
 

1ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2021  އޮކްޓޯަބރ   27ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    23  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:06ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  22ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ހޭންޑްޯބލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ ޗް  3.2

 މަޝްވަރާކުރުން.  ހޭންޑްޯބލް ކޯޗިން ކޭމްޕާއި ގުޅޭ ގޮތުން

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

2ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

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

 މެންބަރުން   ޙ ޟިރު ނުވ    ބައްދަލުވުމަށް 

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި(  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ   .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 23ކުޅުދުއްފުށި 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 ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  އޮކްޓޯބަރ 27،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443  ރަބ ޢުލްއައްވަލް 21ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވީ މެންބަރުންގެ   07މެންބަރުންގެ އަދަދު ، ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވ ންޖެހޭ  09:06، ބުދަ ދުވަސް. ގަޑި  2021

އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން،  ހުންނެވީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި.  ޑެިޕއުޓީ މޭޔަރ އަލްފ ޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު . 06 އަދަދު

ވަނަ   22ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ، 01އައިޓަމް އެޖެންޑާ ؛ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން  02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު 

 ކޯޗިން ކޭމްޕާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ ޗް ހޭންޑްބޯލް 



 

3ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ   ށްންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ނުވަތަ ތަރުތ ބަ ޖެއެ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، ވާ ނަމަ ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ކުޅުދުއްފު  05      ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ދައުރުގެ  މެންަބރުންވެސް  ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޢާންމު   23ށ   ވަނަ 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 



 

4ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    22ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   22 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. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

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

 ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .4



 

5ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ންގެ ވޯޓުން މެންަބރު  05ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    22ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ          

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   •

 ބ ޗް ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޭމްޕާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ން އިން އެަބ އިން ސިޓ އެއް ފޮނުވާފައއަޅުގަނޑު ސިޓ  މި މަޝްވަރާއަށް ދެވިފައި މި އިން ސަަބަބކ  ހޭންޑް ޯބލް އެސޯސިއޭޝަ

 ދަންނަވާލާނަން.  

ޝަނުގެ ފަރާތުން އިންޑޯ ހޭންޑްޯބލް އަދި ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ގޮތޮން ފުރަތަމަ މި އެޗޯސިއޭ           

ންމެ ފަހަރަށް ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް ކޯޗިން ކޯހަކާއި، ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ޭބއްވުމަށް ޭބނުންވެގެން، ެބލިެބލުމުގައި ތިޔަ ރަށަކ  މިކަމަށް އެ

ނަށް ހޭންޑްޯބލް މޯލްޑިވުސްއަށް އެންމެ އެއްާބރުލުން ދެއްވަމުންދާ ފަރާތަށްވާތ ވެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގައި ފުރަތަމަ އެކަށ ގެންވާ އަދި މިހާތަ

 ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް ކޯޗިން ކޯހެއް/ކޭމްޕެއް ޭބއްވުމަށް މި އެސ ސިއޭޝަނުންވަނ  ނިންމާފައެވެ. 

ގެ ތަނެއްގައި ޭބއްވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވެފައި އަދި ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯޗިން/ކޭމްޕެއް މާލެއިންޭބރުމިއ             

ންސިލްގެ ޤައުމ  ސްކޮޑެއް ރާއްގޭގެ އުތުރުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ނެގުމަކ ވެސް އައު ކަމަކަށްވާތ ވެ، މިކަންކުރުމުގައި ތިޔަ ކައު

 17އިން    2021އޮކްޓޯަބރ    28ކޯޗިން ކޯސް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   އެއްާބރުލުން ނުހަނު ޭބނުންވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މި  

ގެ ނިޔަލަށެވެ.   2021ޑިސެމްަބރ    29އިން    2021އޮކްޓޯަބރ    28އަދި ކޯޗިން ކޭމްޕް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ     2021ނޮވެމްަބރ  

 2ދައިން. މި ކޯސް/ކޭމްޕް ހިންގުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ  ވ މާ، މި ކަމުގައި ތިޔަ ކައުންސިލާއި އެކު ހުރިންވެސް ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ފަ

 އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވެވުން އެދެމެވެ. 

 

ޓ  އަކުންވެސް  މި ސިޓ  އާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  އަނގަަބހުންވެސް މުއާމަލާތުތަކެއް ކުރެވިފައި. އަދި ސި           

ދެން ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްާބރުލުން ލިޭބނެކަމަށް ފޮނުވާފައި. މި ސިޓ ގެ ޖަވާުބ، މޯނިންގ ްބރ ފިންގ އެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
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މާއަތްތައް މިހާރު އެ ކޯޗިން ކޭމްޕް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހޭންޑްޯބލް މޯލްޑިވްސް އާއި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ޖަމިއްޔާ ޖަ

ާބރުވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ޖަމިއްޔާއަކާއިވެސް ގުޅިގެން ހޭންޑްޯބލް އެސޯޝިއޭސަން އިން ނިންމާފައި މި އޮތ . އެގޮތުން 

  ކަމެއްގެ   2ޑަުބލިއު ސްޕޯޓްސް މ ގައި އިންވޯލްވް ކޮށްގެން މ ގައި ކުރިޔަށް މިދަނ . ދެން މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން ޖެހޭ  

ގޮތުގައި ހޭންޑްޯބލް އެސޯޝިއޭސަން އިން ފާހަގަކުރައްވާފައި މިވަނ ، އަންނަ ކޯޗުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި 

ޣަނ މާ އިމާރާތް. ދެން އެ އިމާރާތަކ  އެކަމަށް ދިނުމަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ެބލިފައި އެވަނ   

 އެކަށޭނަ ތަނެއްކަމަށް. ދެން ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕޮލިހަށްވެސް ވާނ  އަޅިގަނޑުމެން ރިކުއެސްޓެއް ކޮށްފައި އެތަނުން 

މަ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ޚަރަދެއް ކުރަން ކެއުން ހަމަޖެހިދާނެތޯ. އަދި އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ޕޮލިހުގެ ޖަވާެބއް ނުއެއް ލިބޭ. އެހެންވ 

ށް ޖެހުނަސް އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެން ކަމުން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން މެންަބރުންނަ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެ 

އަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭން ޭބރުގައި ޤައުމ  ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނ  ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް

ޑްޯބލް އެސޯޝިއޭޝަން ގުޅިގެން މި ވަނ  ދެ ކަމެއް ކުރިއަރުވަން ހޭންޑްބޯލް، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ހޭންހާއްސަކޮށްގެން. ބ ޗް  

ކަނޑައަޅާފައި. އެއ  ހޭންޑްޯބލް ކޯޗިން ކޭމްޕަކާއި ބ ޗް ހޭންޑްޯބލް ކޭމްޕެއް. އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިިބފައި އިން ގޮތުން މިއ ، 

ގައި ކުރި އެރުވި ޑަށް ހޭންޑްޯބލް، މި ކުޅިވަރަކ  މި ރ ޖަންކުޅުދުއްފުށ ގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރި ުބރަ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ޮބ

މެއް ދާނެ ކުޅިވަރެއްކަމަށް ބަލާއި، މިތަނުގައި އެވަރުގެ ސްކިލް ކުޅުންތެރިން ތިިބކަމަށް އެޭބފުޅުންނަށް ފެންނާތ  ވަރަށް ހާއްސަ އިސްކަ

މާފައި. ޕާކިސްތާންގެ ދެ ކޯޗުން މި ވަޑައިގަންނަވަނ  މި ދ ގެން، މ ގެ ފަހުން ޤައުމ  ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލާނ  އުތުރުން ކަމަށް ނިން

މި  އަދި  ޗެންޕިއަނުން.  ގެ  ރ ޖަން  އޭޝިއަން  ޕާކިސްތާނަކ  ސައުތް  ގެންދިއުމަށް.  ކުރިޔަށް  ޓްރޭނިންގ  ކިޔަވައިދޭންށާއި  ކޯހުގައި 

ލޫމާތު ލިިބފައި އޮތ . ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް  ޑައިގަންނަވާ ކޯޗަކ ވެސް ޕާކިސްތާން ގެ ޤައުމ  ޓ މްގެ ކޯޗެއްކަން އަޅުގަނޑަށް މައުވަ

މިފަދަ ޭބފުޅެއް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މި ފަދަ ޮބޑު ކުރިއެރުމެއް މި ސިޓ އަށް ލިޭބއިރު އަޅުގަނޑުމެން މެހެމާންދާރ  ވަރަށް ހާއްސަ 

ގަޅުތަނެއް ހަމަޖެއްސިފައި. ދެން އަނެއް އިސްކަމެއްދ ގެން އަދާކޮށްދޭން ޖެހޭ. އެގޮތުން އެކޮމޮޑޭޝަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އޭނ  ވަރަށް ރަނ

ޖަވާެބއް ނުލިިބފައި ކަމަކ  ކެއުމުގެ ކަންތައް. ކެއުމުގެ ކަންތަކާއިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޕޮލިހާއި ވާނ  ވާހަކަ ދައްކާފައި. އަދި ޕޮޒިޓިވް  
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 އޮތަސް މި ފަނަރަ ދުވަހަށް ޕާކިސްތާން ޤައުމ  ކޯޗަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެސް ރޭޓެއްގެ ދަށުން ޚަރަދު ކުރުމަށް. މިއ  އަަބދަކު ލިޭބނެ

 ފުރުސަތު ތަނެއް ނޫން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ  އިތުރަށް މިކަމުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 

ފުރަތަމަ ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހަމަ އެކަނި ފުރުސަތަކަށް އެދިފައި އިނ  މުޙައްމަދު ދާއޫދު އެކަނި. އަޅުގަނޑު ދެވަނަ 

 މެންަބރުންނަށް.  ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލަން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު  

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

ހިސާބު  މި  އަދި  ސިޓ އަށް  ކުޅުދުއްފުށ   ފުރުސަތެއްހެން،  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މިއ   ހ ވަނ   އަޅުގަނޑަށްވެސް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

މި އެހެންކަމުން  ލިޭބ.  މުހިންމުކަމެއް. ގަނޑަށްވެސް  ވަރަށް  ހިފުމަކ   ބޭނުން  ފުރުސަތުގެ  އެ  އިރުގައި  ލިޭބ  ފުރުސަތެއް  ފަދަ 

ދާނެ. ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަނ  މިއ . އެ ކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެނަށް މަޝްވަރާކުރެވި

ަބޖެހޭ ހޯދަން. މިހާރު އެކޮމޮޑޭޝަން، ފުޑް އެންމެ ކުޑަކޮށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ ޚިދުމަތް ތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެއެ ކުރެވެން ހުރި ގޮ

 ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދާފައި އެކަންކަން އެރޭންޖްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނ . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ން މި އެޖެންޑާގައި ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތު ނިމިފައި މިވަނ . ހުށައެޅުމެއް ގޮތަށް ސ ދާ ހުށައެޅުމެއް އައިސްފައެއް ނެތް. އެހެ

 ނަމަވެސް ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތް ދެ މެންަބރުންގެ ވާހަކައިންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގުނު ގޮތުގައި މި ކަމަކ  ކޮންމެހެންވެސް

އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު މި ހުށައަޅާގޮތަކ  އަޅުގަނޑުމެން ޤަނ މާ އިމާރާތުގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައި، ރަން ޖެހޭކަމެއް.  ކު

ށް ދެން ކެއުމުގެ ކަންކަން ޕޮލިހުން ހަމަނުޖެހޭނަމަ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެ ކޯޗުންގެ ކެއުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން. އެގޮތަ 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.   ކައުންސިލް މެންަބރ ރިޟްވާން ތާއ ދު ކުރައްވާފައި.މިވަނ 

  

 މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު
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 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .1

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .2

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .5

ޤަނ މާ އިމާރާތުގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާފައި، ކެއުމުގެ ކަންކަން މެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ     05     

ބެލެހެއްޓު ކަންކަން  ކެއުމުގެ  ކޯޗުންގެ  ދެ  ޚަރަދުކޮށްގެން  ކައުންސިލުން  ހަމަނުޖެހޭނަމަ  ފާސްވިކަމުގައި ޕޮލިހުން  ފެންނަކަމަށް  މަށް 

 މެވިއެވެ. ރިޔާސަތުން ނިން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ     2021  އޮކްޓޯަބރ   27ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން  23ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:18ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ރަބ ޢުލްއައްވަލް 21

 2021 އޮކްޓޯަބރ 27

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު  ޔައުމިއްޔ  ލިޔެފައިވަނީ:
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