
 

 
 
 

 
1ގެ    5ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/105ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ   ވަނަ   61ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގެ ދުވަހުބުދަ  ވ  2022 ޖުލައި 25ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  61 ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ. ގައި 09:20 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
ކަނޑައެޅުމަށް    3.1 ފަރާތެއް  ކުރާނެ  ބައިވެރި  ްޕރޮގޮރާމްގައި  ޓްރެއިނިން  ޑިރެކްޓަރސް  ކޮންެޕނ ސް  އޮތޯރިޓ   ލޯކަލް  ސ .އެމް.ޑ .އޭގެ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

 

 



 

 
 
 

 
2ގެ    5ޞަފްޙާ:    

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     60ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  60ކުޅުދުއްފުށި 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   ސިޓ     61  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ

ދުވަސް.   ދަ ބު ،  2022 ޖުލައި  25،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443 ޛުލްޙިއްޖާ 26 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު   09:20 ގަޑި ކައުންސިލް  .    04 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް 

މަޖ ދާ އާމިނަތު  އަލ   ، މެންބަރ  ޢާޠިފާ  މެންބަރ  އަބްދު  ކައުންސިލް  އަޙުމަދު  މެންބަރ  ކައުންސިލް  ޗުއްޓ ގައި.  هللاއަދި  އަހަރ     ހުންނެވ  

ސ .އެމް.ޑ .އޭގެ   ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ  އި ބައިވެރިވާން ޖެހޭ ގާނޫނ  އަދަދު ހަމަވާތ  ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން.ބައްދަލުވުމުގަ

 ކޮންެޕނ ސް ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިން ްޕރޮގޮރާމްގައި ބައިވެރި ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ  މި އައިޓަމް އެކަނި. އެހެންކަމުން 

 ތް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮ 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 
 
 

 
3ގެ    5ޞަފްޙާ:    

 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ   61ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04  

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރާނެ   ބައިވެރި   ޕްރޮގޮރާމްގައި   ޓްރެއިނިން   ޑިރެކްޓަރސް   ކޮންޕެނ ސް   އޮތޯރިޓ    ލޯކަލް   އޭގެ . ޑ . އެމް . ސ   •

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކަނޑައެޅުމަށް   ފަރާތެއް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  ކޮންެޕނ  ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް ވިސްނާފަވުމާއިއެކު މުހިންމު  ރެއިނިން ްޕރޮގުރާމަކ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތާގައި  ޓު  އާދެ މި

ބަރެއް ންން މެޓުރެއިނުންނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ގަބޫލު ކުރަނ . އެހެންވެގެން މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ . ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ތެރެއި

ވިފަ ވަނ . އެހެންކަމުން ބައިވެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާތ  އެޖެންޑޭ ކުރެ އިދާރ  މުވަޒަފުންގެ ތެރެއިން    އަދި  ނުވަތަ ދެ މެންބަރުން، ކަނޑައެޅޭ އަދަދެއް

 ގެ ފުރުސަތައް ހުޅުވާލަން.  މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސް 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާގައި ފާހަގަކޮއްލަން ޭބނުންވަނ  ސައުންޑް ސިސްޓަމް މ  ކައުންސިލްގައި ހުރުމަށް ވަރަށް   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ަބއެއް ކަހަލަ ހަފްލާތަކުގަ   ާބއްވާ  ފާހަގަކުރައްވާދުވަސްތައް އަދި  މުހިންމު އެއްޗެއްކަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ާބއްވާ އިވެންޓްތަކާއި

ހަރަދެއް  ަބއިވަރު  ވަރަށް  އެގޮތައް  ޖެހެނ .  މި  ކުރަން  ހަޔަރ  ޕާޓ އަކުން  ތާރޑް  ޭބރު  ހަމަ ސައުންޑް ސިސްޓަމް  ފަހަރަށް  ގިނަ 



 

 
 
 

 
4ގެ    5ޞަފްޙާ:    

 

ށް ޮބޑު ރިޔާސަތުން ހުށައެޅުއްވި ގޮތައް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ކައުންސިލަށް ގަތުމަ  260،000ހިނގާކަމެއް މިކަމަކ . އެހެންވ މަ  

 ޝުކުރިއްޔާ. ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވ މަ ރިޔާސަތުން ހުށައެޅިގޮތައް އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރަން.  އަދަދެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް   

 އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮއްލ .  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން.  ޝުކުރިއްޔާ.   މެންބަރަކު އިތުރަށް ފުރުސަތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާ  އިތުރު 

ށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރގެ  ބަޖެޓަ   ސްދޮޅަސް ހާސް () ދެލައްކަ ފަ  260،000މެންބަރެއް ނެތްނަމަ ދެން އަޅުގަނޑު ދާނ  ވޯޓަށް. މިހާރު ހުށައެޅިފައިން  

ވޯޓް  މެންބަރުން    ކަމުގައިވާނަމަ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާސްކުރުމަށް  ތާއ ދު ލިބިވިފައިވާނ . އެހެންކަމުން މި ބަޖެޓް ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

 ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޢަދަދު:ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .3

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



 

 
 
 

 
5ގެ    5ޞަފްޙާ:    

 

 ސިސްޓަމެއް   ސައުންޑް  ކުރުމަށް  ޭބނުން   އިވެންޓްތަކުގައި  އެކިއެކި  އޮފ ހުގެ  ،ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް   މެންަބރުން  04  

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ަބޖެޓެއް ރުފިޔާގެ 260،000 ގަތުމަށް

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން

 العالمين  رب  لل  والحمد 

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ  ގައެވެ.  2022 ޖުލައި 20ނިމުނ   ވަނަ ބައްދަލުވުން 60ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1443ޛުލްޙިއްޖާ  21 

 2022 ޖުލައި 20

  هللاއާއިޝަތު އަބުދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


