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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  38ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

 1433ޖުމާދަލްއޫލާ  12  2012އޭޕްރީލް  04   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  10.10ފަށާފައިވަނީ   މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  12.05ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް ، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް ހުންނެވީ  ރުވި މެމްބަރުން: ޟިޙާ

 ސަލާމުގައެވެ. އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -1
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ  63،63 -2
  ބެހެގޮތުން މަޝްަވރާކުރުން.  މާލެ ދަތުރާއި -6

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.   -4
 ސަފާރީގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން  -5

  ްވިޔަފާރީގެ އެގްރީމެންޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 
  ްލޯނުނެގުމާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަާރކުރުނ 

  މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.    ލޯނު ސްކީމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިހުރި -6
 އެހެނިހެން  -7
 
 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުުމން މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުްނ  1އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ވަނަޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔެނިމިފައި  37ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  36،37ގައިވަނީ  2ޓަމް އެޖެންޑާ އައި

ވަނަ ޖަލްސާެގ  37ނުވާތީ އެ ޔައުމިއްޔާ މިއަދުގެ  ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައެއް ުނވެއެވެ. އަދި ދެންއޮންނަ ަޖލްސާއަކަށް 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  36 އިސްލާހެއް ނެތުމުންޔަޢުމިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. އިތުރު 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް:

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މިފަހަރުގެ މާލެަދތުރުގައި ބައިވެރިވެލައްވާނީ ރައީްސ މަްޝވަރާކުރުމެވެ. މާލެ ދަތުރާއި ބެހެޮގތުން  -1
ރު އިބްރާހީމާއި، ނައިބްރައީސް އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒްއާއި، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަުދ އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާ

އަޙްމަދު މަނިކާއި، މެމްބަރު އަްލފާޟިލް ޢަްބދުއްރަޝީދު އައްބާްސ ކަމަށާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފެއްެގ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ސައްތާރު އަޙްމަދު ނުވަަތ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިްލ ޢަބްދުލްމަޖީުދ ޢަބްދުްލޣަނީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.
  

ބުރަކަށް ބަހާލައިގެން ފުރަތަމަ ސެޝަން ހުރިހައި  2ޑާޓަރ ކެއަރއިން ހިންގަން ރަވާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ވޯކްޝޮޕްގައި  -2
ނިންާމިއ ވަނަބުރު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ުހންނަ މުއައްސަސާއަކުން ބޭފުޅަކު ބައިވެރިކުރާގޮތަށް  2ކައުންސިލަރުންނަށް ހިންގާޮގތަށް 
 ނިންިމފައި ވެއެވެ.ކަމަށް ފެލިދޫޝޮޕް އޮންނާނީ އަންނަ ކުރު، ހޮނިހިރުގައި ދައުވަތު ދެވިފައިވާކަމަށާއި، މިޯވކް

 
 

   ނަގަން ޖެހޭަކމަށާއި، ބޭންކުން ލޯނު ލޯނު ސަފާރީގަތުމަށް އިންޓްރެސްޓް ހިމެނޭގޮތަށް ބޭްނކުން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި   -3
މަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަްށ އިން ހޯދަންޖެހޭ ލިއުން ހޯދުއެންޑް ޓްރެޜަރީ  ޓަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ނެގުމަށް 

 ނިންމުނެވެ. 

 

 

ވ. ފުލިދޫ ުމހައްމަދު ނަޢީމްގެ ލޯނައިމެދު  ކުރުން. ލޯނު ސްކީމާއި ގުޅިގެން ހުށަެހޅިފައިހުރި މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ  -4
 6ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އޭނާއެދިފައިވާ މުއްދަތަށް ކައުންސިލުން ތާޢިދު ނުކުރާކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި،  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ މަހުން މަހަށް ދައްކާ ހަމަކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، ލޯންގެ ބާީކން
ޖޫރިމަނާދެއްކުމަށާއި އަދި މުހަްއމަދު ނަޢީމް ދައްކަންޖެހޭ ފުރިަހމަޢަދަދު  އޭޑީޔޫއިން ރަނގަޅަށް ޗެކުކުރުމަށްފަހު ދައްކަންޖެހޭ 

އްދަތުގައި މަސްދުވަހަށް ބަހަލައިގެން ކޮންމެމަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފުރިހަމަޢަދަދު ދައްކާޚަލާސްކުރުމަށާއި، އެމު 6ފައިސާ 
 ލޯނުފައިސާ ދައްކާޚަލާސް ނުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮުނވާނޭކަން ލިއުމުން އޭނާއަށް އެްނގުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 
ރ ކަމަށްވުމުން 20100/-ވ. ފުލިދޫ އަލްމަރުހޫމް އަދުނާްނ ހުސައިންގެ ލޯނުފައިސާއިން ުމޅިޖުމުލަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ  -5

ނޑައަޅާ ގޮތަކީ އެފައިސާ އޭނާގެ ހު ވަފަތް އަންހެނުން މިފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންާވތީ މިފައިސާ ދެއްކުމުގައި މި ކައުންސިލުން ކަ
ރ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމަށާއި، ނަމަވެސް އެއަދަދު އޭނާއަށް ނުދެއްކޭނޭކަމަށް އޭނާ ބުނާނަމަ 800/-މަހަކު 
ގުމަށްވެސް ނިންމިފައިވެެއވެ. ޢަދުނާން ހުސައިން ނިޔާވިަފހުން ލޯނުގެ އިްނޓްރެސްޓައި، ރ ދައްކަން އޭނާއަށް އެނ500ް/-މަހަކު 

 ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަޢާފް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. 
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ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަުދ ވ. ކެޔޮދޫ ހާލި އަލްފާޟިާލ ފާތުމަތު ޝަރީމާގެ ޯލނުފައިސާއިން އިންޓަރެސްޓާއި، ޖޫރިމަާނއާއިއެކު  -6
އަހަރަށް ބަހާލައިގެން މަހަކުދައްަކންޖެޭހ  1ބެލުމަށްފަުހ ޖޫރިމަނާއަށް ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ މަޢާފުކުރުމަށާއި، ބާކީ އޮތް ޢަދަުދ 

މައްސަލަ  ފައިސާގެ ޢަދަދު ޤަވާޢިދުންދައްާކ ޚަލާސްކުރުމަށް އޭނާއަށް އެންގުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ. މިގޮތާއި ޚިލާފް ވެއްޖެނަމަ
 ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އޭާނއަށް އެންގުމަށްވެސް ނިންމިފައިެވއެވެ. 

 
ވ. ފެލިދޫ ކެނެރީ މަންޒިލް އިްބރާހީމް ނަދީމްގެ ލޯނާއި ބެހޭގޮުތްނ އަދި އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށް  -7

 ނިންމުނެވެ. 
 

ސާއިން އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުްނ އިތުރަްށ ވ. ފެލިދޫ ޖިހާުދ މުހައްމަުދ ހަސަންގެ ލޯނުފައި -8
 ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 

މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަުހ ފުށިފަރުދޯނީގެ ފުރަތަމަ ަދތުރާ ބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާކުރުން.  -9
 ނީގައި ފެންނަޮގތަށް ެބެހއްޓުމަށެވެ. ނިންމީ ފުށިފަރުދޯނި ކުއްޔަށްދޭ ައގުތަށް ދޯ

  
 7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ނީމް ފާމަސީގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމާއި ބެހެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 ރ 2218/-ގެ ފައިދާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު  2012

މަށް ޕްރިފިޓް އެންޑް ލޮސްގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާފައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުްނ ލިބިފައިކަރ 162/-ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފައިާދއަށް  2012
 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 ފައިދާއާއި ގެއްލުމާއި ބެހެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ކަށަވަރުދޯނީގެ 

 ރ 92/16101ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފައިދާއަށް  2012

ޕްރިފިޓް އެންޑް ލޮސްގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާފައިވާތީ  ލިބިފައިވަކަމަށްރ  3153/-ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފައިދާއަށް  2012
 އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުެނވެ. 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ އައުޓް ސޯސް ކުރުން.

 މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުުރމަށް ފަހު ނިންމެވީ  އަންނަ ހަްފތާގައި އިޢުލާން ކުމަށެވެ. 

 ފާމަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ން މަޝްވަރާކުރާ ގޮތަށް ނިްނމުނެވެ.ފަހު


