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 ޚުލާޞާ ގެ ޖަލްސާ ވަނަ  15ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 1433 ޛުލްޤަޢިދާ 12  2112 ސެޕްޓެންބަރ 18  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ. 11.11މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 11.46 ހެނދުނުޖަލްސާނިމުނީ    ގަޑި: ޖަލްސާނިމުނު 

ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ
   އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  

މެްމބަރުން ނިޔާޒު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އިބްރާހީމް އަްލފާޟިލް  ނައިބުރައީސް މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
ދޯިނ އެހިލާފައިވުާމއެކު ދޯނީގައި ކުރަންހުރިބައެއް ފުށިފަރުހުންނެވީ ޙާޒިރުވިއެވެ. ނައިބުރައީސް 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތެއް ރޭވުމަށް ތިލަފުއްޓަށް ދުރުވެެއވެ. 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .ފާސްކުރުން ޑާއެޖެން -1
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 49 -2
  ފުށިފަރު ދޯނި އެހިލުމާެބހޭ ަމޝްވަރާކުރުން.  -3
  ނިމިދިޔަ ޤުރްއާން މުބާރާތާެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -4
 އަށް ތައްޔާރު ވުމާބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާކުރުން. 2112އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް  -5
ޖަޕާނަށް ފޮނުވުމާެބހޭގޮތުން  އަޝްރަފުމެމްބަރ އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު ޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ތު ލީޑަރޝިޕް ވޯކްޔޫ -6

 މަޝްވަރާކުރުން.
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން. -7

  ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް .1
  ފާމަސީ .2
  ލޯންސްކީމް .3

 އެހެނިހެން  -8
 
 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު  އި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ.ގަ 1އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ގުން އެޖެްނޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާވަނަ ނަންބަރ އިތުރުކޮށް  6ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މިހާރު އެޖެންޑާގެ 

  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ކުޑަ އިސްލާޙަކާއެކު ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  49ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 49ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 މެމްބަރުން ގެ އިއްތިފާގުން ފާްސކުރެވިފައިވެއެވެ. 
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ނިންމި ނިންމުންތައް: 

  ފުށިފަރު ދޯނި އެހެލާ މަރާމާތުކުރުން 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ތަެކތި ހޯދައިގެން ދޯނީމީހުންލައްވާ އެމީހުްނަންށ  މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން

ކުރެވޭހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށާއި، އެނޫން މަސައްކަތްތައް ެއހެންފަރާތެއްލައްވާ ކުރުވުމަށް ެއއްބަސްވެ ކައުންސިލުން މީހަކު 
އެބޭފުޅެއްގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ބޮޑަތި ޚަރަދުތަްއ ފިޔަވައި ކުރަންޖެހޭ ފޮނުވާފައި ހުންނަވަުގތު ކުަރންޖެހޭ ވަރަށް

 .ބެއްލެވުމުގެދަށުން ކުރަމުން ގެްނދިއުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެބޭފުޅަކަށް ދީފައި ފޮނުވުމަށް މެމްބަރުންގެ ިއއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ
 

  1433ނިމިދިޔަ އަތޮޅުޤުރްއާން މުބާރާތް 
މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުންގެ ަމޝްވަރާއަށްހަފު މުބާާރތަށް އެކިޮގތްގޮތުން އެީހތެރިވި ހުރިހާ ފަާރތަކަށް ޝުކުރު ދެްނނެވުމަށާއި، 

ވާ 2112ސެޕްޓެމްބަރ  19މުބާރާތް ހިނގާދިޔަގޮތާމެދު މުަބރާތުގައި ބައިވެރިވި ސުކޫލްތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް 
ފައިސާ  ބިލްގެންބުއި ސަޔާއި، ހެދިކާގެންމެވިއެވެ. އަދި ކެޔޮދޫގައި ޓެެލކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ނި 13.15ބުދަ ދުވަހު 

 ކުރާގޮތަށް ނިންމުނެވެ. ޚަރަދުމުބާރާތުގެ ބަޖެުޓން 
  

 ވުން އަށް ތައްޔާރު  2112އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް 
ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު މެންދުރުފަހު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާ މާދަމާ ކައުންސިލަށް މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރީއަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެންެޖހޭ، ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށާއި
 ނިންމުނެވެ. 

 
 ރަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯކްޝޮޕް މުގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަ ރޝިޕް ޕްރޮގްރާ ޔޫތު ލީޑަ 

ބައިވެރިވުމަށް ޖަޕާނަށް ދިއުމަށްޓަކައި އޭނާ  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފްކް ޝޮޕްގައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ވޯރމި  
ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުމެވެ: މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު އެލް،ޖީ،އޭއިން މިކައުންސިލްެގ 

ށް މި ފުރުސަތުދެއްވާަފއިވާތީ މިފުރުސަތުގެ ޭބނުން ިހަފންޖެހޭނޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު މެމްބަރަކަ
 އަޝްރަފު ވޯކްޝޮޕްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

 
 ރި ވިޔަފާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ށްފަހު ޤައުމީއިދާރާތައް ސަރުކާރުން އުވާލައްވާފައި ވުމާއެކު މިސަރަޙައްދުގެ ވަރާ ކުރެއްވުމަމެމްބަރުން މަޝް މި މައްސަލާގައި
ރު ދޯނީގައި މާލެއަތޮޅު ޤައުމީ އިދާރާގައި ހުރި ސާމާނު އަތޮޅުތަކަށް ދެއްވުމުގައި މިއަތޮޅަށް ލިބިފައިވާ ތަކެިތބަލާ މާދަާމ ކަށަވަ

މާފުއްޓަށް ދަތުރެއްކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިދަތުރުގައި އެކޮޅުން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިސްޓާއި، 
ކައުންސިލް  ދަތުރުގައި ކުރިންވެސް ނިންމާފައިވާގޮތަށް .ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް ޢަދަދެއްގެ ފައިސާކޮޅެއް ގެންދިއުމަށާއި،

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބުާރހީމް ނައީމާއި، އަލްފާޟިލް ޢަބުދުްއރަޝީދު ޢައްބާސްގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 
ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުްލޣަނީއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ޝަބީނު ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 
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