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 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  31ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން;

 2543ޞަފަރު  29  3122ޖެނުއަރީ  23   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް;
 ގައެވެ.  16;21އިވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި; 

 ގައެވެ.  23.23ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި; 
ނޑާލެވުނު; ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް;  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
 ހުރިހާ މެމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެވެ.  މެމްބަރުން; ޚާޟިރުވި 

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2
ވަނަ ޖަލްސާގެ  03 -2  

 ފުލިދޫ ލޯނު ދިނުާމބެހޭގޮުތްނ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން;     -4
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުގެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ޢައްޔަންކުރުން; -5
 ރުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރު ފާސްކުރުން;  ވަނަ އަހަ 3123 -6
 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން;   3123 -7
 ވޮލީ ލީގު ނިމިފައިވާތީ މިކަާމގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން;  -8
 އެހެނިހެން;  -9

 
 2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާއަށް ބަދަލެއްގެންަނން ފެނޭޯތ  ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 2އެޖެންޑާއައިޓަމް 
އައިޓަމުގެތެރެއަށް ) އެހެނިހެން ( މިނަމުގައި އައިޓަމެއް އިތުރުކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  :ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  އެޖެންޑާގައިވާ 

 ޓަމް ހިމެނެއެވެ.  އައި 9އެޖެންޓާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އެހެްނކަމުން ބަޙުސުކުރަން ފެށުނު އެޖެންޑާގައި  
 
  3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
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ވަނަޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ މައްސަލައެއް  41ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  41ގައިވަނީ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ނެތުމާއެކު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް;

 
  ްކަތާބެހޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން.  ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައ 

ށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުގެ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ޢައްޔަންކުރުމަްށ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ރިޔާސަތުން މައްސަލަ ހުަށހެޅުއްވިގޮތަ
އަޙުމަދު، ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު

އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޝަބީން، ފެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  އޮފިސަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް
ޙައްމަދު އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޖަވާޒު، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީްމ ނަޢީްމ، މެމްބަރ އަލްފާިޟލް މު

 އަޝްރަފު ކަމުގައި މެމްބަރުން އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 ފުލިދޫ ލޯނު ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން;  .

ފެބުރުއަރީ ފުރަތަމަ  3123ފުލިދޫގެ ލޯނުގެ ހުރިހާކަމެއް ނިންމާ ލޯނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޯލނު ފައިސާ ޙަވަލުކުރުމުގެ ތާރީޚަކީ 
ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ހުރިހާމެމްބަރުންގެ ހަފުތާ

 ގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ފުލިދޫން ޯލނަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަަކށް ލޯނު ޙަވާލުކުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 3123އިންތިފާގުން ެފބުރުއަރީ 

 އަހަރުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރ ފާސްކުރުން;  ވަނަ  3123 .

އަހަރުގެ ޕްލޭނުގައިވާ ކަންތައްތައް ތާވަލުތަކަށް ބަަދލު ގެނަސްގެްނ  6އަހަރީ ކަލަންޑަރުގައިހުރި ކަންތައްތަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  
އެގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކައުންސިަލށް  އެކަންތައްތައް އަހަރުތެރޭގައި ހިންގުމަށާއި، މިގޮތުން ތާވަަލށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެޭހނަމަ

ވަނަ  3123ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށާއި، މިއަހަރު ވޮލީ ލީގު ބާއްވާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމުކަމަށް ދެކިވަޑައިގެން އެތާރީޚަކީ 
 އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ފަހުޮކޅު ކަމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

 ތައްޔާރުކުރުން;  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް  3123 .

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ ރަށްަރށަްށ  3123
އަވަހަްށ  އިތުރަށް އަންގަވައިގެން ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓާއެކު އެރަށްރަށުގެ ރިޕޯޓްތައްވެސް ފޮނުވާލެވޭވަުރ ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތް

 ނިންމާލުމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިްލގެ ރިޕޯޓް މުއްދަތަށް ނިންމާ ފޮުނވުމަށެވެ. 
 ނިމިފައިވާތީ މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން;   3122ވޮލީ ލީގު    
ގެ މައްޗަށް ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންތައްތަކު ބަރުން މަޝްވަރާކުރައްވާގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތާމެދު މެމް  3122ވޮލީ ލީގު   

ވޮީލ ލީގަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަވަަހށް  3123މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަްށފަހު ކުރިއަށްއޮތް 
 ފެށުމަށާއި، ވޮލީ ބޯޅް އެސޯސިއޭޝަނަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ރިޕޯޓާއި، ޝުކުރުގެ ސިޓީތަށް މިހަފުތާގައި ފޮނުވުމަށް، އަދި ކުރިއަށްއޮތް 
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ރާތުގެ ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތުގެމަިތން ޤަވާިޢދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަްއ ގެނައުމަށާއި، ރެފްރީގެ ކަންތައް މުބާ
 ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް މެމްބަުރން އިއްތިފާޤުވެ ލެއްވިއެވެ. 

 އެހެނިހެން;   . 

ހަށް ހަމަވާތީއާއި،  41ލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ިމމަހުގެ ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ ހި
އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ޕާޓްނާޝިޕް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރަްނ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކާއެކު ަމސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މެމްަބރުން 

 ދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްކުރެއްވިއެވެ. މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ
 
ގައި ފުންކޮށްގެން މާލެ ގެންދިޔައިރު  3123ޖެނުއަރީ  22ގައި މެދުފަރަށް އަރާފައިވާ ބޭރުގެ ޔޮޓެއް  3122ޑިސެމްބަރ  25

ުތރުގެ ކަންކަން ހުރިގޮތުން ަވރަށް އެފަރަށް ލިބިފައިވާ ގެއްުލންަބލާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް، ބޭނުންީވނަމަވެސް ދަތުރުފަ
 ދަތިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން މިކަންބަލާ ޙައްލުކުރުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވިއެވެ. 

 
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ ބުރާސަފަތި ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އެހެންދުވަެހއްކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރ 

ފާޟިލް ަޢބުދުއްރަޝީދު ޢަްއބާސް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ރިޔާސަތުން ޖަވާބު ދެއްވަމުްނ ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް އަލް
ވާ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާގޮަތށް  29ކުރައްވަނީ ބުރާސްފަތީގެ ކުރިން ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްކަމަށާއި، މިހަފުތާގެ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 

 . ހަމަޖައްސަވާނޭ ކަމަށެވެ
  

 


