ ހާވެސް ގިނަ ކުދިން މުާބރާތުގަ  މި  އޮތްކަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނ   އިގިނަ ކުދިންތަކަކަށް 

   ކޮލިޓ  ކުދިންތަކެއް ފެނިގެން ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ. ަބއިވެރިވެ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަރިހުން.   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ  ހަމަ  ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ އެއްކަމެއް  ދާއޫދު. އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދު  މަތ ގެ   18ޝުކުރިއްޔާ  އަހަރުން 

 ވަތަ އަމިއްލަ ގޮތަކުންތޯ. އާންމުކޮށް ސްކޫލެއްގަ ތައުލ މު ހާސިލްނުކުރާނެތ . ކެޓަގަރ ތައްވެސް ަބއިވެރިވާނ  ޤުރުއާން ކުލާހަކުންތޯ ނު

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ޙާފިޡުންގެ ަބއިގަ ަބއިވެރިވެވޭނެ އަމިއްލަ ގޮތުން. ދެން ކޮންމެ އަހަރުން ދަށުގެ ަބއިގަވިޔަސް    18ަބއިގަވިޔަސް    އަހަރުން މަތ ގެ   18

ނޫނ  އުމުރު ފުރައެއްގަވެސް ޙާފިޡުންގެ ަބއިގަ ނޫން ަބއެއްގަ ަބއިވެރިވާނަމަ ވާނަމަ ަބއިވެރިވެވޭ ގޮތަށް މި އޮތ ، ޤުރުއާން ކުލާހަކުން  

 ނ  ސްކޫލަކުން.  ޔުނިވާސ ޓ އަކުން ނޫ



 

19ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

        ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން 

ހާރު ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުގަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކުލަވާލެވިފަ އަދި ކުރިިޔަށް ދާނެ ގޮތް މި

ދެ ފުރުސަތުގަ ފުރިސަތަށް އެދި ލެއްވި ދެ ކައުންސިލަރުންނަށް މިހާރު މުާބރާތުގަ މި އޮތ . އެހެން ކަމުން ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު    މި

ގޮތް މިވަނ  ފުރުސަތު އަރުވާ ނިމިފަ. އެހެންވެ އާއިއެކު އަޅުގަނޑު މި ޤަޫބލުކުރަނ  ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް އެ އުސޫލުތައް ރޭވިފައޮތް

ފެނިލައްވާ   ށްމި ގޮތަ ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ  މުދާތ  ކަމަށް އިތުރަށް ވަކިކަމެއް ފާހަގަކޮށް ނުލެއްވ . އެހެން ކަމުން މިހާރު ރޭވިފަވާގޮތަށް  ކަ

 މެންަބރުން ވޯޓްލެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 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  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .4

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

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

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު  .7
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 އިން   ހުށައަޅާފަ  ކޮމެޓ އިން   މުާބރާތް  ޤުރުއާން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ާބއްވަން  ކުޅުދުއްފުށ ގައި  ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  މެންަބރުން  ހުރިހާ   

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފެންނަކަމަށް ާބއްވަން ގޮތަށް

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 
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