c
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކުޅުދުއްފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ

ބދަ
ބއްދަލުވުން  12ޖެނުއަރ  2022ވ ު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ޢާންމު ަ
ބއްވުނެވެ.
ދުވަހުގެ  10:21ގައި ތިލަދުންމަތ ދެކުނުބުރ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭ

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ
 3.1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  32ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 3.2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  33ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 3.3ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 3.4ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
ޕރައިވެޓް
ޕ ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާލާފައިވާތވެ މިތުރު ގްރޫ ް
ޕ ް
 3.5ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ބަނދެފައިވާ ބޯޓް މިތުރު ގްރޫ ް
ލިމިޓެޑުން  6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޯޓް ހުރި އޮޑިހަރުގެއަށް އެދިފައިވާތވެ އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ:
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުނުވާ މެން ަ

01
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ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުން
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުން
ބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ (އަހަރ ޗުއްޓގައި)
 .1ކުޅުދުއްފުށ މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބލެހެއްޓެވ
ބއްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ެ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ޢާންމު ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް.

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

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ِبسم هللا الر حمن الر حيم  ،الحمد هللا والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن واله.
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ ،ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ
ސިޓ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް ،މިއަދަކ ހިޖުރ ސަނަތުން  09ޖުމާދުލްއާޚިރާ ، 1443މލާދ ސަނަތުން  12ޖެނުއަރ 2022
 ،ބުދަ ދުވަސް .ގަޑި  ،10:21ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ، 07ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ މެންބަރުންގެ އަދަދު
 .06ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ (އަހަރ ޗުއްޓގައި) ،އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން ،ކުޅުދުއްފުށި
ސިޓ ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ؛ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،01ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  32ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،02ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  33ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ
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ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،03ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ،04ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން .އެޖެންޑާ
ޕރައިވެޓް
ޕ ް
ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާލާފައިވާތވެ މިތުރު ގްރޫ ް
ޕ ް
އައިޓަމް  ،05ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ބަނދެފައިވާ ބޯޓް މިތުރު ގްރޫ ް
ލިމިޓެޑުން  6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޯޓް ހުރި އޮޑިހަރުގެއަށް އެދިފައިވާތވެ އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ބރު 4ގައި އިން " ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ
ބނުން .އެޖެންޑާ ނަން ަ
ބށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑު ޭ
އެޖެންޑާއަށް ތަރުތ ަ
ބދަލުކުރުން .ދެން
ބރު 4 ،5ކަށް ަ
ބރު 5ކަށް ހަދާފައި އެޖެންޑާ ނަން ަ
ބޖެޓް ފާސްކުރުން" އެޖެންޑާ ނަން ަ
 2022ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ބދަލެއް ނެތް ކަމަށް
ބރެއް ވާނަމަ ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .އެހެން ަ
ބނުންވާ މެން ަ
އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް އެޖެންޑާއަށް ގެންނަން ޭ
ބދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.
ބ ަ
ވާނަމަ އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ު
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
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ބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ޢާންމު
 05މެން ަ
ބދަލުގެންނަން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބށް ަ
ބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގެ ތަރުތ ަ
ަ
ބދަލާއިއެކު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.
މިހާރު މި ގެނެވުނު ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ޢާންމު
 05މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ަ
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އެޖެންޑާ ނަންބަރު 01
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  32ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ،
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ މިހާރު އމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިހާ މެން ަ
 32ވަނަ ޢާންމު ަ
ބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން .އުނި އިތުރެއް
ބނުންވާ މެން ަ
ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭ
ބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބރެއް ނެތް ނަމަ ،ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭ
ބނުންވާ މެން ަ
ގެންނަން ޭ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
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ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރުންގެ ވޯޓުން
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  05މެން ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  32ވަނަ ޢާންމު ަ
ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 02
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  33ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ،
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ މިހާރު އމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިހާ މެން ަ
 33ވަނަ ޢާންމު ަ
ބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން .އުނި އިތުރެއް
ބނުންވާ މެން ަ
ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭ
ބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބރެއް ނެތް ނަމަ ،ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭ
ބނުންވާ މެން ަ
ގެންނަން ޭ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04
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ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
ޕއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެ ި
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ

ބރުންގެ ވޯޓުން
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  05މެން ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  32ވަނަ ޢާންމު ަ
ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 03
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށްވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފަ،
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވާނ މިހާރު އމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުރިހާ މެން ަ
 34ވަނަ ޢާންމު ަ
ބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން .އުނި އިތުރެއް
ބނުންވާ މެން ަ
ޔަޢުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭ
ބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުންފުޅުވާ މެން ަ
ބރެއް ނެތް ނަމަ ،ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭ
ބނުންވާ މެން ަ
ގެންނަން ޭ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05
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ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
ޕއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެ ި
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ

ބރުންގެ ވޯޓުން
ބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  05މެން ަ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  34ވަނަ ޢާންމު ަ
ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 04
• ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ބަނދެފައިވާ ބޯޓް ،މިތުރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވިއްކާލާފައިވާތވެ
މިތުރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޯޓް ހުރި އޮޑިހަރުގެއަށް އެދިފައިވާތވެ
އެކަމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
މިތުރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ފޮނުވާފައިން ސިޓ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން،
ބރު 1812B02 :ވަނ މި ކުންފުންޏަށް ގަނެފައެވެ .އެހެން ކަމުން  1ޖެނުއަރ
ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ބަނދެފައިވާ އޮޑ ނަން ަ
ބޓް އެ ހުރި އޮޑިހަރުގެ މި ކުންފުންޏަށް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް
 2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ޯ
ބނުންވެއެވެ.
ޭ
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ބނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވެވުން އެދެމެވެ.
ބން ލި ޭ
ވމާ އިސްވެ ދެންނެވުނު މުއްދަތަށް މި ކުންފުންޏަށް އެ އޮޑިހަރުގެ ހުރި ި
ބޓް ވަނ މިތުތު ގްރޫޕަށް ވިއްކާލާފަކަމަށް.
ބއިން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ސިޓއެއްވެސް ،އެ ޯ
ހަމަ އެއާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެ ަ
ބންނަމުންދާ އޮޑިއެއްމި .އެހެން ކަމުން މިތުރުން
ދެން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން އެ އޮޑިހަރުގެ ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ަ
ގަނުމާއިއެއްކޮށް ،މިތުރުން މި އެދެނ އެ އޮޑިހަރުގެ މިތުރަށް އަލުން ދޫކުރުމަށް .އެހެންވމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނ ކުރިން ޖޭޖޭ
ބން ނިންމާފަ މިތުރާއި އެއްކޮށް އާ އެގްރމަންޓްއެއް ހެދި އެ ހަރުގެ ދޫކުރަން .މި
އިންވެސްޓްމަންޓަށް އިން އެގްރމަންޓް އެހިސާ ު
ބރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބނުން މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ބހުސްގައި ަ
އެޖެންޑާގެ ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަންވެގެން .ވަރަށް ފަހުން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް ވާނ  1އަހަރު
ބތިލްކޮށްފަތޯ މި އެގްރމަންޓް ހަދަން މި އުޅެނ.
ބސްވުން އާ ކޮށްދފަ .ދެން އެ އެގްރމަންޓް ާ
ދުވަހަށް އެއް ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބން އަޅުގަނޑުމެން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއި އެކު ވެފަ އިން
ބން ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓުން ދޯނި ވިއްކާލުމުން ،އެ ހިސާ ު
މިހާ ހިސާ ު
ބރެއް މި
ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ ،އަލުން މިތުރާއި އެކޮށް އެގްރމަންޓެއް ހަދާފަ ހަރުގެ ދޫކުރުމަށް މި އޮތ .އިތުރު މެން ަ
އެއް ަ
ބނުންނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ބހުސްގަ ަ
އެޖެންޑާގެ ަ

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފައިސާ ޚަލާސްކޮށްފައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެގްރމަންޓް މިގޮތަށް 6
ބލާއިރު ވަރަށް ދެރަކޮށް ހުރ އެތަން ހެދިފަ .އެތަން ރެނޮވޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް
މަސްދުވަހަށް ދިނުމަށް .ދެން އަދި އެތަނުގެ ހުރިގޮތަށް ަ
އެގްރމަންޓްގަ އެ ކްލޯސްލުމާއި އެކގަ ދޫކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެނ .ޝުކުރިއްޔާ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
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ބރަށް ކުލި ދައްކާކަމެއް ސާފުކޮށްލަ ދިނުމަށް
ބރާ ަ
ބރު މުޙައްމަދު ދާއޫދު .ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ަ
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެން ަ
އަޅުގަނޑު އެސް.ޖގެ އަރިހުން އެދެން.

ސެކެރްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ކުލި ދައްކަމުންދާ އޮޑި ހަރުގެއެއް.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށް މިހާރު މިވަނ ފުރުސަތު އެރުވިފަވާތ ،އަޅުގަނޑު މި
ބހުސްއަށް އެދިލެއްވި މެން ަ
ބހުސްއަށް ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތުގަ ަ
ަ
ހުށައަޅަނ  6މަސްދުވަހަށް މިތުރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އެ ހަރުގެ ދޫކުރުމަށް 1.20ގެ ރޭޓުން .އެހެން ހަރުގެތައްވެސް ކުއްޔަށް
ބރު
ބނުންވާނެ .ކައުންސިލް މެން ަ
ބރެއް އަޅުގަނޑު ޭ
ދފައިން ރޭޓުން މި ހަރުގެވެސް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް .އެ ގޮތަށް ތާއދު ކުރައްވާ މެން ަ
އާމިނަތު މަޖދާ މި ވަނ ތާއދު ކުރައްވާފަ .އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަކަށް އަހާނ މިތުރުން އެދިފަ އިން ގޮތަށް 6
ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،މިތުރާއި އެއްކޮށް  6މަސްދުވަހަށް އެގްރމަންޓް ކުރުމަށް
މަސްދުވަހަށް ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގެ އެއް ަ
 1.20ގެ ރޭޓުން .ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން.

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

05

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04
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ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
ޕއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެ ި
 .2ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .4ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ

ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،މިތުރާއި
ބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވަވާފައިވާތވެ ،ޖޭޖޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގެ އެއް ަ
 05މެން ަ
އެއްކޮށް  6މަސްދުވަހަށް އެގްރމަންޓް ކުރުމަށް  1.20ގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޭން ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ ނަންބަރު 05
• ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޖެޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު ފޮނުވަން ޖެހޭނެ .އިދާރ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މި މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އަހަރުގެ ަ
ބޖެޓް އެކުލަވާލެވި ،ނިމުމަކަށް އައިސްފަ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
ބރުންގެ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ވަނ ަ
މުވައްޒަފުންނާއި މެން ަ
ބޑަށް ވިސްނާފަ ހުރި ކަންތައްތަކަކ ،އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި
ބޖެޓް މި އަހަރު އެކުލަވާލުމުގަ މި އަހަރު އެންމެ ޮ
ަ
މަޝްވަރާއާއި އެކުހެދި ތަރައްޤގެ ޕްލޭންގަ ހުރި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތާއި ރައްޔިތުންނަށްދޭ ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ބޖެޓް އެލޮކޭޓް ކުރުމަށްފަހު .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަހަރު ދައުލަތުން
އިތުރަށް ތަރައްޤކޮށް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ަ
ބލޮކް ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގަ މި އިންނަނ  31މިލިއަން ރުފިޔާ .ދެން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނން ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގެ
ކައުންސިލަށް ދޭ ް
ބލާއިރު  34.9މިލިއަން
ބާކއާއި އާމްދަނއަށް ވަންނަ ފައިސާއާއި ގްރާންޓުން އެހެން އަހަރުތަކުގަ ބަކ ވަމުންއައި ހުރިހާ އަދަދުތަކަށް ަ
ބގެޓްގަ ހިމެނިގެން މި ދަނ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓއަށް
ބޖެޓްގަ ހިމެނިފަ .ދެން ހަމަ އެއާއި އެކު މި ަ
ބއިން ަ
ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ަ
ހިމެނިފައިން  2.8މިލިއަން ރުފިޔާވެސް އެއ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓއަށް މި އަހަރު ގްރާންޓުންދޭ  5ޕަސެންޓްގެ  1.6މިލިއަން ރުފިޔާ
ބޖެޓުން ބާކވެގެން އައިސް އިން  1.2މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެކު ޓޯޓަލް  2.8މިލިއަން ރުފިޔާ އަންހެނުންގެ
އަދި 2021ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ބނުން ކުރަން ޖެހިފަ މި އޮތ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށާއި
ބލޮކް ގޮރާންޓް އަޅުގަނޑުމެނަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ޭ
ކޮމެޓިއަށް .ދައުލަތުން ދޭ ް
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ބއިން ކަނޑައެޅިފަ .ދެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް  9މިލިއަން
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް .ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް އެގޮތުން  21މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ަ
ބޖެޓްގެ ޚުލާސާއެއް ފްރެޒެންޓްކޮށްލުމަށްޓަކައި ސނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ރައްޒާންގެ އަރިހުން އެދެން.
ބން ަ
ރުފިޔާ .މިހާ ހިސާ ު

ސނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ރައްޒާން ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށައަޅައިދިނުން.
ބހިގެން މި ދަނ ހަތަރު ފަންޑަކަށް .އެއ ޖޭ-
ބޖެޓް ެ
ބޖެޓްގެ ގޮތުގަ މި އިނ 70މިލިއަން ރުފިޔާަ .
2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަ
ބލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގަ  31މިލިއަން ރުފިޔާ .އާމްދަނގެ ގޮތުގަ ލަފާކުރާ  34.9މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެލް-
ގޮމް ،ސަރުކާރުގެ ް
ސ.ޓ.ޕ.އެފް ގެ  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ ދެން އަންހެނުންގެ ކޮމެޓއަށް ކަނޑައެޅުނު  2.8މިލިއަން ރުފިޔާ .ދެން މި އެއްޗެހި
ބޖެޓް ކުރެވިފަ ،ޚަރަދުކުރުމަށް .ދެން މި ގޮތުން ޖޭ-ގޮމްގެ  40މިލިއަން ރުފިޔާ މި އިންނަނ
ބން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ަ
ޚަރަދުކުރުމަށް ،ލި ު
ބޖެޓް ކުރެވިފަ .ދެން  9.4މިލިއަން ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ .ދެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  21މިލިއަންގެ
އިދާރ ހިންމަށް ަ
ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހިނގާ  14މިލިއަން ،ދެން ޕެންޝަން އަދި މުސްކުޅި ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ
އެލަވަންސްތަކާއި އެއްކޮށް 5ލައްކަ ރުފިޔާ .އަދި ދަތުރު ކުރުމަށް ،އޭގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ ކައުންސިލަރުން ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ޓްރޭނިންގ
ބޖެޓެއް ،ދެން ތަކެތި ހޯދުމަށް މނ  1މިލިއަން ރުފިޔާ .ދެން އޮފސް
ބ ދަތުރުތަކަށް ކުރެވިފަ މނ  5ލައްކަ ރުފިޔާގެ ަ
ތަކާއި ތަޖުރި ާ
ބނުންވާ ޚިދުމަތް .އޭގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭނެ ސެކިއުރިޓއާއި ކުނި ކެހުމާއި ސާފުކުރުމާއި ،ކަރަންޓާއި ފެންވެސް ހިމެނޭނެ
ހިންގުމަށް ޭ
ބލެހެއްޓުމަށް  4ލައްކަ
 4.6މިލިއަން ރުފިޔާ .ތަމްރން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ  2.5މިލިއަން ރުފިޔާ .ދެން މަރާމާތުކޮށް ެ
ރުފިޔާ އެއ އޮފސް މަރާމާތު .ދެން އޭގެ އިތުރުން އޮފސް އެކްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓްއެއް އިންނާނެ  2.6މިލިއަން ،އިންނާނ ކެޕިޓަލް
ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގަ .ދެން އޭގެ އިތުރުން އިންނާނެ ވެހިކަލް ގަތުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގަ ހިމެނޭނެ  3ވެހިކަލެއް ގަތުމަށް .ދެން
ބޑަށް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭކަންކަމަށް .ލޭންޑް ޔޫސް
ބޑަށް ޚަރަދުކުރަން ހަމަޖެހިފަ ވާނ ޮ
ބ  34މިލިއަން ރުފިޔާ ޮ
އާމްދަނގެ ގޮތުގަ ލި ޭ
ޕްލޭން ،މާސްޓަރ ޕްލޭން ،ބޗް ތަރައްޤކުރުމާއި ،ހިނަވާގެއާއި އެކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުންނާނ އާމްދަނއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް.
ބޖެޓްގެ ޚުލާސާއަކ .ޝުކުރިއްޔާ.
ބޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނންނާނެ .އެއ ަ
ދެން މގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް އިދާރ ކަމަކަށް ަ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޖެޓް
ބހުސްކުރުމަށްަ .
ބރުންނަށް ަ
ބން އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނ މެން ަ
ބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައްޒާން .ދެން މިހާ ހިސާ ު
ވަރަށް ޮ
ބރުން ފުރުސަތަށް އެދުމަށް.
ބނުން މެން ަ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޭ
ބހުސްގައި ަ
ަ

ފުރަތަމަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
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ބޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފަ އޮތްއިރުގަ ސަރުކާރުން ދޭ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑުމެން  2022ވަނަ އަހަރަށް  70.4މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަ
ބއި
ބލޮކް ގްރާޓުގެ ގޮތުގަ މނ  31މިލިއަން ރުފިޔާ .މގެ ތެރެއިން  69ޕަސެންޓް މި ދަނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް .ދެން އަނެއް ަ
ް
ބޑަށް
ރައްޒާންވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވެވި ފަދައިން ހަމަ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޓިޗަރއަށް މި ޚަރަދުކުރެވެނ .ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޮ
ބޖެޓްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ
ބނުންވި ކަމަކ ،ސަރުކާރުންދޭ ަ
ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓްތަކުން ބާކވެފަ އޮތް އަދަދުތަކާއި
ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ތަރައްޤގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ބާކ މި އޮތ ަ
ބޖެޓުންކަން .ދެން އޭގެ ތެރޭގަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރގެ
ބފަ އިން ަ
ބ އާމްދަނގެ ތެރޭން މި ލި ި
އަދި ކައުންސިލަށް ލި ޭ
ތެރޭގަ  3.3މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެލޮކޭޓްކޮށްފަ މި އިނ މެޝިނަރޒްއަށް ،ވަކިން ހާއްސަކޮށް އޭގެ ތެރޭގަ މި ހިމެނެނ
މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގަންނަން ޖެހޭ މެޝިނަރޒް ގަތުމަށް.
އޭގެ ތެރޭގަ ހަމަ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސްމާޓް ސިޓ ކައުންސިލަކާއި ދިމާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދާއިރުގަ
އެކަމަށް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ،ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޯޓަލްއަށް  6ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އޭގެ ތެރޭން ހިމެނިގެން
ބޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު
ބނުންވަނ ޑޓެއިލްޑް ަ
ބޖެޓްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓް ކުރެވިގެން މި އިނަ .
ަ
ކޮށްފަ މި އޮތ .ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭންގެ އެކްޓިވިޓސްތައް ވަކިވަކިން ހާސިލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަށް ވަކިވަކިން
ބޖެޓް ކުރެވިފަ
ބޖެޓް ހިމެނިގެން .ދެން އޭގެ އިތުރަށް ފާހަގަ ކޮށްލާނަން ރަށްވެހި ކަމުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤގެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކަށް ަ
ަ
ބނުންވޭ މަގުތަކާއި ޑްރެނޭޖްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު
މި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭން ވަކިން ހާއްސަކޮން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓް އެކުލަވާލާފަ މިއޮތ .އެއ އަޅުގަނޑު
ބޖެޓަށް .އެކަންތައްތައް ހިމަނާގެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ ަ
ކުރަން ކުރެވިފަ މިއިން ަ
ފާހަގަކޮށްލަން ހުރި ކަންތައްތަކަކ .ޝުކުރިއްޔާ.

ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބނުންވަނ އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤގެ ޕުލޭން އެކުލަވާލާ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓް ކުރެވިފައިވާކަން ،އެހެންވމަ
މިއަހަރު ތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލްކުރަން ކަނޑައަޅާފަ ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަ
ބޑު
ބލޮކް ގްރާންޓްގެ ޮ
އެކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކޮށްލަން .މޭޔަރވެސް ޑެޕިއުޓ މޭޔަރވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ު
ބޔެއް މިދަނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް .އެހެންވމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު ތެރޭގަ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަށް
ަ
ބޑު .އެހެންވމާ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.
ބހައްޓައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ޮ
ބޑު ފޯކަސްއެއް ަ
ވަރަށް ޮ
ބޑުތި ޕުރޮޖެކްތަކެއް ތަރައްޤގެ ޕުލޭނުގަ މިއަހަރު
ބޖެޓް ކުރެވިފަ ވަރަށް ޮ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިއަހަރު ަ
ބހުރި .ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ،ބޗް ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ކުޅި ތަރައްޤ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފަ އެ ަ
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ބޖެޓްކޮށްފައިވާ އިރުގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ
ބޑެތި ޕުރޮޖެކްޓްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރަށް ަ
ބޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ހިނގާނެ ޮ
މިކަހަލަ ޮ
ބނުންވަނ މި ޕުރޮޖެކްޓްތަކަކ މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރަށްވެސް ދިގުދެމިގެން
ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިއަސްވެސް އަންނަ އަހަރާ ހަމައަށްވެސް
ދާނެ ލަފާ ކުރެވޭ ކަހަލަ ޕުރޮޖެކްޓްތަކެއް .އެހެންވމަ މިއަހަރު ަ
ބނުންވަނ އަޅުގަނޑުމެން މި
ކުރިއަށް ދާނެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކެއް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ ކޮށްލަން .ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓެއް މގެ
ކައުންސިލަށް ހަވާލުވި ފަހުން އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ އާއްސަވާ ދެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ަ
ތެރޭން އެކުލަވާލެވިފަވޭ .އެއ އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް މިހާތަނަށް އައި އިރުގަ އައިސްފަ މިވަނ މަގުތަކުގެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި
ބޑުވާ މައްސަލަ އާއި މަގުތައް ލެވެލް ނުވާ މައްސަލަ ،އަލި
ގުޅިގެން .އެހެންވމާ މަގުތަކުގެ ހުރި އެކިއެކި މައްސަލަތައް ،އެއ ފެން ޮ
ބޖެޓްގަ  2.5މިލިއަން ކަނޑައެޅިފައި ވާކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު
ނުވާ މައްސަލަ .މިކަހަލަ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ަ
ފާހަގަކޮށްލަން .އެހެންމެ އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ އައިސްފަ ދެން މިވާ މައްސަލައަކ ކުނގެ މައްސަލަ .ކުނގެ މައްސަލަވެސް ހައްލު
ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގަ ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕުލޭން ހެދުމަށާއި
ބޖެޓްގަ ކަނޑައެޅިފަ ހުރިކަން އަޅުގަނޑު
މިހެންހުރި ކުންޏާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް  3މިލިއަން ރުފިޔާ ޖުމްލަކޮށް ަ
ފާހަގަކޮށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑުމެން  2022ވަނަ އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައި މިވަނ ހަމަ ވަރަށް
ބޖެޓެއް .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން މިވ  6މަސް ދުވަސްތެރޭގައި މެންބަރ އަޙްމަދުވެސް ފާހަގަ
ފުރިހަމަ އުންމދ ަ
ބނެ ގޮތަށް ޕުލޭން
ކުރެއްވި ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް އަޑު އަހާގެން ރައްޔިތުންނަށް އެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ލި ޭ
ބޖެޓް މިވަނ އެކުލަވާލެވިފަ .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރިހަމައަށް ކައުންސިލެއް ފަށައި ގަނެވޭނ،
ކުރެވިގެން  2022ވަނަ އަހަރު ަ
ބޖެޓަކާއި އެކގަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުންސިލް
އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާ ަ
އިދާރާއިން އެސް.ޖ އަދި އިދާރ މުފަޒަފުންގެ އެހތެރިކަމާއި އެކގަ ،ފާއިތުވި  6މަސްދުވަސް ތެރޭގަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން
ބނާނަމަ ފާއިތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަސްތެރޭގަ
ބއެއް ސިޓތައް އަނެއްހެން ު
ދަސްވެ ވަރަށް ގިނަކަންކަން ކުރަން މަގުފަހިވެގެން ދިޔަަ .
ބކަމަށް .އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ތިބ އެހާ މަޑަކުން ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން ތިބ ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެން
އޮތ ވަރަށް މަޑު މަޑުން ތި ި
މަސައްކަތްކުރަން ހިތުނިޔަތް ގަނެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އަތުކުރި އޮޅައިގެން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ގާތްގަނޑަކަށް
ވޭތުވެ ދިޔަ  6މަސް ދުވަސްތެރޭގަ  10މިލިއަނަށްވުރެން ގިނަ ފައިސާ ދާނެ އަގުމަކު ކުރެވޭނެ ޕުރޮޖެކްޓް އަޅުގަނޑުމެން އެކިގޮތް
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ބލިކަމެއް އެއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ބޑަށް ެ
ބދަހިކޮށްގެން ހިންގާފަ .އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮ
ގޮތުން ގުޅުން ަ
ބދަހި ކުރުން .އަދި ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އެކި އެކި ކޮންޕެނތަކާއި
މެހެމާންދާރ އަދާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުން ަ
ބދަހި ކުރަން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަދި އަގުމަގު ކުރެވިގެން
ބ މސް މހުންނާއި ގުޅުން ަ
ޕުރޮޖެކްޓްތަކާއި ހަވާލުވެފައި ތި ި
ބޑު ޚަރަދު ދާނެ ކަންކަން.
ނޫންކަމުގައި ވިއަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްކޮން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ހިންގި ޕުރޮޖެކްޓްތަކަކ ފުދޭވަރެއްގެ ޮ
ބޑު ޚަރަދެއް ދާނެ ކަންކަން .އަދި އޭގެ
އެއ ކުދި ލޯންޗްތައް އަޅާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިލަ ޖެހުމަކވެސް އަގުމަގު ކޮށްފިއްޔާ ޮ
އިތުރުންވެސް  2މަގު ހެދުމާއި ،ބޗް އެރނާ ތަރައްޤ ކުރުމާއި ގޮނޑުވެފައި ހުރި ތަންތަން ސާފުކުރުމަށާއި މިހެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ބފުޅުން އިތުރު އެފަޓެއްލާގެން އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްކޮށް ތަރައްޤގެ ވަރަށް
ބޖެޓުން އަދި ޚަރަދު ނުކުރި ކަމުގައި ވިއަސްވެސް އެ ޭ
ަ
ގިނަ ކަންކަންތައްތައް ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވަނ ހިންގާފަ .އަދި އޭގެ އިތުރުން

ޑްރެނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ

ބއްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ .އަދި
ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންވާނ ޚަރަދު ނުދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް ަ
ބޑަށް މޭނޭޖް ކުރެވިގެން .އެހެންވމަ
މިނޫންވެސް ކުޅިވަރާއި އެކި އެކ ވޯކް ސޮޕްތައްވެސް ދިޔައ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮ
ބޖެޓެއް ނޫން.
ބނުންވާ ަ
ބޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފަ އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޭ
ބޑު ަ
ބޖެޓެއްޮ ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއޮތ ވަރަށް އުންމދ ަ
ބޖެޓަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ޕުލޭން ކުރި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ،ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް
ނަމަވެސް އުންމދ ަ
ބރުން ،މެޔަރ ،އެސް.ޖ އަދި އިދާރ މުވައްޒަފުން
ބޖެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މެން ަ
އަޅުގަނޑު އުންމދު ކުރަން .އެކަމަށްޓަކައި މި ަ
ބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ.
ބރުލުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން .ވަރަށް ޮ
ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއް ާ

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށް މިވަނ ފުރުސަތު
ބހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެން ަ
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދުަ .
ބނުން ފުޅުވާ
ބއިވެރިވެވަޑައި ގަތުމަށް ޭ
ބހުސްގަ ަ
ބޖެޓްގެ ަ
އެރުވިފަ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެއް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން ަ
ބރުންނަށް.
މެން ަ

ދެވަނަ ފުރުސަތު
ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބއެއް ރިކަރަންޓަށް ދާތ ވމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހަމަ އަޅުގަނޑު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ
ބޑު ަ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .ގުރާންޓްގެ ޮ
ބއްޓަން ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރަން .އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން
އިތުރު ކުރުވޭނެ ގޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން ަ
ބފަ  3.6މިލިއަން ރުފިޔާ .ހަމަ އެޔާއިއެކު އަޅުގަނޑު
ބއިން ލި ި
ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނގެ ގޮތުގަ އެ ަ
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ބހުރި ޚަރަދުވެފަ  2.3މިލިއަން ރުފިޔާ .މ އަސްލުގަ
ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ އެކަނި ކަރަންޓް ޚަރަދަށް ،އިލެކްޓްރިސިޓ އަށް އެ ަ
ބޑު ޚަރަދެއް ކުރާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން
ބޑަށް ވިސްނާލަން ޖެހޭނެ ކަމެއް .ހަމަ އެކަނި އިލެކްޓްރިސިޓއަށް މިހާ ޮ
އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮ
ބހުރި
ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތަށް އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ވިސްނައިގެން .މިހާރު ޑިވެލެޕްމެންޓް ޕުލޭންގަވެސް އެ ަ
ބޖެހޭ
އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް އެކްޓިވިޓސް ތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ .ވިސްނާގެން ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ަ
ބޖެޓް ކުރިކަމުގައި ވިއަސް މި އެކްޓިވިޓސްތައް ޚަރަދު ކުޑަ
ބއްޓަންކުރަން 70 .މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ަ
މަސައްކަތްތައް ަ
ބއްޓަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އިތުރަށް ހޯދާގެން މަސައްކަތްތައް ަ

ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބއިވަރު މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން
އަޅުގަނޑަށްވެސް ފާހަގަވ އާމްދަނ އިތުރު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ަ
ބޖެހޭ ކައުންސިލް އާމްދަނ އިތުރުވާނެ
ކުރިއަށް ހުރި ތަނުގައި ކައުންސިލުން ކަންތައް ކުރަން ރާވާ ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ަ
ބޑަށް ފޯކަސް ސދާ ސދާކޮށް ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސް
ބދަލު ކުރަން .އެގޮތަށް ސދާ އާމްދަނ ހޯދަން އެންމެ ޮ
ބޖެޓް ަ
ގޮތަކަށް މި ަ
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނ  2022ވަނަ އަހަރު މި ހިންގޭ ޕުރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރޭން ނުސދާ ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް
ބދަލު ވެގެން ދާތަން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޕޯޓް
ބމުގެ ކުލި މަތި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގޮތްތަކަށް ރަށް ަ
އޮތްތަނުގައި ި
ބޑުވެގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް
ބމުގެ ކުލގެ އަގު ޮ
ޕަވަލިއަން ތަރައްޤވެގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވޭ އެސަރަހައްދުގެ ި
ލަފާ ކުރެވޭ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އޯޕަން ސްޓޭޖްވެސް ހިމެނިފައިވާކަން ،މިގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަށް ކުރެވިއްޖެކަމަށް ވާނަމަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އުފެދިގެން ދާނެ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންވެސް އެފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އާމްދަނ އިތުރު ކުރެވޭނެ މަގުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިގެން
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އެހެން މެން ަ
އެގޮތަށް ކުރިއަށްގޮސްގެން ނޫނިއްޔާ އަލުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފަ މި ހުރި ލަނޑުދަނޑިތައް ،ތަރައްޤގެ ޕުލޭންތައް ހާސިލް ކުރުމަށް
ކުރިއަށް މިހުރި އަހަރު ތަކުގައި ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެ .ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕުލޭނާއި އެކގަ ފައިނޭންޝިއަލް
ޕުލޭންވެސް ތައްޔާރުކޮށްފަ އިން އިރުގަ ކަނޑައެޅިފަ ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން އާމްދަނ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި
ބޖެޓް ފައިނޭސް ކުރަން ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގަ ޕުލޭންކުރާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް .ދެންހަމަ އެއާއި ގުޅުވައިގެން
އަޅުގަނޑުމެން ަ
ބނުން  20އަހަރަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ލޭންޑްޔޫސް ޕުލޭނަކާއި އެކގަ މާސްޓަރ ޕުލޭންއެއް ތައްޔާރު
އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ބޖެޓް ކުރެވިފައިންކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ
ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ދައްކަމުން މި އަންނަނ އެކަމަށްވެސް ަ
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ބޑު ޕަސެންޓޭޖެއް
ބ އާމްދަނގެ ޮ
ފާހަގަކޮށްލަން .މެންބަރ އަޙްމަދުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލި ޭ
ބއްތިތަކުގެ ކަރަންޓާއި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްވެގެން
ހިއްސާކުރަނ ކަރަންޓަށް .އެހެންވމަ މިސްކިތްތަކުގަ ހުރި ކަރަންޓާއި ،މަގު ަ
ކަރަންޓްގެ ޚަރަދު މިއަންނަނ .މިސްކިތްތައް ސޯލާކުރުމުގެ ޕުރޮޖެކްޓަކ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް އޭގެ އިދާރ މަސައްކަތްތަކެއް
ބލިކް ޕުރައިވެޓް ޕާޓްނާސިޕްގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެން
ބޖެޓް ކުރެވިފަ ނެތްކަމުގައި ވިއަސް އެއ ޕަ ް
ބޖެޓްގަ ަ
ކުރަމުން އަންނަކަމެއް ަ
އެހެން ކުންފުނި ތަކަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވާތ ހަމަ އެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށް މިވަނ ފުރުސަތު އެރުވިފަ .އަޅުގަނޑަށް ދެވަނަ
ބހުސްގަ ހުޅުވާލެވުނު ދެ ފުރުސަތުގައިވެސް އެދިލެއްވި ހުރިހާ މެން ަ
ބޖެޓް ަ
ަ
ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ދާއޫދު ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންކަން ނޭނގި މިއިނ .އެހެންވމާ މުހައްމަދު ދާއޫދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު
އަރުވަން.

ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބޖެޓް އެކުލަވާލެވުން އިރު  2023އަށްވެސް
ބޑަށް ފޯކަސް ކުރަންޖެހޭ  2022ގަ މި ަ
ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ .އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޮ
ބޖެޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ އެއްގޮތެއް ކަމަށް ލަފާ މި ކުރެވެނ ކައުންސިލްގެ
އާމްދަނ އިތުރު ކުރެވޭނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޕުލޭންކުރުމަށްަ .
އާމްދަނ އިތުރުކުރުމަށް ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ހަދާ އަދި ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް އެކިގޮތް ގޮތުން އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބޖެޓަށް ފައިދާ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.
ބޑަށް ފުޅާކުރެވިގެން ަ
އެކަންކަމަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮ
ބރުންވެސް
ބއެއް އޭރިޔާތައް އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އެހެން މެން ަ
ޚަރަދު ކުޑަ ކުރެވެން ހުރި ަ
ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުރިއަށް ދިއުން އެއ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއާލާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބރުންނަށްވެސް
ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދު .މިހާރު މިވަނ ދެފުރުސަތުގަ އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެން ަ
ބރުންގެވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެންމެ
ބޑު އެއްކަމަކ މެން ަ
ބހުސްގަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވި އެންމެ ޮ
ބޖެޓް ަ
ފުރުސަތު އެރުވިފަ .ދެން ަ
ބޖެޓްތަކުން ބާކވި 34
ބޖެޓެއް މިކުރެވުމުގެ ފުރުސަތު މި ލިބުނ ަ
ބޑު އެއްކަމަކ އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު  70މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަ
ޮ
ބލޮކް ގްރާންޓް މިދަނ އެއްކޮން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިދަނ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް
މިލިއަނެއް އިނތި .ސަރުކާރުންދޭ ު
އަދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް .އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ތަރައްޤގެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކާއި
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އަދި އެނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤކުރުމަށްޓަކައި އާމްދަނ އިތުރުވާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން މުހިއްމު 5 .އަހަރުގެ ތަރައްޤގެ ޕުލޭނެއް
ބޖެޓްކޮށްފަ ހުރި ގިނަކަންތައްތަކެއް
އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ އެ ތަންފޡް ކުރަން ނިކުންނަ އިރުގަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަހަރު ަ

އެޗވް

ބޖެޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް
ބއްޓަން ކުރެވިފަ ވނަމަވެސް ދެން ހުރި އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ަ
ބޖެޓް ަ
ކުރުމާއި ދިމާލަށް ަ
ބޖެޓް އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މިހާ
ނުފެނިއްޖެނަމަ ގޮންޖެހުން ތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ަ
ބއްޓަން ކުރުމަށް
ބޑުވާނޭ ގޮތަކަށް ަ
ބށް އައިއިރު އަހަރަކު  3މިލިއަން މ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އެއްޗެއް .އެ ޮ
ހިސާ ަ
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އިތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް ،ކުންފުންޏެއް ހަދާ އޭގެ ތެރޭން އިންވެސްޓްމެންޓް އިތުރު ކުރުމަށް
ބޑަށް
ބޖެޓްގަ  5މިލިއަން އިންވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .ދެން ހަމަ އެއާއެކު ތަރައްޤގެ ޕުރޮޖެކްތައް ޮ
މިހާރުވެސް މި ަ
ބއްޓަންކޮށްފަ މި ހުރ އާންމު ތަންތަނާއި ،އަދި ހިނަވާގެ ފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤ ވެގެން ދާއިރުވެސް އެތަންތަނުން
އަޅުގަނޑުމެން ަ
ބރިއަށް ކުލ
ބނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއްވެސް ހިމެނޭނެ ގޮތަށް .ހިނަވާގެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޕުލޭން ކޮށްފަ މިއިނ މަތ ު
އާންމުދަނ ލި ޭ
ބން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ކޮޓަރިވެސް ލާގޮތަށް .ޕާކްތައް ތަރައްޤ ވެގެން ދާއިރުވެސް އެސަރަހައްދުން ރަނގަޅު އަގެއްގަ ވިޔަފާރި ި
ބޑުވެގެންދާނެ ސަރަހައްދެއްކަން
ބމުގެ އަގު ޮ
ދޫކުރެވޭނެ .ހަމަ ސްޓޭޖް ތަރައްޤ ވިއަސް އެސަރަހައްދަކ ވިޔަފާރގެ ގޮތުން ި
ފާހަގަކޮށްލަން .ރިޟްވާންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ބަނދަރުމަތި އަޅުގަނޑުމެން މި ތަރައްޤ ކުރާ ޕަވަލިއަން އާއި އެކުވެސް
ބޒާރު ތަރައްޤ ކުރުމަށްވެސް
ވިޔަފާރގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެންދާނެ .އަދި ހަމަ އެޔާއެކު ހޮނިހިރު ާ
ބއިން ކަނޑައެޅިފަ .މިއވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނ ހޯދިދާނެ ފުރުސަތުތަކެއް
ބޖެޓެއް އެ ަ
އަޅުގަނޑުމެން  1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަ
ބއިން  2.2މިލައަން ރުފިޔާ .މި ޕުރޮޖެކްޓް
ތަނަވަސްވާނެ އެކްޓިވިޓއެއް .އެގޮތުން ބޗްތައް ތަރައްޤ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ަ
ބލް ކުރަނ .އަދި
ބނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަ ޫ
ތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އާމްދަނއެއް ހޯދޭނެ ފުރުސަތުތައް ލި ޭ
ޑެޕިއުޓ މޭޔަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން ފައިނޭންޝިއަލް ޕުލޭންގަ އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފަ ހުންނާނެ އާމްދަނ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
ބއެއް ކަންކަންވެސް .ދެން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދާއޫދުވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އަދި
އިތުރަށް ކުރާނެ ަ
ބޑު އެއްޗެއް ޚަރަދު ނުކޮށް
ބޖެޓުން ޮ
ބޖެޓްގަ ހިމަނާފަ ނެތްކަމުވނަމަވެސް މި ވޭތިވެދިޔަ  6މަސް ދުވަސް ތެރޭގަވެސް ަ
ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް  10ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕުރޮޖެކްޓް ސ.އެސް.އާރުގެ ދަށުންނާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ
ބޖެޓުން
ބޖެޓް ނުކުރެވި ަ
ހުރި އެކި އެސް.އޯ.އ.އެސްތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހިންގެމުން މިދަނ މިހާރުވެސް .އެހެންކަމުން އަދި ަ
ފެންނަންނެތް ހަރަކާތްތަކަކ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް އަދި  5އަހަރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަންތައްތައް .ދެންހަމަ އެއާއި އެކު
ބޑުކަން .ދެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި
ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދުވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި ކައުންސިލުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ޚަރަދުވެސް ޮ
ބލް
ބއްތި ތަކާއި ،ބަނދަރުތަކާއި މިހުރިހާ ތަނެއްގެވެސް ި
ބޑުވެގެން ދާނެ އެއ ރަށުގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކާއި ،މަގު ަ
އިތުރަށް ޮ
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ބއްތިތައް އިތުރުވާނެ ،އާބަނދަރު ހުޅުވޭނެ ،އެތަނުގައިވެސް
އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނ .ދައްކާ އިރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަގު ަ
ބޖެޓް ކުރެވިފަ
ބދަލު ކުރުމަށްަ .
ބޔެއް ަ
ބޑު ަ
ބޑުވެގެންދާނެ .އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނ ސޯލާ ހަކަތައަށް ޮ
ކަރަންޓްގެ ޚަރަދުތައް ޮ
ސޯލާ ހަކަތައަށް ނެތ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމަގު ފެނިފަ އޮތމަ

ބލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާސިޕްގެ ދަށުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަ ް

ބޖެޓް ހެދިފަ މިއޮތްގޮތަށް
ބން ވޯޓަށް އަހާނ ަ
އެކަންތައް ދިގު މުތްދަތަކަށް ކުރެވެން މަގުފަހިވެފަ އޮތމަ .އެހެންކަމުން މިހާ ހިސާ ު
ބރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް.
 2022ވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަ މެން ަ
މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

07

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ޙާޟިރުވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ބއިވެރިވި މެން ަ
ވޯޓްގައި ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

06

ބރުންގެ ޢަދަދު
ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެން ަ

00

ބރުންގެ ޢަދަދު
ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެން ަ

00

ބނުންވާ ޢަދަދު
ފާސްކުރުމަށް ޭ

04

ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:
 .1ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
 .2ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ޑެޕިއުޓ މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ އަޙްމަދު
ބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު
 .3ކުޅުދުއްފުށ އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބދުﷲ
ބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަ ް
 .4ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު
 .5ކުޅުދުއްފުށ ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖދާ
 .6ކުޅުދުއްފުށ މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ ކައުންސިލް މެން ަ
ބޖެޓްގެ ގޮތުގައި
ބރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވާތވެ ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ަ
 06މެން ަ
 70،442،953.83ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .
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لل رب العالمين ه
والحمد ه
ޖަލްސާ ނިމނީ.
ބައްދަލވން ނިންމން
ބއްދަލުވުން ނިމުނ  12ޖެނުއަރ  2022ވ
ކުޅުދުއްފުށ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  35ވަނަ ަ
ބދަ ދުވަހުގެ  11:01ގައެވެ.
ު

 09ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443
 12ޖެނުއަރ 2022
ޔައމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ :ކައުންސިލް އޮފިސަރ ޝަހދާ ޖަޢުފަރު
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