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ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of the Felidheatolhu Atoll Council

ވ  .ފެލިދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ

V. Felidhoo, Republic Of Maldives

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  15ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 13ޖޫން  11 . 1111ރަޖަބު  .1331ހޯމަ ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 10:10ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ މެންދުރުފަހު  1:03ގައެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެންދުރުވަގުތަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މެންދުރުފަހު 2:00ގައި އަލުން ޖަލްސާ ފަށައިގެން

ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނިޔާޒެވެ.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 –-1ޖަލްސާގެ އޭޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
13– -1ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
ޖޓް ކަނޑައެޅުން.
 - 1ކަށަވަރު ދޯނީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބަ ެ
މދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 – 3ތިމަވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާއި ެ
ނވާ ގޮނޑިއާއި މޭޒުފަދަ ތަކެތި ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 – 3ކައުންސިލަރުންނަށް ބޭނު ް
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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


އޭޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 2ގައި ވަނީ 13ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ 13 .ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް

ޅގައި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
ހރުމާއިއެކު އެ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށްފަހު މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަ ީ
ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙް ު
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ކަށަވަރު ދޯނީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާގައި ކަށަވަރު ދޯނީގައި މިވަގުތު
ޞލާއި އަންދާސީ ހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ
ތ ބެލުމަށާއި  ،މަރާމަތުގެ ތަފް ީ
ކުރަންހުރީ ކޮންކޮން މަރާމާތެއް ޯ
ޔސަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ބނުންވާނޭކަމަށް ރި ާ
ކންމެހެން ޭ
ދން ޮ
ޖހޭ މަސައްކަތު އަގުގެ ތަފްޞީލް ހޯ ު
ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ެ
އވިއެވެ .މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖުމުލަ 5115/-ރ
މިކަމަށް މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރެ ް
މށް
( އަށްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ ) ކަމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތަފްޞީލް މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅިއަށް ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނޭކަ ަ
ގއި
ލ ލިބި ،އެހެން ބައްދަލުވުމެއް ަ
އޭ ޑީ ޔޫއިން މެމްބަރުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވިއެވެ .މެންދުފަހުގެ ދަންފަޅިގައި ވަނީ މި ތަފްސީ ް
ތަފްޞީލް އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.
މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިބުރާހީމް ނަޢީމް ވިދާޅުވީ ދޯނީގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ
311ކޮޑި ލަކުޑީގެ އަގު 01111/-ރ ( ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ ) އަށް އަރާނޭކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެއްވެވޭކަމަށެވެ.
ރޕޯޓެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް
އަދި ދޯނީގެ މަރާމާތައް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު ި
ހމަ
ރ ދޯނީގެ މަރާމާތާއި ބެހޭ ފުރި ަ
އޭ ޑީ ޔޫގެ ކިބައިން ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ރިޔާސަތުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކަށަވަ ު
ނކަމަކަށެވެ.
ނ ް
ކރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭ ު
މަޢުލޫމާތާއި ،ކޮންމެ ކަމަކަށް ު
ނސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ކަށަވަރު ދޯނީގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވެވީ ކައު ް
ބދުލް ޣަނީއެވެ.
ޢ ު
އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސް އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް މަޖީދު ަ
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އންސިލްގެ
އ ބެހޭ މަޝްވަރާގައި ކަ ު
ނންމުމާ ި
ތގައި ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ި
މނާސަބަ ު
ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ު
ރައީސް ވަޑައިގަތުމުން ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތިމާވެށީގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށާއި މިކަމުގައި އަތޮޅުގެ
ކމަށް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
 5ރަށާއި 1 ،ރިސޯޓް ހިމެނޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަ ަ
އބު ރައީސް
ނގުމަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރިޔާޞަތުން ނަ ި
ހ ް
ރމަށް ހިންގާ ޚަރަކާތްތައް ި
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކު ު
ވއި މެމްބަރުން ނިންމެވީ މި ޚަރަކާތްތައް ހިންގަވާނޭ ދުވަހަކީ
އިބުރާހީމް ނިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މި ހުށަހެޅުއްވުން ޤަބޫލުކުރައް ަ
ކއުންސިލްގެ އެހެން ޖަލްސާއެއްގައި
ވސްކަމަށެވެ .އަދި މި ދުވަހު ހިންގާނޭ ހަރަކާތްތައް ރޭވުމަށް ަ
 11ޖުލައި  1111ވަނަ ދު ަ
މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ރާއްވަވާފައިވާކަމަށްވެސް ރިޔާޞަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޖެންޑާ އައިޓަމް 5
ކައުންސިލަރުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑިއާއި މޭޒުފަދަ ތަކެތި ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
މިކަމާއިބެހޭ މަޝްވަރާގައި މިކަމަށް ބަޖެޓްގެ އައިޓަމަށް ފައިސާ ލިބިފައިވާނަމަ ،މާލޭގައި ފަރުނީޗަރ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ކޯޓޭޝަން
މށް
ފހު އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދު ަ
ހޯދުމަށްފަހު އެންމެ ރަނގަޅު ކޯޓޭޝަނެއް ބެލުމަށް ަ
މދު އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ .ރިޔާޞަތުން ވިދާޅުވީ ފަރުނީޗަރ ގަތުމުގެ އައިޓަމަށް 30111/-ރ
ފެންނަކަމުގައި މެމްބަރ މުޙައް ަ
ފއިވާކަމަށާއި ،މިފައިސާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިވޭތޯ
( ތިރީސް ނުވަހާސް ރުފިޔާ ) ލިބިފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި ަ
ނމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ފެންނަކަމުގައި ރިޔާޞަތުން ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް
ވ ަ
ބެލުމަށްފަހު ފައިސާ ލިބިފައި ާ
ތއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
ނިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތް ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މި ހުށަހެޅުމަށް ާ
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އެހެނިހެން ކަންތައްތައް.
އޭޖެންޑާގެ މި އައިޓަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން


ވތީ
ގ ފައިސާ ލިބިފައި ނު ާ
ށށް އަދި ލޯނު ެ
ކށާއި ،ބައެއް ރަށްރަ ަ
ށ އެދިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަ ަ
ލނަ ް
އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުން ޯ
މދު އަޝްރަފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
އެފައިސާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް މެމްބަރ މުޙައް ަ



އޭ ޑީ ޔޫ އިން ވިދާޅުވީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ލޯނު ދޫނުކުރެވި ވަނީ ލޯނާއިބެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ނުލިބޭތީއާއި،
އސަލަ އުޅޭތީކަމަށެވެ .މިކަން ހައްލުކޮށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ރަށްރަށަށް
އެގްރީމެންޓްތަކުގައި ބައެއް މަ ް
ނއިބެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް
މށް އޭ ޑީ ޔޫއިން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިއަދު ކެޔޮދޫން ލޯ ާ
ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްސަވަފައިވާކަ ަ
އސާ މިއަދު ފޮނުވާލެވޭނޭކަމަށާއި ،ފުލިދޫގެ ލޯނާއިބެހޭ ލިޔުންތައް ދިރާޞާކޮށް އަވަހަށް ލޯނު
ލިބިފައިވާތީ ކެޔޮދޫއަށް ލޯނުފަ ި
ދޫކުރުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް އޭ ޑީ ޔޫ އިން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
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