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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  04ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     އްވިތަން:ޖަލްސާބޭ

 0022 ލްއާޚިރާޖުމާދަ 43  3403 އޭޕްރީލް 32   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  00:34މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  03:01މެންދުރު ޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވު ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ނު:ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  
ވީ ހުްނނެ  ނައިބްރައީސް އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް ، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ

 . ރުވިއެވެޟިޙާ ހުރިހާ މެމްބަރުންއެހެން ސަލާމުގައެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -0
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ ޖަލްސާގެ  33 -2
ނޑައަޅާޤަރާރު ފާސްކުރުންގައިބުނާ ކުންފުނިން ޝެއަރގަތުމަށް  1ގ1ެޝެއަރ ހޯލްޑަރ އެގުރީމެންޓް  -3   .ކަ

 ޝްވަރާުކރުންޑެންގޫއައި ބެހޭގޮތުން މަ -4

 އެހެނިހެން  -5

 

 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުުމން މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުްނ  ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މެމް ބައެއް އިސްލާހްތަކާއެކުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ނަވަ 23ގައިވަނީ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ބެހޭގޮތުްނ ގައި ޖެހުމާމިއްޔާ ވެބްސައިޓްޔައު ޞާލާޚުޖަލްސާގެ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  23

 ށް ނިންމުނެވެ.  ޔައުމިއްޔާ ވެބްސައިޓްގައި ޖެހުމަ  ޞާލާޚުމަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު 
 

  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް: ،މަޝްވަރާކުރެވުނުކަންތައްތަކާއި
ނޑައަޅާޤަރާރު ފާސްކުރުން 1ގ1ެޝެއަރ ހޯލްޑަރ އެގުރީމެންޓް  -1 ފެލިދެއަތޮޅު  .ގައިބުނާ ކުންފުނިން ޝެއަރގަތުމަށް ކަ

ށް ހުށަހެިޅ  ވަނަ ޖަލްސާއަ 03ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  01ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް  3400އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ރަންޖެހޭ ޤަރާރު ގޮތަށް ސަފާރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ކައުންސިލަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފާސްކުޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ

ހު ބޭއްިވ ދުވަ ވަނަ  3403އޭޕްރިލް  32 އެ ކުންފުނީގެ މަްޤޞަދުތަކުގައިާވ ފަދަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަުކގައި ބައިވެރިވުމަށް
 ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ޤަާރރު  40ކައުންސިލްގެ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅު

 

އިސްލާހު މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ  ށް ގެނެވިފަިއވ00.40ާޝެއަރ ހޯލްޑާސް އެގުރީމެންޓްގެ މާއްދާ  -2
 ވެއެވެ. ފާސްކޮށްފައި

 
 

 0އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އެހެނިހެން.ގައި ވަނީ  0އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

އި ބެހޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުންނާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޓާސްކް ފޯހެއް ހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ޑެންގޫހުމާޑެންގޫއައި ބެ -3
ވެ. އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުްނ އެކަމާއި ގުޅިގެން ލިބެންެޖހޭ ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންާދކަމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެ 

ހުރިހާލިއުންތަކެއް މިހާރު ލިބިަފއިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޑެންގޫހުން ކޮންޓްރޯކުރުމުގެ ގޮތުްނ 
 . ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މުނީޓަރ ކުރަމުންދާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ

 
ޑައިވިންކުރާ ސަފާރީ އުޅަންދުތަކުން ފީނެގުމައިބެހޭގޮތުން ކުރީގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމިފައިވާ  ވ.އަތޮޅުގައި -4

 ގޮތުގެމަތީން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ މިކަމައިބެހޭޮގތުން މަްޝވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.  
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ރުނެތްކަުމގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްއަށް  މައްޗަށް އިތުބާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސްގެ  -5
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމަށް 

 ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

ސް އަތޮޅުގެ ކަންތައްތައް ތަޢާރަފްޮކށްދިނުމައި ބެހޭގޮުތން މެމްބަރު ތީ އޭނާ އަތޮޅަށްގެނެނާގެ އިންވެސްޓަރަކާ ދިމާވެފައިވާޗައި -6
ގަޅު ކަމެއްކަމަށާއި، އެމީހުންގެނެސް ރަށްރަށުގައި ނމުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެކަމަކީ ކުރަން ވަރަށްރަ
 މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމުނެވެ.  ކުރާމަސައްކަތްތައް ދައްކާލާ ޕިކުނިކް ހަދާލުމަށް ގެނައުމަށް މެްމަބރުންގެ

 
 

 


