ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  91ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާސާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 71އޮގަސްޓް  71 . 1177ރަމަޟާން  .7341ބުދަ ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 91:41ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  71.11ގައެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -7އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
71 -2ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 -3ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ތން )
 -4ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން( .ސަފާރީ ހޯދުމާއިބެހޭގޮ ު
 -5ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 -6އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންްްޓުގައި ހުރި ފައިސާއިން ފައިސާ ނަގާނޭ މިންވަރެއް ނިންމުން.
ބހޭ މަޝްވަރާ.
 -7ފުލިދޫގެ ލޯނާއި ެ
 -6އެހެނިހެން ކަންކަން.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 9
ރވި މެމްބަރުންގެ
ގއި ބައިވެ ި
ޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާ ަ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 9ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެ ެ
ޑ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

1

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2


އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ  2ގައި ވަނީ  79ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ .ބައެއް އިމްލާ ކުއްތައް

ނވެ .ޔައުމިއްޔާއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު
އިސްލާހްކުރުމަށްފަހު މިޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވު ެ
ލިޔެކިޔުމެއްކަމަށްވާތީ ވީހާ ބޮޑަކަށް މެމްބަރުންވެސް ޔައުމިއްޔާ ޗެކްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 3
އ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި
ކ ި
އށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަ ާ
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ަ
އވެ.
އވި ެ
ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެ ް
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
އންވެސް އިންސައްތައެއް
ތންގެ އެކައުންޓުގައިހުރި ފައިސާ ި
އ ހިމެނޭ ފައިސާއިންނާއި ،އަތޮޅު ރައްޔި ު
އޭ ޑީ ޔޫ ގެ ބަޖެޓްގަ ި
ހިމަނައިގެން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި
ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް އެގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް ތަރައްޤީޔުނިޓުގައި ހުރި ފައިސާގެ

 41އާއި  45އިންސައްތައިގެ ފައިސާ

ނެގުމަށްފަހު މި ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން( .ސަފާރީ ހޯދުމާއިބެހޭގޮތުން )
ވ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ގޮތަށް ސަފާރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ސަފާރީ ހޯދުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައި ާ

ހިންގުމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން
އވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ކަންތައްތަކަށް
ކރެއްވިއެވެ .އަދި މިޤަރާރު ފާސްކުރުމުގައި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފަ ި
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް ު
ފހު އެ މަޝްރޫޢު ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކުންފުންޏާއި އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްބަސްވާ
ބައެއް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ަ
ނމުނެވެ.
އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށް ނި ް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 5
ވ .ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ށ އަމާޒުކުރާއިރު ޑޮލަރ
ސލުން ޓްވަރިސްޓް ވިޔަފާރިއަކަ ް
ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ،އަތޮޅުކައުން ި
އެކައުންޓެއްގެ

ބޭނުން

ށ
ވަރަ ް

ބޮޑުކަމަށާއި،

ދިވެހިފައިސާގެ

އަގަށް

ދ
މިހާރުއަންނަމުން ާ

ބަދަލުތަކާއެކު

ދިވެހިފައިސާގެ

އަގުހިފެހެއްޓުމަށްވެސް މިފަދަ އެކައުންޓެއްގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅުއްވާ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މިމައްސަލާގައި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޑޮލަރ އެކައުންޓެއްގެ ގޮތުގައި  7އެކައުންޓު ބޭއްވުން ފެންނަކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޑޮލަރ އެކައުންޓެއް
ފޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
އ ހުޅުވުމަށް މެންބަރުންގެ އިއްތި ާ
ކައުންސިލުން ނިންމާ ބޭންކެއްގަ ި
މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ވިދާޅުވީ ސަފާރީ އޮޕަރޭޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ ( ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ) ވަކި
އެކައުންޓެއްގައި ޖަމާކުރުން ރަނގަޅުވާނޭ ކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.
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އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއިން ފައިސާ ނަގާނެ މިންވަރެއް ނިންމުން.
އޭ ޑީ ޔޫ އިން މިހާތަނަށް އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ބޭނުމަށް ނެގިފައިވާ ފައިސާ އަތޮޅު އެކައުންޓުން ނަގައި އޭ ޑީ ޔޫ
މށް
އަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށާއި ،އަތޮޅުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގައި ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގު ަ
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

2

ބޭނުންވާތީ ފައިސާ ނެގުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.

އަދި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާއި މަންފާއަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުގައިހުރި  7.4މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށްވެސް މެންބަރުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 7
ފުލިދޫގެ ލޯނާއިބެހޭ މަޝްވަރާ.
ށ
ލކުރެވިފައި ކަމަށާއި ފިޠުރު ޢީދުގެ ފަހުން ފުލިދޫއަ ް
ލޯނު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޤުރުއަތުލުން މިހާރުވަނީ ބާތި ް
ދަތުރެއްކުރެއްވުމަށާއި މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިކުރެއްވުމަށް ނިންމެވެ.

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

ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
#

މަޤާމް

ނަން

9

އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

އބާސް
އަލްފާޞިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު އަ ް

ކައުންސިލް މެންބަރ

3

މ
އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީ ް

ކައުންސިލް މެންބަރ

4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު

ކައުންސިލް މެންބަރ

5

އަލްފާޟިލަ މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

ކައުންސިލް މެންްްބަރ



ގއެވެ.
ނއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނިޔާޒް ހުންނެވީ ސަލާމް ަ
ކއުންސިލްގެ ަ
އަތޮޅު ަ

ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި މުވައްޒަފުން:

#

ނަން
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު
އަޙުމަދު ނަދީމް
ޢަބުދުއްސަމީޢު

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މަގާމު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
އ.ރިސާރޗް އޮފިސަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
( ބިއުރޯ )
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