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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  54ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

 0511 ރަމްޟާން 14  4104 ޖުލައި 45   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  01:11މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  04:01މެންދުރު ޖަލްސާނިމުނީ    ސާނިމުނު ގަޑި: ޖަލް
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

  އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  
 . ރުވިއެވެޟިޙާ ހުރިހާ މެމްބަރުންކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް މިމިއަދުގެ  ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ  51،55 -4
 ކުރުންނީގެ މަރާމާތާެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާފުށިފަރުދޯ -1
 ަމޝްވަރާކުރުންޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހޭޮގތުން  -5

a. ޭލިއެކިއުްނތައް ފާސްކުރުން ޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހ 
b.  ްޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރަެށއް ހޯދުނ 

  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ފެރީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -4
 . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ -6

  ކަށަވަރު .0
  ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް .4
  ފާމަސީ .1
  ލޯންސްކީމް .5

 އެހެނިހެން  -7
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 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  
އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން  ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 

  4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
 51،55އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ރުމެވެ. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު ވަނަ 51،55ގައިވަނީ  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް:

 ފުށިފަރު އެހެލުން  -0
މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެދުގައި ލުމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެދޯނި އެހިފުށިފަރުދޯނި ނުއެހެލާ ގިނަދުވަ 

ތޮޅުކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރުދޯނި" އެހިލަންޖެހިފައިވާތީ އޭ،ޑީ،ޔޫއިން ފައިސާ ނަގައިގެން ދޯނި އެހިލައި މަރާމާތު ކުރުމުގެ އަ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، މިގޮތުން ދޯނި އެިހލުމާއެކު މިހާރު ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް ކުރަންހުރި 

ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނ އެކަމެއް ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތް  މަރާތުބަލާ އެކަމުގެ
ފެށުމާއެކު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެދުވަހަކު ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި، ކުރިއަށްއޮތް ދުވަހު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ 

 ުމން ގެންދިއުމަށް މެމްބަރުންގެ ިއއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ތަފްސީލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަ
 

 ބެހޭގޮތުން.  މުބާރާތާ  ޤުރުއާން  ވަނީ  ގައި 5އެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -4
 ވިއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް ފާސްކުރެއް ށްފަހު ގުރުއާންމުބާރަތުގެ ބަޖެޓްމަޝްވަރާކުރުމަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަމާބެޭހގޮތުން

މުބާރާތުގައި ަފނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމަށް އަތޮޅަށް ނިސްބަްތނުވާ ފަޑިޔާރުން ލިޭބތޯ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ބައެއް އިސްލާހު ގެނައުމަށްަފހު 
ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި   ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތަށް ކޮންމެ މިހާރު ބޭފުޅުން ިތއްބަވާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  3ބެލުމަށާއި، ުމބާރާތުގައި ފަ

ޤުރުއާން ަދކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސްކޫުލތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، ކުިދން ވާ 4ކުުރމުގެ ބަދަލުގައި ކުދިން ވާދަ 3ޕެއްގައި ގޮތް
 މަށް ނިންމުނެވެ. ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު ތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމާމުބާރާ

 
 . ހޯދުން  ރަށެއް  ށް ބޭއްވުމަ  މުބާރާތް  ޤުރުއާން  -3

 ރަށަކުން  މުބާރާތްބާއްވާ  ފަހު ދިނުަމށް ބަޖެޓް ބާއްވާރަށަކަށް މުބާާރތް ނިންމިފައިވަނީ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނުރަސްމީގޮތުން
 ނީދޭ އަތޮޅުކައުންސިލުން ށްހޯސްޓްކުރާރަށަކަ މުބާރާތް. އެންގުމަށެވެ އެރަށަކަށް ކަންތަްއތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ

 ކުރާގޮަތށް އިުޢލާން ހިމަނައިގެން ސީލިންގ. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ބެހޭޮގތުން  ހިމެނުމާއި  ިއޢުލާންގައި ބަޖެޓެއްަކން މިވެނިއަދަދެއްގެ
 ދުވަހަށް އަންގާރަ ހަފްތާގެ އަންނަ މާދަމާ ހިމަނައިގެން ސީލިންގވެސް އަދި ހިމަނައިގެން ކަންތައްތައް ލިސްތްގައިވާ. ނިންމުނެވެ

 .ނިންމުނެވެ އިޢުލާންކުާރގޮތަށް ހަމަވަގޮތަށް ދަތުމުއް

 ޓްރާންސްޕޯރޓް ނެޓްވާރކްގެ ޚިދުމަތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޒިންމާ އަތޮޅުކައުންސިލާ ހަވާލުވުން  -4

(  4104މެއި  3 )  69-A/69/2012/3 (DIRމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ނަމްބަރ: )
ނޑައަޅާ  ބަޔާނުގައިވާ ފެރީގެ ނިޒާމާއި ެބހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން މެމްބަރުްނ ނަށް ހުޅުވާލެއްވި ސިޔާސަތު ކަ

ނޑައަޅާ މައްސަލާގައި މިކަމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ކަމެއްކަމަށާއި، މިޚިދުމަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  ދޭންބޭނުންވާކަަމށް  ކަ
ފޮނުވުަމށް އެއް ނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ސިޓީމިކަމާއިބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަްފސީލް ހޯދުމަށް މި

 ިނންުމނެވެ.  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 

 


