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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  53ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

 0355ރަބީޢުލްއާޚިރު  02  2502މާރޗް  53   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  05:51ފަށާފައިވަނީ   މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  02.03ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ިއްބރާހީމް ނިޔާޒް ހުންނެވީ ސަލާުމގައެވެ. އެހެން ހުރިހާ މެްމބަުރން  ރުވި މެމްބަރުން: ޟިޙާ

 ޙާޟިރުވިއެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -0
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ  22،22،23 -2
 ވަރާކުރުން.ފުލިދޫއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރުމާބެހެގޮތުން މަޝް -2

 އަހަރު ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން  -3

 އަންބަރާ ދަތުރާބެހޭގޮުތން މަްޝވަރާކުރުން       -4

 ފުށިފަރުދޯނީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -5

 އެހެނިހެން  -7
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 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  
ލާހެއް ނެތުުމން މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުްނ ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. އިތުރު އިސް 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މި ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  53،52،55ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ޔަޢުމިއްޔާ ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަނަޖަލްސާގެ  53މިދެޔައުމިއްޔާއެވެ.  52،55ފާސްކުރައްވަފައިވަނީ 

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް:

 ކުރުމަށްފަހު ނިންމީ މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާފުލިދޫއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރުމާބެހެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -0
އްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާތީާއއި،ލޯނުނަގައިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށާިއ، ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އޭ.ސީ.ސީ.އަށް މަ

އޭ.ސީ.ސީ.ން ވަކިޖަވާބެއް ލިެބންދެކަށް އަދި ފުލިދޫ ކަުއންސިލުން ލޯނުދެއްކުމައި ބެހޭގޮތުްނ އެއްބާލިބެންެދން ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ން ފާސްކުރެވުނެވެ. ދޫކުރުން މަޑުކޮށް ލީކަމަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު

 
 ރު ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން. އަހަރު ރިޕޯރޓް ފައިނަލް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ުހށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. އަހަ -2

 
މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުްނ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމީ މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު  އަންބަރާ ދަތުރާބެހޭޮގތުން މަޝްަވރާކުރުން. -5

 ވެ. މާލެއަށްދަތުރެއް ކުރުމަށާއި، މާެލއަށްދަތުރެއް ކުރާނަމަ އަތޮޅާއި ބެހޭ ފުރިހަމަމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ަފހު މާލެއަށް ދަތުރުކުރުމަށެ

 

މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ން. ފުށިފަރުދޯނީގެ ފުރަތަމަ ަދތުާރ ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރު -3
 ނިންމީ ފުށިފަރުދޯނި ކުއްޔަށްދޭ ައގުތަށް ދޯނީގައި ފެންނަޮގތަށް ެބެހއްޓުމަށެވެ. 

  
 އެހެނިހެން:  -3

 ބޫލޫސްޓަރ ކުލަބުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ:

އެކަަމކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  ންމެވީމިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން މަޝްވަާރ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނި
 ކަމަކަށްވާތީ އެކަން އޭ.ސީ.ސީ.އަށް ހުށަހެޅުމަށް ބްލޫސްޓަރ ކުަލަބށް އެންގުމަށެވެ. 

  
 އަތޮޅުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމައި ބެހޭމައްސަލަ 

ފުރަތަމަ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބަރާތެއް ބޭއްވުމަށާިއ،  މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން މަޝްަވރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
މުބާރާތް ބާއްވަން ފަސޭހަތާރީޚްއެއް ސްކޫލުތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަްށ 

 އެންގުަމށް ނިންމުނެވެ.  ސިޓީފޮނުއްވުމަށާއި، އަންަނހަފްާތގެ އަންގާރަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖަވާބުދިނުމަށް
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 ޑާޓާކެއަރއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ.
ނޑައެޅުމައި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުުރމަށް ފަހު ނިންމީ ިމ  ޑާޓާކެއަރއިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހާ ކަ

ވަރާކުރުމަށް ފަހު ގޮތެއް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަީޖދު ޢަބްދުލްޣަނީ އާޢި މަޝް
 ނިންމުމަށެވެ. 

 

 


