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 9ޖެންޑާ އައިޓަމް އެ 
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 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް   

  މިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ. ބައެއް އިމްލާ ކުއްތައް ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައު 79ގައި ވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ
އްމު ހިޔައުމިއްޔާއަކީ ވަރަށް މު އިސްލާހްކުރުމަށްފަހު މިޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުެނވެ.

 އްމުކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ހިލިޔެކިޔުމެއްކަމަށްވާތީ ވީހާ ބޮޑަކަށް މެމްބަރުންވެސް ޔައުމިއްޔާ ޗެކްކުރުމުގެ މު
 

  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާައށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަާކިއ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި        

 ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ. 
  ުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރ 

އިންސައްތައެއް  ގައިހުރި ފައިސާިއންވެސްއޭ ޑީ ޔޫ ގެ ބަޖެޓްގަިއ ހިމެނޭ ފައިސާއިންނާއި، އަތޮޅު ރައްޔިުތންގެ އެކައުންޓު
ހެޅުއްވި އިގަންނަވާކަމުގައި ރިޔާސަތުން ހުށަހިމަނައިގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ފެނިވަޑަ

އިންސައްތައިގެ ފައިސާ  45އާއި  41 ތަރައްޤީޔުނިޓުގައި ހުރި ފައިސާގެ އެގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް
  ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ނެގުމަށްފަހު މި

 
 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް   

   ާސްކުރުން. )ސަފާރީ ހޯދުމާއިބެހޭގޮތުން (ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު ފ 

ސަފާރީ ހޯދުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިާވ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ގޮތަށް ސަފާރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 
ޅުއްވި ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތުން ހުށަހެހިންގުމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް 

އަދި މިޤަރާރު ފާސްކުރުމުގައި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފަިއވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  ފާސްުކރެއްވިއެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
ބަސްވާ ބައެއް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށްަފހު އެ މަޝްރޫޢު ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކުންފުންޏާއި އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއް

 އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށް ނިްނމުނެވެ. 

        5އެޖެންޑާ އައިޓަމް   
 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވ.      

ކުރާއިރު ޑޮލަރ ރިސްޓް ވިޔަފާރިއަކަްށ އަމާޒުވަކަމާއި، އަތޮޅުކައުންިސލުން ޓްޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ މުހިންމު 
ބޭނުން ވަރަްށ ބޮޑުކަމަށާއި، ދިވެހިފައިސާގެ އަގަށް މިހާރުއަންނަމުންާދ ބަދަލުތަކާއެކު ދިވެހިފައިސާގެ  ގެއެކައުންޓެއް

އަގުހިފެހެއްޓުމަށްވެސް މިފަދަ އެކައުންޓެއްގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅުއްވާ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މިމައްސަލާގައި 
އުންޓު ބޭއްވުން ފެންނަކަމަށާިއ، އެހެންކަމުން ޑޮލަރ އެކައުންޓެއް އެކަ 7ގޮތުގައި  ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޑޮލަރ އެކައުންޓެއްގެއަތޮޅު

  ކައުންސިލުން ނިންމާ ބޭންކެއްގަިއ ހުޅުވުމަށް މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 ވީ ސަފާރީ އޮޕަރޭޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ ) ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ( ވަކި މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ވިދާޅު         

 ރަނގަޅުވާނޭ ކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ. ން އެކައުންޓެއްގައި ޖަމާކުރު
        

  6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 މިންވަރެއް ނިންމުން. އި ހުރި ފައިސާއިން ފައިސާ ނަގާނެ ޓުގަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުން       

ތޮޅު އެކައުންޓުން ނަގައި އޭ ޑީ ޔޫ އޭ ޑީ ޔޫ އިން މިހާތަނަށް އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ބޭނުމަށް ނެގިފައިވާ ފައިސާ އަ      
އަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގައި، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުަމށް 
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ރަދުކުރުމަށް އަތޮޅު ބޭނުންވާތީ ފައިސާ ނެގުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.  އަދި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާއި މަންފާއަށް ޚަ
 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށްވެސް މެންބަރުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 7.4ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުގައިހުރި 

 
  7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ފުލިދޫގެ ލޯނާއިބެހޭ މަޝްވަރާ. 
ފަހުން ފުލިދޫއަްށ  ލޯނު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޤުރުއަތުލުން މިހާރުވަނީ ބާތިްލކުރެވިފައި ކަމަށާއި ފިޠުރު ޢީދުގެ    

 .ދަތުރެއްކުރެއްވުމަށާއި މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިކުރެއްވުމަށް ނިންމެވެ
 

 އެޖެންޑާގެ އިތުރުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތައް:  
 އް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު ކަމެ

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް  9

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޞިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު އަްއބާސް 2

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް  3

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު މަނިކު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 4

 ކައުންސިލް މެންްްބަރ އަލްފާޟިލަ މުޙައްމަދު އަޝްރަފް 5

  .ެއަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ަނއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނިޔާޒް ހުންނެވީ ސަލާމްަގއެވ 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  އްސައްތާރު އަޙުމަދުޢަބުދު 

 އ.ރިސާރޗް އޮފިސަރ  އަޙުމަދު ނަދީމް 

 ޢަބުދުއްސަމީޢު  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 ) ބިއުރޯ (

 

 


