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 ޚުލާސާ  ގެ ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ބައްދަލު 81ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  އަތޮޅު   ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 ދުވަސް  ހޯމަ .2543  ރަމަޟާން  18.  3122  އޮގަސްޓް 18      ތާރީޚް ބޭއްވި ޖަލްސާ
 ގައެވެ.84:44މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު         :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 ގައެވެ. 23.18 ހެނދުނުޖަލްސާ ނިމުނީ   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:  ނޑާ ޖަލްސާ  ޖަލްސާ މެދުކަ  ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.  ނުލައިމެދުކަ

 އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ފާސްކުރުން. ޖެންޑާއެޖަލްސާގެ  –-2

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ ޖަލްސާގެ  27 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިެގން 2– -3

ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް  ނުދޭ މައްސަލަ. -3  
ވަގުތީ ފާމަސިސްޓަށް އެލަވަންސް ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްަވރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  -4  
ކައުންސިލް ބަޖެޓް ނުިލބިގެްނ ދަތިވާ މައްސަލަ. -5  
 ކަން.އެހެނިހެން ކަން -6

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:

 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މެމްބަރުންގެ  ސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާަގއި ބައިވެިރވިގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ފާ 8އައިޓަމް ނަމްބަރ އެޖެންޑާ
 ފާސްކުރެވުނެެވ. ޖެންޑާ އެއިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ 

 2ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ   

 ެބައެއް އިމްލާ ކުއްތައް ފާސްކުރުމެވެ.  ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 27ގައި ވަނީ  2ޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ ޖެންއ
      ފާސްކުރެވުނެެވ.މިޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އިސްލާހްކުރުމަށްފަހު 
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ހާ ބޮޑަކަށް މެމްބަރުންވެސް ޔައުމިއްޔާ ޗެކްކުރުމުގެ މުޚިއްމުކަން ރިޔާސަތުން ޔައުމިއްޔާއަކީ ވަރަށް މުޚިއްމު ލިޔެކިޔުމެއްކަމަށްވާތީ ވީ
 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 

  3ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ 

  ކަންތައްތައް މަޝްވަރާކޮށް ނިންމި 

ނިންމި ހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކާއި ބެއެޖަލްސާގެ          
 ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ.  ނިންމުންތަކަށް

  ްތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުދޭނެ ަފރާތްތައް ހޮވުމަށް ފުލިދޫގައި ނެުގނު ގުރުއަތު ބާތިލްކުރުމަށް މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާގުނ
ނޑައެޅުމަށް  ގެން ފުލިދޫއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ތާރީޚެއްޅިއި ގުމިކަމާއަދި  ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ފަހުން ކަ

 ނިންމިއެވެ.

  ،ިނިޔަލަށް  ގ2488ެއޮަގސްްޓ  3ނީމްފާމަސީއަށް މަދަނައިން ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތް ފެށުމަށާއ
ވެފައިާވ މައްސަލައާއި ގުޭޅގޮތުން ަކުއންސިލަށް އޭ ޑީ ޔޫ އިން ރިޯޕޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ފައިސާ ނުލިބުމަށް ދިމާ

 ނިންމިއެވެ.

 ަާލނު ކުރުމަށާއި، މިހާރު ހުރި ވަގުތީ ފާމަސިސްޓް ޢުސީއަށް ފާމަސިސްޓަކު ހޯދުމަށް ވީ އެންމެައވަހަކަށް އިފާމ
 ބޭނުންނަމަ ކޯހުގައި ބަިއވެރިޮކށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. 

  ުއެކަންކަން މުން ވަގުތީ ފާމަސިސްޓަށް އެަލަވންސެއް ދިނުމުގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރ
 ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްިވއެވެ. 

  ުދުވަހުގެތެރޭ  84މް އަދުނާނު ހުސައިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދެއްކޭނޭ ގޮތެއް ޙޫވ.ފުލިދޫ މިރުސްމާގޭ އަލްމަރ
 ންގުަމށް ފާސްކުރިއެެވ.މިކައުންސިލަށް އަްނގަވާެދއްވުަމށް އަދުނާން ހުސައިންގެ ހުވަަފތް އަނބި ސަނޫޖާއަށް އެ

  ި82 ) ވަނަ ހަފްތާތެރ3ޭސެޕްޓެމްބަރ  2488އަތޮޅު ަކއުންސިލުން އަތޮޅުތެެރއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށާއ 
ދަތުރު ނިންމުމަށް ފާސްކުރިއެވެ. ( ަގއި  2488ސެޕްޓެމްބަރ  86ަގއި ދަތުރު ފަށައި، 2488ސެޕްޓެމްބަރ 

ިރސޯޓުގެ އޯނަރުންާނއި ބައްދަުލކުރުމަށް ވެފަިއވާ  2ޮތޅުގެ އަދި އަތޮޅުތެެރއަށް ކުރިން ުކރި ދަތުރުގައި އަ
އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް އޮތްގޮތް ެބއްލެވުމަްށ ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާާޒއި، މެމްބަރ 

 އިބުރާހީމް ނަޢީމް ފޮނުއްވުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެލެްއިވެއވެ.

                                                     
 

 


