ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  22ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް:

15ސެޕްޓެމްބަރ  28 . 3122ޝައްވާލް  .2543ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 01:01ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  23:17ގައެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް
ހާޒިރުވީ މެމްބަރުން:

ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒާއި ،މެމްބަރ އިބުރާހީމް ނަޢީމް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން
ރހީމް
ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެލެއްވިއެވެ .އިބުރާހީމް ނިޔާޒް އުޅުއްވަނީ އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައެވެ .އިބު ާ
ނަޢީމް އުޅުއްވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައެވެ.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -2އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
 32،31 -3ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 -3އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އެހީއާއި އިނާމް ދިނުމަށް
ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.
ތއް ކަނޑައެޅުން.
 -0އަތޮޅުގެ ފަޅުރައްރަށުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރާނޭ ރަށް ަ
ދ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
އން ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެ ު
ލނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެ ި
 -5އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުން ޯ
 -6އަތޮޅު ދަތުރުގެ ތާވަލް ފާސްކުރުން.
 -7އެހެނިހެން ކަންކަން.

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

1

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

މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް
ހގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި
ތއްތަކާއި ބެ ޭ
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަން ަ
އވެ.
އވި ެ
ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެ ް

 އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އެހީއާއި އިނާމް
ދިނުމަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.
އތޮޅުގައި
މ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ަ
ނ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގެ ތަޢުލީ ީ
މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމު ް
ދ އަހައްމިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ރން ޭ
ތަޢުލީމީ ޤާބިލް ދަރިވަރުން އުފެއްދުމާއި ،ތަޢުލީމަށް ބެލެނިވެ ި
ތަޢާރަފްކުރާ ތަޢުލީމީ އެވޯޑާއި ،ޝީލްޑް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަހަރު ބޭއްވޭ
އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާގައިކަމަށެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޢިނާމް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިރާތައް ވިދާޅުވެދެއްވެވިއެވެ.
ގވުމަކީ އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަށް
ޅކުރެއްވި ހިޔާލުގެތެރޭގައި މިފަދަކަމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިން ެ
މި މަޝްވަރާގައި މެމްބަރުން ފާ ު
ދނޭކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ދނޭ ހިތްވަރަކަށްވެގެން ާ
ގން ާ
ގެންދިޔުމަށް އިތުރަށް ލިބި ެ

އަދި އިނާމްދިނުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ފސްކުރެއްވިއެވެ.
ހރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ާ
ދާއިރާތައް ރަނގަޅުކަމުގައި ވިދާޅުވެ އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނެ ު
 އަތޮޅުގެ ފަޅުރައްރަށުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީއަށް ދޫކުރާނޭ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުން.
މި މަޝްވަރާގައި

ށ
ބނޭގޮތަ ް
އަތޮޅުގައިހުރި މިފަދަ ރަށްތަކަކީ އަތޮޅަށާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލި ޭ

ވ ރަށްތަކެއްކަމަށާއި ،މި ރަށްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަކީ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ހޯދަންޖެހިފައި ާ
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް މެމްބަރުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މެމްބަރުން ހިޔާލު ފާޅުކުރެއްވެވިއެވެ .އަދި މި ރަށްތަކަކީ އަތޮޅު
ކށް
ވހާ އަވަހަ ަ
ތ މިރަށްތައް ހޯދުމަށް ީ
ރށްތައްކަމަށްވާ ީ
ރޞަތު ބޮޑެތި ަ
ގ ފު ު
ޤގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމު ެ
ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ތަރައް ީ
ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.
ށ
ބނުންވާކަމަ ް
އން ކައުންސިލަށް ޭ
ރށްތަކުގެތެރެ ި
ފަޅު ރަށްތަކުގެތެރެއިން ޚާއްސަ މަޝްރޫޢެއް މިވަގުތު ނުހިނގާ ަ
މެމްބަރުން ފާހަގަކުރައްވައި ތަރުތީބުކުރެއްވި ރަށްތަކަކީ  -2 :ބޮޑުމޮހޮރާ
ވައްޓަރު

 -7ރުއްހުރި ހުރާ

 -3ހުޅިދޫ

 -4ވަށުގިރި

 -5ހުރަހު ފިނޮޅު

-6

ވސް
ފންނަކަމަށް ެ
ބތޯ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމަށް ެ
 -8ރަށްގަނޑު މި ރަށްތަކެވެ .މިރަށްތައް ލި ޭ

ވސް
މށް ެ
ނނަ ރަށްތައްކަމަށްވާތީ ކަ ަ
މށް ފެ ް
ތ ފަސޭހައިން ލިބޭނޭކަ ަ
މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ .އަދި މިއީ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް މިވަގު ު
މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ .މި ރަށްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ރަށެއްކަމަށް މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވީ ބޮޑުމޮހޮރާއެވެ.

އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުން.
ސ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި ،ކުރިން ލިޔުމުން އަންގާފައިވާ
ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައި ާ
ދތު
ބރުން ނިންމެވިއެވެ .އަދި މުއް ަ
މ ަ
އންސިލްތަކަށް އެންގުމަށް މެ ް
ޒރު ލިޔުމުން ދިނުމަށް ރަށުކަ ު
ފހުގެ އިން ާ
ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ަ
ހަމަނުވި ނަމަވެސް ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ގެންދިޔުމަށް ރަށު
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

2

ގއި
ފތާތެރޭ ަ
މވިއެވެ .މި އެންގުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މިފެށޭ ހަ ް
ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެންގުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިން ެ
އެންގުމަށް އޭ ޑީ ޔޫގައި ދެންނެވުމަށްވެސް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.

އަތޮޅު ދަތުރުގެ ތާވަލް ފާސްކުރުން.
ނ
ރ ް
ކރުމަށް ފެންނަކަމުގައި މެމްބަ ު
މި އައިޓަމާއިބެހޭ މަޝްވަރާގައި އަތޮޅު ދަތުރުގެ ތާވަލްގެކުރިން މާލެދަތުރު ު
ހިޔާލުފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

އަދި

އަތޮޅުދަތުރު

ފަސްކޮށްލުމަށާއި،

މާލެދަތުރަކީ

މިވަގުތަށް

ވރަށް
ަ

މުހިއްމު

ވތީ
ދަތުރެއްކަމަށް ާ

ސ
ކށްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ .ނަމަވެ ް
މާލެދަތުރަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްތަ ަ
އ ގުޅިގެން މާލެ ދަތުރުގެކުރިން ފުލިދޫއަށް ދިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު
ފުލިދޫގެ ލޯނުގެ މައްސަލައާއި ،ބައެއް އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ި
ނމުނެވެ.
ވސް ދެކިލައްވާތީ ފުލިދޫއަށް ދިޔުމަށްފަހު މާލެ ދަތުރު ފެށުމަށް ނި ް
ކަމެއްކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން ެ
އެހެނިހެން ކަންކަން.
އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެގޮތުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި  9ސެޕްޓެމްބަރ  3122ގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި
ޅކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކަންތައްތަކެއް ރޭވުމަށް ނިންމުނެވެ.
ޚާދިސާގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮ ު
މިގޮތުން:
*

ލން
މ ބަޠަލެއްގެ ދަރަޖަ ކައުންސި ު
މށް ޤައު ީ
އަލްމަރުޙޫމް އަލީ ނާޒިމްގެ އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް ޢަލީ ނާޒި ަ

ދެއްވައި ،އެ ދަރަޖަ ސަރުކާރުން މަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމަށް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.
ފންޑުރައިސިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި
ތޅުގައި ޚާއްސަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުން .މި ދުވަހު ހިންގޭ ަ
އ ޮ
 ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި ަ
ލިބޭ ފައިސާ އެ މަރުޙޫމްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާކުރުމަށާއި،
ކގެތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޯލެވެލް އިން އެންމެ
 އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަ ު
ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ސްކޫލުގެ އެންމެމޮޅު ޓީޗަރަށް " ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި ދެވޭ އެވޯޑް" ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ
މވިއެވެ.
ނން ެ
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ި
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