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 : 1ެގ  8ޞަފްޙާ  

c 

 

    ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 
     ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

   YM/2023/50ޖެމްސް ނަންބަރު:

  ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   89ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ެގ  ދުވަހު   ބުދަ   ވީ   2023  ފެބުރުވަރީ   08ަވނަ ޢާންމު ބައްދަލުުވން    89  ދައުރުގެ  ހަތަރުަވނަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ  

  މާލަމުަގއި ބޭއްުވނެެވ.   ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ   07:13

 އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ 
  

 .   ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުުވމުެގ ޢާންމު  ަވނަ 86 ދައުރުގެ   ހަތަރުަވނަ ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 3.1

 .   ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުުވމުެގ ޢާންމު  ަވނަ 88 ދައުރުގެ   ހަތަރުަވނަ ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 3.2

  ބިޑް ހިންުގމަށް "  މުބާރާތް ބަށިބޯޅަ" ހަމަޖެހިފައިާވ  ބޭއްވުމަށް ުގޅިގެން  ކޮމިޓީއާއި  ކުރާ މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ  ކުޅުދުއްފުށީ 3.3

 .ނިންމުން ޮގތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ކުރުމާއިމެދު 

 :  ހާޒިރީ  ބައްދަލުވުމުގެ 

  

 :   07  ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

:   04  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

:   03  ޙާޟިރުނުާވ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙުމަދު ކު .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އާމިނަތު މަޖީދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު   .4
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 : 2ެގ  8ޞަފްޙާ  

    ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ    ޑެޕިއުޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެީވ    89ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ހަތަރުަވނަ ދައުރުެގ  

. އަލްފާޟިލް    ޢަލީ އަޙުމަދު

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  89ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل رسو عل والسالم والصالة هللا  الحمد،  حيم الر  حمن الر هللا بِسم

ަވނަ ޢާންމު ބައްދަލުުވމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްާވތަން ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ    89  ދައުރުގެ   ވަނަ   ހަތަރުަވނަ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ

މާލަމް،ކައުންސިލްގެ   ސަނަތުން  ޖަލްސާކުރާ  ހިޖުރީ  ސަނަތުން    1444  ޖުމާދުލްޢާޙިރު  26  މިއަދަކީ    ދަ ބު،    2023ފެބްރުވަރީ    08،މީލާދީ 

. ަގޑި    މޭޔަރ .   04 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުީވ މެންބަރުންެގ އަދަދު   07، ބައްދަލުުވމަށް ހާޒިރުާވންޖެހޭ މެންބަރުންެގ އަދަދު    13:05 ދުަވސް

މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލީ  . އަދި  ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުންނެީވ ރަސްމީ  އެޖެންޑާ  . ސަލާމުގައި ހުންނެީވ    އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު  މިއަދުގެ 

.   .ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުުވމުގެ   ޢާންމު  ަވނަ   86  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ   ،1އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ދަންނަާވލާނަން

އަިއޓަމް   އެޖެންޑާ  .  ފާސްކުރުން  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުެގ  ޢާންމު   ަވނަ  88  ދައުރުގެ   ހަތަރުަވނަ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ   ،2އެޖެންޑާ 

  ހިންގުމަށް "  މުބާރާތް  ބަށިބޯޅަ"  ހަމަޖެހިފައިވާ   ބޭއްވުމަށް   ގުޅިެގން   ކޮމިޓީއާއި   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   ކުޅުދުއްފުށީ   ،3އައިޓަމް  

    . ނިންމުން  ޮގތެއް މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެދު ބިޑް

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

  އުނިއިތުރެއް   އެއްެވސް  އެޖެންޑާއަށް  މެންބަރަކު  އެއްެވސް.  ހުޅުާވލަން   ފުރުސަތު  އެކަމަށް  ،ބޭނުންާވނަމަ  ގެންނަން  އުނިއިތުރެއް  އެއްެވސް  އެޖެންޑާއަށް

  . އެދެން  ޯވޓްދެއްުވން ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  ޮގތަށް  ކުރެިވފައިާވ މިހާރު އެޖެންޑާ  ނުވާތީ   ހުށައަޅުއްާވފަ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 :  07  ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

:  ިވޙާޟިރު    04  މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  04  ޯވޓްަގއި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 
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 : 3ެގ  8ޞަފްޙާ  

 :   04  ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު

  00  މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ 

  00  ަވކިޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެއްާވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

 04  ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޢަދަދު 

 :   ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން

 هللاކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދު .1

 ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އާމިނަތު މަޖީދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު   .4

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުެގ    89ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ހަތަރުަވނަ ވަނަ ދައުރުެގ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްާވފައިާވތީ،  04

  ފާސްިވކަމުަގއި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެެވ. އެޖެންޑާ  ކުރެިވފައިާވ ޮގތަށް އެޖެންޑާ 

  01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ީޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   86  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށ  

  . ފާސްކުރުން 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން 

  . ކުރެިވފަ ހިއްސާ  މެންބަރުންނާއި  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އީމެއިލްެގ  ވާނީ  ޔައުމިއްޔާ  ގެންނަން  މި  އުނިއިތުރެއް  އެއްެވސް  ޔައުމިއްޔާއަށް 

  . ހުޅުާވލަން ނުާވތީ  ޔައުމިއްޔާއަށްބޭނުންފުޅުާވކަމަށް ާވނަމަ އެކަމަށް ފުރުސަތު  ހުށައަޅުއްާވފައި  އިތުރެއް  އުނި  މެންބަރަކު  ޔައުމިއްޔާ    އެއްެވސް 

  .   މިހާރު އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ާވނަމަ ޯވޓަށް އަހާލަން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 :  07  ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

:  ިވޙާޟިރު    04  މެންބަރުންގެ ޢަދަދު
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  ުމޙައްަމދު ދާއޫދު   هللا    ޢާޠިފާ ޢަލީ       ރިޟްވާްނ މުޙައްަމދު        އަޙްަމދު އަބްދު   އާިމަނތު ަމީޖދާ        އަލީ ޢަހްަމދު   މުޙައްަމދު ޢާޠިފް     

 

 : 4ެގ  8ޞަފްޙާ  

  04  ޯވޓްަގއި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

: ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ    04  މެންބަރުންެގ ޢަދަދު

  00  ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  00  ަވކިޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެއްާވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

 04  ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޢަދަދު 

 :   ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އާމިނަތު މަޖީދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު   .4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ   86  ދައުރުގެ   ވަނަ  ހަތަރުަވނަ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  ،ދެއްާވފައިާވތީ  ޯވޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

  . ނިންމެވިއެެވ ރިޔާސަތުން  ފާސްިވކަމުަގއި އެޖެންޑާ

  02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ީޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   88  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށ  

  . ފާސްކުރުން 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން 

  ގެންނަން  އުނިއިތުރެއް   އެއްެވސް  ޔައުމިއްޔާއަށް.  ކުރެިވފަ  ހިއްސާ   މެންބަރުންނާއި  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން   އީމެއިލްގެ   ާވނީ  ެވސް ޔައުމިއްޔާ  މި

  ޔައުމިއްޔާ   ނުވާތީ   ހުށައަޅުއްާވފައި   އިތުރެއް   އުނި   މެންބަރަކު  އެއްެވސް   ޔައުމިއްޔާއަށް.  ހުޅުާވލަން  ފުރުސަތު   އެކަމަށް   ވާނަމަ   ބޭނުންފުޅުާވކަމަށް 

  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  •އަޅުަގނޑު އަލުން ކޯޓަކަށް އަހާލަން .  އަހާލަން ޯވޓަށް   ާވނަމަ  ފެންނަކަމަށް  ފާސްކުރުމަށް   އޮތްޮގތަށް  މިހާރު 

.   ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުެގ ޢާންމު ވަނަ   83 ދައުރުެގ ހަތަރުވަނަ    މިހާރު އޮތް ޮގތަށް ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްވުން އެދެން
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 : 5ެގ  8ޞަފްޙާ  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 :  07  ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

:  ިވޙާޟިރު    04  މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  04  ޯވޓްަގއި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

: ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ    04  މެންބަރުންެގ ޢަދަދު

  00  ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  00  ަވކިޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެއްާވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

 04  ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޢަދަދު 

 :   ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން

 هللاއަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު  .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އާމިނަތު މަޖީދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު   .4
 

  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ   88  ދައުރުގެ   ވަނަ  ހަތަރުަވނަ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  ،ދެއްާވފައިާވތީ  ޯވޓް   ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

  . ނިންމެވިއެެވ ރިޔާސަތުން  ފާސްިވކަމުަގއި އެޖެންޑާ

  03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ބަށިބޯޅަ"  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް   ގުޅިގެން   ކޮމިޓީއާއި   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   ކުޅުދުއްފުށީ 

. ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާއިމެުދ   ބިޑް   ހިންގުމަށް "  މުބާރާތް  

   ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފަދައިން    ދި މޯލްޑިުވސްއާއި ުގޅިެގން ބަށި  އެނިގަވޑައިަގންނަާވނެ  ބަށި ބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް  އަޅުގަނޑުމެންާވނީ  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެވސް 

. އަދި މި މުބާރާތަށް ލިބުނު ތަރުހީބުެގ ސަބަބުން މިއަހަރުެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަށި މުބާރާތެއް ކުރި  އަށް ގެންދިޔުމަށް  މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފަ

. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާއި އެކީ  އަންހެނުންެގ   މިއަދުެގ އެޖެންޑާ   އެހެންީވމަ  މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް މިހާރު ނިމިފަ މިވަނީ



  
  

  ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި                                      ސަލާމުގައި                             ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި
         

  
  ުމޙައްަމދު ދާއޫދު   هللا    ޢާޠިފާ ޢަލީ       ރިޟްވާްނ މުޙައްަމދު        އަޙްަމދު އަބްދު   އާިމަނތު ަމީޖދާ        އަލީ ޢަހްަމދު   މުޙައްަމދު ޢާޠިފް     
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ހަމަޖެއްސުމާއިމެ  އިންތިޒާމްތަށް  މުބާރާތުެގ  މި  ހަާވލުކޮއްގެން  ބަޔަކާއި  އެހެން  ކޮއްގެން  އައުޓްސޯސް  މުބާރާތް  މި  މިއޮތީ  ދު  ކުރެިވފައި 

 . .  މިއެޖެންޑާގަ އެހެންކަމުން   މަޝްވަރާކުރުމަށް   ބަހުސްކުރުމުެގ ފުރުސަތު ހުޅުާވލަން

  ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް  މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

. އާދެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުެވސް ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ މިފަދަ މުބާރާތެއް ބައްާވ ަވރަށް ފޯރިަގދަކޮށް  މޭޔަރޑެޕިއުޓީ   ޝުކުރިއްޔާ 

. އަދިހަމަ    02ޓީމް އަދި ރަށުގެ    03ރަށުން ބޭރު   . އަދި މި ރަށަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ަވނީ މި މުބާރާތުަގ ލިބިފަ ޓީމް ބައިެވރިެވފަ

ރުމާއި އަންހެނުން  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮއްލަން އެ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މެންބަރ ޢާޠިފާ ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިން އަންހެނުން ބާރުެވރިކު

މި ބައިެވރި އުފެއްދޭނީ  އަންހެނެއް  ހަރަކާތްތެރި  އަދި   . ހަރަކާތްތަކެއް މުހިންމު  ވަރަށްެވސް  ހަރަކާތްތަކަކީ  މިފަދަ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ފަދަ  ުވން 

ކުޅިަވރުތަށް   ހާއްސަ  .  އަންހެނުންނަށް  ފާހަަގކޮއްލަން ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބޭއްިވގެންކަން  އެކު    ކުޅުދުއްފުށީަގއި  ހިތާމައާއި  އަޅުަގނޑު  އަދިހަމަ 

މިނިސް  ޔޫތް  އަދި   . ނުާވކަން ދެިވފައި  ހާއްސަކަމެއް  ަވކި  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުރިއަރުަވންެވެގން  އޭެގފަހުން  ކުޅިަވރު  މު  ޓުރީެގ  ފާހަަގކޮއްލަން 

. އެހެ ންނަމަެވސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ޮގތްޮގތަށް ބަށި  އެއްބާރުލުމެއް އަދި ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަންގެ އެއްބާރުލުމެއް މިކަމަށް ލިބިފައެއް ނެތް

، ބަށި ކުޅެވޭނެ  ކުޅޭނެތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ބަލާ މިހާރުާވނީ ބަށިބޯޅައަށް ހާއްސަކޮށް އެޭވފުޅުން ބޭނުންވާ އެރީނާއެއް

. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮއްލަން ބޭނު  . އަދި މި ކުޅިވަރަކީ އެތަށް  ޖާަގއެއް ކަނޑައެޅިފަ ން ބަށިބޯޅައަކީ ހަމަ ދިެވހިަވންތަ ދިެވހިންގެ ކުޅިވަރެއް

ހިންިގ ސައުތު އޭޝިއާަގ މި ކުޅިވަރަކީ ފާހަަގކުރެޭވ  ފަހަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއިެވސް ކުޅިވަރު ޕްރޮމޯރޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތަށް  

އަޅުގަނޑުހަމަ  ޅައިރު ަވރަށް    ކުޅިވަރެއްެގ ގޮތުގަ  މަޖީދާމެން  މެންބަރު  ވަރަށް ަގދައަށް  ކުރިން  . ކުޅުދުއްފުށީގައި މި ކުޅިަވރު މީގެ  ަގބޫލުކުރަން

. އަދި މިހާރު އޭގެ ފަހުގަ މިކުޅިަވރު ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިެވ އަދި   މި ކުޅިވަރަށް  ވަރުގަދައަށް މި ކުޅިވަރު ކުޅުންކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮއްލަން

. އެހެންކަމުން މިހަމަކީ ހަމަ ވަރަށް ހާއްސަކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ ނިކުންނަ   ނޑު  ޒުާވނުންގެ ނިސްބަތްވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްެވފަ

. މިފަދަ މުބާރާތްތަށް މިހެން ސިލްސިލާކޮށް ބޭއްޭވކަމުަގ ާވނަމަ މުކުޅިވަރު ދާއިމީކޮށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަރަމު  ކައުންސިލުން  .  ންަގބޫލުކުރަން

.ސީން މި .ޑީ . އަދި މި މުބާރާތް އައުޓްސޯސް  ކުޅިވަރަށް    އަދި ޑަބްލިއު ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން ފާހަަގކޮށް އެކަމަށް ދެފަރާތަށްެވސް ޝުކުރު ދަންނަަވން

. .   ޝުކުރިއްޔާ  ކޮއްެގން ހިންގުމަށް އަޅުަގނޑުެވސް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން   ޑެޕިއުޓީ

  ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   މަޖީދާ   އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ  ދާއިރާ  އުތުރު  މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ން  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ. މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު އެ ފާހަަގކުރެއްިވ ފަދައިން ކައުންސިލުންާވނީ ބަށިކުޅޭ ކުދިންނަށް އެހީތެރިުވމުެގ ޮގތު  ޝުކުރިއްޔާ 

ދައްކާ ތަނެއް  އެހެންވީމަ  ކުރާކަމަށް،  މަސައްކަތް  އަޅައިދޭން  ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  ބަށިކޯޓެއް  އެދިލެއްވި  ފަހުން  އެންމެ  ދެން  ށޭއެބޭފުޅުން   .
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. އަޅުަގނޑުމެންވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބޭފުޅުން ދައްކާ ތަނުން ނުލިބުނަސް އެކަށީެގންާވ ބިމެއް އބޭފުޅުންނަށް އެ ކޯޓް އެޅުމަށްޓަކަ އި ދައްކާފަ

. މުޙައްމަދު ދަޢޫ އެހެންނަމަެވސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދު އެ ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން  ތަނުގެ އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތަނެއް ނުފެނޭ

. ދެން    03ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މީގެ ކުރިން ވަރަށް ވަރުގަދައަށް އެއް ގޮތަކުން ދަންނަާވނަމަ ހަމަ   އަވަށުގެ އަަވށު ފޯރީަގެވސް ހަމަ ކުޅުން ކުޅިވަރެއް

ކުޅުން ތެރި ރަނަގޅު ނަތީޖާެވސް މިރަށުެގ ބަށި  ާވދަކޮއްގެން  މުބާރާތްތަކުގަ  ޮގސް  މާލެ  މިހާރު ދެން  ހަމަ  . އެހެންނަމަެވސް  ންނަށް ލިބިފަ ހުރީ

. އަޅުަގނޑުެވސް ހަމަ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު އެ   ދެންނެވިހެން  އަނެއްކަެވސް ހަމަ މޫސުމީ ކުޅިަވރެއްގެ ގޮތުގަ ފެންނަނީ ބޮޑަށް ހަމަ ހުރިހާ ރަށެއްަގެވސް

. ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ. އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް ތާޢީދުކުރާ ާވހަ  ކަ ދަންނަަވން

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

.    މެންބަރ  ޝުކުރިއްޔާ . މިއަހަރުެގ  މަޖީދާ މި މުބާރާތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކުެވސް ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް ަގސްތުކޮއްފަ އޮތް މިބާރާތެއް

މަހުެގ   މެއި  މިަވނީ  ހަމަޖެހިފަ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  .    11މުބާރާތް  އެކަށީގެންާވކަމެއް ބަދަލުކުުވމަކީ  އަދި  ތާރީހް   . ފެށިެގން ދުަވހުން  ވަނަ 

މެއި  އެހެންނަމަ  މިއޮތީ  ތާަވލުކުރެިވފަ  ކިހާރު  ގެ    11ެވސް  ދަޢޫދު  މުޙައްމަދު  މަރުހަލާަގ  ބަހުސްެގ   . ެގންދިޔުމަށް ކުރިއަށް  ފެށިގެން  އިން 

ޅަ  ީވމަ ބަށިބޯވާހަކަފުޅުންެވސް އަދި މެންބަރ މަޖީދާގެ ވާހަކަފުޅުަގެވސް އައުޓްސޯސް ކޮށްެގން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ތާއީދު ކުރައްާވފަޭވ. އެހެން 

. މުބާރާތް ހިންުގމަށް އައުޓްސޯސް ކޮށްެގން   ބިޑަކަށް ޮގސްގެން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށްވާނަމަ ޯވޓް ދެއްވުން އެދެން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 :  07  ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

:  ިވޙާޟިރު    04  މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

  04  ޯވޓްަގއި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

 :   04  ފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު

  00  ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓް ދެއްިވ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

  00  ަވކިޮގތަކަށް ޯވޓު ނުދެއްާވ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު 

 04  ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޢަދަދު 

 :   ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން

 هللاދާއިރާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަބްދުކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު އުތުރު   .1

 ކުޅުދުއްފުށީ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .2



ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި                  ސަލާމުގައި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި

  ުމޙައްަމދު ދާއޫދު   هللا    ޢާޠިފާ ޢަލީ       ރިޟްވާްނ މުޙައްަމދު        އަޙްަމދު އަބްދު   އާިމަނތު ަމީޖދާ        އަލީ ޢަހްަމދު   މުޙައްަމދު ޢާޠިފް     

 : 8ެގ  8ޞަފްޙާ

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 އާމިނަތު މަޖީދާ އަލްފާޟިލާ ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު   .4

  ބޭއްުވމަށް  ުގޅިެގން   ކޮމިޓީއާއި   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   ކުޅުދުއްފުށީ   ދެއްާވފައިވާތ   ޯވޓް   ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   04

.  ނިންމެވިއެެވ  ރިޔާސަތުން ފާސްިވކަމަށް   ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް  ހިންގުމަށް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން "  މުބާރާތް  ބަށިބޯޅަ" ހަމަޖެހިފައިާވ

. ކަށް ާވހަކަދެއްިވފައިވާތީ އައިޓަމަފަ ހުރި ހުރިހާ އެޖެންޑާ ކުރެިވށް  މިއަދަ  މިހާ ހިސާބުން  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ

  العالمين  رب    والحمد 

  ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

  ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

  ވީ ބުދަ ދުަވހުަގއެެވ.  2023 ފެބުރުަވރީ 08 ނިމުނީ  ަވނަ ބައްދަލުވުން  89ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ހަތަރުަވނަ ދައުރުެގ 

  1444 ރަޖަބް  17 

  2023 ފެބުރުަވރީ  08

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: ކަައުންސިލް އޮފިސަރ އާއިޝަތު އަބްދުهللا


