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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/59ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   53ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު ުބދަ    ވ   2022  މެއި  25ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    53  ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. 10:09

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    52ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  ނުވާތ   ހުށަހަޅާފައި  ބ ލަން ފަރާތަކުން  އެއްވެސް އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު   ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް  ރެސްޓޯރަންޓް  އަދި  ޓަކްސޮްޕ ޓާމިނަލްގެ  ފެރ    3.2

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް    ހުށައެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގާއި އެހެނިހެން ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި މެދު  ކުއްޔަށް  ކުރާއިރު   އިޢުލާން  އަލުން

 ނިންމުން.

  ވުރެ   ބަޖެޓަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ  ބިޑްތައް  ލިބިފައިވާ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  ކުރެވުނު  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު   އިމާރާތުގެ   3  ޚިދުމަތް  3.3

 . މަޝްވަރާކުރުން ދާނެގޮތަކާއިމެދު  ކުރިޔަށް މިކަމުގައި ސަބަބުން އިތުރަށް ވުމުގެ  ބޮޑު

މެދު މަޝްވަރާކޮށް  ޓ މަށް ކުރާނެ ޙަރަދާއި    ފައިވާތ  ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމާ  އްޓ މެ  ންފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުދުއްފުށިޖަޒ ރާ ލ ގް    3.4

 ން. ގޮތެއް ނިންމު

 ވުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ަބޖެޓެއް ފާސްކުރުން.ަބށިޯބޅަ ހދ.އަތޮޅު ލ ގު ކުޅުދުއްފުށ ގައި ޭބއް 3.5

 ޓެކާސް މުާބރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި ވާދަކުރާތ  ޓ މަށް ކުރާނެ ހަރަދާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް ނިންމުން.  3.6

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .2

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

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

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     53ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 އަލ  އަޙުމަދު.މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޑެޕިއުޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 53ކުޅުދުއްފުށި 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    53ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،މ ލާދ        1443  ޝައްވާލް  24  ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

،    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންަބރުންގެ އަދަދު  10:09ސް. ގަޑި  ދުވަ  ދަުބ،    2022  މެއި  25ސަނަތުން  

  މުޙައްމަދު  މޭޔަރއަދި    ލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދުކައުންސިލް މެނަްބރު އަލްފާޟި  .05ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންަބރުންގެ އަދަދު  

، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އެޖެންޑާ .އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިހުންނެވ   ޢާޠިފް ވެސް  

 އަދި  ޓަކްސޮޕް  ޓާމިނަލްގެ  ފެރ ،  2  ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  52ދައުރުގެ  

 އިޢުލާން  އަލުން  ނުވާތ   ހުށަހަޅާފައި  ބ ލަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް   އިޢުލާނަށް  ކުރެވުނު  ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް  ރެސްޓޯރަންޓް

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ބަދަލުގެނައުމާއި  ޝަރުތުތަކަށް  އެހެނިހެން  އަގާއި  ކުޑަ  އެންމެ  ހުށައެޅޭނެ  ކުއްޔަށް  ކުރާއިރު

އައިޓަމް    ނިންމުން. ޚިދުމަތ3ްއެޖެންޑާ    ގުޅިގެން   އިޢުލާނާއި  ނުކުރެވު   މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  އިމާރާތުގެ  3  ، 
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އިތުރަށް  ވުމުގެ  ޮބޑު  ވުރެ  ަބޖެޓަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ  ިބޑްތައް  ލިިބފައިވާ  ދާނެގޮތަކާއިމެދު   ކުރިޔަށް  މިކަމުގައި  ސަަބުބން 

ލ ގް    ،4އައިޓަމް    .މަޝްވަރާކުރުން ަބއިވެރިކުރުމަށް ނިންމާޖަޒ ރާ  ޓ މެއް  ކުޅުދުއްފުށިން  މުާބރާތުގައި  ފައިވާތ  ފުޓްޯބޅަ 

ނިންމުން. ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ޙަރަދާއި  ކުރާނެ  ކުޅުދުއްފުށ ގައި 5އައިޓަމް    ޓ މަށް  ލ ގު  ހދ.އަތޮޅު  ަބށިޯބޅަ   ،

 ވާދަކުރާތ    ކުޅުދުއްފުށި  ޓ މް   ފައިނަލްގައި  މުާބރާތުގެ  ޓެކާސް،  6މް  އައިޓަޭބއްވުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ަބޖެޓެއް ފާސްކުރުން.  

ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް    ަބދަލެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް  .  ނިންމުން  މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް  މެދު  އިހަރަދާ  ކުރާނެ  ޓ މަށް

އުމަށް އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް  ގެންނަ  ދަލެއްަބމެންަބރުން އިޝާރާތް ކޮއްލަދެއްވުން  އެދެން. އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ަބށް    ވާނަމަ

 ށް އަހާލަން.އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަ ހުށައެޅިފަ ނުވާތ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދެއްވި މެންބަރުން:  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް 

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

 ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ   .2

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

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

 މަޖ ދާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ މެންަބރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5
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ވަނަ ޢާންމު   53ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް  މެންަބރުން  05 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   52  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބދަލެއް ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ  މިހާރު ހުރިހާ މެންަބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ، ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް    52

ބޭނުންވާ   ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

 ދެއްވުން އެދެން.  ވޯޓް މަށްއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރު މިހާރު މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ، ޔަޢުމިއްޔާ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ  

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:ފެންނަކަމަށް  

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

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

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .3

 ޢަލ   ޢާޠިފާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު .4
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 މަޖ ދާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ މެންަބރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ   52ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   މެންަބރުން  05

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ފަރާތަކުން   އެއްވެސް   އިޢުލާނަށް   ކުރެވުނު   ދިނުމަށް   ކުއްޔަށް   ރެސްޓޯރަންޓް   އަދި   ޓަކްސޮޕް   ޓާމިނަލްގެ   ފެރ   •
  އެހެނިހެން   އަގާއި   ކުޑަ  އެންމެ   ހުށައެޅޭނެ   ކުއްޔަށް   ކުރާއިރު  އިޢުލާން   އަލުން   ނުވާތ    ހުށަހަޅާފައި   ބ ލަން 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ބަދަލުގެނައުމާއި   ޝަރުތުތަކަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޓަކް ކުޅުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޓެންޝަންގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ފެރ ޓާމިނަލް އިމާރާތުގައިވާ  ޝޮފް އަދި އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން 

ދިނުމަށްޓަކައި ކައުން ސިލްގެ ފަރާތުން ރެސްޓޯރެންޓް ކުޅުދުއްފުށ ގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ފެރ ޓާމިނަލް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙިދުމަތް ފޯރިކޮށް 

މިގޮތަށް އިޢުލާން ކުރެވުނުއިރު ޓަކްޝޮްޕ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކ   އައުޓް ސޯސްކުރުމަށްވާނ  އިޢުލާން ކުރެވިފަ.  

އަގަކ     12000 ކުޑަ  އެންމެ  ނިންމާފައިން  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ރެސްޓޯރެންޓް  އަދި  އަދި   35،000ރުފިޔާ  ގުރޭސް   ރުފިޔާ  ރެސްޓޯރެންޓްގެ 

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ހުޅުވާލެވިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން    3ޕ ރިއަޑްއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮއްފަ އިން ވަގުތަކ   

މުންތަކަށް ގެންނާނ  ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ނިންމާފަ މިހުރި ނިންބިޑް ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތ  އަލުން އިއުލާން ކުރާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  

ފުރުތަމަ ފުރުސަތަށް މެންބަރުން ބަހުސްކުރުމަށް އަ ޅުގަނޑު ކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން މި އެޖެންޑާގެ ބޭނުމަކ . އެހެންކަނުން މި އެޖެންޑާގަ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

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

ށްފައި ރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނ  މި ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅިކޮޝުކު

އި ކަނޑައަޅާފައި ތ  އޭގަ ސަބަބުތަކެއް އުޅިދާނެކަމަށް. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބެއް ކަމުގައި ވެދާނެ އެތަނުގާ އަޅުގަނޑުމެން ފަށާ ބިޑެއްގެ ގޮތުގަނުވާ

 ވަކި ބައެއް ހަމަ މިވާ ބިޑް ވެލިއު. އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެރ  ޓާމިނަލްގެ ރެސްޓޯރެންޓް އިޢުލާން ކުރި އިރުގަ އޭގެ އެކުސްެޕންޝަނަށް 

  3ޕ ރިއަޑް އެއްގެ ގޮތުގަ ކަނޑައެޅިފައިނ     ޕ ރިއަޑް އިތުރުކުރަން. އެއ  ކުރިން ގުރޭސް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށްވެސް ލައިފަ އިނުމާއި އެއްކޮށް ގުރޭސް  

އ  އެޑްވާންޓޭޖެއްގެ ގޮތުގަ ދެކެން. މަހަށް ހަދައިފިނަމަ އިންޓަރެސްޓްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ  6މަސް. އެހެންކަމުން އޭގެ ބަދަލުގަ ގޮރޭސް ޕ ރިއަޑް  
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ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްލާފަ އިޢުލާން   30،000މަހަށް ހަދަން ފެނޭ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ފަށާ އަގެއްގެ ގޮތުގަ    6އެހެންވ މަ  

އެއ    ޙިދުމަކޮއްލަން.  އެ  ގޮއްސިއްޔާމުން  ޑިލޭވެގެން  ކޮށްކޮށް  އިއުލާން  މިގޮތަށް  ބޮޑުތަން މިމަސައްކަތް  ވަރަށް  ހަމަ  ފެށުން  އެތަނުން  ތް 

ނ . އެހެންކަމުން ލަސްވެގެންދާނެ. އެ ޙިދުމަތަކަކ  މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ހަމަ އެތަނުގަ އެވޭލަބަލް ވާންޖެހޭ ކަހަލަ ޙިދުމަތެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެ

ްޕ މަސައްކަތަކ  މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރިޔަސް އެތަނުގަ ފަށާއި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ދެން ޓަކްޝޮމި ސަބަބައްޓަކައި މިދެކަންތައް ބަދަލުކުރަން  

ޅަށް ބަލާފަ ގަނެވޭނެ ކަހަލަ މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޓަކްޝޮަޕށް ޝައުވެރިކަން ފާޅު ނުކޮށް އެއިނ  ވަރަށް ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ވެފަ އެތަންކޮ

ރުފިޔާއަށް. ޝުކުރިއްޔާ   5000ގެ އަގުވެސް ބަދަލުކުރަން  އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށައަޅަން ޓަކްޝޮްޕ   އަގު ބޮޑ ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންކަމުން ފަށާ އަގަކަށް 

   ޑެޕިއުޓ .

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ  މި އެޖެންޑާގަ އިތުރު މެންބަރަކު ބަހުސްކުރައްވަން އެދިފައިވާ ނުވާތ  ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލުމަށް ގަސްތުކުރަން. އެހެންކަމުން  

 މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ބަހުސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ ފުރުސަތައް އެދިލެއްވުން އެދެން. ދެވަނަ ފުރުސަތުގައިވެސް އެއްވެސް 

هللا އަޅުގަނޑު މިހާރި ހުށައެޅިފައިން ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާލުމުގެ ކުރިން މިހާރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙުމަދު އަބްދު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާތ   

ހުށައަޅުއްވާފަވާ ހުށައެޅުމަކ  ރެސްޓޯރެންޓްގެ  هللا ދުހުށައަޅުއްވާފަ މިހުރި ހުށައެޅުމަށް ތާޢ ދު ކުރައްވާނެ މެންބަރެއް ބޭނުން ވާނެ، އަޙުމަދު ޢަބް

ރުފިޔާއަށް ޝެޓްކުރުން. އަދި   30،000މަހަށް އިތުރުކުރުމާއި އެކު ބިޑަށް ހުށައެޅޭ އެންމެ ކުޑައަގެއްގެ ގޮތުގަ    6މަހުން    3ޕ ރިއެޑް    ގްރޭސް

ކުޑައަގަކަށް   އެންމެ  ހުށައެޅޭ  ބިޑަށް  ކުޑަކުރުމަށް  5000ޓަކްޝޮަޕށް  ކުރައްވާނެ ރުފިޔާއަށް  ތާޢ ދު  ހުށައެޅުމަށް  މި  އެހެންކަމުން  ނިންމުން.   

އެހެންކަމުން  ނ .  މެންބަރަކު ބޭނުންވާނެ. ހުށައެޅިފަ މިވަނ  އެންމެ ހުށައެޅުމަކަށް ވާތ  ހުށައެޅިފައިން ހުށައެޅުން އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާ

ރެސްޓޯރެންޓްގެ ގުރޭސް   ތ ންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ތާޢ ދު ކުރައްވާފައިވާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ހުށައަޅުއްވާފަވާ އަދި ކައު

ކުރުމާއި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ބިޑަށް    6ޕ ރިއެޑް   ކުޑަކުރުމަށްރުފިޔާ  30،000  އަގު  ހުށައެޅޭ  އަގެއްގެގޮތުގެ  ކުޑަ  އެންމެމަހަށް އިތުރު  އަދި   އަށް 

ކުޑަކުރުމަށް ހުށައަޅުއްވާފަވާ ހުށައެޅުން. މި ހުށައެޅުމަށް ތާޢ ދު ކުރައްވާ ރުފިޔާއަށް    5000  އަގު  ހުށައެޅޭ  އަގެއްގެގޮތުގެ  ކުޑަ  އެންމެ  ށްޓަކްޝޮަޕ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 
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 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  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .3

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

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

 އެންމެ   ބިޑަށް  ރެސްޓޯރެންޓްގެ  ކުރުމާއި  އިތުރު  މަހަށް   6  ޕ ރިއެޑް  ގުރޭސް  ރެސްޓޯރެންޓްގެ  ، ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް  ކަމަށް   ފެންނަ   މެންބަރުން  05

  5000  އަގު   ހުށައެޅޭ  އަގެއްގެގޮތުގެ   ކުޑަ   އެންމެ   އެ  ހުށައެޅޭ  ޓަކްޝޮަޕށް  އަދި  ކުޑަކުރުމަށް  ރުފިޔާއަށް  30،000   ހުށައެޅޭ އަގު އަގެއްގެގޮތުގެ  ކުޑަ

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައި ކުޑަކުރުމަށް  ރުފިޔާއަށް

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބިޑްތައް   ލިބިފައިވާ   ގުޅިގެން   އިޢުލާނާއި   ކުރެވުނު   މަސައްކަތް   ކުރުމުގެ   މަރާމާތު   އިމާރާތުގެ   3  ޚިދުމަތް  •
  ދާނެގޮތަކާއިމެދު   ކުރިޔަށް   މިކަމުގައި   އިތުރަށް   ސަބަބުން   ވުމުގެ   ބޮޑު   ވުރެ   ބަޖެޓަށް   ފާސްކޮށްފައިވާ 
 .މަޝްވަރާކުރުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 02ރުފިޔާ. ނަމަވެސް މަސައްކަތައް ލިބިފައިވާ    250،000  ކ ބަޖެޓަ  ކޮށްފައިވާ  އަންދާޒާ  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެއިމާރާތް މަރާމާތު    3ޙިދުމަތް   

ބިޑް ލިބިފައި މިވަނ . އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކޮއްފައިވާ ވަރަށް    2ރުފިޔާގެ    671،017.17  އަދި   490،000.00  ކ އަގަ  ބިޑުގެ

ބޮޑްވެސް ލިބިފަ މިވަނ . އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ދާނ  މި ބަޖެޓް އިތުރުކޮއްގެންތޯ ނުވަތަ މިހާރު އިންވަރަކ    2ވުރެއް ބޮޑުކޮށް  

 މިއެޖެންޑާގެ ބޭނުމަކ . އެހެންކަމުން މިއެޖެންޑާގަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.    ންމިކަމަށް މަޝްވަރާކުރު؟ އްތޯ އެކަށ ގެންވާ އަދަދެ
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 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޑެޕިއުޓ . އަޅުގަނޑަށް ހ ވާގޮތުގަ މަސައްކަތައް އެކަށ ގެންވާ އަގެއް ކަންނޭގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކަނޑައެޅިފަ  ޝުކުރިއްޔާ  

ބޮޑުކުރުމަށް ފާސްކުރާކަށް.   ކަށް ނުފެނޭ އިތުރަށް ބަޖެޓްއެއިނ . ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މައުލޫމާތު ޝ ޓް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަ 

ފެންނަނ  އަދި އެއ  ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާފަ އެންމެ އެކަށ ގެންވާ އަގު އަޅުގަނޑުމެން އެ އިނ  ހުށައަޅާފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް 

 އި ވިޔަސް. ޝުކުރިއްޔާ.   އެއްފަހަރު އިޢުލާން ކޮއްލަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މައުލޫމާތު ޝ ޓަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކަމުގަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ކަނޑައަޅާފަ ހުރި ކަންތައްތަކާއި އަޅާ  ގަ މިހާރު ކުރަން މައުލޫމާތު ޝ ޓްގަ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އޮތ  އެތަނު . ޑެޕިއުޓ ޝުކުރިއްޔާ 

ޖެޓް ސ ލިންގެ  ބަލާއިރުގަ ހުށައަޅާފަ ހުރި ބިޑްތައް ހަމަ މާބޮޑުތަންވެސް ބޮޑުކަން. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވެނ  މިހާރު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަ

ޝަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތުގަ މި ކަނޑައަޅާފަ ހުރިވަރުން މަސައްކަތްތަށް ނިމޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހ ވާގޮތުގަ މި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޝެ

، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެތާ ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ސާފު ނުވަނ ކަމަށް ވެދާނެ. ދެން އެހެންވ މަ މައިލޫމާތު ދޭ ގޮތާއި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުން

ން އެއަގު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  އަދި މިހާރު ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްގެ

ހަމަ ކުރަން   އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭގެ މަސައްކަތް ކުރަން. ދެން ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައަޅާފަ ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާއިރުގަ އެބައެގޭ

އެހެންވ މަ އެކަންތައްތައް ސާފްވާނެ ގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ދެވޭކަން   ހުރި މަސައްކަތް ހަމަ ސާފް ނުވެގެންކަން އެވަރުގެ އަގުތަކެއް ހުށައަޅާފަ އެހުރ .

ތާޢ ދު ކު ބަހަށް  ރިޟްވާންގެ  ކަންނޭގެ. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  ކުރަންވ   ކޮއްފަ އަލުން ހަމަ އިޢުލާން  ރަން. އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤ ން 

 ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ . 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިލައްވާފައި ނުވާތ     އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އަދި އެއް ފުރުސަތުމި  

ރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްކޮއްފައި މިހާރު ކުށައެޅިފާވާ ހުށައެޅުންތައް ދަންނަވާލާނަން. ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާން މުހައްމަދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މިހާ

 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން. މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް  އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަޖެޓު  3ޙިދުމަތް    ކ ރުފިޔާ މި އަދަދަ   250،0000އިން އަދަދު  

   ލަން. ވަނ  ތާޢ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާهللا މެންބަހު އަޙުމަދު އަބްފު
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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

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

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު .3

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

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

ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުކަމުގައިވާ   މަރާމާތު  އިމާރާތުގެ   3  ޚިދުމަތް   ، ދެއްވަވާފައިވާތ   ވޯޓް   ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން   05 ކުރުމަށް 

 .ެ ެނިންމެވިއެވ  ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމުގައިރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމަށް  250،000

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުރާނެ   ޓ މަށް   ނިންމާފައިވާތ    ބައިވެރިކުރުމަށް   ޓ މެއް   ކުޅުދުއްފުށިން   މުބާރާތުގައި   ފުޓްބޯޅަ   ލ ގް   ޖަޒ ރާ  •
 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ޙަރަދާއި 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޑިވުސުން  ގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޖަޒ ރާ ލ ގަކ  އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގަ ފުޓްބޯޅަ ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްނއެ

ދާ މުބާރާތެއް. މި މުބާރާތް ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ބަހައިލެވިގެން ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ކުޅެމުން މިދަނ . ކުރިއަށް ރާވާލައިގެން 

ތް ރާވާ ލެވިފަ މިވަނ . ދެން ކޮންމެ ސަރަހައްދެގެވެސް ޗެންޕިއަން ހޯދާ ފަރާތްތައް ދިވެހި ލ ގުގަ މާލޭގަ ކުޅޭ މުބާރާތަކަށް ކޮލިފައިވާގޮތަށް މުބަރާ
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މިވަނ .    1މިރަށުން   ނިންމާފަ  މަޝްވަރާކޮށްފަ  ޖައްމިއްޔާތަކުން  ކުރާ ގޮތަށް މިރަށުގެ  ބައިވެރި  ޒިގްޒެގް ފޯރ ޔޫތް  ޓ މް  އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ކުލަބްތަކެއްގެ މެދުގަ އެއްބަސްވެވުނު ގޮތުގެ ލިންކޭޖުން ފޮނުވާފަވާ ސިޓ ގެ މުހިންމު ބައިތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ކުޅުދުއްފުށ ގެ ހުރިހާ  

ޓިސް ފެށުމަށް މަތިން މިއަހަރު ޖަޒ ރާ ލ ގުގައި ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ތަމްސ ލްކުރުމަށް މިޖަމިއްޔާއިންވަނ  ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މުބާރާތަށް ްޕރެކް 

މަންޓެއް މިހާރުވަނ  އެކުލަވާ ލެވިފައެވެ. މި ލ ގުގައި ކޮންމެވެސް އެއް ހުރިހާ ކުލަބެއް ހިމެނޭހެން ޓ މް މެނޭޖްވާންޖެހޭ ތައްޔާރ ތަށް ވުމަށްޓަކައި  

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހޯމްއަވޭ ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ގިނަ   ޚަރަދުކުލަބަކުން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނ   

އެކު    ތަކުގެ ތަފްސ ލެއް ޚަރަދުމިއާއި އެކު ތަކެއް ހިގާނެކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދެން ޚަރަދު މިސިޓ އާއި  އިނ .  މި  ތަކުގެ  ޚަރަދުހުށައެޅިފަ 

ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކ  ޖަޒ ރާ ލ ގް ކުޅުމަށް ތަޕްސ ލު މެންބަރުންނާއި ޙިއްސާކުރެވިފަވާނެ.   ފާހަގކޮއްލަން  މި އެޖެންޑާގަ އަޅުގަނޑު 

ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި ނަމުގަ ނޫންކަމުގައިވިޔަސް ހުރިހާ ޖަމިއްޔާތަކެއް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މުޅިރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ   މިހާރު މިރަށުން ކަނޑައެޅިފަ މި އޮތ  

ރިވުމެއްކަން. ކުޅޭ ހުރިހާ ޒުވާނުން ނުވަތަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޝާމިލްވާނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ޒިގްޒެގް ފޯރ ޔޫތު ލިންކޭޓްގެ ނަމުގަ ބައިވެރިވާ ބައިވެ

ޔޫތު ލިންކޭޖުން މަސައްކަތް  ކުރަމުން މިސިޓ ގަ އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވިފަ އެބައޮތް މި މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ޒިގްޒެގް ފޯ 

މަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފަ  ތަށް އިތުރަށް ކުޑަވެގެންދާނެކަޚަރަދުދާވާހަކަ. އެގޮތަށް މި މުބާރާތް މިރަށުގަ ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ  

  އެބައޮތް. އެހެންކަމުން މި އެޖެންޑާގަ ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑަށް ހ ވަނ  މިފަދަ މުބާރާތްތަށް ބޭއްވިގެންދާއިރު ކުޅުއްފުއްޓަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ   މޭޔަރ.ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ   

މިއ    ވާހަކައެއް  ދައްކާ  އަބަދުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މުބާރާތްތަށް  ކަންނޭގެ.  މިކަހަލަ  އެހެންވ މަ  ވާހަކަ  ރަނގަޅުކުރާ  އިޤްތިސާދު  ކުޅުދުއްދުށ  

ޓ މެއް ބައިވެ ކު މުބާރާތެއް ހޯސްޓުކުރުމަށާއި  ފާހަގަކުރަން. ދެން މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްގެ ގޮތުގަ  ންޏާ ރިކުރަޅުދުއްފުށ ގައި ވަރަށް ރަނގަޅު 

ބައިވަރު   ގަބޫލުކުރެވޭ  ޚަރަދުވަރަށް  ހަމަ  އެހެންވ މަ  އަޅުގަނޑަށް  ހިނގާ.  އެބަ  ބަޖެޓެއް    150،000ތަކެއް  އެންމެ ރުފިޔާގެ  ކަނޑައެޅުމަކ  

އަޅުގަނޑު   އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް. ދެން ހުރިހާ ޖަމިއްޔާތަކެއް އެކުވެގެން އެއްޓ މު ނެރުމަކ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް

ހުށައަޅަން   ރ ތި ނަމޫނާއެއް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ހަމަ  އެދެއްކ  ވަރަށް  މިކަމަށް    150،000ގަބޫލުކުރަނ . ޖަމިއްޔާތަކުން  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 

ކަމަކަށް  ފަހަރަކު  ވަކިވަކިން  ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްވުރެ    ބަޖެޓް   ކަނޑައަޅަން. އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައްސޭހައިން ކަންވާނެ ގޮތަކަށް 

    ފާސްކުރުން ރަނގަޅުވާނ . ޝުކުރިއްޔާ. 

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

އަޅުގަނޑު ޠާއ ދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނ    ޅުއްވުމަށްޑެޕިއުޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު ރިޟްވާންގެ ހުށައެ ޝުކުރިއްޔާ

ރަށުގެ އިޤްތިސާދަށްވެސް ރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނެ ކަމެކޭ. އަދި ހަމަ އެއާއި މިފަދަ މުބާރާތްތަށް ރަށުގައި ބޭއްވިގެން ދިޔުމަކ  ނުސ ދާ ގޮތުންވެސް  

ތުރު ހިތްވަރަކަށްވެސް މިކަން ވެގެންދޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލެއިންގަވެސް އަދި  އެކު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެމުންދާ ކުދިންނަށް ލިބޭ އި
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ން އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކާވާހަކައަކ  ރަށަށް ރ ތިނަން ހޯދައިދޭ މ ހުން އަދި ރަށް ތަމްސ ލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ރަދު ކައުންސިލުން ކުރުމަކ  ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގަ އަޅުގަނޑު ދެކެނ . ޚަކަމުން މި ދޭނެ ވާހަކަ. އެހެން 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ވެސް ލިބުނު އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ . ޖަޒ ރާ ލ ގް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުދުއްފުށިން ޓ މެއް ބައިވެރިކުރުމަށް ނިންމިކަމ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެން އަޅުގަނޑު   ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނ . ދެން ޓ މުތަކުން އެދެއްކި ނަމޫނާއަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ޝުކުރުވެރިވަން.

ރުފިޔާ އެއ  ހަމަ އެކަށ ގެންވާ ރަނގަޅު އަދަދެއް ކަމަށް. އެހެންވ މަ   150،000ދަންނަވާނ  ރިޟްވާން މުޙައްމަދު އެ ވިދާއެޅުވި ހުށައެޅުއްވި  

ނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނ  މި އަޅުގަނޑު އެވަރަށް ޠާއ ދު ކުރަން. ދެން ކުރ  ފަހަރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭ 

 ބަޖެޓުން. އެހެންވ މަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުސަތަށް.    

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ބައިވެރިވާ އްފުށިން  ދުޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުޖަޒ ރާ ލ ގް ފުޓްބޯޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. އެހެންވ މަ މިހާރު ހުށައެޅިފަ މިއޮތ  އެއް ހުށައެޅުމެއް. އެއ   

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ހުށައަޅުއްވާ، ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ އަލ  ޠާއ ދު    150،000ކުރުމަށް    ޚަރަދު  މަށްޓ 

 ކުރައްވާފަ މިވަނ . އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

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

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .3

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

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

އްފުށިން ޓ މެއް ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވާތ  ދުޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅު މެންބަރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ، ޖަޒ ރާ ލ ގް ފުޓްބޯ  05

 ނިންމެވިއެވެ. ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  150،000ކުރުމަށް ޚަރަދުޓ މަށް 
 

 05  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 .ފާސްކުރުން   ބަޖެޓެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ބޭއްވުމަށް   ކުޅުދުއްފުށ ގައި   ލ ގު   އަތޮޅު . ހދ   ބަށިބޯޅަ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދަނ  ކުރެވެމުން. އެހެންކަމުން ގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާތަކެއް މިހާރު މ2022ިޖޫން    10ކުޅުއްފުށ ގައި    2022ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް    ލ ގު  އަތޮޅު.ހދ

އި ބޭއްވުމަށް މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނ . މި ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ހދ އަތޮޅު ލ ގު ކުޅުއްފުށ ގަ

ހަރަކާތްތެރިވަމުން މި އަންނަނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ . އެހެ ޕޮއިންޓެއްގެ  ތަފްސ ލް ދެއްވުމަށް  ފޯކަލް  ންވ މަ މި އެޖެންޑާގަ އިތުރު 

   އަޅުގަނޑު ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ އަލ ގެ އަރިހުން އެދެން. 

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

ދޮށިމޭނާ   މުއްވުލް އަމ ރު މުޙައްމަދު އަމ ންސުއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަވެސް ބަށިބޯޅަ ފެށުނުގޮތަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާނަން.  މޭޔަރ.    ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

ސަޤާފ  ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގަ. އެހެންވ މަ   ޚާއްސަދިވެހި އަންހެނުންނަށް    އެންމެ ފުރަތަމަ ބަށިބޯޅަ މި ކުޅިވަރު މި އުފެދުނ   އިޒަމާނުގަ  ގެލޭގެފާނު ކި

ޤ  ވެގެނެތް ޅިވަރު ރާއްޖޭގައި ކުޅެވެމުންދާތާ ބައިގަރުނަށްވުރެއްވެސް ގިނަދުވަސް ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކުޅިވަރު އެދެވޭ ގޮތެއްގަ ތަރައްމި ކު

ޒާހިރު ބުރަ މަސައްކަ   ނަސ ރު  ނާދޭ. އޮނަރަބަލް  ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން ނަމުގެ ޖަ  2010  ތްޕުޅުންކުރެއްވި   މި އޮތ  އްޔާއެއްމިވަނަ އަހަރު 

ލ ގު އުސޫލުން އަތޮޅުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މުބާރާތްތަށް   2015ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވިފަ. އެޖަމިއްޔާއިން   ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގަ  ވަނަ އަހަރުން 

މުބާރާތް ކުރިއަށް  މި  ހާރު . މިއަހަރު ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި މުބަރާތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފަ ވަނ   2ކުރިއަށް ގެންދަމުން މިދަނ . ދެން މިދިޔަ  

ދެން މިއަތޮޅުގަ އެންމެ ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް    މުންގޮސް ހދ އަދި ހއ ގަ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި މި އޮތ .ގެންދަ

ވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ވައިކަރަދޫގަ މި މުބާރާތް ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަނުން ހަމަޖައްސާފަ އޮތ  ހދ.ވައިކަރަދޫގަ. އެހެންނަމަވެސް ވައިކަރަދޫގަ ދިމާ 
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އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށ ގަ އުޅޭ ބަށިބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން އެދުނ  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މި މުބާރާތް ގެނައުމަށް. ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން  

ފައުންޑޭޝަ  ބަށިބޯޅަ  ސ ދާ  ކައުންސިލުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް އެހެންކަމުން  މިއޮތ   ގެނެވިފަ  ކުޅުދުއްފުޓަށް  މިމުބާރާތް  ދަންނަވައިގެން  ންގަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގަ ބަށިބޯޅައަށް ޝައުގުވެރިކަންހުރި ވަރަށް ބައިވަރު  މަސައްކަތުން. މި މުބާރާތަކ  އަންހެނުންގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  

ވާ ވަރަށް ބައިވަރު އަންހެނުން އެބައުޅޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މި ސިޓ ގަ  އަންހެނުން އެބައުޅޭ، މިކުޅިވަރު ކުޅެން ބޭނުން

މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފުޓްބޯޅައާއި ބާސްކެޓަށް މި ކުޅިވަރުތަކަށް ކުރާ    ށްރާތް ބޭއްވުމަކ  ވަރަ މި މުބާ

ދެކެން.   ޚަރަދު ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ދ ގެން  އިސްކަމެއް  ހަމަ  ކުރުމަށް   ތަރައްޤ   ބަށިބޯޅަ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤ   ކުޅިވަރުތަށް  އަންހެނުންގެ   ހަމަ 

ކި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަށް  ކުޅިވަރެކޭ  ފިރިހެނުންގެ  ހިމަނާފަވަނ   ްޕލައިންގަވެސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އައ   މި  ޔަމުން 

ން މި މުބާރާތުގެ ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަނާއި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެކަމަށް.  ނެއަންހެނުންގެ ކުޅިވަރުތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ސަމާލުކަން ދޭ

ރަދުތަކަކ  ފައުންޑޭޝަނުން އަންނަ އޮފިޝަލުންގެ ކެއުމާއި މުބާރާތުގެ އެހެނިހެން ޚަމި ބައިވެރިވަނ . ދެން މުބާރާތުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭ 

ހަމަޖެއް ކަންތައްތަށް  މެހެމާންދާރ   އެބޭފުޅާގެ  ޖެހިއްގެނަމަ  ގެންނަން  ޝަރަފްވެރިމެހެމާނެއް  މުބާރާތައް  މިކަމަށް  އިންތިޒާމްތަކާއި  ދެން  ސުން. 

ރުފިޔާ އަދި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޔަޤ ންކުރަން އަދި ވަރަށް އެދެން ކައުންސިލުން މި ބަޖެޓް ފާސްކޮއްދިނުމަށް.    50،000އަޅުގަނޑު ހުށައަޅާ ބަޖެޓަކ   

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މުހި  ވަރަށް  އާދެ  ޢާޠިފާ.  މެންަބރ   ކައުންސިލް  ކަންތައްތަކެއް  ޝުކުރިއްޔާ  ކުޅިވަރިތަކަށްވެސް  ންމު  އެހެން  ފާހަގަކުރައްވައިފި. 

ވ  ަބޖެޓްތަކެއް ފާސްކުރެވެމުން އަންނަ އިރުގަ އަޅުގަނޑުވެސް ދެކޭ ގޮތުގަ ަބށިޯބޅަ މިއ  އަންހެނުންނަށް ހާއްސަވެފައިވާ ކުޅިވަރަކަށް 

ކަމެއްކަމުގަ ދެކެން. އެހެންވ މަ މި އިރުގަ މި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްވެސް ހަމަ މަސައްކަތްކޮށް އެމަ ގަށް ދަތުރުކުރުމަކ  މުހިންމު 

 އެޖެންޑާއަށް އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް މެންަބރުނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ގެ މެޗްތަށް ކުރުމަށް ގަސަތުކޮއްފަ މިއޮތ  މިރަށުގަ ކަމުގަ ވ މަ، ޢާޠިފާ އަލ ދެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި ކަމުގެ މުހިންމުކަން ށިބޯޅަ ހދ.އަތޮޅު ލ ގު ަބ

ވަނ  ބަށި ކުޅުމަކ  ވަރަށް  ދަންނަވައި ދެއްވައިފި. އެހެންވ މަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ޢާޠިފާ އަލ އަށް. އަޅުގަނޑުވެސް ދަންވާލަން ބޭނުން

ގަސްތުކޮށްގެން   ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ ކުޅުދުއްފުށ ގަ ޙާއްސަކޮށް މިކަން އުވިގޮސްފަވާތާ. އެހެންވ މަ ކުދި ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން މިކަން ކުރަން 

އެއްބާރިލުން ދޭން. އެހެންވ މަ ޢާޠިފާ ޢަލ  އެދެންނެވި    އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބޭފުޅުންނަށްއަޅުގަނޑުމެނާއި ހަމައަށް އައި ހިނދު  

އަޅުގަނޑުމެން އެހެންކަންތައްތައް   ޚަރަދު ރުފިޔާއަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއ ދު ކުރަން މިކަން ކުރުމަށް. އަދި ވަރަށް ބޮޑެތި    50،000ބަޖެޓު  

 ބަޖެޓް. އަޅުގަނޑު ތާޢ ދު ކުރަން.  ކުރުމަށް ހޭދަކުރަމުން މިދަނ . އެހެންވ މަ ރަނގަޅު ކަންނޭގެ މި 

 



 

14ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ތާރ ޙް ނޭގުނުކަމުގަ ވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް އެއްޗަކ ކުޅުދުއްފުށ ގެ ތިން އަވަށެއްގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ . އަޅުގަނޑައަކަށް އެހާ ރަނގަޅަށް ބަށިބޯޅައިގެ  

ނުލި ބ ޗެއް  ރ ތި  ފަހަރެއްގަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ބަށިބޯޅައަކ .  ކުޅިވަރެއްކަން  ކުޅުނު  އެކު  ފޯރިއާއި  ވަރަށް  ކުރިން  ވާހަކައަކ  މެދުގަ  ބިދާނެ، 

މެ ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓްވަރިޒަމްގެ ކަހަލަ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިސާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެން

ވޭ މުބާރާތްތަކަށް ވެއްޖެނަމަ އިޤްތިސާދ  އާދެ ކުޅިވަރުތަކެއް އަދި ރަށުގަ ހުންނަ ހުރިހާ މުބާރާތްތަކަކ  ރަށުގަ ބޭއްއެއް ދިމާ ކުޅުވަރަކ  ހަމަ.  

އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގަބޫލު ކުރެވެނ . އެހެންވ މަ ކައުންސިލް މެންބަރު ޢާޠިފާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް 

 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 50،000ތާޢ ދުކުރަން  އެވިދާއެޅުވ  ބަށިބޯޅައިގެ ހިސްޓްރ . ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ން ރިޔާސަތު 

ޢަ  ޢާޠިފާ  މެންބަރ  ކައުންސިލް  އެއ   ހުށައެޅުމެއް.  އެންމެ  އޮތ   މި  ހުށައެޅިފަ  އެޖެންޑާއަށް  މި  އިތުގަ  އައި  ހިސާބަށް  މިހާ  ލ    އެހެންވ މަ 

ސްކުރުމަށް. މިގޮތަށް ތާޢ ދު ކުރައްވާފަ މިވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރ މަޖ ދާ. ދެން ވާހަކަފުޅު ދެކެވި  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާ  50،000ހުށައަޅުއްވާފަވާ  

 50،000. އެހެންވ މަ މިހާރު މި ހުށައެޅިފައިން ހުށައެޅުމަށް  އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކައިންވެސް ހަމަ މި ބަޖެޓަށް ތާޢ ދު ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

   ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހާލަން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 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:

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

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

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު .3



 

15ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

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

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

ރުފިޔާގެ   50,000ކުރުމަށް  ޚަރަދު ބަށިބޯޅަ ހދ. އަތޮޅު ލ ގް ކުޅުދުއްފުށ ގައި ބޭއްވުމަށް    ދެއްވަވާފައިވާތ ،   ވޯޓް   ކަމަށް  ފެންނަ  މެންބަރުން  05

 . ޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރި

 6އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މެދު   ހަރަދާއި   ކުރާނެ   ޓ މަށް   ވާދަކުރާތ    ކުޅުދުއްފުށި   ޓ މް   ފައިނަލްގައި   މުބާރާތުގެ   ޓެކާސް  •
 . ނިންމުން   މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އްފުށި މިވަނ  ބައިވެރިވެފަ . އެއ  އަތޮޅުބައިގަވެސް ބައިވެރިވެ  ދުދެބުރެއްގަވެސް ޓ މް ކުޅު އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޓެކާސް މުބާރާތުގެ ކުރ ގެ  

އްފުށި ވަނ  ވަރަށް ފަޙުރުވެރި ކާމިޔާބ އެއް ހޯދާފަ. ދުއެބައިގަވެސް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާ އަދި މާލެއިން އުތުރުގެބައި، މިބައިންވެސް ވަނ  ޓ މް ކުޅު 

މަ ޓ މް ކުޅުއްފުށިން ފުޓްސަލްގަ މިހާބޮޑު ކާމިޔާބ އެއް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. ދެން މިހާރު މިއޮތ  މާލޭގަ ބޭއްވޭ  ދެން މިފަހުގެ ތާރ ހެއްގަ ހަ

ފައިނަލަކަށް  ހިސާބަށް ދިޔުމުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު    ސެންޓްރަލް  ތަކެއް މިކަމާއި ގުޅިގެން ޚަރަދުގޮސްފަ ޓ މް ކުޅުދުއްފުށި. އެހެންވ މަ މިހާ 

ފުރުސަތު  ޖެހޭނެ. އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާގަ އެކަމަށް ކުރާނެ ޙަރަދަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މިއެޖެންޑާގަ މަޝްވަރާކުރުމަށް  ކުރަން

   ހުޅުވާލަން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޢަހްމަދު   އަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ     ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ކާމިޔާބ އެއް މިވަނ  ވަރަށް ފުރިހަމަ  ކުޅުދުއްފުށި  ޓ މް  މުބާރާތުގަ  އެފާހަގަކުރިފަދައިން ޓެކާސް   ހޯދާފަ މި ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ . ޑެޕިއުޓ ވެސް 

ރި ބަޖެޓް ސ ލިންގގެ  އެހެންވ މަ ފައިނަލް މިއޮންނަނ  މާލޭގަކަމުން ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހަމަ ދަތުރުކޮއްފަ.  

 އެގޮތުން  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައޮތް ހުށައެޅުމެއް މި ހުށައެޅުމަކ .  ފޫނުބެއްދޭތިތަށް  ޚަރަދު ތެރެއިން މިހާރު ކުރަން ހުރި  

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.   35،000ތަކަށް ބަލާފަ  ޚަރަދުއޮތްވަރުން އިތުރަށް ކުރަން ހުރި  މިހާރު ސ ލިންގ ކަނޑަޅާފަ  

   ޝުކުރިއްޔާ. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކަށް  އަޅުގަނޑު ތާޢ ދު ކުރަން ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ހުށައަޅުއްވާފަވާ ބަޖެޓަށް. ދެން އަޅުގަނޑު  

ކާމިޔާބ   ބޭނުންވަނ  ހޯދަފައިވާ  އެ  ކުޅުދުއްފުށި  ބޭއްވ މަ  ޓ މް  މުބާރާތެއް  މިފަދަ  ގޮތުގަ  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ހޯދައި   މުބާރާތުގެ.  ބައިވެރިން 
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ގުޅިގެން   އެއ    ކާމިޔާބ ތަކާއި  ކުރިއެރުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއ   އެބަދޭ.  އަށަގަބެގެން  ބޮޑައަށް  ވަރަށް  ރަށުވަންތަކަން 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް    35،000ހަގަކޮއްލަން.  އެއްބަޔެއްގެ ގޮތުގަ ތަން ތަރައްޤ ވެގެން ދިއުމަށް އިތުރު ބާރަކަށްވޭ. އެހެންވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާ

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާޢ ދު ކުރަން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ފާހަގަކޮއްލަދިނުން އެދެން.ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން. މި އެޖެންޑާގަ އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރެއް ހުރިނަމަ  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

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

އަޙުމަދުޝުކުރިއްޔާ   މެންބަރު  ބޭނުންވަނ   ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑުވެސް  ޓ މް   ގެ ޑެޕިއުޓ .  ވާހަކަ.  ކުރާ  ތާޢ ދު  އަޅުގަނޑުވެސް  ހުށައެޅުމަށް 

ބާވެސް ކިޔާ ކަމެއް.  ދެން މެންބަރު ޙަ ކުޅުދުއްފުށި މިހާ ހިސާބަށް އައިސް ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމަކ  ވަރަށް އުފާކުރާކަމެއް އަދި އެ ޓ މަށް މަރު

. އޭގެ ލާވާކަމެއްއެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އައުން އެއ  އެއްބައިވަންތަކަން އާ   މިކަހަލަ ކުޅިވަރުތަކުން ވަނަތައް ލިބިވި ފަދައިން  ޅު ރިޟްވާން ވިދާ

ން މި މުބަރާތުގަ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގަ ތިބި ކުޅަދާނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަމެއް. އެހެންކަމު

އަދި ޖެހިގެން އޮތް ސްޓޭޖާއި ހަމައަށް ދިޔުމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާޢ ދު ހަމަ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހަމަ  މިހާ ހިސާބަށް އާދެވިފަ އޮތުމާއި އެކ ގަ  

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޓ މާއި އެކު އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ން ރިޔާސަތު 

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ هللا މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރުގަ ހުށައެޅިފަ މި އޮތ  އެންމެ ހުށައެޅުމެއް. އެއ  ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު ޢަބްދު  އާދެ ޝުކުރިއްޔާ.

ޓެކާސް  35،000 ބަޖެޓެއް  ތާޢ ދު  ޚަރަދު  ޓ މަށް  ވާދަކުރާތ   ކުޅުދުއްފުށި  ޓ މް  ފައިނަލްގައި  މުބާރާތުގެ  ރުފިޔާގެ  ބަޖެޓަށް  މި  އަދި  ކުރުމަށް. 

. އަޅުގަނޑު ކުރައްވާފައި މިވަނ  ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން މުޙައްމަދު. އަދި އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކައިންވެސް އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ރުފިޔާ މ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެކަން.   3500ޖެހޭ  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދައްކަންހަމަ ފާހަގަކޮއްލާނަން މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  

 35،000  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ هللاޢަބްދު  އަޙުމަދު  މެންބަރ  އެހެންވ މަ މިހާރު ހުށައެޅިވާ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލާނަން. އެއ  ކައުންސިލް

   ބަޖެޓަށް ތާޢ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. ރުފިޔާގެ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

17ގެ   17ޞަފްޙާ:    

 

 

 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:

 އަލްފާޟިލް އަލ  ޢަހްމަދު  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ    ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ  .1

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

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބްދު .3

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

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

 ޚަރަދުކުރުމަށް   ޓ މަށް  އެ  ވާދަކުރާތ   ކުޅުދުއްފުށި   ޓ މް  ފައިނަލްގައި  މުބާރާތުގެ  ޓެކާސް  ، ދެއްވާފައިވާތ ވެ  ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  05

މުބާރާތުގެ    ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  35،000 ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  ފ  ކަމުގައިވާ  ކަނޑައެޅުމަށް އަދި މި  ދެއްކުމަށް  3500ރަޖިސްޓުރޭޝަން   ރުފިޔާ 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް

 އެހެންކަމުން މިހާހިސާބުން ބައްދަލުން ނިމުނ . މި ނިމުނ .  ވެސްމައްސަލަ 6މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ބުދަ ދުވަހުގެ    2022  މެއި  25ނިމުނ     ވަނަ ބައްދަލުވުން  53ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.   11:51
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  هللاބްދުޢައާއިޝަތު އޮފިސަރ އ.ކައުންސިލް  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ :


