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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  64ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 0400ރަމްޟާން  00  2302ޖުލައި  03   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  03:24މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  02:34ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވު ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ނު:ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒްއެވެ.  
 ވެ. މިއަދުގެ މިޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވާއި އެހެންހުރިހާ މެމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެ ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 44 -2
 .  މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭޮގުތން މުބާރާތާއި ޤުރުއާން -0
  .މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ޤަވާޢިދާ  ސްކީމް ސްކޯލާޝިޕް -4
 .ަމޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ޑަވިންފީއާއި -4
 .މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭޮގތުން ކަންތަްއތަކާ ނިންމަންޖެހޭ ބެހޭގޮތުން  ތައްޔާރުކުރުމާ ބަޖެޓް ލަފާކުރާ  ނައަހަރަށްވަ 2300 -6
 . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ -7

  ކަށަވަރު .0
  ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް .2
  ފާމަސީ .0
  ލޯންސްކީމް .4

 އެހެނިހެން  -8
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 ނިންމި ނިންމުންތައް:

 ބޭއްވުމަށް ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން  މުބާރާތާއި ޤުރުއާން ގައިވަނީ  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -0
މެސެޖު  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބެހޭގޮތުން ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށެއް ހޯސްޓްކުރާނޭ މުބާރާތް ޤުރުއާން ހަމަޖެހފައިވާ
ފަރާތަކުން ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި، ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް ފޮނުވި ސިޓީތަކުެގ  އަދި އެއްވެސް ކަމަށާއި،ފޮނުވިފައިވާ

 އެހީއެއް  ފަރާތަުކންތެރެއިން ބައެއް ސިީޓތަކަށް  ަޖވާބު ލިިބފައި ވީނަމަވެސް ކީރިިތ ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ފިޔަވަިއ އެހެން 
 ދިއުމަށް  އިތުރުވިސްނުމަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީބޭއްވުމަށް  މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރަށް 13އޮގަސްޓްއިން  13 ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ލަސްޮކށްލުމަށާއި، އަދި ބައެއް ފަާރްތތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަާވުބ ނުލިބޭތީ ސިޓީ ޮފނުވާފައިވާ  ށް 31 މަހުގެ އަންނަ
 ވިއެވެ.  ފަރާތްތަކުން ޖަވާބު ހޯދުަމށް އިުތރު މަސައްކަތެއް ކޮށްލުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެ

 

 ޤަވާޢިދުގެ  ބެހޭސްކޯލާޝިޕް ސްކީމާ. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ޤަވާޢިދާ ސްކީމް  ސްކޯލާޝިޕް ވަނީ ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -2
 އެ  ވިދާޅުވެފައިވާތީ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަތުގައިވާނޭކަމަށް މަނިކުގެ އަޙްމަދު މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ޑްރާފްޓް
 ރިޔާސަތުން އަރިހުގައި ގެމަނިކު އަޙްމަދު  މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ދެއްވުމަށް އިވަހުށަހަޅުއް ންނަށްމެމްބަރު ޑްރާފްޓް

 މަނިކު އަޙްމަދު މުހައްމަދު އަްލފާޟިލް  މެމްބަރ އެއަށްފަހު. ދެއްވިއެވެ ހުށަހަޅުއްވައި ޖަލްާސއަށް ޑްރާފްޓް އެދިލެއްވުމުން
. ފެންނަކަމަށެވެ އެރުވުމަށް މެމްބަރުންނަށް ހުރިހާ ކޮޕީ މިޑްރާފްޓްގެ ހުށަހެޅުމަށްޓަކާ ލާހްއިސް ބޭނުންވާ މިޑްރާފްޓަށް ވިދާޅުވީ

 .  ނިންމުނެވެ  ގެނައުމަށް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު ބަހުސް އަދި

 
 މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެްމބަރ. މަޝްވަރާކުރުން ގޮތުންޤަވާޢިދާބެހޭ ބެހޭނެގުމާއި ޑަވިންފީ ވަނީ ގައި 5 ނަންބަރ އެޖެންޑާ -0

އަދި ކޮންމެ . ދެއްވިއެވެ އިުހށަހަޅުއްވަ  މެބަރުްނނަށް ޑްާރފްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބެޭހގޮތުން މިކަމާއި މަނިކު އަޙްމަދު
މިއާ  ރައީސްއަތުގައިވާބައި ޑްރާފްޓްގެ  އަދިގެނައުމަށާއި،  އިސްލާހް  ފަހު ދިނުމަށް ކޮޕީއެއް ގެޑްރާފްޓް މި މެމްބަރަކަށް

  އެއްކޮށްލުމަށެވެ. 

    
 ަކންތައްތަކާ  ނިންމަންޖެހޭ ބެހޭގޮުތން ތައްޔާރުކުރުމާ ބަޖެޓް ލަފާކުރާ  ވަނައަހަރަށް 2300 ވަނީ  ގައި 6 ނަންބަރ އެޖެންޑާ -4

 ފިނޭންސްއިން  އޮފް މިނިސްޓްރީ ސަރކިއުލަރ ބެހޭ ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓް ވަނައަހަރުގެ 2300. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން
 2302 އޯގަސްޓް 24.  ކުރެވިފައިވެއެވެ މަޝްވަރާ ެމދުގައި މެްމބަރުންގެ އެކަމާބެހެގޮތުން ތީފޮނުވާފައިވާ ކައުންސިލަށް މި

ބަޖެޓް  ކުރިން ގެ 2302 އޯގަސްޓް  23ބަދަލުކޮށް  ެއތާރީޚް އަންގާފައިވާތީ  ފޮނުވުމަށް  އަތޮޅުކައުންސިަލށް ބަޖެްޓހަދާ އަށް
 ޓްއޯގަސް 24 ތައްޔާރުކޮށް ލަފާކުރާބަޖެޓް  ވަނައަހަރަށް 2300 ލްގެއަތޮޅުކައުންސި ނިންމާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮުނވުމަށާއި،

 އޯގަސްޓް  00 ނިންމާއި ަބޖެޓް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަދި. ފާސްުކރެވިފައިވެއެވެ ނިންމުަމށް އަށް 2302
 .ފާސްކުރެވިފަިއވެއެވެ ފޮނުވުމަށް ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އަށް 2302

 
  .މަޝްވަރާކުރުން  ބެހޭގޮތުން  ވިޔަފާރިއާއި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ވަނީ  ގައި 7: ނަމްބަރު  އެޖެންޑާ 

 
 ފާމަސީ 

 އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ަމޝްވަރާކުރުމަށް ބެހޭގޮތުން ހޯދާނޭގޮތަކާ އެފަިއސާ ނާއި،ބެހޭގޮތުންނުލިބިވާފައިސާއާއި ކުރިންވެސް ފާމަސީއަށް
މެމްބަރ  ނިންމާފައި ރޯދަމަސް މިކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު . ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ޖަލްސާއަށް އައްބާސް ޢަބްދުއްރަޝީދު

 .ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ  އައުމަށް ިނންމާފައި  އެކަން ހޯދުމަށްފަހު ންޖެހޭލިުއންހޯދަ މަދަނައިން ާމލެގޮސް ނަޢީމް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް
  

 އިބްރާީހމް އަލްފާޟީލް މެމްބަރ ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން  ރަނގަޅު ޕްރިްނޓަރ ހަލާކުވެފައިވާތީ ޕްރިންޓަރ ބޭނުންކުރަމުންދާ ފާމަސީގައި
 ނަޢީމް އިބްރާހީމް ލްއަލްފާޟި މެމްބަރ ގަތުމަށް ޕެންޑްރައިވެއް  ދެންކުރެވެން ރަނގަޅު ޕްރިންޓަރ އަދި. ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ނަޢީމް
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 ޕެންޑްރައިވެއް  ތަކުގެތެރެއިން ޕެންޑުރައިވް  ބޭނުންކުރާ ސެކްޝަންތަކުގައި ރަނގަޅުކުރެވެންދެން ޕްރިންޓަރ. ވިދާޅުވިއެވެ
  .ނިންމެވިއެވެ ފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށް މެދުގައި މެމްބަުރންގެ ބޭނުންކުރުމަށް

 
  ސްކީމް  ލޯން 

 ޢަބްދުއްރަީޝދު  އަލްފާޟިލް މެމްބަރ މަޝްވަރާކުރުމަށް ތަކާެބހޭގޮތުން ލޯނުނުދައްކާފަރާތް ލޯނުނަގާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު
ތަުކގެ ފަރާތް ނުނަގާއިފައިވާލޯހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެުދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ  އައްބާސް
ފޮނުވުމަށާއި، ލޯާނބެހޭ ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ސިޓީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ސީދާމިކަމަށްއެދޭ ފަރާތްތަުކން  ތެރެއިން

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަސް ނިމުމުން އަލުން ފެށުމަށެވެ.
 
 ތަނަށްމިހާ ދައްކަންޖެހޭފައިސާއިން ލޯނަށް  ނަގަފައިވާއަތޮޅުކައުންސިލުން ނަދީމް އަހްމަދު އަލްފާޟިލް ކެނެރީހިޔާ ފެލިދޫ. ވ

 ހުށަހަޅާފައިވާތީ  ައތޮޅުކައުންސިލަށް އެދި  މަޢާފްކޮށްދިނުމަށް ފަިއސާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ގެ ރުފިޔ5688841ާ ފައިސާ ނުދެއްކިވާ
 ައލުން ސާފްކުރުމަށްފަހު ަމޢުލޫމާތު އިތުރަށް ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެްމބަރުންގެ  އެކަމާބެހޭގޮތުން

 .އެޖެންޑަކުރުމަށެވެ
 

  .އެހެނިހެން  ވަނީ  ގައި 8: ނަމްބަރު  އެޖެންޑާ  
 ނިންެމވީ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާފައިވާސިޓީއަށް  އިނާުމހުށަހެޅުމަށް ޖަލްސާއަށް އިނާމްދިނުމުގެ ތަޢުލީމީމަރުކަޒްގެ އަތޮޅު.ވ

 މަރުކަޒަށް  ތާޢުލީމީ ތަްއޔާރުކުރުމަށްފަހު އަވަހަށް ޓްރޮފީ ނިންމާފައިވާ ދިނުމަށް ތަކަށްސްކޫލް ހުރިހާ މިއަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން
  .މަށެވެ ފޮނުވު
 

 ސިޓީއާއިގުޅޭގޮތުން(  2132 ޖުލައި 22) CE/232/2012/1001 212-:  ނަމްބަރު އިދާރާގެ ކައުންސިލް މާލެއަތޮޅު
 ނުދާކަމަށް  ލުކުރަމުންޢަމަ މިކައުްނސިލުން ނިންމާއިފާގޮތަށް އިން.އޭ.ޖީ.ލްއެ ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ
  .ދިނުމަށެވެ  ޖަވާބު އެފަރާތަށް

 
 ސިޓީ ބެހޭޮގތުން ބައިވެރިވުމާއި އެކޮމްޕެނީގައި  މެމްބަރުން ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮމްޕެނީގެ އިންސަރެންސް އެލައިޑް

 މެޑިކަލްއިންސަރެންސްގައި ފައިސާހުރިތޯބަލާ ފައިސާ ހުރިނަމަ ބަޖެްޓގައި. މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ ބެހެގޮުތން އެކަމާއި ފޮނުވަފައިވާތީ
 . ނިންމިފައިވެއެވެ ބައިވެރިވުމަށް

 
 އި ސިޔާސަތު ބަޔާނުގަ (  2132މެއި  11)  69-A/69/2012/3 (DIR) :ނަމްބަރު ގެކޮމިޝަނު ކަރެޕްޝަން އެންޓި

 ކުރިއަށްނުގެންޮގސް  އަންގަވަންދެން ވަކިއެއްޗެއް ންކޮމިޝަނުއެ މަސައްކަތް ސަފާރީގެ ކުރަމުންދާ ކަތްމަސައް ގަތުމަށް މިކައުންސިލުން
 ކުިރއަށް  އެމަސައްކަތް ނިންމެވީ ށްފަހު ކުރުމަ މަޝްވަރާ ެމދުގައި މެްމބަރުންގެ ެއކަމާބެހޭގޮތުން އަންގަާވފައިވާތީ ހުއްޓާލުމަށް
 .ހުއްޓާލުމަށެވެ ނުގެންގޮސް

 


