
 

1ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

c  

 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  
   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 YM/2023/69ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   90ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު   ބުދަ  ވ   2023  ފެބުރުވަރ   15ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން    90  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.  ޖަލްސާކުރާގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ    07:13

 އެޖެންޑާ   ބައްދަލުވުމުގެ 
 

  .ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 89ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

  ބޯޑު ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރާއިރު ކެރޭނު އަދި  ބަންދުކުރާ މަގު ހެދުމާއި  ބޯޑުތައް ބޭނުންވާ ވަކިކުރުމަށް ސަރަހައްދު ބަނދަރުގައި އައު 3.2

 ރިވައިސްކުރުން.  ބަޖެޓް ްޕރޮޖްކްޓްގެ ހިންގޭ  ކުރުމަށް ސްކްޭޕ ންޑްލޭ  ބަނދަރު އައު ހެދުމާއި

 ކުރުން.   ރިވައިސް ބަޖެޓް ްޕރޮޖެކްޓްގެ  ހިންގޭ ކުރުމަށް ތުތައްމަރާމާ ބައެއް ހުރި ކުރަން މިސްކިތުގައި ރުދައުސްފި 3.3

 ރިވައިސްކުރުން.  ބަޖެޓް ްޕރޮޖެކްޓްގެ   ގެކުރުމު  މަރާމާތު  ކޯޓް ބެޑުމިންޓަން 2 ސެންޓަރުގެ ޔޫތު  ޅުދުއްފުށ ކު 3.4

 

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 

 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 06 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 01 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢާޠިފް ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .4

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



 

2ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .6

 މެންބަރުން   ނުވާ  ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 ) އާއިލ  ޒިންމާގައި (   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު  .1

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

މޭޔަރ    ޑެޕިއުޓ    ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     89ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ޢަލ  އަޙުމަދު. އަލްފާޟިލް  

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 89ކުޅުދުއްފުށި 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   90 ދައުރުގެ ވަނަ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ 

  ދަބު ،  2023ފެބްރުވަރ    15،މ ލާދ  ސަނަތުން  1444 ރަޖަބް  24  މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން މާލަމް،  ރ ތިގަސްސިޓ  ކައުންސިލްގެ  

. 06 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:28 ދުވަސް. ގަޑި

  ކުޅުދުއްފުށ  ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން.. އާއިލ  ޒިންމާގައިހުންނެވ  އާމިނަތު މަޖ ދާ ކައުންސިލް މެންބަރ 

  ބަނދަރުގައި އައު ، 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު ވަނަ 89 ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ ސިޓ 

  ބަނދަރު އައު ހެދުމާއި ބޯޑު  ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރާއިރު ކެރޭނު  އަދި  ބަންދުކުރާ  މަގު  ހެދުމާއި ބޯޑުތައް ބޭނުންވާ ވަކިކުރުމަށް   ސަރަހައްދު

 ބައެއް ހުރި  ކުރަން  މިސްކިތުގައި ފިރުދައުސް ، 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .ރިވައިސްކުރުން ބަޖެޓް ްޕރޮޖްކްޓްގެ  ހިންގޭ ކުރުމަށް   ސްކޭްޕ ލޭންޑް

  ކޯޓް   ބެޑުމިންޓަން 2 ސެންޓަރުގެ ޔޫތު  ޅުދުއްފުށ ކު، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  . ކުރުން  ރިވައިސް  ބަޖެޓް ްޕރޮޖެކްޓްގެ ހިންގޭ ކުރުމަށް  މަރާމާތުތައް

 ރިވައިސްކުރުން.  ބަޖެޓް  ްޕރޮޖެކްޓްގެ  ގެކުރުމު  މަރާމާތު

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 އުނިއިތުރެއް   އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް  މެންބަރަކު  އެއްވެސް.  ހުޅުވާލަން  ފުރުސަތު  އެކަމަށް  ، ބޭނުންވާނަމަ  ގެންނަން  އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް

 . އެދެން ވޯޓްދެއްވުން  ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ ގޮތަށް   ކުރެވިފައިވާ މިހާރު އެޖެންޑާ ނުވާތ   ހުށައަޅުއްވާފަ

 

 



 

3ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

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

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

 ދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅު .5

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    89ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   05

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާ  ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްއެޖެންޑާ 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ޔައުމިއްޔާ   ބައްދަލުވުމުގެ   ޢާންމު   ވަނަ   89  ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   •

  . ފާސްކުރުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ.   ހިއްސާ  މެންބަރުންނާއި  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ގެންނަން މި  އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް  ޔައުމިއްޔާއަށް 

އެއްވެސް މެންބަރަކު އުނި އިތުރެއް ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާތ  ޔައުމިއްޔާ މިހާރު    ޔައުމިއްޔާއަށްބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވާނަމަ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  

 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓަށް އަހާލަން.  
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 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

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

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

 ދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅު .5

 ފާސްވިކަމުގައި   ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ  އާންމު  ވަނަ  89  ދައުރުގެ  ހަތަރުވަނަ   ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ވޯޓުން  މެންބަރުންގެ  05

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު   

  ކެރޭނު   އަދި   ބަންދުކުރާ   މަގު   ހެދުމާއި   ބޯޑުތައް   ބޭނުންވާ   ވަކިކުރުމަށް   ސަރަހައްދު   ބަނދަރުގައި   އައު  •

  ޕްރޮޖްކްޓްގެ   ހިންގޭ   ކުރުމަށް   ސްކޭޕް   ލޭންޑް   ބަނދަރު   އައު   ހެދުމާއި  ބޯޑު   ބޭނުންކުރާ   ބޭނުންކުރާއިރު 

 . ރިވައިސްކުރުން   ބަޖެޓް 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް   130000އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން މި މަސައްކަތަށް ފާސްކޮއްފައިވާ ބަޖެޓަކ   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން   

ގަނޑުމެންނަށް މިވަނ  ފާހަގަވެފަ. ބޯޑްތައް އިތުރުވުމާއި ކުރަން އިތުރު މަސައްކަތް ހުރުމާއި އެކ  މި ބަޖެޓުން މި މަސައްކަތް ނުވާނެކަން އަޅު
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ރުފިޔާ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް   140،000އެހެންކަމުން  ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފަ މިބަނ   

 މިއެޖެންޑާގަ އެހެންކަމުން    ން  އެޖެންޑަ ކުރެވިފަ މިއޮތ .ބިޑްތައް އެވޯޑްކުރުމަށް ބަޖެޓް އިތުރުކުރަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. އެހެންވެގެ 

 ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙުމަދު 

އާދެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯކާސްޓްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އަގު މިހާރު ތަންކޮޅެއް އިތުރުވެފަ  .  މޭޔަރ  ޝުކުރިއްޔާ

 ޓަކައި އެވޯޑްކުރުމަށްވާތ  ރިޔާސަތުންވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތައް މަސައްކަތްތަކެއް އެޑްވުމާއި މަސައްކަތުގެ ސްކޯްޕ އިތުރުވުމާއި އެކ ގަ މިހާރު ބިޑް  

ކުރިއަށް    140،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިކަމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ފެންނާތ  އެގޮތަށް    140،000 ބޮޑުކޮށްގެން  ބަޖެޓް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް މި 

   މޭޔަރ. ޝުކުރިއްޔާގެންދިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން.  

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ބަނދަރުގަ އޮންނަ އުޅަނދުތަކަށް އަދި ބަނދަރުގަ އުޅޭ އާއްމުންނަށް ފައްސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ބަނދަރުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަށް .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

އް   އެތައް ބައެހުރި ގޮތާއި އޮޑިދޯނި ފަހަރު އަޅަންވ  ތަންތަން ފާހަގަވާނެ ގޮތަށް ބޯޑް ހެދުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް. އެއ  ރަށުން ބޭރުން

ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ އަރާ ބަނދަރެއްގަ އޮޑިއަޅަން ވ ތަން އަދި އޮޑި އަޅާފަ ބޭއްވޭނ  މިވަނި ގޮތަކަށްކަން ނޭގޭނަމަ އެރަށަކަށް އެވަންނަ އުޅަނދަކަށް  

ކޮން  ބޯޑުތަކަކ   މި  ޖެހުނަސް  އިތުރުކުރަން  ބަޖެޓް  ފާހަގަކޮއްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވާން.  ހަރަކާތްތެރި  ތެރޭގަ  ބުޑްތަކަކާއިއެކު ބަނދަރު  ކުރ ޓް 

 ގަ ހަރުކުރެވޭ ްޕލާސްޓިކް ބޯޑްތަކެއް. މި ގަލްގަނައިޒް ރަނގަޅު ކޮލިޓ އެއްގެ ހޯދުމުގެ އަގަކ  އެހާ ކުޑަ އަގެއް ނޫން. އެހެންކަމުންގަލްގަނައިޒް ހޮޅ  

ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން މި އަގަކ  މިކަމަށް މިހާރު ހުރި  މި ބަޖެޓް މިގޮތަށް ބޮޑުކުރަން ޖެހުމަކ  އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން އެހާ ހައިރާންވާ  

 ންނަވާލަން. ބޯޑްތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދެއްކަމަށް އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ހުށައެޅި އަދަދަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަ

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިހާ ހިސާބުން އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެކަކަށް ހުޅުވާލި ދެ ފުރުސަތުވެސް ނިމުނ . އެހެންކަމުން   ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދު.  ޝުކުރިއްޔާ

ހުށައަޅުއްވާފައިވާ   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓ   މިވަނ   ލިބިފަ  ގޮތަށް  އިތުރުކުރުމަށް    140،000ހުށައެޅުމެއް  ބަޖެޓް  ކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ރުފިޔާއަށް 

ޅުގަނޑު ދެން ހުށައަޅުއްވާފަވާ ހުށައެޅުން. އަދި މި ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދުވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އެހެންކަމުން އަ

ރުމަށް. މިގޮތަށް ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކު   140،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް    130،000ވޯޓަށް އަހާނ  މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް  

 ތާއ ދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.  

 

 



 

6ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

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

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

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

 އަދި   ބަންދުކުރާ   މަގު  ހެދުމާއި  ތައްބޯޑު  ބޭނުންވާ   ވަކިކުރުމަށް ސަރަހައްދު ގައިބަނދަރު   އައު   ދެއްވައިފައިވާތ ، ވޯޓު  ފެންނަކަމަށް   މެންބަރުން   05

 ރ 140,000  ، ރިވައިސްކޮށް  ބަޖެޓް   ްޕރޮޖްކްޓްގެ   ހިންގޭ  ކުރުމަށް   ސްކޭްޕ  ލޭންޑް  ބަނދަރު   އައު  ހެދުމާއި  ބޯޑު  ބޭނުންކުރާ   ބޭނުންކުރާއިރު   ކެރޭނު 

 .  ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި ގެ ބަޖެޓެއްރުފިޔާ( ސާޅ ސްހާސް އެއްލައްކަ)

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ރިވައިސް   ބަޖެޓް   ޕްރޮޖެކްޓްގެ   ހިންގޭ   ކުރުމަށް   ތުތައް މަރާމާ   ބައެއް   ހުރި   ކުރަން   މިސްކިތުގައި   ރުދައުސް ފި  •
 ކުރުން. 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ ހިމެނުމަށްފަހު ފާސްކޮއްފަވާނ ވެސް.   ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  1,000,000މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކޮއްފަވާނ   

މިވަނ . އެހެންކަމުން   ރުފިޔާ އިތުރަށް އަރާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ މިހާރު   140،000އިތުރަށް  އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތްތަކަށް  

ރުފިޔާ އިތުރަށް ނެގިދާނެ   140،000މި ބަޖެޓް އިތުރުކުރުމަށް މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މިވަނ . އެމަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އަދި  



 

7ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

ބަޖެޓް   ރުފިޔާ  1,000,000އަދި އިތުރަށް    ކޯޑެއްގެ ގޮތުގަ ފާހަގަ އެބަކުރެވޭ މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ކޯޑުން. އެކޯޑްގައި

 ގެ ބަހުސްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.   03ކުރެވިފަ އެބަހުރި މިހާރު.  މިހާ ހިސާބުން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

މަރާމާތަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންވަނ  ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮއްފަ. އެގޮތުން މޭޔަރ.    ޝުކުރިއްޔާ މިދިޔަ އަހަރުވެސް މިސްކިތްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ރުފިޔާ ހަރަދުކޮއްފަ. އަދި އޭގެ    193،500އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މިސްކިތްތަށް ފޮޅާ ސާފްކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އެބައިން  

މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިފަ. އެއ  މިސްކިތުގަ ތަޅުން އަޅާ، ނެވޮލޯން އަޅާ   1.57ހަޟާރަތު މިސްކިތުގެ މަރާމާތައްވެސް އެބައިން    އިތުރުން

ކުރުމަށް އިތުރު ބަޖެޓެއްވެސް ކަނޑައެޅިފަ. އޭގެ އިތުރުން ވަނ  މަރާމާތްތަށް  އެކި   އެކިއެމަސައްކަތައްކުރުމަށްޓަކައި. އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް 

ވަނަ އަހަރު    2022ރުފިޔާ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް އެބައިން އަޅުގަނޑުމެން  140،983މިސްކިތްތަށް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި މިވަނ   

މިސްކިތްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިލިއަނާއި ގާތް ކުރާ އަދަދެއް މިވަނ     2މިސްކިތްތަކަށް ހަރަދު ހަރަދުކޮއްފަ. ގާތްގަނޑަކަށް    1،915،555

ބަޖެޓެއް    ރުފިޔާގެ  1,000,000ހަރަދު ކުރެވިފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފިރުދައުސް މިސްކިތަށް މިހާރު ކުރެވިފައިން ބަޖެޓަށް،   

އެ ނުފެންނާތ ،  ކުރެވޭނެކަމަށް  ތެރެއިން  އެބަޖެޓުގެ  އެމަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވ ނަމަވެސް  ކަނޑައެޅިފަ   1,140,000ބަޖެޓަށް  ކުރިން 

ތ  ފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން. އަދި މިއާއިއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ރޯދަމަސް ވަރަށް ކައިރިވެފަ މިއޮ ރު

 އަނެއްކާވެސް  މިސްކިތްތަށް ސޯލާ ކޮއްގެން ހިންގުން. އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަވެސް ވައުދެއްގެ ގޮތުގަވޭ  

 މިސްކިތްތަށް ރޯދަމަހު އެއްކޮށް އޭ.ސ  ޖައްސައިގެން މިސްކިތުގަ ނަމާދުކުރެވޭގޮތް ހަދަން ޖެހޭއިރު މި ިބލަކ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިލިއްޔަތުކަމެއް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑު ިބލަކަށް ވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަން މި ސަރުކާރުން ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ސިޓ ތަކަށް އަހު

 ދ ގެން މިސްކިތްތަށް ސޯލާ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހ ތެރިވުމަށް. ދެއްވި ފުރުސަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

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

މިހާރު ތަކެތ ގެ އަގަށް މިއާއި ބަދަލާއި ޖ .އެސް.ޓ  އިތުރުވުމާއި މިކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން އެއްޗެހ ގެ އަގު އަދި ކަންތައްތަކުގެ  .  ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ

ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން   140،000ބޭނުންވާ  އަގު ދަނ  އިތުރުވަމުން. އެހެންވ މަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ  މި ްޕރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މި  

ށް މިޅިއަކު  ފާސްކޮށް މި ްޕރޮޖެކްޓް އަވަސް ކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް. އެގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދު ހުށައެޅުއްވި ގޮތަ

ބަޖެޓް   1،140،000 މި  އަދި  ތާއ ދުކުރަން.  އަޅުގަނޑުވެސް  ފާސްކުރަން  ބަޖެޓެއް  މިސްކިތްތަށް  ރުފިޔާގެ  ގޮތަށް  ވިދާއެޅުއްވި    މޭޔަރުވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ވުމަށް އޮތް ކޯޑުން ނެގުމަކ  އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އާބާތުރަ ފިލު  މަރާމާތުކުރުމާއި

 

 

 



 

8ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   އްކެވި ދެ   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

މޭޔަރ މިއެޖެންޑާގަ   .ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ތާއ ދުކުރަން.  އަޅުގނަޑު  ވާހަކައަށްވެސް  މެންބަރުންގެ  ދެ  ދެއްވި  ވާހަކަ  މިއެޖެންޑާއަށް  ކުރިން 

ވަކި ްޕރޮޖެކްޓެއް ގޮތަށް   ބޭނުންވަނ  އަޅުގަނޑުމެން ފިރުދައުސް މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމަށް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   1،000،000ފާހަގަކޮއްލަން 

ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް މިނަގަނ  މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިން   140،000އެބަޖެޓަށް    ކަނޑައަޅާފަ

ރުފިޔާ އެހެން   140،000ރުފިޔާއިން    1،000،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން. އެހެންވ މަ އެ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮއްފައިން    1،000،000

އެބަ މަދުވޭ. އެހެންވ މަ ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކ  މިސްކިތްތަކުގައި ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް މަރާމާތު ކުރަން ހުރިއިރުގަ  މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތަށް 

ންދިއުމަށް. އެއާއި އެކ ގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން މިހާރުވެސް އެބަ ހުރިކަން މިސްކިތްތަށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބޮޑެތި ްޕރޮޖެކްޓްތައް ގެ 

އިތުރަށްވުރެ މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓުރ ން މިހާރަށްވުރެއް އިތުރުރަށް ސަމާލުކަން ދ ގެން މިހާރަށްވުރެއް  

ތަކަށް އިސްކަމެއް ދެއްވަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުހަމަ  އިތުރަށް ބަޖެޓްގެ އެއ  ތެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިފަދަ ބޮޑެތި އާބާދ  

ގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑުބައެއް ހަމަ ްޕރޮޖެކްޓުތަކަށާއި ރިކަރަންޓް ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުންވޭ. މިގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށްދާކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެނަށް ބަޖެޓް ފޯވާރޑް ކޮއްގެން އިތުރަށް ނެރެވޭނެ އެއްޗެއް ވަރަށް މަދުވާނެ.  ހަރަދަށް ބޭނުންކުރަން އޮތްއިރުގަ ދެން އަންނަ އަހަރަށް އަޅުގަ

ރޮޖެކްޓްތަށް  އެހެންވ މަ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މިގޮތަށް އެކިއެކި ކޯޑްތަކުން ފައިސާ މޫވްކޮއްގެން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ްޕ

 މިހާރުން ފަށައިގެންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މިކަންކަމާއި ގުޅޭ މިނިސްޓުރ ތަކުން އެބޭނުންވާ ބަޖެޓް  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކ  ދަތިކަމަށް ވާނެތ 

 . ވެސް ފާހަގަކޮއްލަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރހޯދަން އަދި އެ އެއްބާރުލުން މައިސަރުކާރުން މިފަދަ ސިޓ ތަކަށް ދެއްވުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަން 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފައިސާ އިން   ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ. އާދެ ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރުގެ ވާހަކަ ފުޅުގަވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަހަރު އަދި   ޝުކުރިއްޔާ

ދަތިކަން ދިމާ  ބަޖެޓުގެ  ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރަށް  އަންނަ  ކަމުގައި ވިޔަސް  ކުރެވުން  ވަނަ އަހަރު    2022ވާނެ.  ކޯޑުން ނަގައިގެން 

ރުފިޔާ.   3،000،000އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ން މިސްކިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ އަށް ކަނޑައަޅާފައިން ބަޖެޓަކ   

ގާތްގަނޑަކަށް   ފާހަގަކުރައްވައިފި  ވާހަކަގަ  ދައޫދުގެ  މުހައްމަދު  މެންބަރ  މިސްކިތްތަކަށް ރުފިޔާ    2،000،000ކައިންސިލް  އަޅުގަނޑުމެން 

މިލިއަން ރިފިޔާގެ ހަރަދެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއިރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ގަ އެދިގެން   1.5ހަމަ އެއާއިއެކު ހުކުރު މިސްކިތަށް    ހަރަދުވެފައިވާކަން.

ދިވެހި ރާއްޖޭގަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ އެއް   ހަގަކޮއްލަން.ރުފިޔާ ކަންވެސް ހިތާމައާއިއެކު ފާ 300،000އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވަނ  އެންމެ  

ރުން މިސްކިތްތަކުގެ އޮވެ މިސްކިތްތަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު އެކަށ ގެންވާ އަޅާލުމެއް ނުވަތަ އެއްބާރުލުމެއް ސަރުކާ 

ގަކޮއްލަން. މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް އަހާނ  ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު  ކަންތައްތަކުގަ ނުދޭކަން އަޅުގަނޑުހަމަ މިއެޖެންޑާގަ ފާހަ

އްދ ފަވަނ  ށައަޅުއްވާފައިވާ ހުށައެޅުން އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ ވެސް މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކޮށް ހުށައެޅުން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮދައޫދު ހު 

ކޮށް. ހަމައެއާއިއެކު ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރވެސް މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކޮއްފައިވުމާއިއެކު އިތުރު ހުށައެޅުމެއްވެސް ނެތުމާއިއެކު ބަޖެޓް ނަގާނެ ކޯޑާއި އެއް

ނަގާފަ ފިރުދައުސް މިސްކިތް މަރާމާތު   226002ރުފިޔާ އެއ  ޖ .އެލް.ކޯޑް    140،000މިސްޖިތްތަށް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލިވުމުގެ ކޯޑުން  



 

9ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މި މަސައްކަތަށް   1،140،000ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް މުޅި ޖުމްލަ    1،000.000އަޅުގަނޑުމެން ކޮއްފައިވާ    ކުރުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން.   ފާސްކުރުމަށް. މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

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

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

 ދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅު .5

 ރ 1,000,000  ފާސްކޮށްފައިވާ   ްޕރޮޖެކްޓަށް  ހިންގޭ   ކުރުމަށް  މަރާމާތުތައް  ބައެއް  ހުރި   ކުރަން   މިސްކިތުގައި  ފިރުދައުސް   ވޯޓުން  މެންބަރުންގެ   05

 ރުފިޔާ(    ސާޅ ސްހާސް   ލައްކަ   އެއް)  ރ 140,000  ކޯޑުން   ފިލުވުމުގެ   އާބާތުރަ  މަރާމާތުކޮށް  މިސްކިތް   ސްކޮށްރިވައި   ވަޖެޓް   ރުފިޔާ(  މިލިއަން  އެއް)

  ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމުގައި  ގޮތުގައި  ބަޖެޓެއްގެ  ރުފިޔާ(  ހާސް  ސާޅ ސް  ލައްކަ  އެއް  މިލިއަން  އެއް)  ރ 1,140,000  އިތުރުކޮށް  ބަޖެޓަށް

 . ނިންމެވިއެވެ

 04އެޖެންޑާ ނަންބަރު   

  ބަޖެޓް   ޕްރޮޖެކްޓްގެ   ކުރުމުގެ   މަރާމާތު   ކޯޓް   ބެޑުމިންޓަން   2  ސެންޓަރުގެ   ޔޫތު   ކުޅުދުއްފުށ   •
 ރިވައިސްކުރުން 

 



 

10ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ފަދައިން    މެންބަރުންނަށްވެސް ދެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ގާއިމްވެފައިވާ  ސެންޓަރުގަ  ކޮމިއުނިޓ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ވެއްޖެ  ޒަމާންތަކެއް 

މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމުގެ  ބެޑުމިންޓަން ކޯޓްގެ ފްލޯރިން ހަލާކުވެފައިވާތާ. އެހެންނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ޔޫތް މިނިސްޓުރ ގަ އެދުމުންވެސް 

ފަހި ނުވެފަ. އެހެންކަމާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށ ގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންވެސް ވަކިން   މަގު މިވަނ  މިއަދާއި ހިސާބައްވެސް

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ ހާއްސަކޮށް ހިއްސާވާ ކުޅިވަރެއް ބެޑްމިންޓަނަކ . ދެ ޖިންސު ހަމަހަމަކޮށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުޅެވޭ އެއް ކުޅިވަރަކ  ބެޑްމިންޓަން.  

 500،000މިންޓަން ކޯޓްވާއިރު އެ ދެ ކޯޓް އެކަށ ގެންވާ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މިއަހަރަށް  ދެ ބެޑް

 މި މަސައްކަތް ންރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފަވާނެ މި ދެ ކޯޓްގެ މެޓް ބަދަލުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއްލަ

އޭރު   ހިމެނިގެންދާކަން.  ބަދަލުކުރުންވެސް  ޕޯސްޓްތައް  ބެޑްމިންޓަން  ބަދަލުކުރުމާއި  ކުލަ  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން   500،000ކުރުމުގެ  ރުފިޔާ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް   285,000  ރުފިޔާގެ އިތުރުން    500،000އެ  އަންދާޒާކުރިކަމުގައި ވ ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ މިވަނ   

 ާޕކްތަކާއި ކުރެވޭ  އަދި މި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާކަން. ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ހުރި މިއަހަރުގަ ބަޖެޓް އިތުރަށް ނެގިދާނެ ކޯޑެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ 

ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ނުވަތަ އާއްމުން ބޭނުންކުރަން އާއްމު ކޯޑް، އެއ  އާއްމު އިޖްތިމާއ     ޤ ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް އިން ތަރައް  މައިޒާންތައް

މިއެޖެންޑާގަ އެހެންކަމުން  އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދުތަކަށް ކޮއްފައިން ބަޖެޓް. އެހެންކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭ ދެ ކަންތައްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން.  

 ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. 

 ފުރުސަތު   ފުރަތަމަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ދާއޫދު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

ކުޅޭ އާދެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކ  ބެޑްމިންޓަން އާބާދ  ވަރަށް ބޮޑު ރަށެއް. އަދި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތަށްވެސް ވަރަށް ގިނައިން    މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

. ހަގަކޮއްލަންރަށެއް. އަދި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށް ހެދިފަ އޮތް މާއައުލަކ  އެކަށ ގެންވާ މާހައުލެއް ނޫންކަންވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުސަތުގަ ފާ

އްޤ  ކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އޮތ  މިސްކިތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ގޮތަށް، އެކަހަލަ ވާހަކައެއް. މިގޮތައް ކުޅުދުއްފުށ ގަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ތަރަ

ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންވާނ  ޖިމް ކައުންސިލުން މިދިޔަވާނ  ވަރަށް ބޮޑެތި ބަޖެޓްތަކެއް، ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮއްފަ. އެގޮތުން ހަމަ ޖިމަށް ބޮޑު ހަރަދެއް 

އަދި އެއާއި   ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދާފަ. އަދި އެއާއިއެކު މިހާރު އެދަނ  ހަމަ އެރ ނާގަ ކައުންސިލުން ހަރަދުކޮއްގެން ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް 

ސިޔުމަށް. ތައްޔާރުވަމުން އެދަނ  އެރ ނާގަ ރޮސްޓުރަމެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކޮށް އެމަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންއެއްކޮށް  

މުން. ހަމަ އެކަނި ހަމަ އެއާއި އެއްކޮށް ސްޓޭޑިއަމް އައުޓް ޑޯ ޖިމްގެ ކެނޮޕ  މަސައްކަތްވެސް އެދެނ  ހަމަ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުތަކެއް ކުރަ

ތެރޭގައި   މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރަމުންދާ  ސިޓ ގައި  ކުޅުދުއްފުސ   މިނިސްޓްރ ން  ދަނޑުގަ  ޔޫތް  ޒިގްޒެގް  އެއްވެސް   04ކުޅުދުއްފުށ   އަހަރުގަ 

 ން އެ މުއްދަތައް ބަލާފަމަސައްކަތެއް އަދި ކުރިއަކަށް ނުދޭ. މާފް ކުރައްވާތ  އަޅުގަނޑު މިބުނ  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާވާހަކަ އެއް ނޫ

ބޯޑަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާ ވާހަކަ މި ފާހަގަކޮއްލ . ހަމަ އާއިއެކު  

ނޑު އިއްޔެގަ ޔޫތް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފްގެ ޕޯސްޓެއް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ހިއްހަމަޖެހޭ ސްޕ ޑްގަ ކުރިއަށްދާކަންވެސް ފާހަގަކޮއްލަން. އަދި އަޅުގަ

ލު ދައްކަވާފަ ފެނުން ހުރިހާ ކުޅިވަރު ވަސ ލަތްތަށް ގާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓާނ  ޔޫތް މިނިސްޓުރ ންކަން ގަބޫލު ކުރުމަކ  ގޯހެއް ކަމަށް. އެގޮތުން މިސާ
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މަށާއި ބ.ގޮއިދޫ ސްކޭޓް ާޕކަކ ވެސް ޔޫތް މިނިސްޓްރ ގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް އޮތ  ބ.ގޮއިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑަކ  ޔޫތް މިނިސްޓުރ ގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ނޫން ކަ

އެބަ ކުރަން ވަސ ލަތްތަށް ގާއިމް ކުރުމަށާއި ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ނޫންކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  

އި އެކު ފާހަގަކޮއްލަން އިތުރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއްވެސް  މިރަށަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. އޭގެ އެބަ ހަރަދު ކުރަން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމައާ

ފާހަގަކޮއްލަން   އަޅުގަނޑުހަމަ  ޔައުމިއްޔާކޮއްލަން  އިތުރުން އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ނޭގޭކަން.  ހިސާބެއް  އަންނާނެ  ހަމަ  ޓުރެކްވެސް  ސިސްޓަޓިކް 

ޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭގޭ. ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނު ޓެނިސް ކޯޓުވެސް ވ  ހިސާބެއް ނޭގޭ. ސްޯޕޓުސް ކޮންްޕލެކުސް ވ  ހިސާބެއްވެސް އަ

ހާސް   13ޔޫތް މިނިސްޓުރ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދެން. ޔޫތް މިނިސްޓުރ ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  

ބަޖެޓަށް އާބާދ އަށް އެންމެ އެދެވޭ އެއްބާރު ކުރުމަށް ހުށައެޅިފަ އޮތް  މަރާމާތު  ލުން ނުދޭކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮއްލަން. މި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް 

 . މޭޔަރޝުކުރިއްޔާ  އިތުރުމެންބަރުން ބަހުސް ކުރައްވާނެކަމަށް ބަލާފަ އެ ފުރުސަތު ދޫކޮއްލަން.

  ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ދަޢޫދު އެކަނި. ދެވަނަ ފުރުސަ މެންބަރ މުޙައްމަދު  ކައުންސިލް  ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނ   ތަކަށް އާދެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގަ 

އެޖެންޑާއަކ    މިއަދުގެ  ފާހަގަކޮއްލަން  އަޅުގަނޑު   ބަޖެޓް   ގެްޕރޮޖެކްޓް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  ކޯޓް  ބެޑުމިންޓަން  2  ސެންޓަރުގެ  ޔޫތުހުޅުވާލާއިރު 

 ކަން. އެހެންކަމުން މެންބަރުންގެ ބަހުސްގަ ބޮޑަށް މި ބަޖެޓަށް ހިޔާލު ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ރިވައިސްކުރުން

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަޙްމަދު   ޢަލ    އަލްފާޟިލް   މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓ    ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

ވަރަށް ގިނަ ހަރަދުތަކެއް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށްވެސް ގެ ވާހަކައިގަވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި  މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު   ކައުންސިލް  މޭޔަރ.  ޝުކުރިއްޔާ

ރިޔާޔަ އެޖެންޑާއަށް  މިއަދުގެ  ފާހަގަކޮއްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ހަމައެއާއިއެކ ގަ  ދެން  ވާކަން.  ކުރެވިފަ  އަހަރު  މިދިޔަ  ކޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްފަ ތް 

 މަސައްކަތްތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފެންނަނ  މިދިޔަ އަހަރުވެސް އަދި މިއަހަރުވެސް ވަކި ދާއިރާއެއް ތަފާތު ނުކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށްވެސްހަމަ ކުރަން

އެޖެންޑާގަވެސް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތައް، ކުރެވެމުން އަންނަތަން. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑު ކުރ ގެ  ހުރުމާއި އެކ ގަ އެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަޖެޓްކޮށް  

ރިއަށް އޮތްތަނުގަ  މިއަހަރު އަދި މިހެން ކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތްތަނަށް މައި ސަރުކާރުގެ އެހ ތެރިކަމާއި ނުލާ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކު

ރުފިޔާ، މޭޔަރުވެސް   285,000ށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ބޭނުންވާ  ނުފެންނާނެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން. ދެން ބެޑްމިންޓަން ކޯޓަ

ގޮތަށް   ގެންދިޔުމަށް   ކޯޑުން   ކުރުމުގެ   ތަރައްގ   މައިޒާންތައް  ާޕކްތަކާއިފާހަގަކުރެއްވި  ކުރިއަށް  ނަގާ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮއްގެން 

މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިރަށަށް ބެޑްމިންޓަން އަކ   އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަން. އެއާއިއެކ ގަ ހަމަ ފާހަގަކޮއްލާނަން  

ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވިފަ، ވ ތަނެއް ނޭގި ގެއްލިފަ އޮތްކަންވެސް ފާހަގަކޮއްލަން.   04ވަރަށް މުހިންމު ކުޅިވަރެއްކަން. މ ގެ ކުރިންވެސް  

އިތުރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޓާއި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އައި.ޕ  ފްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއާއި އެކ ގަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ހަމަ ޕ އެސް.

ްޕލޭ މިހާޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކުރޅިވަރުތައް މިރަށަށް  ފާހަގަކުރެވިފަ ވާނ  އިތުރު  ތާރަފްވެފަ ނެތް ކުޅިވަރުތައް ތާރަފްކުރުމަށް. ސްކޭޓް ރު  ންގަވެސް 

ކުގަ ޕ  ްޕރޮކްޓްތަކުރުމާއި ޓެނިސް ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ތާރަފްވެގެން ދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގަ ޕ .އެސް.އައި.

 ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ހިމެނުމަކ ވެސްހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމެއް. އެހެންވ މަ މިކަންކަން ފާހަގަކޮއްލަން.  
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 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި  هللاއަބްދު   އަޙްމަދު    އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

ކޮއްގެން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ ގަ ގާއިމް ކުރެވުނު ކުޅިވަރު ވަސ ލަތެއްގެ ވާހަކަ  މޭޔަރ. ސަރުކާރުގެ ޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެ ތެރެއިން ބޮޑު ހަރަދެ   ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާއްސަކޮށް ޔޫތް މިނިސްޓުރ ން މިގޮތަށް ހިންގޭ ްޕރޮޖެކްޓްތައް   .އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނ . ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ހިމެނޭ ހިމާރާތް

ބޮޑު ހަރަދެއް   އަދި މި ސަރުކާރުން ހިންގު ްޕރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކައެއްވެސް ނޫން މިދައްކަނ  ކ ، ކުރ ގެ ސަރުކާރުން ހިންގުނު ްޕރޮޖެކްޓެއް. މިގޮތައް

 ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ޖެހޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރާވަން އެބަޖެހޭ.   އަވަހަށް މަރާމާތުކުރަން ނުގެން ގާއިމް ކުރެވުނު ވަސ ލަތް މިހާށް ކޮ

އެވަސ ލަތަށް މަރާމާތް ކުރެވުނު ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި. ކައިރ ގަ ލެވެލް   މިހާރަށް މިއަދާއި ހަމައަށް މިހާރު މިއޮތ  މަރާމާތައް ޖެހިފަ.

ބޮޑު   ގޮތެއް ހެދިފަ އޮއްވަ އެއަށްވުރެން އަޑ ގަ ބިންގަރާހެއް ހެދިފައޮތް އިމާރާތެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނ . މ ގެ ސަބަބުން މެޓްގަ އެންމެއެނގޭނެ  

ރި ކޮޅުން އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަށް މި ލިބޭ މަދު ލާ މައްސަލައެއް ދިމާވ . އެހެންކަމުން މިގޮތަށް ހުރި ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް  

، މި ގާއިމް ކުރެވުނު ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނ . މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޖެހެނ  ބަޖެޓް އިތުރުކޮއްގެން

ނަކަށް ނާދޭ. ކުޅިވަރު ވަސ ލަތަކައިގެން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅޭތަން. މިގޮތުން މި ކުރެވޭ މަރާމާތުންވެސް މުޅި އިމާރާތައް ހައްލު އަޅުގަނޑުމެން

ން އެ ދެއްވި ބިލިޔާޑް ބޯޑް ގެންގޮސް އެތާ  މިހާރުވެސް ފެން ފައިބާ ބައެއް ތަންތަން އެބަހުރި. އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔޫތް މިނިސްޓުރ  

އިމާރާތެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނ . މިހެން މި ބަހައްޓާލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް، ހިޔާވާނެ ތަންކޮޅެއް. އެހެންވ މަ މިގޮތަށް ހުރި  

ލާމަރުކަޒ  ގާނޫނެއް އައިސްގެން އެގާނޫނުގެ ތެރެއިން ސިޓ  މޭރުމުން ޔޫތް މިނިސްޓުރ ގެ ހުރިހާ ްޕރޮޖެކްޓެއް އެދަނ  ކުރިއަށް. އަޅުގަނޑުމެން  

މިލިއަނާއި ގާތްކުރާ ްޕރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކައެއްވެސް ނޫން   15މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ްޕރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން.    15ކައުންސިލްތަކަށް އެބަލިބޭ  

އިއު  މި  މިނިސްޓުރ ން  ޔޫތް  އާއްމުކޮށް  ދައްކަނ .  މި  ނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  ހަވާލު  ކައުންސިލްތަކާއި  އާއްމުކޮށް  ްޕރޮޖެކްޓްތަކަކ   ކުރާ  ލާން 

ނޫން އަސްލުގަ   ހިފަހައްޓާއިގެން ބޭނުންވާ ކޮންޓުރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކޮއްގެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަމުން އެދަނ . މިގޮތަކަށް

ހިންގަމުންދާހާ ހިދަކު ކައުންސިލްތައް އުޅެން ޖެހޭނ  އެްޕރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާފަ އޮތ މަ ޖެކްޓުތައް  ްޕރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ޖެހޭނ ކ . މިގޮތައް ްޕރޮ

އެތަނަށް ކުރަން ޖެހޭނ . އެހެންވ މަ ޔޫތް މިނިސްޓުރ ން މި   ޖެހޭނ . އެތައް ބައިވަރު ހަރަދެއް  ކަންކަން މަރާމާތު ކޮއްލަކޮއްލަ މިހެން ތިބެން 

ކޮންމެ  ކުރައްވާގޮތް އަޅުގަނޑުހަމަ   ގޮތެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކުޅިވަރު  މި ފުރުސަތުގަ ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ކޮންމެ  ލިބިފަހުރި  ސިފައެއްގަ 

ންވ މަ މި ބަޖެޓް  ވަސ ލާތެއް މަރާމާތުކޮއްގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމުގަ ދެކެން އެހެ

 ރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއ ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ މޭޔަރ. ފާސްކު

  ދެއްކެވި   މުޙައްމަދު   ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާހަކަފުޅު 

 އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު ދޫކޮއްލަން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މެންބަރުން ކައުންސިލް މެންބަރ ރިޟްވާން. އާދެ ބަހުސްގެ ދެ ފުރުސަތުވެސް މިހާރު ނިމިފަވާއިރު  ޝުކުރިއްޔާ

  ޖެޓްއަލ  އަޙުމަދު ބަހިއްސާ ކުރެއްވައިފި. ހަމަ އެއާއިއެކު މަސައްކަތުގެ މުހިންމުކަންވެސް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވައިފި. އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  



 

13ގެ   14ޞަފްޙާ:    

 

ހުށައަ ޖ އެލްކޯޑް  އިތުރުކުރުމަށް  ކުރުމުގެ  މަރާމާތު  ކުރުމާއި  ތަރައްޤ   މައިޒާންތައް  ާޕކްތަކާއި  އެބައޮތް،  ހުށައެޅުމެއް  އަށް    422999ޅުއްވާ 

ބަޖެޓްކޮއްފައިން   ތެރެއިން    700,000އަޅުގަނޑުމެން  ނެގުމަށްފަހު    285,000ރުފިޔާގެ  ބެޑްމިންރުފިޔާ  މިއަހަރު  ކޯޓުގެ އަޅުގަނޑުމެން  ޓަން 

ތާއ ދުކުރައްވާ   785,000ރުފިޔާގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް    500،000މަރާމާތައް ބަޖެޓްކުރި   ހުށައެޅުމަށް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް. މި 

 . އެދެން ދެއްވުން   ވޯޓްމެންބަރުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 06 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 05 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 05 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: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު   .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

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

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

 ދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅު .5

)    ރ 500,000.00  ފާސްކުރެވިފައިވާ   ކުރުމަށް   މަރާމާތު  ބެޑްމިންޓަންކޯޓް   ދެ   ސެންޓަރގެ  ޔޫތް  ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   މެންބަރުން   05

  )  ފިޔާ ރު(  ފަސްހާސް  އައްޑިހަ  ދެލައްކަ)  ރ285,000  ކޯޑުން  ކުރުމުގެ  ތަރައްގ   މައިޒާންތައް  ާޕކްތަކާއި  ރިވައިސްކޮށް   ރުފިޔާފަސްލައްކަ 

ތެރެއަށް   ރުފިޔާގެ (  ފަސްހާސް   އައްޑިހަ  ހަތްލައްކަ)   ރ785,000  ކޮށް، ޖުމްލައިތުރު  ނެގުމަށްފަހު ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަޖެޓް 

 . ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން  މުގައިފާސްވިކަ އްބަޖެޓެ

 މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ . ކަށް ވާހަކަދެއްވިފައިވާތ  އައިޓަމަފަ ހުރި ހުރިހާ އެޖެންޑާ ކުރެވިށް މިއަދަ މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 



 

14ގެ   14ޞަފްޙާ:    
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