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 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މެމްބަރުންގެ  ސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާަގއި ބައިވެިރވިގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ފާ 1އައިޓަމް ނަމްބަރ އެޖެންޑާ
 ފާސްކުރެވުނެެވ. ޖެންޑާ އެއިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ 
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 2ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ   

 ެގައި ނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަ 26ޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ. ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔ26ަގައި ވަނީ  2ޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ އ
      ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. ކުރުމަށްފަހުލާޙް އިސްބައެއް އިމްލާ ކުށް ހުރުމާއިއެކު އެކަން 

 

  3ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ 
 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.       
އްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޝްވަރާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެާޓއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތަ       

ތުން މެމްބަރުންނަށް އިއްަވވާ ނުގައިވާ އުޫޞލުތައް ިރޔާސަބެހޭގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިެބހޭ ޤާނޫ
ންނަށް އިއްވަވާދެއްވުމަށްފަހު ހުޅުވާލެވުނު މަޝްވަރާގައި މެމްބަރުން ވަނީ ތަފާތު ދެއްވުމެވެ. ޤާނޫނުގައިވާ އުޞޫލުތައް މެމްބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ ނ ގައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، 101ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.  މީގެތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ 
ގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ފޮުނވަންޖެހޭތީ ރަށު ކައުންސިލްތަުކްނ ޓްމަހުއޮގަސް 2011މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުމަށާިއ،  ގ2011ެޖުލައި  20ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
ރިން ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ގެ ކ2011ުއޮގަސްޓް  15އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި، މަސައްކަތު ތާވަލް 

ފޮނުވުމަށް މެްމބަރުންގެ ިނންެމވިއެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްަދލުކޮށް ފައިސާއާއިބެހޭ މުވައްޒަފުންނާިއ އިދާރީ 

 އެވެ.ނޭ ގޮތެއް ރޭވުމަށް ނިންެމވިގެންދާ
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް އަވަސް މުއްދަތެއްގަިއ ނިންމައި އަތޮޅު ކައުންސިލަްށ ފޮނުވުމަށް ރަށު ކައުންސިްލަތކަށް       

ކުން ބަޖެޓް ލިބިގެން ނޫނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ރަށުކައުންސިލްތަބަޖެޓަކަށްވިއަސް  2މިއީ ވަކި އެންގުމަށް ނިންމެވީ 
 ކަމަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަސޭހަ ނުވާނެތީ

އި، ބަެޖްޓގައި ބޮޑަށް މިކަމަްށ ަމސައްކަތްކޮށްގެންކަމަށާ މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ނިންޭމނީ ވަރަށް      
އިޓަމްތަކަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާއާއި މަޝްަވރާގެމަތީން ބަޖެޓާިއބެހޭ މުވައްަޒފުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުަގއި ހިމަނާ އަ

އަދި އެވެ. ހުށަހެޅުއްވިކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒު  ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓެއްކަމަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް
މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާއާއި މެމްބަރުންވެސް ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ.  މިކަމަށް ހުރިހާ

  މެމްބަރުން އެއްބަސްވެލެއްވިއެވެ. ވެސްގެ މަތިންކަމަށްމަޝްވަރާ
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް މި މަސައްކަތްތައް ނިންުމމުގެ މު        އަދި ހުރިހާ މެމްަބރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އްމުކަންހިކަ

 ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިވަގުތު ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ. 
 ން ނިންމެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ޮކމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް މެމްބަރު       
       

 4ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ   
 ފުލިދޫއަށް ލޯނު ދިނުމާއި ެބހޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންުމން.   

ލޯނުގެ  ،ފުލިދޫއަށް ލޯނު ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަާރގައި މިހާތަނަށް ފުލިދޫއަށް އެއްިމލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ      
ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ަފރާތްތަކުން ލޯނުފައިސާ ދައްކަމުްނ ވިފައިވާކަމަށާއި، މި ދޫކުރެވުނު ލޯނު ފައިސާ ލިބުނު ގޮތުގައި ދޫކުރެ

ވިއެވެ. އަދި މިބުރުގައި ފުލިދޫއަށް ދޫކުރާ ވެތުން ފާހަގަކުރެއްއި ދަތިތައް ދިމާވާކަމަށް ރިޔާސަނުގެންދާތީ ތަރައްޤީ ފަންޑު ހިްނގުމުގަ
ރުއަތުލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނާގފައިވާގޮތާއި މެދު ގުރުއަތުގައި ޤުބޭ ފަރާތްތައް ހޮުވމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ނެގި ލޯނުފައިސާ ލި

ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަވަހަށް ރަނގަޅަށް ކަން ިހނގާފައިވާގޮތް ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ 
  ނިންމެވިއެވެ. އެޅުމަށް މެންބަރުން 
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 5ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ   
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް.     

 

  ( މެސެޖް ހިންގަވަން ރާއްވަވާފައިވާ ވޯރކްޝޮޕާއި ބެހޭ  )މެސެޖު ފޮނުއްވަވާފައިވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިްނ
މެސެޖާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު  ތުން މެމްބަރުންނަށް އިއްވަވާ ދެއްވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މިރިޔާސަ

ވޯރކްޝޮޕްގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބޭފުޅަކާއި، ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން ބޭފުޅަކާއި، ފެލިޫދ ކައުންސިލުން ބޭފުޅަކު 
 ިނންމެވިއެވެ. ފެންނަކަމަށް ބައިވެރިކުރުމަށް 

 ުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާަކްނ ގެ ރަށްރަށު ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭަޝން ެޓކްނޮލޮޖީއިން މިއަތޮޅ
މަްޝވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުްނ ހާމަކުރައްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަވާފައިާވ މެސެޖާއި ބެހޭގޮުތން 

ކަމެއްކަމަށާއި، ކޯހުގައި  އްމުތޮޅުގައި ހިންގުމަކީ ވަރަށް މުހިއެފަދަ ކޯސްތަކެއް އަ ،ތަކުގެތެރޭގައިފުޅުފާޅުކުރެއްވެވި ހިޔާލު
މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ބައިވެރިވާން ޭބނުންާވ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  ތަކުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާކައުންސިލް

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރުން ެފންނަަކން  މަށްފުރުޞަތު ހޯދާދިނު

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ނީ ސެްނޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީއާއި މި ކޯސްތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ
ގުޅިގެން ފެލިދޫގައެވެ. މި ކޯހުގެ އިތުރު ބުރުތައް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ފެށުމަށް މަރުކަޒާއި 

 ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ެމސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 
 ިނީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ކަށަވަރު ދޯނި " މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އަންނަ ތުރު ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ދެން މަޝްވަރާކުރެވުއ

ދަތުރުތައް ފަށަންވާއިރަށް " ކަށަވަރު ދޯނީގެ" ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ރަސްމީކޮށް ހަފްތާގައި އަތޮޅަށް ގެނެސް 
ންސިލްެގ ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ ކައުމިކަމާއިބެހޭގޮތުން 

  ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ މިކަން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންަދން

 އުޞޫލުތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާ ހުންނަންޖެހޭ އުޞޫލްތައް ހޭ އަދި މި ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައި މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެ
 ހިމެނިފައި އޮންނަން ެފނިލައްވާަކމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އައްބާސް ވިދާޅުވީ މި ޤަވާއިދު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދޯނީގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ  މެމްބަރު ޢަބުދުއްރަޝީދު
ދަލުކޮށް "ކަށަވަރު ދޯނި" ހިންގުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުވައްޒަފުންނާއި ބައް

 ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަުކރެއްވެވޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 


