
 

 
 

 

1ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/123ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   68ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

  އަންގާރަ   ވ   2022  ސެްޕޓެންބަރު  14ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    68  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   09: 24ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 . ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 65ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1 

 .ދަތުރުހިޔާ އިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފައިސާ ނަގާނެ އެކްޓިވިޓ އެއް ކަނޑައެޅުން 3.2

  .ށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ތަކެތި ގަތުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުންހދ.ފެމެލ  އެންޑް ޗިލްރެސް ސާވިސް ސެންޓަރަ 3.3

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙުމަދު ކު .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .2

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .3

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .4

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .6



 

 
 

 

2ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     68ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލ  ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 68ކުޅުދުއްފުށި 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     68  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ދުވަސް.   ދަބު ،    2022  ސެްޕޓެންބަރ  14،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޞަފަރު  18  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

މޭޔަރ މިވަގުތު   .06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    09:24 ގަޑި

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ     ، 1  އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ހުންނެވ  ރަސްމ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރަށުން ބޭރުގައި. އެހެންކަމުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ނުލެއްވޭ.

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   އިމާރާތުގެ  ؛  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   65ކައުންސިލްގެ  ދަތުރުހިޔާ 

ހދ.ފެމެލ  އެންޑް ޗިލްރެސް  ؛  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފައިސާ ނަގާނެ އެކްޓިވިޓ އެއް ކަނޑައެޅުން

 .ސާވިސް ސެންޓަރަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ތަކެތި ގަތުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ހުށައެޅުފައި ނުވާތ  ގެންނަން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 
 

 

3ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ފާސްކުރުމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    68ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، މެންބަ  05

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   65  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    64ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު  ފޮނުވިފަ އޮތްގޮތައް އިތުރު    ޔައުމިއްޔާ   މިހާރު  އެހެންކަމުން  ކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ   ބަދަލެއް ގެންނަން 

ޓަށް  މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯ  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް    އެއްވެސް އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް    އަންގަވާދެއްވުން ހުރިނަމަ އެކަން  

 ހާލަން. އަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 
 

 

4ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5
 

  ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ  65  ދައުރުގެ  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  އެކްޓިވިޓ އެއް  ނަގާނެ   ފައިސާ   ހަވާލުކުރުމަށް   އަބުރާ   ފައިސާ   ރިޓެންޝަން   އިމާރާތުގެ   ދަތުރުހިޔާ  •

 . ކަނޑައެޅުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ނިމުމަށްފަހު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ދަތުރުހިޔާ އިމާރާތް ނިމި ބޭނުންކުރުން ފެށިފައި މިވަނ  މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި. މުޅި ްޕރޮޖެކްޓް

މިއ     01މަސްދުވަހާއި    06 ފައިސާ  މިހުންނަ  ހިފެހެއްޓިފައި  ގޮތައް  ދައްކައި  ދޭތެރޭގައި  ދުވަހާއި  މުޅި   ރިޓެންޝަންއަހަރު  އެއ   ފައިސާ، 

ގެ މުއްދަތާއި ހިސާބައް އައިސްފަ ހަވާލުކުރުމު  އަބުރާ  ފައިސާ  ރިޓެންޝަން  ގެފައިސާ މިހުންނަނ  ހިފެހެއްޓިފަ. މިގޮތައް ްޕރޮޖެކްޓް   %5ްޕރޮޖެކްޓުގެ  

މިއަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައި . ދެން މިކަމަކ   ލާރި  65,381.98ފައިސާގެ ގޮތުގަ އަބުރާ ދިނުމަށް މިއިނ     ރިޓެންޝަންމިއޮތ . އެހެންވ މަ  

ަބޖެޓް ކޮންޓުރޯލް ހެދުމަށް މިފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގާނ  ކޮން އެކްޓިވިޓ އަކުންކަން އެަބޖެހޭ ނިންމާލަން މިއަދު ނުވާ ކަމަކަށްވަތ   

 ރެލ ގައި  ޔޮޓްއެއ     1.3.6.3.1.1ނިންމާލަން މިއަދު. ފައިނޭސް ސެކްޝަނުން ދެއްވާފައިވާ ލަފައަކ  އެކްޓިވިޓ  ނަންަބރު    އެަބޖެހޭ



 

 
 

 

5ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

މިކޯޑުން މިކަމަށް ފައިސާ ނެގުމަށް. އެހެންވ މަ    ޭބއްވުން  ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް  ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ޕްރޮމޯޓް  ޓުއަރިޒަމް  ހެރިޓޭޖް

  އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  މިހާ ހިސާބުން މި

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ރިޔާސަތުން ހުށައެޅުއްވި ގޮތައް ތާއ ދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަނޑު ހަމަ މޭޔަރ. ޑެޕިއުޓ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

. މި އެޖެންޑާގަ ފުރުތަމަ ފުރުސަތުގަ އެއް މެންބަރަކު މިވަނ  ބައިވެރިވެފަ އެހެންވ މަ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން

 ހެރިޓޭޖް  ރެލ ގައި  ޔޮޓް  ލާރި  65,381.98އަށް މިވާ  ފައިސާ  ރިޓެންޝަން   އިމާރާތުގެ  ދަތުރުހިޔާ ށް ގަސްތެއް ނުކުރަން. އެހެންވ މަ  ހުޅުވާލާކަ

ރިޟްވާން މުހައްމަދުގެ   ދިނުމަށް  އަބުރާމިކޯޑުގެ ތެރެއިން    ޭބއްވުން  ފެސްޓިވަލެއް   ދައްކާލުމަށް  ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ޕްރޮމޯޓް  ޓުއަރިޒަމް

 ތާއ ދު ލިބިފައި އޮތުމާއިއެކު މިގޮތައް ވޯޓަށް އަހާލަން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2



 

 
 

 

6ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5
 

 ހެރިޓޭޖް  ރެލ ގައި  ޔޮޓް  ހަވާލުކުރުމަށް  އަބުރާ  ފައިސާ  ރިޓެންޝަން  އިމާރާތުގެ  ދަތުރުހިޔާ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް   ބަރުންމެން   05

 ހަރަދުކުރުމަށް  ތެރެއިން  ބަޖެޓުގެ  އެކްޓިވިޓ ގެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  ފެސްޓިވަލެއް  ދައްކާލުމަށް  ސަގާފަތް  ކުރުމަށް  ްޕރޮމޯޓް  ޓުއަރިޒަމް

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ގަތުމާއި   ތަކެތި   ކުރުމަށް   ހަދިޔާ   ސެންޓަރަށް   ސާވިސް   ޗިލްރެސް   އެންޑް   ފެމެލ  . ހދ  •

 .  ކަނޑައެޅުން   ބަޖެޓް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ހާލަތު ޓަރުގެ  މިއެޖެންޑާ އަކ  ވޭތުވެ ދިޔަ މަސްތެރޭގަ ކައުންސިލުން މިވަނ  ޖެންޑާއާއި ބައްދަލުކޮށް ޖެންޑާގެ މިރަށުގައި ގާއިމް ވެފައިހުރި ސެން 

ށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ  ބެލުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފަ. އެބައްދަލުވުމާއި އެއްގޮތަށް ޖެންޑާއިން މިހާރު މިވަނ  ލިސްޓެއް ފޮނުވާފަ އެބޭފުޅުންނަ

 އެބަޖެހޭ މިއަދު  ތަކެތ ގެ. އެހެންވ މަ މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް މިބަކަމަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާ މިބަޖެޓް ނަގާނ  ކޮން އެކްޓިވިޓ އެއް ތެރެއިންކަން

 ނިންމާލަން. އެހެންވ މަ މިއެޖެންޑާއަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ކައުންސިލުން    މޭޔަރ.ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެން  މަސްތެރޭގަ  މިދިޔަ   ސެންޓަރަށް   ސާވިސް  ޗިލްރެސް  އެންޑް  ފެމެލ . ހދއާދެ 

 ކައުންސިލަށް  ޒިޔާރަތްކުރިން. ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ދެން އަޅުގަނޑުމެން

އިދާރ  ގޮތުން ހުރި ބަޖެޓުގެ    އެބޭފުޅުންނާއިއެކު ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުން. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުން އެބޭފުޅުންނަށް އެބަހުރި

ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުރި. ދެން އެތަނަކ   ދަތިތަކެއްވެސް.   އެބަހުރި. އަދި އެހެންކަހަލަ  އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު މުވަޒަފުންގެ ދަތިތަކެއްވެސް 

ވިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް ކުދިންވެސް އެކިކަހަލަ   މިވަގިތި ޑިވ  ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގަ ހުޅުވާފަ އޮތް ތަނެއް އަދި ރަސްމ ކޮށް ނުހުޅުވުނު ކަމުގައި

ންޓެއް ހަދާފަ އަދި  މައްސަލަތަކުގަ އެކަހެރިކޮށް ބައިތިއްބަންޖެހޭ ކުދިންވެސް އެތަނުގައި ބައިތިއްބާފަ އެބަތިބި. އެކުދިންނަށް ހުންނަނ  ވަކި އެާޕޓްމަ

އެކްޓިވިޓ ސް ގެންދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަށް އެ ހޯލު ހުރ . އެހެންނަމަވެސް ހޯލަށް  އެކިކަހަލަ  އެކުދިން ކުޅެލަން ހުރޭ ވަކިން ހޯލެއް ހަދާފަ. އެ ހޯލުގަ  

ބަތިބި ފެހުން ބޭނުންވާ އެކިކަހަލަ ފަރުނ ޗަރާއި އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކިކަހަލަ ސާމާނު ނެތުމުން ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތައް ދިމާވޭ. އެތަނުގައި އެ



 

 
 

 

7ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

ކު ހުރި  ޝައުގުވެރިކަން  ކަންތައްތަކަށް  ކޮއްދެވޭނ  ކަހަލަ  ކައުންސިލުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދިންވެސް. 

ހުރި ތަކެތ ގެ ލިސްޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވަން. އެގޮތުން ކޮންކަމެއްތޯ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން އެބޭފުޅުން ހޯދަން ބޭނުންވެ ނުހޯދިފަ  

ފޮނުވާފަ.   ލިސްޓެއް  އިޖްތިމާއ  އެބަހުރި  ހިމަނާފަވާނެ  ޕްލެއިންގަވެސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑު  މިފުރުސަތުގަ 

ގޮތުން އެބޭފުޅުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮއްދޭ ތަންތަނަށް އެހ ވުމަށް ްޕލިސ ލެވެލްގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެންހުރި އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް. އެ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. އަދި މި ބަޖެޓް ނެގުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ކޯޑަކ    20،000ވި ލިސްޓަށް ތަކެތި ގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ބަޖެޓަކ   އެދެއް

 ޕްރޮގްރާމް  ހިންގޭ  ފަރާތްތަކަށް  ނާޒުކު  އަދި  މ ހުން  ޭބނުންވާ  އެހ އަށް  ޚާއްސަ  މ ހުންނަށާއި  ދުވަސްވ   އުމުރުން  ކުދިންނާއި  ކުޑަ

 ހިންގުމަށް ހިމަނާފައިވާ އެކްޓިވިޓ . ޝުކުރިއްޔާ.   

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

އުންސިލުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  ކައުންސިލުން މިވަނ  އެކޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކޮޅުގަ ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ކަ

އް ވުމަކ  ހަމަ މިކަހަލަ އެހ ތެރިކަމެ  ސެންޓަރަށް   ސާވިސް  ޗިލްރެސް  އެންޑް  ފެމެލ ދެވެންހުރ  ކޮންކަހަލަ އެހ ތެރިކަމެއް ތޯ ބެލުމަށް. މިގޮތުން  

ށައެޅުއްވި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަނ . އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ ހު

 ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ މިފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ޒިޔާރާތުންނާއި އެބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވެގެން ދިޔައ    .ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ 

އި ދޭތެރޭގަ އަސްލުގަ ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެންމެ ގާތްކަން ބެހެއްޓިފައި ނެތްކަން. ސެންޓަރާ  ސާވިސް  ޗިލްރެސް  އެންޑް   ފެމެލ  ޖެންޑާ މިނިސްޓުރ ން  

ތަންކޮޅެއް ގާތުން   ވުރެއް ބޮޑަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓުރ ން   ސާވިސް  ޗިލްރެސް  އެންޑް  ފެމެލ  އެހެންވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިހާރަށް 

މަސައްކަތްތަކާއި އެބޭފުޅުންސެންޓަރު ކުރައްވާ  ފޯރުކޮށް ދޭނެ    ން  އެއްޗެހި ބަލާ އެކަންކަން  ކަންކަން ބޭނުންވާ  ކަނޑައަޅާ،  ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް 

ޑަށް އަޅާލުން ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަވ  ގޮސްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން ވަރަށް ބޮ

ހެންވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން. އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓުރ ން މިހުރިކަންތައްތައް ނުވިކަމުގައި ބޭނުންވާ ސެންޓާރެއްގެ ގޮތުގަ. އެ

ކުރެވެން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓުންވެސް  ކައުންސިލްގެ  އެހެންވ މަ  އެތަނަކ .  މުހިންމުތަނެއް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރި  ވ ނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑު މިވަގުތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި ހަމަ މިއާއި އެކު ޖެންޑާ މިނިސްޓުރ ގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަންކަން ރުމުގެ މުހިންމުކަން  ކަންތައްތައް ބަލާ ކު



 

 
 

 

8ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

ގަނޑު ގަ އަޅުގެނެސް މިނިސްޓުރ ގެ ފަރާތުން މިހާރަށްވުރެން އެ އަޅާލުން ލިބޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަންވެސް މި ފުރުސަތު 

  ޑޭޕިއުޓ .  ޝުކުރިއްޔާ ފާހަގަކޮއްލަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ޗިލްރެސް  އެންޑް   ފެމެލ އަޙުމަދު. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް މި ފާހަގަކުރެއްވ . ޖެންޑާ މިނިސްޓްރ ން ހދ  ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

އި އެތަން ފަގްޝަނަލ  ފުރިހަމަކޮށް ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮއްދޭނެ ކަހަލަ  އި ދޭތެރޭ މިއޮތް ގުޅުމާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާސެންޓަރާ  ސާވިސް

ންބަރުންވެސް ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޕޮލިސ ލެވެލްގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަކ  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެގޮތުން ހުރިހާ މެ

ކަން އަޅުގަނޑު ޔަޤ ންކުރަން. އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާއަށް ހުށައެޅިފަ މިވަނ  އެއް ހުށައެޅުމެއް. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާނެ 

ން ހުށައަޅާފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި  ސެންޓަރު   ސާވިސް  ޗިލްރެސް   އެންޑް  ފެމެލ  އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ޢަލ  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ހދ  

 ދުވަސްވ   އުމުރުން  ކުދިންނާއި  ކުޑަޓެއް ފާސްކުރުމަށް. އަދި ބަޖެޓް ކޮންޓުރޯލް ހެދުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައި މިވަނ   ރުފިޔާގެ ބަޖެ  20،000ގަތުމަށް  

. އެހެންކަމުން ަބޖެޓު  ތަކަށް ކަނޑައެޅިފަވާޕްރޮގްރާމް  ހިންގޭ  ފަރާތްތަކަށް  ނާޒުކު  އަދި  މ ހުން   ޭބނުންވާ  އެހ އަށް  ޚާއްސަ  މ ހުންނަށާއި

 މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން ތާއ ދު ކުރަށްވާފައިވާތ  މިހާ ހިސާބުން ވޯޓަކަށް އަހާލަން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3



 

 
 

 

9ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 ޢާޠިފާ ޢަލ  އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .4

 އާމިނަތު މަޖ ދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .5
 

  ގަތުމަށް   ތަކެތި   ލިސްޓްގައިވާ   ހުށައަޅާފައިވާ  ސެންޓަރުން   ސާވިސް   ޗިލްރެސް  އެންޑް   ފެމެލ .ހދ  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  ބަރުން މެން  05

 ތެރެއިން   ބަޖެޓުގެ  ްޕރޮގްރާމް  ހިންގޭ  ފަރާތްތަކަށް  ނާޒުކު  އަދި  މ ހުން  ބޭނުންވާ  އެހ އަށް  ޚާއްސަ  މ ހުންނަށާއި  ދުވަސްވ   އުމުރުން  ކުދިންނާއި  ކުޑަ

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ބަޖެޓުން  ރުފިޔާގެ  20،000 ހަރަދުކުރުމަށް 
 

   އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2022 ސެްޕޓެންބަރު 14 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 68ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ޞަފަރު   18 

 2022  ސެްޕޓެންބަރު 14

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ލިޔެފައިވަނ : ޔައުމިއްޔާ  

 


