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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  21ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 ދުވަސް  ހޯމަ. 2543ރަމަޟާން    32.  3122އޮގަސްޓް   32      ތާރީޚް ބޭއްވި ޖަލްސާ
 ގައެވެ.10:30މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު         ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށި

 ގައެވެ. 22.16 ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:  ނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.   ޖަލްސާ މެދުކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރާހީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބު ފަރާތް:  ތު ބެލެހެއްޓިރިޔާސަ
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2  
އަހަަރށް އެކުލަވާލެވޭ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ  6ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި، ކުރިއަށް  3123 -2

 ޕްލޭނާއި، މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން
 

 

 ގޮތް:ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނު 

 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާަގއި ބައިވެިރވި މެމްބަރުންގެ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ
 އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރެވުނެެވ.
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 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އަހަރަށް  5ޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި، ކުރިއަށްއޮތް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮ  2012       
 އެކުލަވާލެވޭ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރުން. 

 
ވަނަ  2012އަށް ހުށަހެޅޭ  2014، 2013، 2012ވަމުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މައްސަލާ ހުށަހަޅުއްވާ ދެއް       

އަހަރަށް އެކުލަވާލެވޭ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި،  5ންސިލްގެ ބަޖެޓާއި، ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައު
ވަނަ  55ގެ  2010/00މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫން ަނންބަރ: 

ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓް ފާްސކުރުމުގެކުރިން މެމްބަރުންގެ އިުތރު މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ
 އެއްވެސް ޚިޔާލެއް، ވިސްނުމެއް ހުރިނަމަ ފާޅުކުރެއްވަމަށާއި، ޔައުމިއްޔާއަށްޓަކައި އެއްވެސްވާހަކައެއް އޮތްނަމަ ވިދާޅުވުން ރަގަޅު 

 ކަމަށެވެ. 
 

އްވެސްބައެއް ނުހިމެނި ވޭތޯއާއި، ުނހިމެނި ނުވާކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރިޔާސަތަށް މިފަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ކޮންމެހެްނ ހިމަނަންޖެހޭ އެ
ބޭނުންވާކަމުގައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކަށަވަރު ދޯނި 

ންގަލެއް އެޅުމަށްޓަކައި ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، އަތޮޅުގައި އޮޕްރޭޓް ކުރުމާއި، އަތޮޅުގައި ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ބި
 މަތީސާނަވީއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭކަމީ މިއަދު އުފާކުރުން ޙައްޤްކަމެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 
ތާރީޚަށް ނިންމަވާ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓް ވަރަށްބުރަކޮށް މަސައްކަްތކުރައްވައިގެން  2012އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ދެއްވަވާފައިވާތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި އުޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުރުކު ދަންނަވާ ކަމުގައެވެ. 
 

ވުެގ މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން އަދި ކުރިއާލާ ވަުގތުއޮއްވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނު
އަށް  2011ޖުލައި  20ބޭނުމުގައި ވަރަށްކުރިން އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުންނިންާމ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ިލއުމުން 

ބަޖެޓް ފޮނުއްވާދެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކެޔޮދޫ ފިޔަވައި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ރަށަކުން ބަޖެޓްނިންމާފައި  ރަށްރަށުގެ
ަލށް ނުވާކަމަށާއި، ވަރަށްބުރަ މަސަްއކަތާއެކު ކެޔޮދޫން ވަރަށްރަގަޅަށް ބަޖެޓްނިންމާ ައތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާތީ ކެޔޮދޫ ކައުންސި

 ރައްވާ ކަމަށެވެ. ޝުކުރު އަދާކު
 

އަހަރުގައިވެސް މުސްކުޅިންނަށްދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ އެއްވަރަކަށް ހުރުމުގެ މައްސަލާގައި  3ިމ   2014،2013، 2012
 އެކަންވެފައި އެވަނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ ސާފުކޮށްލުން ބޭނުންވާކަުމގައި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނަޢީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމަށް

ދާރީ މޭޒުން ޖަވާބު ދެއްވަމުްނ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވީ އެއީ އެއައިޓަމުގައި ޢަދަދު ޖަހަންޖެހޭ ގޮތްކަަމށާއި، އި
 ޙަޤީގަތުގައި އެއައިޓަމަކީ ޕެންޝަންގެ އައިޓަމު ކަމުގައެވެ. 

 
ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު  2012އިއްތިފާގުވެފައިަވނީ  މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޟްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުރިހާމެމްބަރުންވެސް

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަކީ ކުރިންވެސް ވާހަަކދެކެވި ބަލާ ނިމިފައިވާ ކަންކަަމށްވާތީ އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލެއް
އިވާ ކަންތަްއތަކަކީ ކޮންމެހެންވެސް އަތޮޅަށް ނެތްކަމަށާއި، ބަޖެޓް މިހާރުއޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ ކަމަެށވެ. އަދި މިބަޖެޓްގަ

 މިވަގުތު ބޭނުންވާ ކަްނތައްކަމަށްާވތީ އެއްވެސް އައިޓަމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ނުެފންނަ ކަމަށެވެ. 
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  މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

ބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކާއި ބެޭހގޮތުން މެމް         
 ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ. 

 2012  :ްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  55ގެ  2010/0އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ަނންބަރ: 

އަހަރުގެ ޕްލޭނާއި، މަސައްކަުތ  5އިން ކައުންސިލްތަކުްނ ކުރިއަށްއޮތްއަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ކަުއންސިލްގެ ބަޖެޓާިއ، ތަރައްޤީގެ ވާފަދަ
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅު  2012ތާވަލު ފާސްކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާތީ ފެލިދެ އަތޮޅުގެ 

ބަޖެޓް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމެއްނެިތ ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލްގެ
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް  1

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް  2

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު 3

 ބަރކައުންސިލް މެން މުޙައްމަދު އަޝްރަފް އަލްފާޟިލް 4

 

 އްޒަފުން: މުވަބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރއ.  ޖަވާޒްއިސްމާޢީލް  

 އޮފިސަރފައިނޭންސް  އ. އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  

 
 

 


