
 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   44ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ކައުންސިލްގެ   ަބއްދަލުވުން    44  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޢާންމު  ުބދަ   ވ   2022  މާރޗް  16ވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  14:31ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    43ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  ލިބޭ   ދަޢުވާ   އަދި   ދަޢުވާކުރާ   މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ތެރެއިން،  މައްސަލަތަކުގެ  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ     3.2

 ؛ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ތަދައްޚުލުވެފައިވާ  ކައުންސިލުން  ސިޓ  ޅުދުއްފުށ  ކު މައްސަލަތަކާއި

 ކައުންސިލް   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ   ވ ޖަމިއްޔާ ޒުވާނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކައުންސިލް.  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ   ވ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /  ކަސަބުގެ އަބޫބަކުރު،  އައިމިނަތު .2

 ގަރާޖު.  ހިޔާ  ވ ކައުންސިލް   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .3

  ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނި  މައްސަލައެއްގައިވެސް،   ހުރިހާ  އެހެން  ނުހިމެނޭ  މަސްލަހަތު  ޢުމަރުގެ  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  މައްސަލައާއި  3  މި    

  ޢުމަރު،   ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  އޮފިސަރ،   ލ ގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   ތަމްސ ލުކުރާނ ،   މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  ޙައިޞިއްޔަތުން، 

 ކަނޑައެޅުން.  ކަމުގައި ( A233449 ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން   ދ.ކުޅުދުއްފުށިހ  /  ގޯބިލިމާގެ

 ނިންމުން.   ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް ދިނުމާއިމެދު ތަކެތި   ހެދުމަށް ހަޓެއް ގުޅިގެން   ރައްޔިތުންނާއި އާންމު 3.3

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

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

 ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 

 މެންބަރުން   ވާ ނު ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި() ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     44ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 44ކުޅުދުއްފުށި 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 ަބއްދަލުވުމަށް މަރުޙަާބ، ަބއްދަލުވުން ާބއްވާތަން    44ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،މ ލާދ  ސަނަތުން   1443  ޝައުާބން  13ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ަބއްދަލުވުމަށް   07، ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު  14:31ދުވަސް. ގަޑި    ދަުބ،    2022  މާރޗް  16

އަޅުގަނޑު ަބއްދަލުވުމުގެ  ގައި.  ރަސްމ  ދަތުރެއްޑެޕިއުޓ  މޭޔަރު ޢަލ  އަޙުމަދު ހުންނެވ     .06ހާޒިރުވ  މެންަބރުންގެ އަދަދު  



 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ ންސިލްގެ އެޖެންޑާއެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައު

 މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ،2ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ޢާންމު  ވަނަ    43ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

  މައްސަލަތަކާއި   ލިޭބ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ތެރެއިން،   މައްސަލަތަކުގެ  ކޯޓުގެ

 ؛ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ތަދައްޚުލުވެފައިވާ ކައުންސިލުން ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ 

 ކައުންސިލް ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ވ ޖަމިއްޔާ ޒުވާނުންގެ ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކައުންސިލް. ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ވ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /  ކަސަުބގެ އަޫބަބކުރު، އައިމިނަތު .2

 ގަރާޖު. ހިޔާ ވ ކައުންސިލް ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .3

 ޤާނޫނި   މައްސަލައެއްގައިވެސް،  ހުރިހާ  އެހެން  ނުހިމެނޭ  މަސްލަހަތު  ޢުމަރުގެ  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  މައްސަލައާއި  3  މި    

 އަލްއުޞްތާޛާ  އޮފިސަރ،  ލ ގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ތަމްސ ލުކުރާނ ،  މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  ޙައިޞިއްޔަތުން،  ވަކ ލެއްގެ

  ކަމުގައި   (A233449 ނަންަބރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  /  މާގެގޯިބލި  ޢުމަރު،  ޠާހިރާ

 ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ދިނުމާއިމެދު ތަކެތި ހެދުމަށް ހަޓެއް ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި އާންމު، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ކަނޑައެޅުން.

 ނިންމުން. 

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ  ަބ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  ންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމައެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެ

  ދިނުން އެދެން. ނަމަ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 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: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2



 

4ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   44 ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ހުރިހާ މެންަބރުންވެސް  

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   43  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 . ފާސްކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލެއް އަށް އެއްވެސް  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާ  43

ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،   ަބދަލެއްގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން. ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު ޔާޔަޢުމިއް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 



 

5ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

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

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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ންގެ ވޯޓުން މެންަބރު  ހުރިހާވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    43ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ     

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ތެރެއިން،  މައްސަލަތަކުގެ  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ  •

  ތަދައްޚުލުވެފައިވާ   ކައުންސިލުން  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   މައްސަލަތަކާއި  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ދަޢުވާކުރާ

 ؛ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ

 .ކައުންސިލް  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ޖަމިއްޔާ ޒުވާނުންގެ ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކައުންސިލް.  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ   ވ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި /  ކަސަބުގެ އަބޫބަކުރު، އައިމިނަތު .2

 ގަރާޖު.  ހިޔާ ވ ކައުންސިލް ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .3

 

  ، މައްސަލައެއްގައިވެސް   ހުރިހާ  އެހެން  ނުހިމެނޭ  މަސްލަހަތު  ޢުމަރުގެ  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  މައްސަލައާއި  3  މި    

 ލ ގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ    ،ތަމްސ ލުކުރާނ    މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  ،ޙައިޞިއްޔަތުން  ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނި

 ކާޑު   އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން)   ކުޅުދުއްފުށި.ހދ  /   ގޯބިލިމާގެ  ،ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  ،އޮފިސަރ

 . ކަނޑައެޅުން  ކަމުގައި( A233449 ނަންބަރު



 

6ގެ   11ޞަފްޙާ:   

 

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ކުރައްވާނެ   ތަމްސ ލު   ކައުންސިލް  ސިޓ    ގަ ކޯޓު  މައްސަލައަކަށް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަަބަބކ   މިއޮތް  ކުރެވިފަ  އެޖެންޑާ  މިގޮތަށް

 ރ ސައޮފި  ލ ގަލް  ،ނެގުމާއިއެކު  ރެއްސައޮފި  ލ ގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ަބދަލުގަ  ކަނޑައެޅުމުގެ  ޭބފުޅެއް

 ހުރިހާ  ނުހިމެނޭ  މަސްލަހަތު  ރުގެސައޮފި   ލ ގަލް  ނިންމާއިރު  އެނިންމުން.  ނިންމުމަށްޓަކައި  ގޮތަށް  ކުރައްވާ  ތަމްސ ލު  މައްސަލަތައް

 ކައުންސިލް  ސިޓ   އިއެމައްސަލައެއްގަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަތުވެއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  ހިމެނޭ.  ކުރާނ   ތަމްސ ލު  ކަމަށް  މައްސަލަތައް

 . ލެއްވުންއެދެން  އެދި  ފުރުސަތައް  މެންަބރުން  ޭބނުންފުޅުވާ  ަބހުސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާގައި  މި.  ކަނޑައަޅާނ   ޒަފަކުމުވަ  ކުރައްވާނެ  ތަމްސ ލު

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 މ  ވަރަށް ރަނގަޅު ަބދަލެއްކަމަށް އަދި މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާކަމަށް.އަޅުގަނޑު ހަމަ ބުނެލަންއޮތ  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންކަމުން އިތުރު މެންަބރަކު އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދި ލައްވާފާ ނެތުމާއިއެކު މިހާރު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ އޮތް ގޮތަށް

ަބޔާން ކުރާ ތިން މައްސަލަ ފިޔަވާ ދެން އަދި އިތުރަށް ސިޓ    ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް މައްސަލަތަކުގަ މި އެޖެންޑާގަ 

ރުގެ މަސްލަހަތު ނުހިމެނޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގަ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރާ ވަކ ލެއްގެ ސަކައުންސިލްގެ ލ ގަލް އޮފި

ކުޅުދުއްފުށި ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށްވާނަމަ .ހދ/    މަރު، ގޯިބލިމާގެޢު  ޠާހިރާ  ރ އަލްއުޞްތާޛާސަގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލ ގަލް އޮފި

 އެ ގޮތަށް ވޯޓް ދިނުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 
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 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

އަގުލިިބއްޔަތުން  މެންަބރުން  ހުރިހާ  ސިޓ    މައްސަލައެއްގާ  ހުރިހާ  ނުހިމެނޭ  މަސްލަހަތު  ރުގެސައޮފި  ލ ގަލް   ގެކައުންސިލް  ސިޓ ގެ 

 ގޯިބލިމާގެ   ،ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  ރސައޮފި  ލ ގަލް  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގަ  ވަކ ލެއްގެ  ކުރާ  ވަކާލާތު  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި.ހދ /

   03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ދިނުމާއިމެދު   ތަކެތި   ހެދުމަށް   ހަޓެއް   ގުޅިގެން   ރައްޔިތުންނާއި   އާންމު  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މައިޒާނެއް   ކަތެއްގެ ގޮތުގަ ހަޓެއް ނުވަތަ ފިނިއްއިޖުތިމާއ  މަސަ  ،މު ރައްޔިތުން ތެރެއިން ަބޔަކުންމި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ  އާ 

ކާއި ނުވަތަ މ ހުން ޖަމާވެ ތިޭބނެ ތަނެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ސިޓ  ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަ

އެހ ތެ  ގުޅިގެން ކޮންކަހަލަ  ދޭނ   ފަރާތަށް  އެ  މަސަކަމެރިއަޅުގަނޑުމެން  މި  އެހ ތެރިކަމެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  ކަތަށް. އްއްތޯ، 

ސް އެންޑު ސިވިލް ކޮމިޓ  ހެދުމަށްފަހު ވަރަށް ޮބޑަށް ސިވިކް އެންގޭޖުމަންޓުގެ ގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ސްޕޯޓްނއެ

 ބެހިގެން ދާގޮތަށް އެ ސަރަހައްދެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ތަކެއް ކުރިޔަށް ކުރުމަށް ރާވާފަ ވަނ . އަދި އެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށްމަސައްކަތް

ކަތްތަކެއްކޮށް، ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތަކެއްވެސް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކުރިޔަށްއޮތްތާގައި ރޭވިފަވޭ. އެހެންކަމުން މި ނިންމުން އްއެކު މަސަ
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ން އެދެން. ަބހުސްގަ ރެއްވެވުގޮތެއް ަބހުސްގަ ފާހަގަކުފަ އެ މެންަބރަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ށްނިންމާއިރު މި ކަންކަމަށް ރިޔާޔަތް ކޮ

 ހުޅުވައިލައިފިން.  ށްަބއިވެރި ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުސަތަ

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނ  އިޖުތިމާއި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވަނ  ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ރަށުގަ ތިުބމަކ މ    ކުރަން ބޭނުންވާ އިރުގަ އެގޮތަށް މަސަކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކެއްތްކައްއެހެންކަމުން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސަ

ހަޤ ގަތުގަ ރަށެއް ވިޔަސް އަދި އެހެން ތަނެއްވިޔަސް ތަރައްޤ  ލިޭބ ވަރަށް ޮބޑުާބރެކޭ.   ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަށް  އަޅުގަނޑުމެން

މަސަކަތްނުކުރާނަމަ. މަށް އަދި އެތަނެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  ރުވެގެންނެއް ނުދާނެ އެތަނެއްގަ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެތަނެއް ތަރައްޤ  ކު

ވެސް ނުވާނެ. އެހެންކަމުން އްޗެއްތަރައްޤ އެއް އަދި ރ   ގެންނެއް އެތަނެއްށްކަނި އެތަނެއްގައި ހުންނަ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮހަމަ އެ

އުޅޭތ . އަދި މިކަމުގަ އަޅުގަނޑު ހަޤ ގަތުގަވެސް ވަރަށް އުފާކުރަން މި ގޮތަށް އިސްނަގައިގެން ރައްޔިތުންތަކެއް މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން 

 ކައުންސިލް ަބއިވެރި ކުރުންމ  ރައްޔިތުން ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިރަށް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ތިިބކަމުގެ ހެއްކެއް. އެހެންވ މާ އަޅުގަނޑު

 ކަމަކ .   ލަން ޭބނުންވާށްއެއ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮދެކޭ ގޮތުގަ މިކަންތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެއްާބރުލުން ދޭން ވާނެ. 

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާގައި   މި  މެންަބރެއް  އެއްވެސް  އިތުރު  ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުސަތު ވަރަށް  އަދި  ވާނަމަ  ޭބނުންފުޅުވާކަމަށް  ަބއިވެރިވާން 

ފާހަގަކޮ މެންަބރުން  އެދެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މަރުހަލާގަ  ަބހުސްގެ  ދެން  ކިހާ ލަން  ށްއަރުވަން.  ދޭނ   އެހ ތެރިކަން  އަޅުގަނޑުމެން 

ަބއިވެރި  ަބހުސްގަ  މެންަބރަކު  އިތުރު  އެދޭކަމެއް.  އަޅުގަނޑު  އައުމަކ   ހުށައެޅުންތަކެއް  މައްޗަށް  މިކަންކަމުގެ  މިންވަރަކަށްތޯ. 

 ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ ފުރުސަތު އަރުވަން.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޠިފާގެ ވާހަކަތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއ ދު ކުރަން. އޭގެއިތުރުން އިޖުތިމާއ  ކަންކަމުގަ ޢާޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު. އަޅުގަނޑުވެސް މެންަބރު  

ކަތްކުރުމަކ  ކައުންސިލުގެ މާލިޔަތުން އެތައްަބއެއް ަބއިވަރު ރުފިޔާތަކެއް އްއަމަލ  ގޮތުން މަސަމަށް  ަބޔަކު ނިކުމެ ތަނެއް ތަރައްޤ  ކުރު

ކަށް ހިފެހެއްޓޭނެވެސް ކަމެއް. ކަސަލާމަތްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަދި އެަބއެއްގެ މެދުގަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ މަސްލަހަތު ގިނަ ދުވަސްތަ
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 އިޖުތިމާއ  މަސައްކަތް ރަށު ތެރޭގަ ހިގަންފަށައިފިނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ރަށުގެ ތަންތަން އަދި ރަނގަޅު ވާދަ ވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން

ޅުންނާ ަބއްދަލުވެ މަޝްވަރާ ކުރެވިފަ އޮތ މަ އެޭބފުޅުންގެ ފުވެސް މި ޭބތަރައްޤ ވެސް ވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން އަޅުގަނޑު

ކަމަށް ވާނ ނަމަ  ރިކުއެސްޓްކުރި   ދ ފިމެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާއެދިލެއްވުމާއި އެކ ގަ އެޭބފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު

ގަ ންޕްލޭރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މައިޒާނެއް ތަރައްޤ  ކުރެވޭނެކަމަށް. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ކައުންސިލްގެ ޑިވެލެޕްމަންޓް    ފަރާތްތަކަށް

އިން ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ތަކެތި ދިނުމުމަށް ަބޖެޓްގެ ގޮތުގައި ފިނި މައިޒާންތައް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފަ

  ފަންސާސްހާހުގެ ަބޖެޓެއް ދިނުމަށް ހުށައަޅަން. އަދި މެންަބރުންގެ ތާއ ދު މިކަމަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاޢަބްދު   އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

ފާހަގަކޮ ހަމަ  އަޅުގަނޑުވެސް  މޭޔަރު.  އޮތ ށްޝުކުރިއްޔާ  ޕްލޭ  ، ލަން  ތަރައްޤ   ހިޔާލު  ންއަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމުގެ   އެކުލަވާލުމަށް 

އްކާލަން މިގޮތަށް އަވައްޓެރިން އެކުވެލާ ވާހަކަ ދަ  ،ކަމެއްމ   ފާހަގަވ ކަންތައްތަކުގަވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން  

ޤ  އެޭބފުޅުންނަށް ތިެބވޭނެ ކަހަލަ ތަންތަން ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން. އޮގޮތުން އެހިޔާލާއި އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނ  ތަރައް 

ވުމުގަ އަޅުގަނޑުމެން މ  ނޑައަޅާފަ. އެގޮތުން މި އަމާޒަށް ވާސިލުތަރައްޤ  ކުރުމަށް މިހާރުވެސް ކަ  ންގަވެސް މިފަދަ ތަންތަ ންޕްލޭ

ކޮށް ކައުންސިލުން  މި  ލިބިގެން ދިއުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތުން މި ހަރަދު  ތައްރައްޔިތުންގެ އެދުން

 އެކަންކަން ަބއްޓަން ކުރަން ތާއ ދު ކުރަން. ދެން ޑޭވިޑްވެސް ތަކެތި ދ ގެން އެޭބފުޅުންގެ ހުށައެޅުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

 ފާހަގަ ކުރި ފަދައިން ފަންސާސްހާހުގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ ތަކެތި ދ ގެން އެޭބފުޅުން ލައްވާ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު

 ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރު.

 ވާހަކަފުޅު    ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އިތުރަވަރަށް   ޝުކުރިއްޔާ.  ަބހުށް  ޮބޑަށް  އެޖެންޑާގައި  އިތުރު   ސްގަމި  ނެތުމާއިއެކު  އެދިފަ  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ފުރުސަތަކަށް 

ނިމުނުއިރު  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލަން ގަސްތެއް ނުކުރަން. މިހާރު ަބހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތު 

އެ  هللا ްބދުޢަމަދު  ދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އަދި ކައުންސިލް މެންަބރ އަޙްއޫ. އެއ  ކައުންސިލް މެންަބރ މުޙައްމަދު ދާހުށައެޅިފަ މި އޮތ 

ރައްޔިތުންގެ  އެދުނު  އެކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ގަތުމަށް  ތަކެތި  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  ފަންސާސްހާސް  ކުރައްވާފައިވާ  ތައ ދު  ހުށައެޅުމަށް 

ހަޓެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ،  އެހެންކަމުން މި ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނ  މިހާރުއްޤ  ކުރުމަށް.  މަސައްކަތާއިއެކު އެތަން ތަރަ

އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއިން ފިނިމައިޒާންތައް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިން ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ ތަކެތި 

 ންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ގަތުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ މެ 
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .2

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

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

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

ފަންސާސްހާސް  ދިނުމަ  ތަކެތި  ހެދުމަށް  ހަޓެއް  ގުޅިގެން  ރައްޔިތުންނާއި  އާންމު   ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އަގުލިިބއްޔަތުން  ރުފިޔާގެ  ށް 

  ވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ ވިކަމަށްފާސް ަބޖެޓެއް

 

 العالمين رب لل  والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ުބދަ   2022 މާރޗް  16ނިމުނ   ވަނަ ަބއްދަލުވުން 44ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 
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