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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  42 ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 0200 ރަޖަބު 10  4104 މެއި 42   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  01.11މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  04.21މެންދުރު ޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

ނޑާލެވުނު: ނޑާނު   ޖަލްސާމެދު ކަ  ލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. ޖަލްސާ މެދުކަ
 އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާޙީމް.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު އުޅުއްވަނީ ލޯކަލް ގަވަރނަންސާބެހޭ ޅުކައުންސިލްގެ އަތޮ ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން: 
ނޑޮހުގައެ ވެ. މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަީޝދު ޢައްބާސް ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ. ވޯކްޝޮޕްގައި ބަ

 . ރުވިއެވެޟިޙާމިޖަލްސާއަށް  މި ދެމެމްބަރުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -0
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ ޖަލްސާގެ  41 -2
 ސިލަށް ދެއްވުން.ތުރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންރައީސް ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ދަ -3

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 2112 -4   ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަން ކަ

 ބޭންކުން ލޯނެއް ނެގުާމބެހޭގޮުތްނ މަޝްވަރާކުރުން. -5

 ލޯނު ސްކީާމބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.ކައުންސިލުންހިންގާ  -6

 އެހެނިހެން. -7

 

 0އައިޓަމް  ންޑާ އެޖެ  
އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން  ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 

  4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
އިތުރު އިސްލާހު ހުރުމާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން . ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ ވަނަ 20ގައިވަނީ  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ންނަ ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ދެންއޮ
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  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:ކަންތަކާއި، މަޗްވަރާކުރެވުނު 

ތުރުކީއަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ. މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން  ގައިވަނީ  0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ -0
ނަމަވެސް މިވަގުތު ، މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޔޮޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި

މަޑުޖައްސާލާ ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ތުރުކީިއން އެހީތެރިވި ފަާރތަށް ޝުކުރުައދާކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުަމށް 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެއްވިއެވެ. 

 

ކަންކަމާމެދު މަްޝވަރާކުރުމެވެ: މިމައްސަލާގައި  ގައިވަނީ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންަގންރާވާފައިވާ 4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4
މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިްނމަވާފައިވަނީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ސްޕޮންސަރ 

އާ  21އިން  15ޖޫންމަހުގެ  ލިބޭތޯ ބެލުމާއެކު ވޮލީ މުބާރާތާިއ، ޤްރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ހިންގުމަށާއި، ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
 ދޭތެރޭ ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. 

 
 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭންކުން ލޯެނއް ނެގުމާބެހޭގޮތުންނެވެ. މި ގައި ވަނީ  1އެޖެންޑާ ނަންބަރ  -0
ބުރައީސް އަލްފާޟިލް މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވީ ނައި

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ބޭންކުން ގެނުމަށާއި، ލޯނު ނަގައިގެން ސްޕީޑް  1އިބުރާހިމް ނިޔާޒުގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ އެއްގޮތަށް 
ލާންޗެއް ހޯދުމަށާއި، ޖޫންމަހުެގ ފަހުކޮޅު އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރެއް ކުރުމަށާއި، މި ދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 

އުންސިލުން ނިންމާފައިާވ ކަްނކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށެވެ. ައދި ލޯނުނެގުަމށްޓަކައި ޭބންކާ ަމޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާުތ އޮޅުން ކަ
 ފިލުވުމަށެވެ.

 

ލޯނު ސްކީމާ ެބހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުމެވެ. މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ގައި ަވނީ 1އެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -2
އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނުގެ މިަމސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުޑަކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، ހު ނިންމެވީ ކުރެއްވުމަށްފަ

ނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ދެބޭފުޅުންނާިއ، އިދާރީ ދެމުވައްޒަފުން މިކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަާށއި، މިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް  މަސައްކަތައް ކަ
ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް 01ޓެއްނަންގަވާ ލިސްޓް ރިވިޔު ކުރުމަށްފަހު ަމސއައްކަތް ފެށުމަށާއި، ޖޫންަމުހގެ ފެށުމުގެގޮތުން ލިސް

ދުވަަހކުން ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށާއި، ވ. ފެލިދޫ ޖިހާދު އަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ  01ނިންމުމަށާއި، ކޮންމެ 
ށް އެންގުމަށް ރ. ) ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް އޭނާއ0111.11ަލޯނުން ނުދައްކާ ބާކީހުރިފައިސާ މަހަދު 

ތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަތީގައި ދެންނެވި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މެމްބަރުންގެ އިއް
ތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، އަލްފާޟިލް ޢަުބދުއްރަޝީދު ޢައްބާްސ، އަ

 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙުސާނު ކަމަށެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓް އ. ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، 
 
 އެހެނިހެން ކަންކަން.  ވަނީ  ގައި 7އެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -1

 

 ނީމް ފާމަސީގެ މަސައްކަތާގުޅޭ: ގެ ހ. 7

ހެންވެސް ފިހާރަތަކުން ކަރަންްޓފީ ނަގާުއސޫލުން ނީމް ފާމަސީންވެސް ކަރަންޓްފީ ނެޭގނޭގޮތެއް ހަމަޖައްސަާވ ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ އެ
މެމްބަރ އަލްާފޟިލް އިބުރާހިމް ނަޢީމް ހުށަެހޅުއްވިއެވެ. މިކަމުގައި މެމްބަރުން  ފެލިދޫ ކައުންސިލުގައި ދެންނެވުމަށް ދެއްވުމަށް

 ހިމް ނަޢީމުގެ ހުށަހެޅުއްވުމާއެއްޮގތައް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގަިއ ނިންމެވިއެވެ. މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އިބުރާ
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 ކަށަވަރު ދޯނީގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުން: ގެ ށ. 7

ށާއި، މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމަވާފައިވަނީ ކަަށވަރު ދޯންޏާބެހޭގޮތުން ހުށަހެިޅފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަ
މިނޫންވެސް ދޯންާނބެހޭގޮތުްނ ުކރިއަށްއޮތްތަނުގައި ޢަމަލުކުރާޭނ ހަރުދަނާ ރަގަޅު އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް ޭބނުންވާ މަުޢލޫމާތު 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒުއާއި،  2112ޖޫން  21އެއްކޮށް  
ވެ. އަދި ލޯނާބެހޭ މަސައްކަތް މީގެފަހުން ކުރައްވާނީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދުމަނިކާއި، މެމްބަރ ޙަވާލުކުރުމަށެ

އަލްފާޟިލް ަޢބުދުއްރަޝީދު ަޢއްބާސް ކަމަށާއި، ކަށަވަރުދޯނީެގ ކަންކަން ބަަލހައްޓަވާނީ ނަިއބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިްމ 
ކީމުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަާވނީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙަްއމަދު އަޝްރަފުކަމަށާއި، ފާމަީސގެ ނިޔާޒު ކަމަށާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސް

 ކަންކަން ބަލަހައްޓަާވނީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނަޢީމް ަކމުގައިވެސް ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 
 ލަ:ވ. ރަކީދޫ މަންޒިލް ޢަބުދުލްޙާރިސް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާބެހޭ މައްސަ ގެ ނ. 7

މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންަމވާފައިވަނީ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވެން ނޯންނާނޭ   
ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ އިތުރަށް 

ސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށެވެ.                           މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއްނިްނމުމަށް މި މައް  
 

 ސިޓީގެ މަޝްވަރާ ފަހުންކުރާގޮތަށް ފަސްކުރެވިފައި،  7/2012. ގެ ނ. ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރ:  7
 
ތިޖޫރީގައިހުރި ފައިސާ  ތުގައިއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާެގ ގޮގެ ރ. މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނުފަދ7ަ

އެފައިސާއެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމަށާއި، އަދި މިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް ފައިސާއާބެހޭ ސެކުޝަނަށް 
 އެންގުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

 

 


