
 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

1ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2023/4ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   85ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   އަންގާރަ   ވީ  2023  ޖެނުއަރީ   10ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން  85  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    09:17

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން.  ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު  ވަނަ  72 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  3.1 

 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު  ވަނަ  73 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  3.2 

 . ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢާންމު ނަ ވަ   75 ދައުރުގެ  ރުވަނަހަތަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  3.3 

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް އަހަރުގެ  ވަނަ  2023  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  3.4 

 

 :  ހާޒިރީ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢާޠިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މޭޔަރ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .1

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .2

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ  ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .3

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .4



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
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2ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދާމަޖީ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  އުތުރު މެދު ކުޅުދުއްފުށި .5

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )އުމްރާގައި(  ޢަލީ ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓީ ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .1

 )ސަލާމުގައި(  އަޙުމަދު ޢަލީ  އަލްފާޟިލް މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ .2

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ކުޅުދުއްފުށީ  ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ    85ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލީ ޢަހުމަދު. މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓީ ސިޓީ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  85ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله  وعل  رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم

ދައުރުގެ  3.1 ވަނަ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ބާއްވާތަން    85  ކުޅުދުއްފުށީ  ބައްދަލުވުން  މަރުޙަބާ،  ބައްދަލުވުމަށް  ޢާންމު  ވަނަ 
،މީލާދީ ސަނަތުން    1444  ޖުމާދަލްއާޚިރާ  18  ކުޅުދުއްފުށީ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކީ ހިޖުރީ ސަނަތުން

، ބައްދަލުވުމަށް   07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:37 ދުވަސް. ގަޑި   އަންގާރަ،  2023 ޖެނުއަރީ 23
އަދަދު މެންބަރުންގެ    އަޙުމަދު   ޢަލީ  އަލްފާޟިލް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ،  (އުމްރާގައި)  ޢަލީ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު  . 05 ހާޒިރުވީ 

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    72   ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ    ، 1  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  (ސަލާމުގައި )
 ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު  ވަނަ 73  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ ، 2  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  .ފާސްކުރުން 
  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ   75  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  3  އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  ފާސްކުރުން.
 .ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ  2023 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ  ، 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ .ފާސްކުރުން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް   .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ  އުނިއިތުރެއްއެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް 

 ކަށް އަހާލަން. ކުރުމަށް ވޯޓަފާސް  މިއޮތްގޮތައްޖެންޑާ އެމިހާރު ގެންނަން ހުށައެޅުފައި ނުވާތީ 

 

 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
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3ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    85ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   މެންބަރުން  04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   72  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އީމެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    72ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން   ކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ  

 ދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

4ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    72ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   މެންބަރުން  04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   73  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އީމެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    73ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން   ކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ  

 . ދެއްވުން އެދެންފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 

 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

5ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    73ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   މެންބަރުން  04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   75  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އީމެއިލްގެ  ޢާންމު  ވަނަ    75ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރަކު ހުރިނަމަ އެކަން   ކުރެވިފައި.ޒަރިއްޔާއިން އިން ހިއްސާ  

 . ދެއްވުން އެދެންފާހަގަކޮށްދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އިތުރު ކުރާނެ އިސްލާހެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް  

 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

6ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    75ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   މެންބަރުން  04

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 .  ފާސްކުރުން   ބަޖެޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2023  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   ކުޅުދުއްފުށީ  •

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިވަނީ   އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ފަދައިން  ބަޖެޓްގެ 2023އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  ހުށައެޅިފަ.  ފާސްކުރުމަށް  ތައްޔާރުކުރެވި  ބަޖެޓް  އަހަރަށް  ވަނަ 

މިއަހަރު   ބަލާއިރު  ގްރާންޓް ހުލާސާއަށް  ބްލޮކް  ދޭ  ކަނޑައަޅާފައިވަދައުލަތުން  ދިނުމަށް  ސިޓީކައުންސިލަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ގޮތުގައި  ޖުމްލަ  ގެ  ނީ 

ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ޕަސެންޓް    95ރ )ސާޅީސް ތިންމިލިޔަން ސާޅީސް އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ސަތާރަ ރުފިޔާ( މީގެ ތެރެއިން  43,048,817.00



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

7ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

ތްދިހަ  ރ )ސާޅީސްހާސް އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ހ40,896,376.15ައަށްވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ    95ކައުންސިލް އިދާރާއަށް. %

ރ )ދެމިލިޔަން 2,152,440.85އަށްވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ    5ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް. %  5ހަރުފިޔާ ފަނަރަލާރި(. އަދި %

ރ  2,322,446.66ގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ  ފަރާތުގެ ފައިސާ  ތިންވަނަ އެއްލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ފަސްލާރި(.  

ހަލާރި(.   ހަރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް  ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް  ބާވީސްހާސް  ތިންލައްކަ  ހިމެނިފައިވަނީ އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ )ދެމިލިޔަން  ގޮތުގައި  ގެ 

ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ   ންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީއަ.  (ސާޅީސް ހަމިލިޔަން އަށްލައްކަ )  ރ46,876,518.39

ރ ގެ ބަޖެޓެއް މި އަހަރަށް ހަމަޖެހިފަ 94,347,444.25. މިއާއި އެކު ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގަ  ރ4,252,103.05އާއި އެއްކޮށް  

ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ ބްލޮކް ގްރާންޓުން   ރ. 14،859،926.24ރ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ  26،036،450މިވަނީ. އޭގެ ތެރޭގަ ރިކަރަންޓަ 

ޕަސެންޓް ބްލޮކް ގްރާންޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް. އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ   63އިންސައްތައިން ބަލާކަމުގަ ވަންޏާ  

 ޕަސެންޓް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާލާއިރު.    37ގޮތުގަ 

 ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ ތަފުސީލު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައެއް ނުލާނަން. ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން  ބަޖެޓްގެ

ތަކަށް ގޮތްމިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް ބަލާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަހަރަށް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ފަދަ  

ޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފަ މިވަނީ. އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އަ

 ކޮށްފަ މިވަނީ. ުޕލޭންލޯކަލް ކުންފުނީގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ މި އަހަރު ކައުންސިލުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއްވެސް  

އަޅުގަނޑު   ބަޖެޓްގެ އިތުރު ބައެއް ތަފްސީލުތައް ހުށައަޅައިދެއްވުމަށް ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާންގެ އަރިހުން  

 އެދެން.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާން 

. ދެން ބަޖެޓް ބެހިގެން މި ދަނީ ޖުމްލަ ހަތަރު ފަންޑަކަށް. ރ94,347,444.25ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގަ ކަނޑައެޅިފަ މިވަނީ    2023

ންޓް ޕަސެ  95ރ.  40,896,376.15އިން ކައުންސިލަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ  . ޖޭ ގޮމްއިން  ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް އެއީ،  

އެއަކީ،   ރ 46,876,518.39  ލިބޭނެކަމަށް މި އަންދާޒާކުރަނީ   އެއީ. ދެން މި އިންނަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ. ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ 

ޕަސެންޓް މި   5  ގްރާންޓްގެ ގޮތުގަ ލިބޭއޭގެ އިތުރަށް މި އިންނަނީ  ކައުންސިލްގެ އެކްޓިވިޓީތައް ބަޖެޓްކުރާނީ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާއަށް.  

ރ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް މި އިންނީ 4,252,103.05ންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފަ. އެއީ އައިންނަނީ 

ރ. ދައުލަތުން 2,322,446.66. އެއީ ކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ދޭ ފައިސާ. އެ ގޮތުން  ފަރާތުގެ ފައިސާ ތިންވަނަ

ޕަސެންޓް. އަދި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ ހިމެނޭ   37  ޕަސެންޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ އަދި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ  63ލިބޭ ގްރާންޓްގެ  

މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި   ރުފިޔާ، ދެން ެޕންޝަނާއި   16،342،187ންޓްގެ ގޮތުގަ މި ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  ޕަސެ   63



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

8ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

އަށް   ކުރުމުގެ ޚަރަދަށް    573،812އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ  ރުފިޔާ، އޮފީސް   560،000ރުފިޔާ އާއި، ދަތުރުފަތުރު 

ރުފިޔާ،    5،726،973ރުފިޔާ، އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް   2،004،187ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގުގެ ގޮތުގަ ހިންގުމުގެ 

 ރުފިޔާ.   719،290ރުފިޔާ، މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުގެ ގެ ގޮތުގަ  110،000ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

   އާދެ މިހާ ހިސާބުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ރައްޒާން. 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓީ   ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށީ 

ގެ އެކްޓިވިޓީތަކާއިއެކު ހިމެނިފައިވަނީ. 2022އެކްޓިވިޓީއެއް    89ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ތަފާތު  2023.  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ހިމަނާ ތެރޭގަ  މީގެ  ބައެއްކަންކަން  ފާހަގަވި  އަޅުގަނޑަށް  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑު  މިއޮތީ.  ބަޖެޓެއް  އުންމީދީ  ވަރަށް  ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ޚަރަދުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފިނި މައިޒާންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި   3،600،000އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓްގެ  

 އަދަދެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ރައްޔުތުންނަށް ާޕކްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް. އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބިފަ މިއިން ބަޖެޓްގެ ފުދޭ ވަރެއްގެ ރަނގަޅު

މިލިއަނާއި ގާތްކުރާ   3ގަބޫލުކުރަނީ. އޭގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކާއި، ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގާތްގަނޑަކަށް  

އެޅުމާއި ޓާފް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ޚަރަދުކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އެޅު  އަދަދަކަށް  އިތުރުން  ރޮސްޓަމް  މީގެ  ގޮތަށް.  ހިމެނޭ  ކަންކަން  ންފަދަ 

މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް، އެއީ އާ ބާތުރަ ފިލުވުމައްޓަކައި އަދި މިސްކިތްތަކަށް ހޯދަން ޖެހޭ ކަންކަން   3.5މިސްކިތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ރޭން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ބައެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހޭދަވާކަމަށް އަޅުގަނޑު  ކުރުމުގެ ގޮތުން. އަދި މީގެ އިތުރުން މިސްކިތްތައް ސޯލާކުރުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓް ތެ

އިންތިޒާމްކުރުމަށް   ކުޅިވަރުތައް  ތަމްރީންކުރުމަށާއި،  ކުޅިވަރުތައް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ފާހަގަކުރަން.  ބަޖެޓެއް   1.1ހަމަ  ބޮޑު  މިލިއަނަށްވުރެ 

ހޯސްޓްކުރުމާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ޗެމްޕިއަންޝިްޕ ކުރިޔަށް    ކުރަން، އެތްލެޓިންކްސް ޗެމްޕިއަންޝިްޕކަނޑައެޅިފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ

އަޅުގަނޑުމެން   ފާހަގަކުރުމަށް    1ގެންދިއުމަށް  މުނާސަބަތުތައް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވޭ.  ބަޖެޓް  އަދަދަކަށް  ގާތްކުރާ  މިލިއަނާއި 

، މީގެ ތެރޭގަ ނަސްރުގެ ދުވަސް، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް، އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  ވޭފައިބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިލައްކަ ރުފިޔާގެ    7ގާތްގަނޑަކަށް  

އެއްބައި ހިމެނިގެން ދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެނަށް ގާނޫނުންވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ލާޒިމް ކުރާ  

ތެ ބަޖެޓްގެ  މި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  މެނޭޖުކުރެވިގެން   މުނިސިަޕލް  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އަދަދުތަކެއް،  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ރެއިން 

މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް   3ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. މަގުގެ ބޯޑު ޖެހުމާއި، މަގު ބައްތި ޖެހުމާއި މި ފަދަކަންކަމަށް  

ވޭ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް ދިމާވާ އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ކަނޑައެޅިފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ްޕލޭންއަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  އަންނަ  ކުރަމުން  ޚަރަދެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަދަދެއް   3މިހާރުވެސް  ގާތްކުރާ  މިލިއަނާއި 

އަދި   އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅިފައިވޭ.  ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދަށް  ބަނދަރަކީ.  ދާއިރާއެއް  ޖެހޭ  ބަލަހައްޓަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް   2.5އަޅުގަނޑުމެން 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

9ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮ ހިމެނިފައިވޭ. މީގެ  އަދަދަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓްގަ އަޅުގަނޑުމެނަށް މިލިއަނާއި ގާތްކުރާ  ށްލަން ކުރީގެ 

ން  ނުވާކަމެއް މިއީ ބޯސާ ޖެހުމާއި ސެކިރިޓީ ހަޓް ހެދުން ފަދަކަންކަން ހިމެނިގެން ގޮސްފައިވާކަން. ދެން ހަމަ މިއާއިއެކު ފާހަގަކޮށްލަ ހިމެނިފައި

މެންނަށް  މިލިއަންގެ ބަޖެޓަކާއި، އަދި ޮޕލިސް ކޮންސްޓިބިއުލަރީ، އަޅުގަނޑު 3.3މުނިސިަޕލްގެ އުސޫލު ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް  

ތަން ކުރަން  ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް ދިމާވާކަމެއް، ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުމާއި، އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން މުނިސިަޕލް ގަވާއިދަށް ފައް

 އެކު ރަށުގަ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާކަން. އަދި ހަމަ އެއާއި  1ޖެހޭކަމެއް، އެގޮތުން ޮޕލިސް ކޮންސްޓިބިއުލަރީއަށް ބަޖެޓްގަ  

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފަ އިން ގްރާންޓުން  1ހަރުކުރުމަށް 

ވަރަށް ްޕލޭންޑް ބަޖެޓެއް މީގެ ތެރެއިން ނެގިފަ އޮތުމަކީ ޕަސެންޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ޚަރަދުކޮށް ބަކީ އެބައިން މިކަންކަމަށް މެނޭޖްކުރެވިގެން    63

އަޅުގަނޑުމެން އަދި  ހިމެނިފައިވާކަންކަން.  މަސައްކަތުން  ބުރަ  ވަރަށް  މޭޔަރގެ  މެންބަރުންނާއި،  ސްޓާފުންނާއި،  އިދާރީ  ނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަޅުގަނޑު ހިތާމަ ކުރަން. ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއިއެކު ހިމެނިފައި ނުވާތީ    ބަޖެޓްތެރޭގަ ހިމަނަން ބޭނުންވާ މުހިންމު ގިނަކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގޮތެއް  އަދަދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް މިއަށް ވުރެ ބޮޑުކުރެވޭނެ   އޮތްތޯ އަދި އެއާއިއެކު ކައުންސިލްއަށް މިހާރު ސަރުކާރުންދޭ  ދޭ ގްރާންޓްގެ 

އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ އަންދާސީ ބަޖެޓަށް ހިމެނިފަ މިއިން   ބެލުމަކީވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ ދެކެން. އަދި ހަމަ  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގަ ކަންކަން   2024މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް، މީތި ދެގުނަ ކޮށްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   4.3

    ޝުކުރިއްޔާ.  އަދި އެގޮތަށް ްޕލޭން ކުރެވިގެން ދާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން.  ހިމަނަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އުނދަގޫވާނެ، 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ  

ބައިތައް ކައުންސިލް މެންބަރު ޑޭވިޑް ފާހަގަކުރައްވައިފި. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޖެޓްގަ ހިމެނިގެންވާ  .  މޭޔަރޝުކުރިއްޔާ  

ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެނަށް ހިންގުނު  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގަ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  ބޮޑެތި 

ބޮޑުވުމެއް ްޕރޮޖެޓްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ  ބަލާއިރުގަ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ގެ ގޮތުގަ 

 އެކަމަށް ޑިސްކަސް ފުރަތަމަކޮޅުގަ އަގުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. ބަޖެޓް އެކުލަވާލި އިރުގަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން

ދި މީގަ ގިނަ އެކްޓިވިޓީތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރު ތެރޭގަ ފަށާފަ، އަދި އެއްކޮށް ނިންމާނުލެވުނު ކަމުގަވިސް ފެށިގެންދާނެ ކޮށްފައިވާނީ. އަ

ވެގެން ށް އަމާޒުއެކްޓިވިޓީތައް. ޑޭވިޑްވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެއްކަމަކަ

ދޮގަކަށް ނުވާ.   ދިޔަ އެއްކަމަށް ވިސްނައިފިކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ދެރަވީމަ، އެކަމުގެ ގޮތުން އައިސްފައި ހުރި ޝަކުވާ ތަކޭ ބުނުމުން 

މިހެން ހުރިކަންކަން ރު ކުރުމާއި  އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަގު ހެދުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަކަމުގަ ވީނަމަވެސް، ވެލި މަގުތައް އެއްވަ

ވަސީލަތްތަރަނގަޅުކުރުމަށް   ހުރި  ލިބިފަ  ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުރެވި  ގިނަކަންކަން  ޖެހޭވަރަށް  ހިތްހަމަ  ރައްޔިތުން  ބަލާއިރުގަ  ކަށް 

ކަށް ވަރަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން ކުރިޔަށް  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ މިއާއި އެކު މި އަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނު އިރުގަ މަގުތަ 

ހެދޭ ތަންތަނުގެ ޑްރެއިނޭޖް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި   ފެން  މަގުތައް  ގޮސްފައި މިވަނީ. އެގޮތުން މަގުގެ އެކިއެކި ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމަށާއި، 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

10ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

ވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮސްލަން. ދެން މީގެ އިތުރުން މިކަހަލަ ކަންކަން މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ    3އަލިކުރުމާއި މިކަންކަމަށް ބަލާފަ ގާތްގަނޑަކަށް  

ަޕލް އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން ދަތިވަނީ ބައެއް ކަހަލަ މެށިނަރީޒް އާއި އާލާތްތައް މަދުވެގެން. މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މުނިސި

ގަ ޖަހާފަވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާއި އެކު ބައެއްކަހަލަ މަގުތަކުގަ ކުރަން ތަންފީޒްކުރުމަށް، އަޅުގަނޑުމެން މެޝިނަރީޒް ބަޖެޓް

ޖެހޭ ކަންކަން ވީމަ، މުނިސިަޕލް މަސައްކަތްތައް   ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ހަމަ އެކަނި މެޝިނަރީޒްގެ އިތުރުން މީހުން ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރަން 

ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާފަވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ އަޅުގަނޑު   1.6ޑުމެން  ކުރުމަށް ބައެއް މީހުން އަޅޫގަނ މިލިއަން 

މި އެކްޓިވިޓީ  ބުނާނީ މި އަހަރު މި ހެދިފަ އިން ބަޖެޓަކީ ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށައެޅީފަ ހުރި ޝަކުވާތަކާއި އަލޫގަނޑުމެންގެ  

   އާޔަތްކޮށް ހެދިފަވާ ވަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއް ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާްޕލޭންއަށް ރި

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު. ދެން އަޅުގަނޑު ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން.  

ނޑު ފުރުސަތު އާދެ ބަހުސްގެ ދެވަނަ ފުރުސަތުގަ ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ މިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު އެކަނި. އެހެން ކަމުން އަޅުގަ

   އަރުވަން.

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށީ 

މޭޔަރ ކުރައްވަ .ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަ  ވާހަކަފުޅުގައިވެސް  ދާޢޫދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރ  އަޅުގަނޑުވެސް   ، ފިއި ކައުންސިލް  އެހެންނަމަވެސް 

މިލިއަން   46މިހާރު ހުރި ފައިސާ އެއީ  މުދަނީގެ ގޮތުގައި  މްފާހަގަކޮށްލާނަން. މިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ކުރެވިގެން ދިޔައިރުގަ ކައުންސިލްގެ އާ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން   ، ނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންދަމްދަނީ ލިބޭ ވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން އާރުފިޔާ. މިއީ އާމް

ކުރެވެންމްކުރެވެންހުރި ކަންކަން ބަލާ، އާ ފާހަގަކޮށްލަން. މިއަހަރު    ދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅުގަނޑު  ޖެހޭކަމުގައިވެސް 

ފައިސާ ޖަނަރޭޓް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން   ނެކުރާ  ހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި ފައިސާ ބަޖެޓްކުރެވިގެން ދާއިރު އަންނަ އަ

ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ކުންފުނި މިއަހަރުގެ ތެރޭގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް

ދަނީ އިތުރު މް އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް އާ  .ންމެ މުހިއްމު އެއްކަންތައް ކަމުގަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންވުޖޫދަށް ގެނައުމަކީ މިގޮތުގެ މަތިން ކުރަން އެ

 . ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ  ކޮށްލަން.ކަމަށް ހޯދުމުގެ މުހިއްކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކަން އެކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދާ އިންވެސްޓަރުން 

 

 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

11ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނޑުވެސް ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު. ބަޖެޓްގެ ބަހުސްއަށް ހުޅުވާލެވުނު ދެފުރުސަތުވެސް މިހާރު ނިމިފަ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ އަޅުގަ

ކައުންސިލް ތަކުގެ    އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދެވުންކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު  ، ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ކުރިއިރު  2023ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ  

ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  މް ކުރާ ކަންކަމަށް ބަޖެޓް ގެންދިއުން އަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ނުވަތަ  ލާޒި  މައްޗަށް

ތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ބަޖެޓް ކުރެވުން. ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ރައްޔި

ދަނީ އިތުރު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މްއަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކައުންސިލްގެ އާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ، ވާއިރު  ންނޫނުމާލީ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފަ ގާ  ، ގޮތުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތައް. ހަގީގަތުގައިފެންނަ  

ގަނޫނުގެ ތެރޭގައި   އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން މުޅި ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ލިބިގެން ދެއެކޭ އަޅުގަނޑަމެންނަކަށް ނުދެންނެވޭނެ. އަދި އެޔާއެކު

ތައްވެސް ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ނުދާކަންވެސް އަޅުގަނޑު މްދަނީއް ކަހަލަ އާއެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބަ

މިހާރުވެސް ޔަގީނުންވެސް ކައުންސިލަށް  އޮތީ  ވަނަ އަހަރު ލަފާ ކުރާ އާންމުދަނީގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާފަ މި  2023ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި  

ތިންލައްކަ ސައްބީސްހާސް މިލިޔަން    ހަތަރު ރ )  4326772.04އަންމުދަނީ ލިބެމުންދާ ތަންތަނުގެ ތެރޭން ޖެނެރޭޓް ކުރާ އާންމުދަނީގެ ގޮތުގައި

އަލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޢުލާން ކުރެވިފަހުރި ބިންތަކުގެ   އެއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  (ރު ލާރިހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ހަތަ

ވަނަ އަހަރު ވެހިކަލްތަކުގެ ފީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ޖަމާވާގޮތަށް   2023ދަނީ ނުހިމަނާކަން. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު  މްބިމުކުށްޔަށް ލަފާކުރާ އާ

ދަނީ މްނީ ގޮތުގަ ހިމަނާފައެއް ނުވާނެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ލަފާ ކުރާ އާމްދަކުރާ އާމިއަހަރު ނިންމާފައިވާކަން އަދި އެދަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ 

ޔާ ކުރިއަށް  އްދަނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިއްޖެމް ވަނަ އަހަރު. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އާ  2023އިތުރުވާނެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް  

އްސަނދި ކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވިގެންދާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑު އޮތްތަނުގައި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާ މު

އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފަ ބަޖެޓްކޮށްފަ ހުރި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިންގުމުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ބަޖެޓް 

ވަނަ   2023ޖެހޭކަންވެސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށްލަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ    ށް ރާވާލާފައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވަރަށް ބޮޑަ  ތާވަލު 

  ސް ތަރުތީބުވެ އަހަރަކީ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ފާގަތި އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރާނީ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައްވެ

ކުރެ ބަޖެޓް  އަހާނީ  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  މިހާރު  ކުރިއަށްދާނެކަމަށް.  ހިންގުވެސް  ކައުންސިލްގެ  މިސްރާބަށް  ބޭނުންވާ  ވިފައި އަޅުގަނޑުމެން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށް.   2023މިވާގޮތަށް 

 

 

 

 



 

 

 އުމްރާގައި      ސަލާމުގައި 
 

 މުޙައްމަދު ދާއޫދު   هللا     އަޙްމަދު އަބްދު    ރިޟްވާން މުޙައްމަދު        އާމިނަުތ މަޖީދާ       ޢާޠިފާ ޢަލީ        އަލީ ޢަހްމަދު         މުޙައްމަދު ޢާޠިފް  
 

 

12ގެ   12ޞަފްޙާ:    

 

 ދެއްވިގޮތް މެންބަރުން ވޯޓް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 هللاއަބްދު އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންބަރު  ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށީ .1

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

   ދާއޫދު  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ .3

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

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން   ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2023  ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ،   މެންބަރުން   04

 ނިންމެވިއެވެ. 

   މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތީ  މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 
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 2023 ޖެނުއަރީ 10

 ޝަހީދާ ޖަޢުފަރު އޮފިސަރ  ކައުންސިލް   ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ: 


