
 

1ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2022  ޖެނުއަރ   12ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    35  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  10:21ގެ ދުވަހު

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    32ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    33ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ    34 ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 3.3

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.  2022ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  3.4

ވިއްކާލާފައިވާތ ވެ މިތުރު ގްރޫްޕ    3.5 ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް  ްޕރައިވެޓް  ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްްއިން ބަނދެފައިވާ ބޯޓް މިތުރު ގްރޫްޕ 

 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޯޓް ހުރި އޮޑިހަރުގެއަށް އެދިފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  6ލިމިޓެޑުން 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 



 

2ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاއުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު  .4

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .5

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

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި( ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 35ކުޅުދުއްފުށި 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     35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  2022ޖެނުއަރ     12،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  އާޚިރާޖުމާދުލް  09ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  10:21ދުވަސް. ގަޑި    ދަބު،  

ކުޅުދުއްފުށި  އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން،  ،  (ޗުއްޓ ގައި  އަހަރ ) އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   މެންބަރު  ކައުންސިލް  . 06

ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ    32ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ    33ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ    ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 



 

3ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ    34، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  03އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ޖެންޑާ  އެ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.   2022ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ،  04އެޖެންޑާ އައިޓަމް    ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

  ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްްއިން ބަނދެފައިވާ ބޯޓް މިތުރު ގްރޫޕް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާލާފައިވާތ ވެ މިތުރު ގްރޫްޕ ްޕރައިވެޓް ،  05އައިޓަމް  

 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޯޓް ހުރި އޮޑިހަރުގެއަށް އެދިފައިވާތ ވެ އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  6ލިމިޓެޑުން 

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ގައި އިން "4ތަރުތ ަބށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑު ޭބނުން. އެޖެންޑާ ނަންަބރު އެޖެންޑާއަށް 

ކަށް ބަދަލުކުރުން. ދެން  4، 5ކަށް ހަދާފައި އެޖެންޑާ ނަންަބރު  5" އެޖެންޑާ ނަންަބރު ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ފާސްކުރުން 2022

އެހެން ަބދަލެއް ނެތް ކަމަށް  .ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމައެޖެންޑާއަށް ތުރެއް އުނިއިއެއްވެސް 

  ދެއްވެވުން އެދެން.  ވޯޓް  ގެ ތަރުތ ުބ ަބދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށްވާނަމައެޖެންޑާވާނަމަ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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



 

4ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

ދައުރުގެ    05      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   35މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ގެ ތަރުތ ަބށް ަބދަލުގެންނަންަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  މިހާރު މި ގެނެވުނު ަބދަލާއިއެކު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ފެނި

 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ   .2

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

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

 އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު  .5

ދައުރުގެ    05      ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ޢާންމު   35މެންަބރުންވެސް  ވަނަ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

 

 



 

5ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    32ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   32 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. ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  

 ވޯޓް ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން  

 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 ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށި  .3



 

6ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

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

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

ދައުރުގެ  ކުޅު    ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    32ދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   05ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    33ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   33 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

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

7ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

ދައުރުގެ      ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    32ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   05ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފާސްވިކަމުގައި

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    34ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   34 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: 
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 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

ދައުރުގެ      ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ޔައުމިއްޔާ    34ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވޯޓުން   05ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ފާސްވިކަމުގައި

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

މިތުރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާލާފައިވާތ ވެ    ، ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްްއިން ބަނދެފައިވާ ބޯޓް  •

މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޯޓް ހުރި އޮޑިހަރުގެއަށް އެދިފައިވާތ ވެ   6މިތުރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  

 އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ނުވާފައިން ސިޓ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން، ފޮޑްއިން މިތުރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ޖެނުއަރ    1ވަނ  މި ކުންފުންޏަށް ގަނެފައެވެ. އެހެން ކަމުން    1812B02އޮޑ  ނަންަބރު:    ަބނދެފައިވާ  އިންވެސްޓްމަންޓްްއިން  ޖޭޖޭ 

ފެށިގެން    2022 ދުވަހުން  ނެގުމަށް   6ވަނަ  ކުއްޔަށް  ކުންފުންޏަށް  މި  އޮޑިހަރުގެ  ހުރި  އެ  ޯބޓް  އެ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  މަސް 

 ޭބނުންވެއެވެ.  



 

9ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

 ރި ިބން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވެވުން އެދެމެވެ. ވ މާ އިސްވެ ދެންނެވުނު މުއްދަތަށް މި ކުންފުންޏަށް އެ އޮޑިހަރުގެ ހު

. ހަމަ އެއާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެަބއިން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ސިޓ އެއްވެސް، އެ ޯބޓް ވަނ  މިތުތު ގްރޫޕަށް ވިއްކާލާފަކަމަށް

ގެން ަބންނަމުންދާ އޮޑިއެއްމި. އެހެން ކަމުން މިތުރުން ދެން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން އެ އޮޑިހަރުގެ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ނަގައި

މިތުރަށް އަލުން ދޫކުރުމަށް.   އޮޑިހަރުގެ  އެ  ކުރިން ޖޭޖޭ ގަނުމާއިއެއްކޮށް، މިތުރުން މި އެދެނ   އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނ  

ގްރ މަންޓްއެއް ހެދި އެ ހަރުގެ ދޫކުރަން. މި އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިން އެގްރ މަންޓް އެހިސާުބން ނިންމާފަ މިތުރާއި އެއްކޮށް އާ އެ

 އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުން މެންަބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

އަހަރު   1ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް ވާނ   ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަންވެގެން. ވަރަށް ފަހުން  

 ދެން އެ އެގްރ މަންޓް ާބތިލްކޮށްފަތޯ މި އެގްރ މަންޓް ހަދަން މި އުޅެނ . . ދުވަހަށް އެއްަބސްވުން އާ ކޮށްދ ފަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ޓުން ދޯނި ވިއްކާލުމުން، އެ ހިސާުބން އަޅުގަނޑުމެން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު ވެފަ އިން މިހާ ހިސާުބން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަން

 އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ، އަލުން މިތުރާއި އެކޮށް އެގްރ މަންޓެއް ހަދާފަ ހަރުގެ ދޫކުރުމަށް މި އޮތ . އިތުރު މެންަބރެއް މި 

 ނަވަން ބޭނުންނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. އެޖެންޑާގެ ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަން

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

 6ގޮތަށް  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފައިސާ ޚަލާސްކޮށްފައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެގްރ މަންޓް މި

ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްދުވަހަށް ދިނުމަށް. ދެން އަދި އެތަނުގެ ހުރިގޮތަށް ަބލާއިރު ވަރަށް ދެރަކޮށް ހުރ  އެތަން ހެދިފަ. އެތަން ރެނޮވޭޓް 

 އެގްރ މަންޓްގަ އެ ކްލޯސްލުމާއި އެކ ގަ ދޫކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެނ . ޝުކުރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި    ރިޔާސަތުން 
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ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު. ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ަބރާަބރަށް ކުލި ދައްކާކަމެއް ސާފުކޮށްލަ ދިނުމަށް 

 އަޅުގަނޑު އެސް.ޖ ގެ އަރިހުން އެދެން.  

 

 އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ސެކެރްޓަރ  ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

 ދާ އޮޑި ހަރުގެއެއް.ކުލި ދައްކަމުން

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑު މި  އެރުވިފަވާތ ،  ފުރުސަތު  މިވަނ   މިހާރު  މެންަބރުންނަށް  އެދިލެއްވި  ަބހުސްއަށް  ފުރުސަތުގަ  ދެ  ހުޅުވާލި  ަބހުސްއަށް 

 ރޭޓުން. އެހެން ހަރުގެތައްވެސް ކުއްޔަށް ގ1.20ެޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އެ ހަރުގެ ދޫކުރުމަށް  މިތުރު  މަސްދުވަހަށް    6ހުށައަޅަނ   

ރު ދ ފައިން ރޭޓުން މި ހަރުގެވެސް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް. އެ ގޮތަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާނެ. ކައުންސިލް މެންބަ 

އަހާނ  ވޯޓަކަށް  ދެން  އަޅުގަނޑު  ކަމުން  އެހެން  ކުރައްވާފަ.  ތާއ ދު  ވަނ   މި  މަޖ ދާ  ގޮތަށް    އާމިނަތު  އިން  އެދިފަ   6މިތުރުން 

މަސްދުވަހަށް އެގްރ މަންޓް ކުރުމަށް   6މަސްދުވަހަށް ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގެ އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މިތުރާއި އެއްކޮށް  

  ގެ ރޭޓުން. ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.  1.20

 

 ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް  

 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 މެންަބރުންގެ ޢަދަދުވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު  .3

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

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

ނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވަވާފައިވާތ ވެ، ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގެ އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މިތުރާއި މެންަބރުން ފެން  05   

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ފެންނަކަމަށް  1.20މަސްދުވަހަށް އެގްރ މަންޓް ކުރުމަށް    6އެއްކޮށް  

 

 05އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.   2022ދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ކުޅު  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އަހަރުގެ ަބޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ފޮނުވަން ޖެހޭނެ. އިދާރ    15އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މި މަހުގެ  

މެންަބރުންގެ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ވަނ  ަބޖެޓް އެކުލަވާލެވި، ނިމުމަކަށް އައިސްފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނާއި  

ހިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކަކ ،  ހުރި  ވިސްނާފަ  ޮބޑަށް  އެންމެ  އަހަރު  މި  އެކުލަވާލުމުގަ  އަހަރު  މި  ަބޖެޓް 

ޚިދުމަތްތައް ގޮތާއި ރައްޔިތުންނަށްދޭ ރައްވެހިކަމުގެ    ކުރެވޭނެއްޤ ގެ ޕްލޭންގަ ހުރި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްމަޝްވަރާއާއި އެކުހެދި ތަރަ

ދައުލަތުން  އަހަރު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކުރުމަށްފަހު.  އެލޮކޭޓް  ަބޖެޓް  ގޮތްތަކަށް  ފުރިހަމަކުރެވޭނެ  ތަރައްޤ ކޮށް  އިތުރަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގެ   31ޓެއްގެ ގޮތުގަ މި އިންނަނ   ކައުންސިލަށް ދޭ ްބލޮކް ގްރާން

މިލިއަން   34.9އަށް ވަންނަ ފައިސާއާއި ގްރާންޓުން އެހެން އަހަރުތަކުގަ ަބކ  ވަމުންއައި ހުރިހާ އަދަދުތަކަށް ަބލާއިރު  ާބކ އާއި އާމްދަނ 

އިން ަބޖެޓްގަ ހިމެނިފަ. ދެން ހަމަ އެއާއި އެކު މި ަބގެޓްގަ ހިމެނިގެން މި ދަނ  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓ އަށް ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެަބ

މިލިއަން ރުފިޔާ   1.6ޕަސެންޓްގެ    5މިލިއަން ރުފިޔާވެސް އެއ  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓ އަށް މި އަހަރު ގްރާންޓުންދޭ    2.8ހިމެނިފައިން  

މިލިއަން ރުފިޔާ އަންހެނުންގެ   2.8މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެކު ޓޯޓަލް    1.2ާބކ ވެގެން އައިސް އިން  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން  2021އަދި  

އި ކޮމެޓިއަށް. ދައުލަތުން ދޭ ްބލޮކް ގޮރާންޓް އަޅުގަނޑުމެނަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ޭބނުން ކުރަން ޖެހިފަ މި އޮތ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށާ
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މިލިއަން  9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެަބއިން ކަނޑައެޅިފަ. ދެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް 21ރަދަށް އެގޮތުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް. ރިކަރަންޓް ޚަ

 ޒާންގެ އަރިހުން އެދެން. އްސ ނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ރަކައި  ޓަރުފިޔާ. މިހާ ހިސާުބން ަބޖެޓްގެ ޚުލާސާއެއް ފްރެޒެންޓްކޮށްލުމަށް

 ޒާން ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށައަޅައިދިނުން.  އް ސ ނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ރަ 

- މިލިއަން ރުފިޔާ. ަބޖެޓް ބެހިގެން މި ދަނ  ހަތަރު ފަންޑަކަށް. އެއ  ޖ70ޭވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓްގެ ގޮތުގަ މި އިނ   2022

-ލްމިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެ  34.9ރާ  މިލިއަން ރުފިޔާ. އާމްދަނ ގެ ގޮތުގަ ލަފާކު  31މް، ސަރުކާރުގެ ްބލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގަ  ގޮ

ގެ  .ޓ .ސ  ރުފިޔާ  1.5ޕ .އެފް  ކަނޑައެޅުނު    މިލިއަން  ކޮމެޓ އަށް  އަންހެނުންގެ  އެއްޗެހި   2.8ދެން  މި  ދެން  ރުފިޔާ.  މިލިއަން 

އަން ރުފިޔާ މި އިންނަނ  މިލި  40ގޮމްގެ  -ޚަރަދުކުރުމަށް، ލިުބން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފަ، ޚަރަދުކުރުމަށް. ދެން މި ގޮތުން ޖޭ

މިލިއަންގެ   21ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ. ދެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  މިލިއަން    9.4އިދާރ  ހިންމަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފަ. ދެން  

ފުންނަށްދޭ މިލިއަން، ދެން ޕެންޝަން އަދި މުސްކުޅި ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަ  14ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހިނގާ  

ލައްކަ ރުފިޔާ. އަދި  ދަތުރު ކުރުމަށް، އޭގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ ކައުންސިލަރުން ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ޓްރޭނިންގ 5އެލަވަންސްތަކާއި އެއްކޮށް  

ދެން އޮފ ސް   މިލިއަން ރުފިޔާ.  1ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް، ދެން ތަކެތި ހޯދުމަށް މ ނ     5ތަކާއި ތަޖުރިާބ ދަތުރުތަކަށް ކުރެވިފަ މ ނ   

ކުނި ކެހުމާއި ސާފުކުރުމާއި، ކަރަންޓާއި ފެންވެސް ހިމެނޭނެ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ޚިދުމަތް. އޭގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ ސެކިއުރިޓ އާއި  

އްކަ ލަ  4މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް    2.5މިލިއަން ރުފިޔާ. ތަމްރ ން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ   4.6

މިލިއަން، އިންނާނ  ކެޕިޓަލް   2.6ރުފިޔާ އެއ  އޮފ ސް މަރާމާތު. ދެން އޭގެ އިތުރުން އޮފ ސް އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓްއެއް އިންނާނެ  

ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް. ދެން   3ހިމެނޭނެ  ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގަ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އިންނާނެ ވެހިކަލް ގަތުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގަ  

މިލިއަން ރުފިޔާ ޮބޑަށް ޚަރަދުކުރަން ހަމަޖެހިފަ ވާނ  ޮބޑަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭކަންކަމަށް. ލޭންޑް ޔޫސް    34އާމްދަނ ގެ ގޮތުގަ ލިޭބ  

އް. އެޕްލޭން، މާސްޓަރ ޕްލޭން، ބ ޗް ތަރައްޤ ކުރުމާއި، ހިނަވާގެއާއި އެކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުންނާނ  އާމްދަނ އާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ފައިސާ

   ދެން މ ގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އިދާރ  ކަމަކަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނ ންނާނެ. އެއ  ަބޖެޓްގެ ޚުލާސާއަކ . ޝުކުރިއްޔާ.   

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ަބހުސްކުރުމަށް. ަބޖެޓް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނ  މެންަބރުންނަށް ޒާން. ދެން މިހާ ހިސާުބން އްވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރަ

 ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން މެންަބރުން ފުރުސަތަށް އެދުމަށް.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  



 

13ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފަ އޮތްއިރުގަ ސަރުކާރުން ދޭ   70.4ވަނަ އަހަރަށް    2022ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން  

ޕަސެންޓް މި ދަނ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް. ދެން އަނެއްަބއި   69މިލިއަން ރުފިޔާ. މ ގެ ތެރެއިން    31ްބލޮކް ގްރާޓުގެ ގޮތުގަ މ ނ   

ޚަރަދުކުރެވެނ .ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން    ރައްޒާންވެސް ހަމަ  ޮބޑަށް  ދެން  ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޓިޗަރއަށް މި   އަޅުގަނޑު ހަމަ 

އެކްސްޕެންޑިޗަރ  ކެޕިޓަލް  ޚަރަދާއި  ރިކަރަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ަބޖެޓްގެ  ސަރުކާރުންދޭ  ކަމަކ ،  ޭބނުންވި  ފާހަގަކޮށްލަން 

ގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ާބކ  މި އޮތ  ަބޖެޓްތަކުން ާބކ ވެފަ އޮތް އަދަދުތަކާއި ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ތަރައްޤ 

ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ   ގަ ފާހަގަކޮށްލާނަންއަދި ކައުންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނ ގެ ތެރޭން މި ލިިބފަ އިން ަބޖެޓުންކަން. ދެން އޭގެ ތެރޭ

މެޝިނަރ ޒްއަށް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އޭގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނެނ  ފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެލޮކޭޓްކޮށްފަ މި އިނ   މިލިއަން ރު  3.3  ގަތެރޭ

ތުމަށް. މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގަންނަން ޖެހޭ މެޝިނަރ ޒް ގަ

ޑިޖިޓަ ހަމަ  ތެރޭގަ  ދާއިރުގަ އޭގެ  ދަތުރުކުރަމުން  ދިމާއަށް  ކައުންސިލަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން ސްމާޓް ސިޓ   ހަމަ  ލައިޒޭޝަން ނުވަތަ 

އޭގެ ތެރޭން ހިމެނިގެން ފިޔާ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރު 6އެކަމަށް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޯޓަލްއަށް 

ލްޑް ަބޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު ޓްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  ޑ ޓެއިަބޖެޓް ކުރެވިގެން މި އިނ . ަބޖެ 

ން ކޮށްފަ މި އޮތ . ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭންގެ އެކްޓިވިޓ ސްތައް ވަކިވަކިން ހާސިލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަށް ވަކިވަކި

ތަކާއި ތަރައްޤ ގެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފަ ތުރަށް ފާހަގަ ކޮށްލާނަން ރަށްވެހި ކަމުގެ ހިދުމަތްަބޖެޓް ހިމެނިގެން. ދެން އޭގެ އި

މި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭން ވަކިން ހާއްސަކޮން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މަގުތަކާއި ޑްރެނޭޖްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ ަބޖެޓް އެކުލަވާލާފަ މިއޮތ . އެއ  އަޅުގަނޑު   . އެކަންތައްތައް ހިމަނާގެންކުރަން ކުރެވިފަ މިއިން ަބޖެޓަށް

 ފާހަގަކޮށްލަން ހުރި ކަންތައްތަކަކ . ޝުކުރިއްޔާ.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު   ކުޅުދުއްފުށ  

ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭން އެކުލަވާލާ 

، އެހެންވ މަ މިއަހަރު ތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލްކުރަން ކަނޑައަޅާފަ ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފައިވާކަން

އެކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކޮށްލަން. މޭޔަރވެސް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ުބލޮކް ގްރާންޓްގެ ޮބޑު 

އްތަކަށް ނެ ކަންތަމިއަހަރު ތެރޭގަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ  އިތުރު ކުރެވޭއަޅުގަނޑުމެން  . އެހެންވ މަ  ށްރަދަޚަަބޔެއް މިދަނ  ރިކަރަންޓް  

 . ން ވަރަށް ޮބޑު ފޯކަސްއެއް ބަހައްޓައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ޮބޑު. އެހެންވ މާ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

މިއަހަރު   ޕުރޮޖެކްތަކެއް ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭނުގަވަރަށް ޮބޑުތި    މިއަހަރު ަބޖެޓް ކުރެވިފައަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  

ކަތް. އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފަ އެަބހުރި. ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ބ ޗް ތަރައްޤ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ކުޅި ތަރައްޤ  ކުރުމުގެ މަސައް
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ގަނޑު ހަމަ ރަދު ތަކެއް ހިނގާނެ ޮބޑެތި ޕުރޮޖެކްޓްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރަށް ަބޖެޓްކޮށްފައިވާ އިރުގަ އަޅުޚަމިކަހަލަ ޮބޑެތި  

ގެން ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  މި ޕުރޮޖެކްޓްތަކަކ  މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރަށްވެސް ދިގުދެމި

އަށްވެސް މިއަހަރު ަބޖެޓް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިއަސްވެސް އަންނަ އަހަރާ ހަމަދާނެ ލަފާ ކުރެވޭ ކަހަލަ ޕުރޮޖެކްޓްތަކެއް. އެހެންވ މަ  

 ކުރިއަށް ދާނެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކެއް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނ  އަޅުގަނޑުމެން މި 

ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ަބޖެޓެއް މ ގެ ކުވާ އާއްސަވާ ދެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަކައުންސިލަށް ހަވާލުވި ފަހުން އެންމެ ގިނަ 

ކުވާތަކެއް މިހާތަނަށް އައި އިރުގަ އައިސްފަ މިވަނ  މަގުތަކުގެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި ޝަތެރޭން އެކުލަވާލެވިފަވޭ. އެއ  އެންމެ ގިނަ  

އަލި   ،އްސަލަތައް، އެއ  ފެންޮބޑުވާ މައްސަލަ އާއި މަގުތައް ލެވެލް ނުވާ މައްސަލަގުޅިގެން. އެހެންވ މާ މަގުތަކުގެ ހުރި އެކިއެކި މަ

މައްސަލަ މައްސަލަތަނުވާ  އެކިއެކި  މިކަހަލަ  ަބޖެޓްގަ  .  ކުރަން  ހައްލު  އަޅުގަނޑު   2.5އް  ހަމަ  ވާކަން  ކަނޑައެޅިފައި  މިލިއަން 

ވާ މައްސަލައަކ  ކުނ ގެ މައްސަލަ. ކުނ ގެ މައްސަލަވެސް ހައްލު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންމެ އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ އައިސްފަ ދެން މި

ހެދުމަށާއި    މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕުލޭން  ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި  ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގަ

 ޖުމްލަކޮށް ަބޖެޓްގަ ކަނޑައެޅިފަ ހުރިކަން އަޅުގަނޑު މިލިއަން ރުފިޔާ  3މިހެންހުރި ކުންޏާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް  

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

އަޅުގަނޑުމެން   މޭޔަރ.  އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑި  2022ޝުކުރިއްޔާ  ކުރުމަށްޓަކައިތައް  ވަނަ  ވަރަށް   ހާސިލް  ހަމަ  މިވަނ   ހެދިފައި 

މަދުވެސް ފާހަގަ ޙްމަސް ދުވަސްތެރޭގައި މެންަބރ އަ  6ފުރިހަމަ އުންމ ދ  ަބޖެޓެއް. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން މިވ   

ރައްޔިތުންނަށް އެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް   ލިޭބނެ ގޮތަށް ޕުލޭން ކުރެއްވި ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް އަޑު އަހާގެން 

 ،ނެވޭނ  ގަ  ށައި އް ފަވަނަ އަހަރު ަބޖެޓް މިވަނ  އެކުލަވާލެވިފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމައަށް ކައުންސިލެ  2022ކުރެވިގެން  

އެހެންނަމަވެސް ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  އެކ ގަކަން  ަބޖެޓަކާއި  އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

 މަސްދުވަސް ތެރޭގަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން  6، ފާއިތުވި  އިދާރ  މުފަޒަފުންގެ އެހ ތެރިކަމާއި އެކ ގަ   އިދާރާއިން އެސް.ޖ  އަދި 

މަސް ދުވަސްތެރޭގަ   6އް ސިޓ ތައް އަނެއްހެން ުބނާނަމަ ފާއިތުވެދިޔަ  އެވަރަށް ގިނަކަންކަން ކުރަން މަގުފަހިވެގެން ދިޔަ. ަބދަސްވެ  

އަޅުގަނޑުމެން ތިބ  އެހާ މަޑަކުން ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ތިބ  ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެން    ކުއޮތ  ވަރަށް މަޑު މަޑުން ތިިބކަމަށް. އެކަމަ

ގެން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ގާތްގަނޑަކަށް އިގޮތަށް އަތުކުރި އޮޅަތްކުރަން ހިތުނިޔަތް ގަނެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ މަސައްކަ

މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ ފައިސާ ދާނެ އަގުމަކު ކުރެވޭނެ ޕުރޮޖެކްޓް އަޅުގަނޑުމެން އެކިގޮތް   10މަސް ދުވަސްތެރޭގަ    6ވޭތުވެ ދިޔަ  
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ޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަބދަހިކޮށްގެން ހިންގާފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ެބލިކަމެއް އެއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަށް ޒި  ގޮތުން ގުޅުން

ކޮންޕެނ ތަކާއި  އެކި  އެކި  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ރަށުގައި  އަދި  ކުރުން.  ަބދަހި  ގުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  އަދާކޮށް  މެހެމާންދާރ  

ގުޅުން ަބދަހި ކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަދި އަގުމަގު ކުރެވިގެން  ހަވާލުވެފައި ތިިބ މ ސް މ ހުންނާއި  ޕުރޮޖެކްޓްތަކާއި

ރަދު ދާނެ ކަންކަން.  ޚަވަރާ ކުރެވިގެން ހިންގި ޕުރޮޖެކްޓްތަކަކ  ފުދޭވަރެއްގެ ޮބޑު  ޝްނޫންކަމުގައި ވިއަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްކޮން މަ

ކުދި ޮބޑު  އެއ   ކޮށްފިއްޔާ  އަގުމަގު  ޖެހުމަކ ވެސް  ހިލަ  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އަޅާ  ލޯންޗްތައް  އޭގެ ޚަ   އަދި  ކަންކަން.  ދާނެ  ރަދެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ހެންގޮސްމަގު ހެދުމާއި، ބ ޗް އެރ ނާ ތަރައްޤ  ކުރުމާއި ގޮނޑުވެފައި ހުރި ތަންތަން ސާފުކުރުމަށާއި މި  2އިތުރުންވެސް  

ތަރައްޤ ގެ ވަރަށް   ށްކުރި ކަމުގައި ވިއަސްވެސް އެޭބފުޅުން އިތުރު އެފަޓެއްލާގެން އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްކޮނުރަދު  ޚަަބޖެޓުން އަދި  

އުޓ  މޭޔަރ ރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވަނ  ހިންގާފަ. އަދި އޭގެ އިތުރުން  ޑްރެނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ޑެޕިޚަގިނަ ކަންކަންތައްތައް  

ރަދު ނުދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް ަބއްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ. އަދި  ޚައަޅުގަނޑުމެންވާނ   ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން  

އެހެންވ  ކުރެވިގެން.  މޭނޭޖް  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިޔައ   ސޮޕްތައްވެސް  ވޯކް  އެކ   އެކި  ކުޅިވަރާއި  މަ މިނޫންވެސް 

ކަނޑައެޅިފަ އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޭބނުންވާ ަބޖެޓެއް ނޫން. މިއޮތ  ވަރަށް އުންމ ދ  ަބޖެޓެއް، ޮބޑު ަބޖެޓެއް    ގެއަޅުގަނޑުމެން

ނަމަވެސް އުންމ ދ  ަބޖެޓަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ޕުލޭން ކުރި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް، ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް 

ޒަފުން އް ރ، އެސް.ޖ  އަދި އިދާރ  މުވަ، މެޔަރުންޅުގަނޑު އުންމ ދު ކުރަން. އެކަމަށްޓަކައި މި ަބޖެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މެންަބއަ

 ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު   ށްދު. ަބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތައޫއްމަދު ދާޙަޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންަބރ މު

ހުޅުވާލާނަން   ފުރުސަތު  އެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް  ފުޅުވާ އެރުވިފަ.  ބޭނުން  ގަތުމަށް  ަބއިވެރިވެވަޑައި  ަބހުސްގަ  ަބޖެޓްގެ 

 މެންަބރުންނަށް. 

 ދެވަނަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު  هللاންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެ   ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ. ހަމަ އަޅުގަނޑު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ  އެގުރާންޓްގެ ޮބޑު ަބ  ޝުކުރިއްޔާ  އް ރިކަރަންޓަށް ދާތ  ވ މަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު 

ހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ފާއިތުރު ކުރުވޭނެ ގޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން ަބއްޓަން ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް  

ލިިބފަ   އެަބއިން  ގޮތުގަ  އާމްދަނ ގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރުގަ  އަޅުގަނޑު   3.6ނިމިގެންދިޔަ  އެޔާއިއެކު  ހަމަ  ރުފިޔާ.  މިލިއަން 
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ކަރަންޓް   އެކަނި  ހަމަ  އެަބހުރި  ޚަފާހަގަކޮށްލަން  އަށް  އިލެކްޓްރިސިޓ   އަސްލުގަ   2.3ރަދުވެފަ  ޚަރަދަށް،  މ   ރުފިޔާ.  މިލިއަން 

ރަދެއް ކުރާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ޚަހަމަ އެކަނި އިލެކްޓްރިސިޓ އަށް މިހާ ޮބޑު  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނާލަން ޖެހޭނެ ކަމެއް.  

ކުރަޚަ އިޔާދަ  ގޮތްގޮތަށް  ކުރެވޭނެ  ކުޑަ  ވިސްރަދުތައް  ހަކަތައަށް  އެަބހުރި ނައިނިވި  ޕުލޭންގަވެސް  ޑިވެލެޕްމެންޓް  މިހާރު  ގެން. 

އެކްޓިވިޓ ސް ތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ. ވިސްނާގެން   ކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންޚައަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް  ކުޑަ   އެަބޖެހޭ  ރަދު 

ރަދު ކުޑަ ޚަމެން ަބޖެޓް ކުރިކަމުގައި ވިއަސް މި އެކްޓިވިޓ ސްތައް  ރުފިޔާ އަޅުގަނޑު   މިލިއަން  70މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރަން.  

 ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އިތުރަށް ހޯދާގެން މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވާން މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟް 

ވަރަށް   ކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަ  ަބއިވަރުއަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަވ  އާމްދަނ  އިތުރު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  އް 

އުންސިލް އާމްދަނ  އިތުރުވާނެ ކުރިއަށް ހުރި ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކަންތައް ކުރަން ރާވާ ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ކަ

ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސް   ށްސ ދާ ސ ދާކޮ  އާމްދަނ  ހޯދަން އެންމެ ޮބޑަށް ފޯކަސްސ ދާ  ގޮތަކަށް މި ަބޖެޓް ަބދަލު ކުރަން. އެގޮތަށް  

ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް   ނުސ ދާ  ގެ ތެރޭންވަނަ އަހަރު މި ހިންގޭ ޕުރޮގްރާމް ތަކު  2022އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނ   

ފާ އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ދާތަން.  ވެގެން  ަބދަލު  ރަށް  ގޮތްތަކަށް  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  މަތި  ކުލި  ިބމުގެ  ޓް ޕޯހަގަކޮށްލަން  އޮތްތަނުގައި 

ނޑަށް ޕަވަލިއަން ތަރައްޤ ވެގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ އެސަރަހައްދުގެ ިބމުގެ ކުލ ގެ އަގު ޮބޑުވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ކުރެވިއްޖެކަމަށް ވާނަމަ   ވެސް ހިމެނިފައިވާކަން، މިގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަށްއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އޯޕަން ސްޓޭޖްލަފާ ކުރެވޭ.  

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނ  އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އުފެދިގެން ދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ގެން ދައިހޯޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އެހެން މެނަްބރުންވެސް އެފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އާމްދަނ  އިތުރު ކުރެވޭނެ މަގުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން  

ޕުލޭންތައް ހާސިލް ކުރުމަށް   އަލުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަ މި ހުރި ލަނޑުދަނޑިތައް، ތަރައްޤ ގެ  އެގޮތަށް ކުރިއަށްގޮސްގެން ނޫނިއްޔާ

ލް  ޝިއަފައިނޭންގަނޑުމެން ހަމަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނާއި އެކ ގަ  ޅުތިތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެ. ދެން އަދަ ކުރިއަށް މިހުރި އަހަރު ތަކުގައި  

ކަންތައްތަ ކުރެވިދާނެ  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނ   އަޅުގަނޑުމެން  ހުންނާނެ  ކަނޑައެޅިފަ  އިރުގަ  އިން  ތައްޔާރުކޮށްފަ  ކާއި ޕުލޭންވެސް 

ހުރި އަހަރުތަކުގަ ޕުލޭންކުރާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް.   ަބޖެޓް ފައިނޭސް ކުރަން ކުރިއަށް  ގެން އިދެންހަމަ އެއާއި ގުޅުވައަޅުގަނޑުމެން 

ގަ މާސްޓަރ ޕުލޭންއެއް ތައްޔާރު އަހަރަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ލޭންޑްޔޫސް ޕުލޭނަކާއި އެކ    20އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން  

ދައްކަމުން ކުރިންވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ހަމަ   ކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ކުރެވިފައިންކަން  ަބޖެޓް  އެކަމަށްވެސް  އަންނަނ   މި 
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އަފާހަގަކޮށްލަ މެންަބރ  ޕަސެންޓޭޙްން.  ޮބޑު  އާމްދަނ ގެ  މި ލޭިބ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ފަދައިން  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  އް ޖެމަދުވެސް 

ކަރަންޓަށް. އެހެންވ މަ މިސްކިތްތަކުގަ ހުރި ކަރަންޓާއި، މަގު ަބއްތިތަކުގެ ކަރަންޓާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްވެގެން ހިއްސާކުރަނ   

ޕުރޮ ރަދު  ޚަކަރަންޓްގެ   މިސްކިތްތައް ސޯލާކުރުމުގެ  އޭގެ އިދާރ  މަސައްކަތްތަކެއް މިއަންނަނ .  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް  ޖެކްޓަކ  

ަބޖެޓް ކުރެވިފަ ނެތްކަމުގައި ވިއަސް އެއ  ޕަްބލިކް ޕުރައިވެޓް ޕާޓްނާސިޕްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެން   ކުރަމުން އަންނަކަމެއް ަބޖެޓްގަ 

 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވާތ  ހަމަ އެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ކުންފުނި ތަކަކާއި 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އަޅުގަނޑަށް ދެވަނަ ަބޖެޓް ަބހުސްގަ ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުގައިވެސް އެދިލެއްވި ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް މިވަނ  ފުރުސަތު އެރުވިފަ.  

ދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު އޫދު ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންކަން ނޭނގި މިއިނ . އެހެންވ މާ މުހައްމަދު ދާއޫއްމަދު ދާޙަފުރުސަތުގައި މު

 ރުވަން.އަ

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  

އަށްވެސް    2023ގަ މި ަބޖެޓް އެކުލަވާލެވުން އިރު    2022ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ފޯކަސް ކުރަންޖެހޭ  

ކަންތައްތަކެއް ޕުލޭންކުރުމަށް. ަބޖެޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ އެއްގޮތެއް ކަމަށް ލަފާ މި ކުރެވެނ  ކައުންސިލްގެ    އިތުރު ކުރެވޭނެ ގިނައާމްދަނ 

ދިނުން.  އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ހަދާ އަދި ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް އެކިގޮތް ގޮތުން އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފުޅާކުރެވިގެން ަބޖެޓަށް ފައިދާ އިތުރުކުރެވޭނެ އެކަންކަމަކ  އަޅުގަ

ަބޚަ ހުރި  ކުރެވެން  ކުޑަ  މެންަބރުންވެސް  އެރަދު  އެހެން  ގޮތްތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަންކަން  އޭރިޔާތައް  އް 

  ޝުކުރިއްޔާ.ލާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ރިއާ ކުރިއަށް ދިއުން އެއ  އަޅުގަނޑުމެން ކުފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މެންަބރ   ކައުންސިލް  ދެފުރުސަތުއޫދާ  މުޙައްމަދުޝުކުރިއްޔާ  މިވަނ   މިހާރު  މެންަބރުންނަށްވެސް    ގަދު.  ހުރިހާ  އެދިވަޑައިގެންނެވި 

ފުރުސަތު އެރުވިފަ. ދެން ަބޖެޓް ަބހުސްގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި އެންމެ ޮބޑު އެއްކަމަކ  މެންަބރުންގެވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެންމެ 

 34ސަތު މި ލިުބނ  ަބޖެޓްތަކުން ާބކ ވި  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް މިކުރެވުމުގެ ފުރު  70ޮބޑު އެއްކަމަކ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު  

ރަދުތަކަށް ޚަރަދަށާއި، ކެޕިޓަލް  ޚަމިލިއަނެއް އިނ ތި. ސަރުކާރުންދޭ ުބލޮކް ގްރާންޓް މިދަނ   އެއްކޮން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިދަނ  ރިކަރަންޓް  

ންނާއި ގުޅުންހުރި ތަރައްޤ ގެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކާއި އެހެންކަމުން ރައްޔިތު  އަދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް. 



 

18ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

އަހަރުގެ ތަރައްޤ ގެ ޕުލޭނެއް   5ދުމަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި އާމްދަނ  އިތުރުވާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން މުހިއްމު.  ޚިއަދި އެނޫންވެސް  

ރު ަބޖެޓްކޮށްފަ ހުރި ގިނަކަންތައްތަކެއް  އެޗ ވް އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ އެ ތަންފ ޡް ކުރަން ނިކުންނަ އިރުގަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަހަ

 ކުރުމާއި ދިމާލަށް ަބޖެޓް ަބއްޓަން ކުރެވިފަ ވ ނަމަވެސް ދެން ހުރި އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ަބޖެޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް

ަބޖެޓް ކުރިމަތިވާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ  މިހާ   ނުފެނިއްޖެނަމަ ގޮންޖެހުން ތަކެއް  އިތުރު 

މިލިއަން މ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އެއްޗެއް. އެ ޮބޑުވާނޭ ގޮތަކަށް ަބއްޓަން ކުރުމަށް   3ހިސާަބށް އައިއިރު އަހަރަކު  

ގެ ތެރޭން އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ  އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް، ކުންފުންޏެއް ހަދާ އޭ

ަބޖެޓްގަ   މި  ޮބޑަށް    5މިހާރުވެސް  ޕުރޮޖެކްތައް  ތަރައްޤ ގެ  އެއާއެކު  ހަމަ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑު  އިންވާހަކަ  މިލިއަން 

 ވެގެން ދާއިރުވެސް އެތަންތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ަބއްޓަންކޮށްފަ މި ހުރ  އާންމު ތަންތަނާއި، އަދި ހިނަވާގެ ފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤ  

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޕުލޭން ކޮށްފަ މިއިނ  މަތ  ުބރިއަށް ކުލ  ގެއާންމުދަނ  ލިޭބނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއްވެސް ހިމެނޭނެ ގޮތަށް. ހިނަވާ

ޕާކްތަ ލާގޮތަށް.  ވިޔަފާރިިބ  އްކޮޓަރިވެސް  އަގެއްގަ  ރަނގަޅު  އެސަރަހައްދުން  ދާއިރުވެސް  ވެގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤ   ން 

ސަރަހައްދެއްކަން  ޮބޑުވެގެންދާނެ  އަގު  ިބމުގެ  ގޮތުން  ވިޔަފާރ ގެ  އެސަރަހައްދަކ   ވިއަސް  ތަރައްޤ   ސްޓޭޖް  ހަމަ  ދޫކުރެވޭނެ. 

އެކުވެސް  ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ބަނދަރުމަތި އަޅުގަނޑުމެން މި ތަރައްޤ  ކުރާ ޕަވަލިއަން އާއި  ރިޟްވާންފާހަގަކޮށްލަން.  

ކުރުމަށްވެސް   ާބޒާރު ތަރައްޤ   އެޔާއެކު ހޮނިހިރު  ހަމަ  އަދި  ވިޔަފާރ ގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެންދާނެ. 

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް އެަބއިން ކަނޑައެޅިފަ. މިއ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނ  ހޯދިދާނެ ފުރުސަތުތަކެއް  1އަޅުގަނޑުމެން  

ޕުރޮޖެކްޓް   2.2ގަނޑުމެން އެަބއިން  ޅުއަ  މަށްތަނަވަސްވާނެ އެކްޓިވިޓ އެއް. އެގޮތުން ބ ޗްތައް ތަރައްޤ  ކުރު މިލައަން ރުފިޔާ. މި 

ތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އާމްދަނ އެއް ހޯދޭނެ ފުރުސަތުތައް ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަޫބލް ކުރަނ . އަދި 

ދަނ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މްޓ  މޭޔަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ފައިނޭންޝިއަލް ޕުލޭންގަ އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފަ ހުންނާނެ އާޑެޕިއު

ދުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އޫއްމަދު ދާޙައް ކަންކަންވެސް. ދެން ކައުންސިލް މެންަބރ މުއެއިތުރަށް ކުރާނެ ަބ

ވޭތިވެދިޔަ  ަބޖެޓް މި  ނެތްކަމުވ ނަމަވެސް  ހިމަނާފަ  އެއްޗެއް    6ގަ  ޮބޑު  ަބޖެޓުން  ތެރޭގަވެސް  ދުވަސް  ނުކޮށް ޚަމަސް  ރަދު 

ލަތުގެ އުވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕުރޮޖެކްޓް ސ .އެސް.އާރުގެ ދަށުންނާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ދަ 10އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 

އެސް. އެކި  ަބޖެޓުން   އްސްތަ.އެއ .އޯހުރި  ނުކުރެވި  ަބޖެޓް  އަދި  އެހެންކަމުން  މިހާރުވެސް.  މިދަނ   ހިންގެމުން  މެދުވެރިކޮށްވެސް 

އަހަރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަންތައްތައް. ދެންހަމަ އެއާއި އެކު   5އަހަރުވެސް އަދި  އޮތް  ފެންނަންނެތް ހަރަކާތްތަކަކ  ކުރިއަށް  

ރަދުވެސް ޮބޑުކަން. ދެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޚަފި ކައުންސިލުން ކަރަންޓަށް ކުރާ  އިފާހަގަ ކުރައްވަ  މަދުވެސް ޙްކައުންސިލް މެންަބރ އަ

ބިލް  ތަނެއްގެވެސް  މިހުރިހާ  ބަނދަރުތަކާއި  ތަކާއި،  މަގުަބއްތި  މިސްކިތްތަކާއި،  ހުރިހާ  ރަށުގެ  އެއ   ދާނެ  ޮބޑުވެގެން  އިތުރަށް 



 

19ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަގު ަބއްތިތައް އިތުރުވާނެ، އާބަނދަރު ހުޅުވޭނެ، އެތަނުގައިވެސް    އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނ . ދައްކާ އިރު

ރަދުތައް ޮބޑުވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނ  ސޯލާ ހަކަތައަށް ޮބޑުަބޔެއް ަބދަލު ކުރުމަށް. ަބޖެޓް ކުރެވިފަ ޚަކަރަންޓްގެ  

މެންނަށް ޕަްބލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާސިޕްގެ ދަށުން ޑުންނަށް އެމަގު ފެނިފަ އޮތ މަ  އަޅުގަނސޯލާ ހަކަތައަށް ނެތ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ

 އެކަންތައް ދިގު މުތްދަތަކަށް ކުރެވެން މަގުފަހިވެފަ އޮތ މަ. އެހެންކަމުން މިހާ ހިސާުބން ވޯޓަށް އަހާނ  ަބޖެޓް ހެދިފަ މިއޮތްގޮތަށް 

    ގަންނަ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް.ވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައި 2022

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޢާޠިފް މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1

 އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .5

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

ގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް  2022ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ    މެންަބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތ ވެ  06  

    .ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ފެންނަކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށްރުފިޔާ  70،442،953.83



 

20ގެ   20ޞަފްޙާ:   

 

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 

ވ    2022  ޖެނުއަރ   12ނިމުނ     ވަނަ ަބއްދަލުވުން   35ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  11:01ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 އާޚިރާޖުމާދަލް 09

 2022 ޖެނުއަރ  12

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


