
 

 
 

 

1ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/1  :ޖެމްސް ނަންބަރު 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   71ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވ    2022  އޮކްޓޯބަރ   05ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    71  ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ރ ތިގަސްގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ    08:13

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު  ވަނަ  68 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ   3.1 

 . ނިންމުން ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް މެދު ބިޑްކުރުމާއި ޗެންޕިއަންސިްޕ  ކުޅުދުއްފުށި 3.2

އެތްލެޓިކުސް 3.3 ޖޫނިއަރ  ހަރަދުތައް    މަކިޓާ  ބައިވެރިންގެ  ބައިވެރިވާ  ކުޅުދުއްފުށިން  މެދު  ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި  ހަމަޖެއްސުމާއި 

 .މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

        ޢާޠިފް މުޙައްމަދު ޅުދުއްފުށ  ސިޓ   މޭޔަރ އަލްފާޟިލް 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



 

 
 

 

2ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށ   ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     71ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލ  ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓ  ސިޓ  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 71ކުޅުދުއްފުށި 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     71 ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

  2022  އޮކްޓޯބަރ 05،މ ލާދ  ސަނަތުން  1444 ރަބ އުލްއައްވަލް   09 މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން ރ ތިގަސްސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    13:08 ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު،  

  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުންނެވ  ސަލާމުގައި. އަދި    ގެ އިވެންޓަކަށް ވ އްލިފައިސްކޫލް   ޢާމިނަތު މަޖ ދާ ވަނ  އަފ ފުއްދ ންކައުންސިލް މެންބަރ  .  05

.  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   68ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 1ންޑާ އައިޓަމް  އެޖެ

އައިޓަމް   ޖޫނިއަރ   ، 3އައިޓަމް    .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ބިޑްކުރުމާއި  ޗެންޕިއަންސިްޕ  ކުޅުދުއްފުށި ،  2އެޖެންޑާ  މަކިޓާ 

 .ޗެންޕިއަންޝިްޕގައި ކުޅުދުއްފުށިން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  އެތްލެޓިކުސް

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ން.  މިހާރު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރުކު ހުރިނަމަ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަ  އެޖެންޑާ

ވޯޓްދެއްވުން  އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ބަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާ މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް

 އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

 
 

 

3ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 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 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    71ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   68  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނ  ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އ މެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    68ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

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

  ފޮނުވިފައިވާގޮތަށް މިހާރު  ހުށައެޅިފަ ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާއިސްލާހެއް   އެއްވެސްޔައުމިއްޔާއަށް   .އިސްލާހް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންހުރިނަމަ 

  ދެއްވުން އެދެން. ޓުފާސްކުރުމަށް ވޯ 

  ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 



 

 
 

 

4ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

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

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

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

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

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި އެޖެންޑާ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ބިޑްކުރުމާއި   ޗެންޕިއަންސިޕް   ކުޅުދުއްފުށި  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑުމެން ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގަ ހިމަނާފަވާނެ ސިޓ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން  މެންބަރުންނަށް  

ދިއުމަށްޓަކައި  ގެންދިއުމަށް އިލަވެން އެސައިޑް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ކުޅުދުއްފުށ  ޗެންޕިއަންޝިްޕ ނަމުގަ. މި މުބާރާތް ހިންގާ، ރާވާ ކުރިއަށް ގެން 

ހުޅުވައި އުސޫލުން  ގޮތެއް ބިޑް  މަޝްވަރާކޮށް  އެކަމަށް  މިވަނ   އެޖެންޑާކުރެވިފައި  ހަވާލުކުރުމަށް  ހުރިކަންކަން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ލައިގެން 

   ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މެންބަރުންނަށްބަހުސް ގަ މި އެޖެންޑާނިންމުމަށް. އެހެންކަމުން 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 

 



 

 
 

 

5ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  މުހައްމަދު ދަޢޫދު  އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު 

މޭޔަރ.  ކައުންސިލުން   ޝުކުރިއްޔާ  ޗެންޕިއަންޝިޕެއް  ކުޅުދުއްފުށ   ކުޅުދުއްފުށ ގައި  މ   ރެކުއެސްޓެއް  ޒަމާންވ   ވަރަށް  ކުދިންގެ  ޒުވާން 

މުބާރާތެއް   ފުޓްބޯޅަ  އައިކަމެއް    ބޭއްވުމަކ .އިންތިޒާމްކޮއްގެން  އެދެމުން  ޒުވާނުން  ގިނަ  ވަރަށް  ތެރޭގައިވެސް  ކެންޭޕނު  މިއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަޅުގަ ދިނުމަކ .  ބާއްވާ  އިންތިޒާމްކޮއްގެން  ކައުންސިލުން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ވާދަކުރެވޭނެ  ޓ މުތަކަށް  ކުޅުދުއްފުށ   ނޑުމެން ޗެންޕިއަންޝިފެއް 

އެކި އައިފަހުން  ގެންދަން. އެގޮތުން ބަށިމުބާރާތާއި ޔޫތް  ކައުންސިލަށް  އެކިއެކި އެސޯޝިއޭޝަންތަކާއި ގުޅިގެން އެބަ ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަށް  އެކި 

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ގުޅިގެން  އެންމެ ބޮޑު އެއް ޑޭއާއި  ކުރިއަށް ގެންދިއަ. އެހަކާތްތަކުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ  ކައުންސިލުން 

އަޅުގަނޑުމެން ރެކުއެސްޓަކަ ޖެހޭކަމަކ   ފާހަގަކޮއްލަން  އަދިހަމަ  ގެންދިއުން.  ކުރިއަށް  ރަށުފެންވަރުގައި  މުބާރާތެއް  ވާދަވެރި  މިކަހަލަ  ށްވަނ  

ގެ ކުށުގެ  ކ  ރަށުކެންޭޕނުތެރޭގައިވެސް ވައުދު ވެފައޮންނާނ  މިފަދަ މުބާރާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި އޭގެ އިތުރުން މިކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަ

ވަރެއްގައި ރަށުގެ ވެށި ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ހިސާބުތަށް ޮޕލިހުން ބެލިއިރު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަށް އޮންނަ ދުވަސް

ވާނުން ހަރަކާތްތެރިވުމާއި މިކަހަލަ   ނިސްބަތުން ދައްވޭ. އޭގަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުންވެސް އިނ  ޅަޒުކުށުގެ ވެށި ވަރަށް ބޮޑު 

 2މެންގެ ރަށުގެ  ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާތ ވެ ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އޮޓޮމެޓިކުން ހުޅުވިގެންދާކަން. އަދިހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަޅުގަނޑު

އެއ  ޓެކާސް މައިލޯ ޗެންޕިއަންޝިްޕގަ އަޅުގަނޑުމެން ވާނ  މުޅި ޓ މެއް ރަށު ނަމުގަ ބައިވެރިވެގެން ވަރަށް ފަހުން ދެ ކާމިޔާބ އެއް ހޯދާފައިވާކަން.  

ފަސްޓް ޑިވިޝަނަށް  ވަނަ މަގާމު ހޯދާފައި. އަދި އޭގެ ފަހުން ޖަޒ ރާ ޗެންޕިއަންޝިްޕގައި ވާދަކޮއްގެންވެސް ކުޅުދުއްފުށ  ޓ މެއްވާނ   2ރާއްޖެއިން 

ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުސަތު ކައުންސިލުން ފަހިކޮއްދޭން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކޮލިފައިވެފައި. މ ގެންވެސް ޒުވާނުނަށް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ  

އެއްޗެއްކަމަށް ބޮޑަށް ދެކެން. އަދި މި ކުޅިވަރުގެ އާބާދ އަށް ނުވަތަ އިޖުތިމާއ  ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުން އިތުރުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު  

ކުޅިވަރުތަކާއި ދުރުވެ އިޖްތިމާއ  ކަންކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރަށްދާކަން  . މިހާރުގެ ޒުވާން ގިނަކުދިން  އަޅުގަނޑަށް ބެލެވޭ މި ޗެންޕިއަންޝިަޕކ 

ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަށް  ޯޕކަސްކުރޭ އެބަ އިތުރު  ވަރަށް ބޮޑަށް  ފާހަގަވޭ. ނަމަވެސް މިހާރު ސްކޫލްތަކުންވެސް   މިފަދަ އަޅުގަނޑަށް 

ވުމަށްޓައި. ދެންހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތު ކުރުމާއި މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކުރުމާއި ކަންތައްތައް ކުރިއެރު

ކޮއްގެން ސް ހާއްސަ ާޕކު ހެދުން އަދި ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމާއި ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން އަދި ކައުންސިލްގެ ބިންތައް އިމާރާތްކުރާ ފަދައިން ކުޅިވަރަށްވެ

އިންތިޒާމްކުރުމަކ  އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަކަމެއް އަދި މިކަމަށް ބިޑްކުރުން އެއ  ކައުންސިލަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިގެން މިކަހަލަ ކަންކަން  

 ނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ލުއިވެގެންދާނެ އަދި އެހެން އިޖްތިމާއ  މިކަމުގައި ޝާމިލް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަމުގައި އަޅުގަ 

     ދެވަނަ ފުރުސަތު  

   ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ބޯޑު ފުޓްބޯޅަ އިލަވަން އެ ސައިޑްގެ ފުޓްބޯޅަ ސ ޒަނެއް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ކުރިއަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޑޭވިޑްވެސް އެ 

ކުރެވިފަ.   ބަޖެޓް  ކަނޑައަޅާ  މިކަން  ްޕލެއިންގަވެސް  ވޯކް  މިވަނ   އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ވިސްނުމެއް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން ގެންދިއުމަކ  



 

 
 

 

6ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

  އެކިއެކި ޖަމިއްޔާތަކުން މުބާރާތްތަށް އިންތިޒާންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކާއި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އެކިފަހަރުމަތިން އެކިއެކިންނަށް  އަޅުގަނޑުމެ

ބޮޑަށް ދަތިކަމެއް މި ބައްދަލުވުންތަކު ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނ  މި މުބާރާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ އެންމެ  

ން ހުޅުވާލާ  އަންނަނ  އަސްލުގަ ސްޮޕންސަރ ހޯދުމުގެ ދަތިކަން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ކުރެވި މިގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ ސ ޒަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަ 

ގެންދާނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ލިބިހުޅުވާލުން ވެގެންދާނ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ އިލަވަން އަ ސައިޑް ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް  

ން. މިފަދަ  އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެންހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމުމަށް މި އޮތ  ޗެންޕިއަންޝިްޕ ބިޑް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމު

މަ މި މުބާރާތްތަށް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަށް ފުރުސަތެއް ހޯދައި މުބާރާތްތައް މިހާރުވެސް މިދަނ  އެކިފަރާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރަމުން. އެހެންވ 

ފާހަގަކޮއްލަން. ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބިޑް ކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއޮތ . އެގޮތުން ބިޑްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަން އަޅުގަނޑު  

ކަށް އެ ފުރުސަތު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވ މަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. ހުރިހާ ފަރާތްތަ އޭރުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި  

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވަޑައިގަތް އާދެ މިހާރު ބަހުސްގެ ދެފުރުސަތުވެސް މިވަނ   ނިމިފަ. އެހެންކަމުން ބަހުސްގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުން ކަމަކ  ބަހުސްގަ ބައިވެރި 

ގެން  ކުރިއަށް  ހޯދައިގެން  ފަރާތެއް  ކުރާނެ  އިންތިޒާމް  އިސޫލުން  ބިޑް  ބިޑްކޮއްގެން،  ޗެންޕިއަންޝިްޕ  ވާހަކަފުޅުން  ދިއުމަށް މެންބަރުންގެ 

ކަމުން އަޅުގަނޑު މިހާރު އެހެން އަޅުގަނޑުދެން ވޯޓަށް އަހާނ  މިގޮތަށް.  ތާއ ދުކުރަށްވާކަން. އަދި އިތުރު އެހެން ހުށައެޅުމެއްވެސް ލިބިފައި ނުވާތ   

ރުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ޒާމް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބިޑްކޮއްގެން އެމަސައްކަތް ކުމިވޯޓަށް އަހަނ  ކުޅުދުއްފުށ  ޗެންޕިއަންޝިްޕ އިންތި

   ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 



 

 
 

 

7ގެ   11ޞަފްޙާ:    

 

 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

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

 ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބިޑްކޮއްގެން   ޗެންޕިއަންސިްޕ  ކުޅުދުއްފުށި  ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން   05

 ނިންމެވިއެވެ 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހަރަދުތައް   ބައިވެރިންގެ   ބައިވެރިވާ   ކުޅުދުއްފުށިން   ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި   އެތްލެޓިކުސް   ޖޫނިއަރ   މަކިޓާ  •

   . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ހަމަޖެއްސުމާއި 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ކުޅުދުއްފުށ ގައި ހޯސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ވަރަށް   ފުރިހަމަ އާދެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މަކިޓާ ޖޫނިއަރ ޗެންޕިއަންޝިޕް 

ގޮތުން ހޯސްޓް ކުރާ ރަށެއްގެ  ގޮތުގަ  ްޕރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެސޯޝިއޭޝަނަށް ފޮނުވާފަ ވާނ . އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ކަން ދިމާކުރި 

އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށިން މި މުބާރާތުގަ ވާދަކުރަން ދަތުރުކުރާ  ނޭޝަނަލް ޗިލްރަންސް އެޝޯޝިއޭޝަނުން ކަނޑައެޅިގެން މި ދިޔައ  ގދ.ތިނަދޫ.  

އެތްލެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކ   އަދި  ވިޔަސް.  ބަލާލިކަމުގައި  ދަތުރަށް  މި  އެއ   ހިގާނެކަމެއް  ފުދޭވަރަކަށް  އަތުން  ރަނގަޅު އެތްލ ޓުންގެ  ޓިކުސްއިން 

މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކާމިޔާބ ތަކެއ ހޯދާފަވާ ރަށަކަށްވުމާއިއެކު އަދި ގައުމ  ޓ މުގަވެސް ކުޅުދުއްފުށ ގެ އެތްލ ޓުން މިހާރުވެސް ހިމެނިފައިވާތ  އަޅުގަނޑު

މި ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެތްއަޅާލަންޖެހޭ ކެޓަގަރ އެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން އެތްލެޓިކުސް  ލ ޓުން ހާއްސަކޮށް. އަދި ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް 

މުބާރާތަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ މިއޮތ .     މިފަހަރުގެ  މުބާރާތަށް މިދަނ  ސްކޫލަކުން ބައިވެރި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް އެކުދިން އަމިއްލައަށް ހަރަދުކޮއްގެން

މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގަވެސް ހިމަނާ، ބަޖެޓް ކުރެވިފަ ވަނ . އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި މުބާރާތް ކުޅުދުއްފުށިގައި ހޯސްޓްކުރުމަށްޓަކައި  

ންކަމުން މި މުފަހަރު ހޯސްޓް އައިލެންޑް ތިނަދޫއަށް ވުމާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެ
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ވެވޭނެ އެހ ތެރިކަމަކ  ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ދުއްދުށ ގެ ބައިވެރިންނަށް  މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވުމަށް ދަތުރުކުރާ ކުޅު

 . ހުޅުވާލަން  ފުރުސަތު  މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބަހުސްގަ އެޖެންޑާގަ މި އެހެންކަމުންމިއެޖެންޑާ މިގޮތަށް ކުރެވިފައި މިއޮތ . 

 ފުރުސަތު ފުރަތަމަ  

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

 މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން މިރަށަކ  އަމަ ވަރަށް މިޅެތި އެތުލ ތުންތަކެއް ތިބި އަދި މޮޅެތި އެތްލ ޓުންތަކެއް  ޝުކުރިއްޔާ

މިފަދަ އް.  ސަތެއިތުރުވަމުންދާ ރަށެއް. މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކ  މިކުދިންގެ ހުނަރު އަދި ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރު

މިކަހަ ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން  ތި  މޭޔަރުވެސް  އޮތްތަނުގައި.  ކުރިއަށް  ދެވޭނ   ކުރިއަށް  އެކުދިންނަށް  ބައިވެރިވެގެން  ދުރު  މުބާރާތްތަކުގަ  ލަ 

ގޮތަކަ  މިކަހަލަ  ކުއްލިއަކަށް  މައިންބަފައިނަށް  ޖެހޭ.  ކުރަން  އެބަ  ހަރަދުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  ޖެހުނ މަ ރަށަކަށްދާންވ މަ  ހަރަދުކުރަން  ށް 

ޖެހޭނެ.   ކުރިމަތިލާން  ކައުންސިލުންދަތިތަކަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންކަމުން  ވުމަކ   އެހ އެއް  އޮތް  ވެވެން  މިކަމަށް 

ގެނައުމަށްޓަ މިސިޓ އަށް  މ ޓް  އެތްލެޓިކުސް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ދެކެން.  އަޅުގަނޑުވެސް  ހުށައެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް  ްޕރޮޕޯސަލް  ކައި 

ތުން މި މުބާރާތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ހަރަދުކުރުމަކ  މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. އެގޮ

ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އްފުޓަށް އައުމުގެ ހަރަދު  މިދާ ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ކޯޗް ކުޅުދުންފުށިން މާލެ ދިއުމަކ  އެބުރި މާލެއިން ކުޅުދު

   އަޅުގަނޑު ހަށައަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ކާމިޔާބ ތަކެއް   މޭޔަރ.ޝުކުރިއްޔާ   ގިނަ  ވަރަށް  އެތްލ ޓުންނަކ   މި  ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން  ޢާޠިފާވެސް  މެންބަރ  ކައުންސިލް  އަދި  މޭޔަރވެސް 

ދިޔަ   ވޭތުވެ  އަދި  އެތްލ ޓުންތަކެއް  ހޯދަފައިތިބި  އަހަރުތަކުގަ  އަހަރެއް   5ފާއިތުވި  ނެތް  އެތްލ ޓެއް  ކުޅުދުއްފުށ ގެ  ގައުމ ޓ މުގައި  އަހަރުތެރޭ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޭނުންވި ހަރަކާތެއް އެއ  ކުޅުދުއްފުށ ގަ މަކިޓާރ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކުސް ންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން.  ނުދާކަ 

ހެންނަމަވެސް ބޭއްވުން. އެކަމަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެން ްޕރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުން ކަންދިމާކުރިގޮތުން މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު ނުވ . އެ

ދާނެ އެތްލ ޓުންތަކެއް ކުޅުދުއްފުށިންދާ އެތުލ ޓުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމ ދު ކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެން ފަހުރުވެރިވާނެފަދަ ކާމިޔާބ ތަކެއް ހޯ 

 ދަތިވާނެތ  ހަމަ ކަމަށް. އެހެން ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ހަމަ ޢާޠިފާވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިފަދަ ބުރައެއް ޭޕރެންޓުންނަށް ކުއްލިއަކަށް އުފުލަން

  ޢާޠިފާގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ތު ފުރުސަ   ދެވަނަ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  އެތްލެޓިކުސް އެސޯޝިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް، ސްކޫލުތަށް    ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ފެށިގެންފުރަތަމަ    ވާދަކުރާ މިކަހަލަ މުބާރާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން ދިޔައިރުވެސް ދެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފެށިގެންދިޔައ . އެންމެ
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ވެސް މިއަދު  ދިޔައިރު ފެށިގެން ދިޔައ  މާލެއިން އުތުރުގަ އެއް މުބާރާތް އަދި މާލެއިން ދެކުނުގަ އެއް މުބާރާތް ބާއްވާކަހަލަ ގޮތަކަށް އެހެންނަމަ 

ތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. މިވަނ  ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ. މިއ  އެންމެ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ނޫންކަމުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަ

ތިވ މަ ން ދާމިހާރު މިކަންތައްތައް ރާވިގެންދާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ްޕރޮޕޯސަލެއް އިނަސް ބޮޑް އެއްޗެއް ދޭފަރާތަކަށް ދާކަހަލަ އުސޫލަކަށް މިކަންކަ

އެސޯސިއޭޝަން މިކަން ބައްޓަން ކުރުމަކ     އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހަމަ މިފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮއްލަން. މި ްޕރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާގޮތަށް އެތްލެޓިކުސް

އަ އަނެއް  އަދި  އުތުރަށް  އެއް އަހަރުގަ  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަންވެސް  ނުދެކެން. ނަމަވެސް އެ  ހަރުގަ މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއް ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު 

 ސްކޫލްތަކަށްވެސް މި މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތައް ދެކުނުގަ އޮންނަކަހަލަ ގޮތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އުތުރުގެ

އެންމެ ކުލަބަކުންދާން މިޖެހެނ  އެކަމަށް އިތުރުވެގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑުހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވުމަށް  

އެހެންނަމަވެސް   ބޮޑުވ މަ.  އިންތިހާއަށް  ހަރަދު  މިރަށުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ކުރިއަށްދާނަމަ  މުބާރާތް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެވެސް  އުތުރުގަ   03މާލެއިން 

ބޭނުން ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑުހަމަ  ފަހިވެގެންދާނެކަމ   ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ކުލަބަކުންވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ވާކަމެއް. ސްކޫލުންވެސް 

މިގޮތަށް އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުރި ކަމަކަށް ކުރިއަށް މި މުބާރާތުގައި އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިވަގުތު ކަންތައް އޮތ   

 ޢާޠިފާވެސް ހުށައެޅުއްވިފަދައިން ހަރަދުކުރަން ތާއ ދުކުރާކަން ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ބައިވެރިވެފައިވާ ޓ މަށް  

ދެއްކެވި    މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 ހާއްސަކޮށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވަނ  ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ގިނަ އެތްލ ޓުންތަކެއް މިފަހުގެ ތާރ ހެއްގައި އުފެދި

ރިވާ ކަހަލަ އެތްލ ޓުންތަކެއް. އަދި އަޅުގަނޑުހަމަ އެދެނ  މި ކުރިއަށް އޮތް މުބާރާތްތަކުގަ އަދި އަހުނާ، ރިފާ ފަދަ އެތުލ ޓުންނަކ  ގައުމު ފަހުރުވެ

ކުޅުދުއްފުށ ގެ އިތުރު ދަރިންތަކެއް ގައުމ  ރިކޯޑްތަކެއް ހަދައިގެން މި މުބާރާތް ނިންމާފަ  ގަވެސް ހަމަ  ޗެންޕިއަންޝިްޕ  އެތްލެޓިކުސް  ޖޫނިއަރ  މަކިޓާ•

ކަމެއް. މިފަދަ  ކުޅުދުއްފުޓަށް އެނބުރި އަންނާނެކަމަށް. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން އެބަދޭންޖެހޭ މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެހ ތެރި

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކ  ވަރަށް އެދެވިގެންވާކަމަކަށް ވާތ  އެ ހުށައެޅިފަ އޮތް ގޮތަށް ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ފާހަގަކޮއްލަން. އެއ ތެރިކަމެއް ފޯރުކޮއްދިނުމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މެންބަރ   ކައުންސިލް  އާދެޝުކުރިއްޔާ  މުހައްމަދު.  ހަމަވިއިރު  ބަހުސް  ރިޟްވާން  ދެފުރުސަތު  އެންމެ ގެ  މިވަނ   ހުށައެޅިފަ  އެޖެންޑާއަށް  މި 

އެތްލެޓި ދަތުރުކުރާ  ތިނަދޫއަށް  ކުޅުދުއްފުށިން  ހުށައެޅުން  ހުށައަޅުއްވާފައިވާ  ޢަލ   ޢާޠިފާ  މެބްބަރ  ކައުންސިލް  އެއ   ޓ މުގެ ހުށައެޅުމެއް.  ކުސް 

ށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް. ކުޅުދުއްފުށިން މާލެ އަދި މާލެއިން ކުޅުދުއްފުޓަށް ކުރުމައެތްލ ތުންނަށާއި ކޯޗަށް  

ހަރަދަކަށްވާތ     އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭގޮތުގަ މި ހުށައެޅުމަކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޯސްޓުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަޖެޓް ތެރެއިން ކުރެވޭވަރުގެ 

އަދި  هللا ތ  އަދި ކައުންސިލް މެންބަރު މުހައްމަދު ދައޫދު، ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު އަބުދުނުވާއަދި އެހެން ހުށައެޅުމެއްވެސް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ

ވޯޓަށް   އަޅުގަނޑުދެން  މިހުށައެޅުމަށް  އެކު  ތާއ ދުކުރައްވާފައިވުމާއި  މިހުށައެޅުމަށް  މުހައްމަދުވެސް  ރިޟްވާން  މެންބަރު  އަހާނ . ކައުންސިލް 
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އެތްލެއެހެންކަމުން   ޖޫނިއަރ  މާލެއަށް  ޗެންޕިއަންޝިްޕގައި  ޓިކުސްމަކިޓާ  ކުޅުދުއްފުށިން  ކޯޗު  އަދި  ބައިވެރިން  ބައިވެރިވާ  އަދި    ކުޅުދުއްފުށިން 

ޖޫނިއަރ މަކިޓާ  ހަރަދު  ޓިކެޓް  ދަތުރުގެ  ކުރާ  ކުޅުދުއްފުޓަށް  ބަޖެޓު  އެތްލެޓިކުސް  މާލެއިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް  ހޯސްޓްކުރުމަށް  ން 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 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 

 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
 

ކުޅުދުއްފުށިން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިން   ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި  މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ، މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކުސް  05

ހޯސްޓްކުރުމަށް   އެތްލެޓިކުސް  އަދި މާލެއިން ކުޅުދުއްފުޓަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ހަރަދު މަކިޓާ ޖޫނިއަރ  އަދި ކޯޗު ކުޅުދުއްފުށިން މާލެއަށް

  .ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

  
 

   ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .  އައިޓަމްވެސް  03މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   
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 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.   2022 އޮކްޓޯބަރ 05 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 71ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 އުލްއައްވަލްރަބ  09 

 2022 އޮކްޓޯބަރ 05

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 

 

 

 


