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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  27ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަނ6ް
 2341އްރަމް ޙަމު 21  1722ޑިސެމްބަރ  73   ޚ6ްޖަލްސާބޭއްވި ތާރީ
 ގައެވެ.  27677ފަށާފައިވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ     ޖަލްސާފެށިގަޑ6ި 

 ގައެވެ.  21641ޖަލްސާނިމުނީ  މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑ6ި 
ނޑާލެވުނ6ު ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތ6ް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
 ހުރިހާމެމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެވެ.    ރުވި މެމްބަރުނ6ް ޚާޟި

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2
  ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 12 -1
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން.  -4
 އަތޮޅު ވޮލީމުބަރާތާ ބެހޭގޮުތން ަމޝްވަރާކުރުން.  -3
 ށުކައުންސިލްތަކުގެ އެސެޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން. އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަ -1
 އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީަހށް ހުށަެހޅިފައިވާގޮތްބަލާ މިކަމާމެދު މަްޝވަރާކުރުން. -2
 ނިންމުން. ފާމަސީން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ބެހޭގޮުތން މަްޝވަރާކޮށް ގޮތެއް -3
ނޑު ފާސްކުރުން.  -4  ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތު އޮނިގަ
 އެހެނިހެނިހެން. -5

 
 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އިތުރު  2އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އިސްލާހެއް ނުގެނެސް ޖަލްސާގެ އެޖެން
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  1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ވަނަަޖލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ އުސޫލީ  12 ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  12ގައިވަީނ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ޔައުމިއްޔާ  އެއްވެސްމައްސަލައެއް ނުވާތީއާއިއެކު އިމްލާކުށް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ހުރުމުން އެކަންކަން ަރންގަޅު ކުރުމަށްފަހު

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެއްވިއެވެ. 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައ6ް
 
  .ްކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުނ 

ާލނު ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް މެްމަބރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ މިކަން އަވަަހށް އިޢު
 ކުރުމަށާއި، މި އިޢުލާނު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށެވެ.

 .ްއަތޮޅު ވޮލީމުބަރާތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 
ށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހިފަިއވާ ވޮލީމުބާރާތާބެހޭޮގތުން މެމްބަުރންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮ

 ގެ އިއްތިފާގުން ިނންީމ އަލިމަތާ، ދިއްގިރި ރިޒޯޓަށް އަންނަހޮނިހިރު ދުވަާހހަމައަށް ފުުރސަތުދިނުމަށެވެ. މެމްބަރުން
 
 .ްއަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެސެޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުނ 

ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންނަށް ަމޢުޫލމަތު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެސެޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއު
 ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާއިބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްތަކާއިގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައިވާކަަމށް ވެސް ވިދާލުވިއެވެ. 

 
 
  ުކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތްބަލާ މަޝްވަރާކުރުން.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށ 

އްޔިތުންގެ ފައިވާގޮތަްށ ރަރީން ކައުންސިލްތަކުްނ ހުށަހަޅާއަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ިފނޭންސްިމނިސްޓް
 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެވަރާކޮށް ނިންމަވާފައިވަނީ ދުގައި މަޝްފައިނުވާތީ ެއކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ

ބަޖެޓްކޮމެޓީއަށާއި، ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެލް،ޖީ،އޭ އަށާއި،  ރައއީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށާއި، މިސިޓީ
 އެފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮޕީ ފޮނުވުމަށެވެ.

 
  ިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ގެ ޚިދުމަތް ފާމަސީން މަދަނައ 

މަދަނައިގެ ދަުށން ދޫކުރަމުްނގެންދާ ބޭަހށް ފައިސާނުލިޭބތީ ިމޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ފާމަސީން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނީމް 
 މަދަނައިގެ ދަށުން ފާަމސީން ދޫކުރަމުން ގެންދާބޭސް  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބަޙުސު ކުރުމަށްފަހު

އިންފެށިގެން ވަގުތީ ޮގތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، މިކަން ައތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިޢުލާނު ކުރުމަށް  1722ޑިސެމްބަރ  17ދޫކުރުން 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ިނންެމވިއެވެ. 

 
  ާނޑު ފ  ސްކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތު އޮނިގަ

އިތުރަށް ބޭނުންވާކަަމށާއި، ުފރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއްމަޢުލޫާމތު ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިކަމާބެހޭ މިއައިޓަމާބެހޭގޮތުން 
 މިމައްސަލަ ބޭއްވުމަށެވެ.  މަޝްވަރާކުރުމަށް މިކަމާ ޖަލްސާއެއްގައި  ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ދެިކވަޑައި ގަންނަވާތީ އެހެން
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  ީޔޫއިން ނަގައިފައިވާލޯނާއިބެހޭ އޭޑ 
އޭ.ޑީ.ޔޫ.އިން ކައުންސިލަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި ބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދު އައްބާސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ނުގޮތަށް ހަމަޖައްަސން މިހުށަހެޅުމަށް މެމްބަރުންގެ މެުދގައި މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުން ނިންމަވާފައިވަނީ އެފައިސާގެކަންތައް ހުށަހެޅު
ފެންނަކަމަށާއި، އެެހންކަމުން ިމގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ރަގަޅުވާނޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލައަކީ ކުރީގެ ޖަލްސާ ތަކަކުން 
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