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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  37ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ޖަލްސާބޭއްވިތަނ3ް

 2543ޛުލްހިއްޖާ  15  3122ނޮވެމްބަރ  32  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚ3ް
 ގައެވެ.  21346ަފއިވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާ   ޖަލްސާފެށިގަޑ3ި 

 ގައެވެ.  22361ޖަލްސާނިމުނީ ހެނދުނު   ޖަލްސާނިމުނު ގަޑ3ި 
ނޑާލެވުނ3ު ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.   ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތ3ް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. 
 ޟިރުވިއެވެ. ޙާހުރިހާމެމްބަރުން   މްބަރުނ3ް ޚާޟިރުވި މެ

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2
  ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 34،35،36 -3
 ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭޮގތުން މަޝްވަާރކުރުމާއި، ލޯނާއިބެހޭގޮުތން ގޮތެްއނިންމުން.  -4
 އަތޮޅުވޮލީމުބާރާތާ ބެހޭޮގތުން ަމޝްވަރާކުރުން. -5
 ނިހެނިހެން.އެހެ -6

 2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ  2އެޖެންޑާއައިޓަމް 

 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
  

  3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
އުިމއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ. ތިންޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެމްބަރުންގެ ވަނަޖަލްސާގެ ޔަ 34،35،36ގައިވަނީ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާތުކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ތަފްސީލު ކުރަންޖެޭހ 
 ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުަރއްވާ ރިއާސަތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.  
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  4އައިޓަމް  ޑާ އެޖެން 
 ނިންމި ނިންމުންތައ3ް

 
  .ްފުލިދޫ ދަތުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި، ލޯނާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމުނ 

ފުލިދޫގެ ލޯނާބެހޭޮގތުން މެމްަބރުންގެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ިނންމާަފއިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިން  
ގޮތުގެމަތިން ުފލިދޫގެ ގުރުއަތު ބާޠިލްކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އަލުން ފުލިދޫގައި ގުރުއަތުލުމަށާއި،  ނިންމަވާފައިވާ

މިގުރުއަތައްފަހު ފުލިދޫން ހޮވޭަފރާތްތަކަށް ލޯނުދޫކުރުަމށެވެ. ައދި މިކަމުގައި ފުލިދޫ ކައުްނސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުންެއދި 
 ދެންެނވުމަށެވެ.  އެކައުންސިލަށް ލިއުމަކުން

 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދުއަށްކުރި ދަތުރުގައި މިކައުންސިލަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާތީ މިކަން ކަމާެބހޭ 

 ފަރާތްތަކަށާއި، ފުލިދޫ ކައުންސިަލށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް ފެންަނކަމަށް މެމްބަރުން އިއްތިފާޤްވެ ެލއްވިއެވެ.   
 

  ަތޮޅުވޮލީމުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.އ 
އާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ  3122އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މިމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީޯބލް މުރާތް 

ހެންރަށަުކން ހުށަހަޅާފައި ނުާވތީ ކޭޔޮދޫގައި ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ ިއއްތިފާގުން ނިންމެީވ މުބާރާތް ޭބއްވުމަށް ކެޔޮދުނޫން އެ
  މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވާގޮަތށެވެ. 

 
  ްކަށަވަރުދޯނީގެ ނާލުނެގުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

ގެނަިއބަދަުލ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާައށް ކަށަވަރުދޯނި ގެދޮރުހެދުމަށް ބޭުނންވާ މުދާބަާލ މާލެއަށް ކުރިަދތުރާއިގުޅިގެން ނާލަށް
ފޮނުވައިގެން އިޢުލާންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ހަރުމުދަލާބެހޭގޮތުން ާނލަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ރަށްރަުށގައި 

 އިޢުލާންކުރުމަށް މެބަރުންގެ އިއްިތފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 

  ްޕް ހަލާކުވެފައިވާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.ކަށަވަރު ދޯނީގެ ފާޚާނާގެ ޕަނ 
 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޕަންޕުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލާ ގޮތެއް ނިންމުަމށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ާފސްކުރެވުނެވެ. 

 
 .ެކަށަވަރު ދޯނީގެ ޑްރިންކްސްއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވ 

ފަރާތްތަކަށް ޑްރިންކުސް ގަްނނަން ލިޭބނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުާމ ބެހޭގޮތުން މެްމބަރުންގެ މެުދގައި  ކަށަވަރު ދޯނީން ދަތުރުކުރާ
ނޑެއްގައި  މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވީ އަންނަޮހނިިހރުދުވަހު މާލެއަށްކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ފުޅިމަދު ފޮށިގަ

 ތް ފަށާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ޑްރިންކުސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަ
 

  ްފާމަސިސްޓަކު ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުނ 
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ ފާސްކުރެއްވީ މިވަގުތު އެކަން ބެހޭގޮތުްނ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކޮށް ހޯދުމާ  ފާމަސިސްޓަކު

 ހަށް ޖަވާބެއް ދިނުމަށެވެ.މަޑުޖައްސާލުމަށާއި، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ައވަ
 

  .ެމަދަނައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވ 
މަދަނައިގެ ދަށުން ބޭސްވިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮފައިވަނީ 

 މަށެވެ. ކުޑަމީޓީންނެއްގައި އެކަމާ ބެހޭގޮުތން ބަހުސްކޮށް މާދަމާ ގޮތެއްނިްނމު
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   ިކުރުން.އުޓަރ ސްކީމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮމްޕ 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަްޝވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން 

 ނިންމުމަށެވެ. ފާސްކުރެއްވީ ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއެއްގައި އެކަމާބެހެގޮތުން މަޝްަވރާކޮށް ގޮތެއް
 

 ވިޒިޓިން ކާޑެއް ތައްޔާރުކުރުމައި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 
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