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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  22ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 ބުރާސްފަތި ދުވަސް . 2543ޝައްވާލް    28.  3122ސެޕްޓެމްބަރ  15:      ޚް ތާރީ  ބޭއްވި  ޖަލްސާ 
 ގައެވެ.01:01މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު         :ގަޑި  ޖަލްސާ ފެށި 

 ގައެވެ.  23:17 ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.    ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ޒާރު އިބުރާހީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނި  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި 

ހުރިހާ މެމްބަރުން  ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒާއި، މެމްބަރ އިބުރާހީމް ނަޢީމް ފިޔަވައި އެހެން       ހާޒިރުވީ މެމްބަރުން:
ހީމް ނިޔާޒް އުޅުއްވަނީ އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައެވެ. އިބުާރހީމް ޒިރުވެލެއްވިއެވެ. އިބުރާޙާސާއަށް ޖަލް

 އަހަރީ ޗުއްޓީގައެވެ.  ނަޢީމް އުޅުއްވަނީ

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 31،32  -3

   ދިނުމަށް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އެހީއާއި އިނާމް  -3
ނޑައެޅުން.      ބަޖެޓް ކަ

ނޑައެޅުން.  -0  އަތޮޅުގެ ފަޅުރައްރަށުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރާނޭ ރަށްަތއް ކަ
ނޑައެޅުން. -5   އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުން ޯލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެިއން ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެުދ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް ކަ
 އަތޮޅު ދަތުރުގެ ތާވަލް ފާސްކުރުން. -6
 ހެނިހެން ކަންކަން.އެ -7
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   :ްއެޖެންޑާގެ އިތުރުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނު ކަންތައްތައ 
 އޭޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު ކަމެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

  މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި  ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަކާއި ބެޭހގޮތުން         
 ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ. 

 

  ްއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އެހީއާއި އިނާމ
 ދިނުމަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.  

ން ވާހަކަ ދައްކަވަމުްނ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގެ ތަޢުލީީމ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ައތޮޅުގައި މިކަމާއި ބެހޭގޮތު          
ލުން ތަޢުލީމީ ޤާބިލް ދަރިވަރުން އުފެއްދުމާއި، ތަޢުލީމަށް ބެލެނިވެިރންޭދ އަހައްމިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސި

ލްޑް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަހަރު ބޭއްވޭ ތަޢާރަފްކުރާ ތަޢުލީމީ އެވޯޑާއި، ޝީ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިރާތައް ވިދާޅުވެދެއްވެވިއެ ވެ. އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާގައިކަމަށެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޢިނާމް ދިނުމަށް ކަ

ލުގެތެރޭގައި މިފަދަކަމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންެގވުމަކީ އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަށް މި މަޝްވަރާގައި މެމްބަރުން ފާުޅކުރެއްވި ހިޔާ
ނޑައަޅުއްވާ ފައިވާ ގެންދިޔުމަށް އިތުރަށް ލިބިެގންާދނޭ ހިތްވަރަކަށްވެގެންާދނޭކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަދި އިނާމްދިނުމަށް ކަ

 ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނެ ުހރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ާފސްކުރެއްވިއެވެ. ދާއިރާތައް ރަނގަޅުކަމުގައި ވިދާޅުވެ އެ
 

 .ްއަތޮޅުގެ ފަޅުރައްރަށުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރާނޭ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުނ 
އި މަންފާ ލިޭބނޭގޮތަްށ މި މަޝްވަރާގައި  އަތޮޅުގައިހުރި މިފަދަ ރަށްތަކަކީ އަތޮޅަށާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާ          

ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ހޯދަންޖެހިފައިާވ ރަށްތަކެއްކަމަށާއި، މި ރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަކީ 
ދި މި ރަށްތަކަކީ އަތޮޅު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް މެމްބަރުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މެމްބަރުން ހިޔާލު ފާޅުކުރެއްވެވިއެވެ. އަ

ަކށް ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ތަރައްީޤގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުެގ ފުުރޞަތު ބޮޑެތި ަރށްތައްކަމަށްވާީތ މިރަށްތައް ހޯދުމަށް ީވހާ އަވަހަ
 ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ. 

ފަޅު ރަށްތަކުގެތެރެއިން ޚާއްސަ މަޝްރޫޢެއް މިވަގުތު ނުހިނގާ ަރށްތަކުގެތެރެިއން ކައުންސިލަށް ޭބނުންވާކަމަްށ           
-6ހުރަހު ފިނޮޅު   -5ވަށުގިރި   -4ހުޅިދޫ   -3ބޮޑުމޮހޮރާ   -2މެމްބަރުން ފާހަގަކުރައްވައި ތަރުތީބުކުރެއްވި ރަށްތަކަކީ : 

ނޑު މި ރަށްތަކެވެ. މިރަށްތައް ލިޭބތޯ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމަށް ެފންނަކަމަށްެވސް  -8ރުއްހުރި ހުރާ   -7ވައްޓަރު   ރަށްގަ
މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ. އަދި މިއީ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް މިވަގުުތ ފަސޭހައިން ލިބޭނޭކަަމށް ފެްނނަ ރަށްތައްކަމަށްވާތީ ކަަމށްެވސް 

 އްމު ރަށެއްކަމަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވީ ބޮޑުމޮހޮރާއެވެ. ހިމެ މުމެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ރަށްތަކުގެތެރެއިން އެން
 
 
އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް  

      ކަނޑައެޅުން.

އިާސ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި، ކުރިން ލިޔުމުން އަންގާފައިވާ ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަ          
ފަރާތްތަކަށް އެންމެަފހުގެ އިންާޒރު ލިޔުމުން ދިނުމަށް ރަށުކަުއންސިލްތަކަށް އެންގުމަށް މެްމަބރުން ނިންމެވިއެވެ. އަދި މުއްަދތު 

ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަށް ރަށު  ހަމަނުވި ނަމަވެސް ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކަށް



 

ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  
 

3 

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެންގުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންެމވިއެވެ. މި އެންގުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މިފެށޭ ހަްފތާތެރޭަގއި 
 ވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެެވ.މަށް އޭ ޑީ ޔޫގައި ދެންނެވުމަށްއެންގު

 
 
 

 ތާވަލް ފާސްކުރުން. އަތޮޅު ދަތުރުގެ 
މި އައިޓަމާއިބެހޭ މަޝްވަރާގައި އަތޮޅު ދަތުރުގެ ތާވަލްގެކުރިން މާލެދަތުރުުކރުމަށް ފެންނަކަމުގައި މެމްބަުރްނ           

ހިޔާލުފާޅުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުދަތުރު ފަސްކޮށްލުމަށާއި، މާލެދަތުރަކީ މިވަގުތަށް ަވރަށް މުހިއްމު ދަތުރެއްކަމަށްާވތީ 
ވެްސ މާލެދަތުރަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްތަަކށްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ. ނަމަ

 މު ފުލިދޫގެ ލޯނުގެ މައްސަލައާއި، ބައެއް އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާިއ ގުޅިގެން މާލެ ދަތުރުގެކުރިން ފުލިދޫއަށް ދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިއް
 ކަމެއްކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންެވސް ދެކިލައްވާތީ ފުލިދޫއަށް ދިޔުމަށްފަހު މާލެ ދަތުރު ފެށުމަށް ނިްނމުނެވެ.  

 
 އެހެނިހެން ކަންކަން.      

ގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި  3122ސެޕްޓެމްބަރ  9އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެގޮތުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި            
 ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮުޅކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކަންތައްތަކެއް ރޭވުމަށް ނިންމުނެވެ. ޚާދިސާގައި 
 މިގޮތުން: 

*  އަލްމަރުޙޫމް އަލީ ނާޒިމްގެ އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް ޢަލީ ނާޒިަމށް ޤައުީމ ބަޠަލެއްގެ ދަރަޖަ ކައުންސިުލން       
 އި، އެ ދަރަޖަ ސަރުކާރުން މަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމަށް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.ދެއްވަ

  ިޢަލީ ނާޒިމްގެ ަހނދާނުގައި ައޮތޅުގައި ޚާއްސަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން. މި ދުވަހު ހިންގޭ ަފންޑުރައިސިންގ ޕްރޮގްރާމްގައ
 ރުމަށާއި، ލިބޭ ފައިސާ އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާކު

  ެއަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަުކގެތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޯލެވެލް އިން އެންމ
ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ސްކޫލުގެ އެންމެމޮޅު ޓީޗަރަށް " ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި ދެވޭ އެވޯޑް" ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 

 ން ިނންެމވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤު

 
 

 

 


