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 ގެ ޚުލާސާ ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ބައްދަލު 20ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 ބުދަ ދުވަސް . 2543ރަމަޟާން    24.  3122އޮގަސްޓް   24      ތާރީޚް ބޭއްވި ޖަލްސާ
 ގައެވެ.01:01މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު         ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށި

 ގައެވެ. 22:44 ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:  ނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.   ޖަލްސާ މެދުކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 އިބުރާހީމް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު ފަރާތް:  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2  
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.21  -3  

ނޑައެޅުން.   -0 ނޑުގައި ކައުންސިލަރުން ކުރާނޭ މަސައްކަތް ކަ އޮފީހުގެ އޮނިގަ  
ތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނޭ ތަންތަން އަތޮޅުގެ ފަޅުތަކާއި، ފަޅުރައްރަށުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައިދާހުރި އިޤް -4

 ފާހަގަކޮށް މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކައުންސިަލށް ހުށަހެޅުން.  2102އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  -5  
އެހެނިހެން ކަންކަން. -6  

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:

 0މް އެޖެންޑާ އައިޓަ 

ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާަގއި ބައިވެިރވި މެމްބަރުންގެ  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ
 އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރެވުނެެވ.
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 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް   

  ކުރުމެވެ. މިޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް 31ގައި ވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ
      މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެވުނެވެ.

       

  މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި          
 ދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ. ނިންމުންތަކަށް ތާއީ

 

  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑުގައި ކައުންސިލަރުން ކުރާނޭ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުން.

ނޑު އެކުލަވާލާފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދެއްވީ           ނޑު އެކުލަވާލުމާއިބެހޭގޮތުން ކުރެވުުނ މަޝްވަރާގައި އޮނިގަ އޮފީހުގެ އޮނިގަ
ނޑު މެމްބަރ އިބުރާ  ބަޔަކަށްކަމަށެވެ.  6ހީމް ނިޔާޒެވެ. ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިަވނީ މައިގަ
މި މަޝްވަރާގައި މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ހުށަހެޅުއްވީ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ބަހާލުމުގެކުރިން ޗުއްޓީަގއި          

ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަްތތައް އެކުލަވާލައި އެއައްބާސްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހުގައި  ހުންނެވި މެމްބަރ ައބުދުއްރަީޝދު
އަދި ިމ ހުށަހެޅުުނ ޚިޔާލަށް  ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެމްބަރުން ތާޢީދުކުރެއްވިއެވެ. ވެ. މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ަބހާލުމަްށ ފެންނަކަމަށެ

 އެގޮތަށް އަމަލްކުރުމަށް ނިންމުެނވެ.
  

 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް   
އަތޮޅުގެ ފަޅުތަކާއި، ފަޅުރައްރަށުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފައިދާހުރި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނޭ ތަންތަން 

       ފާހަގަކޮށް މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
މެމްބަރ އިބުރާހީމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިރަށްރަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޯދުމަކީ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިހާރުވެސް 

ށާިއ، ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރަށް މުޚިއްމުކަމަކަށްވާތީ ލަސްނުކޮށް މިަރށްރަުށގެ ހާލަތު ބެލުމަށްަފހު ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިރަށްރަ 
ތަކާއި ފަރުތައްވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ. އަދި ރަށްތައް ދޫކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުގެ ފަޅު

ބޭނުމާއި އެއްގޮތަށް ރަްށތައް ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަުކން އަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ަކއުންސިލުން ބެލުމަށްވެސް ނިާޔޒް 
މްބަރ އިބުާރހީމް ނަޢީމް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ނަގައިގެން އުޅެނީ ކޮންފަރާތްތަކަކުން ކިހާ މުއްދަތަަކްށތޯ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މެ

އާއި ، މި ރަށްރަށުގެތެރޭގައި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް، މަސައްކަތެއް ހިނގަމުންދާ ރަށެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 
 ންނަކަމުަގއެވެ.މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފެ

 
އަތޮޅުގައި އޮތް ހުރިހާ ފަޅުރަށެއްގެވެސް ހާލަތު ބެލުމަށް އެ ރަށްރަށަށް ކައުންސިލުން ދަތުރެއްކޮށް ރަށުގެ ހާލަތު 
ދިރާސާކޮށް ރަށުގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓަކާއިއެކު ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމުގަިއ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަޝްރަފް 

ވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ މި ހުށަހެޅުންތަކަށް ހުރިހާ ެމމްބަރުންވެސް ތާޢީދުކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި ފިޠުރު ޢީދުގެ ފަހުން ހުށަހެޅުއް
 އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ފަހުން މިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ނިންުމނެވެ. 

 
        5އެޖެންޑާ އައިޓަމް   

 ބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން. ވަނަ އަހަރުގެ  2102އަތޮޅުކައުންސިލްގެ        
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މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި މުޅިން ނުނިމޭތީ 
 ށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުެނވެ.ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން އެެހން ޖަލްސާއަކަ

       
  6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ހެން ކަންކަން.އެހެނި       
އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެގޮުތގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންާވ 

 ވެ. މަޢުލޫމާތު އަދި އިތުރަށް ހޯދުމަްށފަހު މި މައްސަލައާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެ
 

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

  

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް  ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް  0

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް  ބުރާހީމް ނިޔާޒްލްފާޟިލް އިއަ 2

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީމް  3

 ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު 4

 ބަރކައުންސިލް މެން މުޙައްމަދު އަޝްރަފް އަލްފާޟިލް 5

 

 އްޒަފުން: މުވަބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމު މަ  ނަން  #

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު 

 އ.ރިސާރޗް އޮފިސަރ  އަޙުމަދު ނަދީމް 

 ޢަބުދުއްސަމީޢު  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 ) ބިއުރޯ (

 

 

 


