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ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of the Felidheatolhu Atoll Council

ވ  .ފެލިދޫ  /ދިވެހިރާއްޖ

V. Felidhoo, Republic Of Maldives

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  16ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 27ޖޫން  25 . 3122ރަޖަބު  .2543ހޯމަ ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 10:10ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  22:05ގައެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 –-2ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
26– -3ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
– -4ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ނންމުން.
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ި
 -5ފުލިދޫއަށް ލޯނު ދިނުމާއި ެ
-6

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 1
ރވި މެމްބަރުންގެ
ގއި ބައިވެ ި
ޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާ ަ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 1ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެ ެ
ޑ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2


އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ  2ގައި ވަނީ 26ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ 26 .ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި

ބައެއް އިމްލާ ކުށް ހުރުމާއިއެކު އެކަން އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 3
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޓއި
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޝްވަރާގައި ފުރަތަމަ އޮތީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެ ާ
ވވާ
ރޔާސަތުން މެމްބަރުންނަށް އިއް ަ
ޞލުތައް ި
ބހޭ ޤާނޫނުގައިވާ އު ޫ
ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއި ެ
ބެހޭގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ާ
ދެއްވުމެވެ .ޤާނޫނުގައިވާ އުޞޫލުތައް މެމްބަރުންނަށް އިއްވަވާދެއްވުމަށްފަހު ހުޅުވާލެވުނު މަޝްވަރާގައި މެމްބަރުން ވަނީ ތަފާތު
ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މީގެތެރޭގައި ޤާނޫނުގެ 101ވަނަ މާއްދާގެ ނ ގައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި،

ނ
ކ ް
ނވަންޖެހޭތީ ރަށު ކައުންސިލްތަ ު
މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2011އޮގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ފޮ ު
ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  20ޖުލައި 2011ގެ ކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުމަށާއި،
ށ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ،މަސައްކަތު ތާވަލް  15އޮގަސްޓް 2011ގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަ ް
ޓ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
މވިއެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ް
ނން ެ
ި
މބަރުންގެ
ފޮނުވުމަށް މެ ް
ށ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް
ދލުކޮ ް
އ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައް ަ
ފައިސާއާއިބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ި
މވިއެވެ.
ގެންދާނޭ ގޮތެއް ރޭވުމަށް ނިން ެ
ތކަށް
ލ ަ
ށ ފޮނުވުމަށް ރަށު ކައުންސި ް
އ ނިންމައި އަތޮޅު ކައުންސިލަ ް
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް އަވަސް މުއްދަތެއްގަ ި
އެންގުމަށް ނިންމެވީ މިއީ ވަކި  2ބަޖެޓަކަށްވިއަސް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ބަޖެޓް ލިބިގެން ނޫނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަސޭހަ ނުވާނެތީކަމަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޓގައި
ޖ ް
މސައްކަތްކޮށްގެންކަމަށާއި ،ބަ ެ
ށ ަ
މނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަ ް
މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ނިން ޭ
ގއި
ޒފުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ަ
އބެހޭ މުވައް ަ
ވރާގެމަތީން ބަޖެޓާ ި
ހިމަނާ އައިޓަމްތަކަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފާއާއި މަޝް ަ
ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓެއްކަމަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އަދި
މިކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ލަފާއާއި
މަޝްވަރާގެ މަތިންކަމަށްވެސް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެލެއްވިއެވެ.
ބރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި
މމުގެ މުހިއްމުކަން ހުރިހާ މެމް ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް މި މަސައްކަތްތައް ނިން ު
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިވަގުތު ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ކުރުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.
ކމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ޮ
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މން.
ގތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން ު
ބހޭ ޮ
ފުލިދޫއަށް ލޯނު ދިނުމާއި ެ
މލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ ،ލޯނުގެ
ރގައި މިހާތަނަށް ފުލިދޫއަށް އެއް ި
ފުލިދޫއަށް ލޯނު ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަ ާ
ނ
ފރާތްތަކުން ލޯނުފައިސާ ދައްކަމު ް
ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،މި ދޫކުރެވުނު ލޯނު ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ބައެއް ަ
ނގުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި މިބުރުގައި ފުލިދޫއަށް ދޫކުރާ
ނުގެންދާތީ ތަރައްޤީ ފަންޑު ހި ް
ގފައިވާގޮތާއި މެދު ގުރުއަތުގައި
ވމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ނެގި ޤުރުއަތުލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނ ާ
ލޯނުފައިސާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮ ު
ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަވަހަށް
އެޅުމަށް މެންބަރުން ނިންމެވިއެވެ.
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އެޖެންޑާ އައިޓަމް 5
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް.
ނ ފޮނުއްވަވާފައިވާ މެސެޖު ( ހިންގަވަން ރާއްވަވާފައިވާ ވޯރކްޝޮޕާއި ބެހޭ މެސެޖް )
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއި ް
ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންނަށް އިއްވަވާ ދެއްވިއެވެ .މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މި މެސެޖާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
ދ ކައުންސިލުން ބޭފުޅަކު
ވޯރކްޝޮޕްގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބޭފުޅަކާއި ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން ބޭފުޅަކާއި ،ފެލި ޫ
ނންމެވިއެވެ.
ބައިވެރިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ި
ނ
ކ ް
ށގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ަ
ޓކްނޮލޮޖީއިން މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަ ު
ޝން ެ
 ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭ ަ
ޝވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
ނ މަ ް
ތން މެމްބަރު ް
ވ މެސެޖާއި ބެހޭގޮ ު
ހާމަކުރައްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވަވާފައި ާ
ފާޅުކުރެއްވެވި ހިޔާލުފުޅުތަކުގެތެރޭގައި ،އެފަދަ ކޯސްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށާއި ،ކޯހުގައި
ވ މުވައްޒަފުންނަށް އެ
ބނުން ާ
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ބައިވެރިވާން ޭ
ކން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ފންނަ ަ
ފުރުޞަތު ހޯދާދިނުމަށް ެ
ލޖީއާއި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
ނ ޮ
ނޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ޮ
މި ކޯސްތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެ ް
މަރުކަޒާއި

ގުޅިގެން

ފެލިދޫގައެވެ.

މި

ކޯހުގެ

އިތުރު

ބުރުތައް

އަތޮޅުގެ

އެހެން

ރަށްރަށުގައިވެސް

ފެށުމަށް

މސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ެ
 އިތުރު ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ދެން މަޝްވަރާކުރެވުނީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ކަށަވަރު ދޯނި " މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އަންނަ
ހަފްތާގައި އަތޮޅަށް ގެނެސް ރަސްމީކޮށް ދަތުރުތައް ފަށަންވާއިރަށް " ކަށަވަރު ދޯނީގެ" ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.
ގ ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޤަވާއިދު ހެދުމުގެ
މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް ެ
ދންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.
މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ މިކަން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެން ަ
އ
އަދި މި ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައި މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާ ހުންނަންޖެހޭ އުޞޫލްތަ ް
ކމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފނިލައްވާ ަ
ހިމެނިފައި އޮންނަން ެ
މެމްބަރު ޢަބުދުއްރަޝީދު

އައްބާސް ވިދާޅުވީ މި ޤަވާއިދު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދޯނީގައި މިހާރު

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް "ކަށަވަރު ދޯނި" ހިންގުމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ ވަރަށް
ކރެއްވެވޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ު
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