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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  69ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 2434 ޒުލްހައްޖު 83  1823  އޮކްޓޯބަރ 88  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

  ގައެވެ.  28:88ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާަފއިވަނީ މިއަ   ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 22:55 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ   ލްސާނިމުނު ގަޑި: ޖަ

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

 އަލްފާޟިލް މެމްބަރ މަނިކާއި، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން:   ޙާ
 މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް. ޙާޟިރުވިއެވެ މެމްބަރުން އެހެން ފިޔަވައި ޢައްބާސް ޢަބުދުއްރަޝީދު

 . ސަލާމުގައެވެ އުޅުއްވަނީ ޢައްބާސް ޢަބުދުއްރަޝީދު އަލްފާޟިލް މަނިކާއި، އަޙުމަދު
 

 ންޑާ ފާސްކުރި އެޖެ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -2
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 68 -1
 ސައްކަތް ކުރުން. އްސަލަ ޝަރީޢަތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަލޯންފައިސާނުދައްކަފަރާތްތަުކގެ މަ -3
   . ތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާީތ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރުންހުރިހުރާ ހޯދުމަށް އެދި އަމިއްލަފަރާ -4
  ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.އަތޮޅު -5

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .2
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  .1
 ފާމަސީ  .3
 ލޯންސްކީމް  .4

 އެހެނިހެން  -6
 
 2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

 ކުރުމަށްފަހު ލާޙުއިސް ކުށެއް އެޖެންޑާގައިވާ ޖަލްސާގެ ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 2އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ހުރާ  ރުންހުރި ގައިވާ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ ކުށަކީ އެޖެންޑާގައިވާ. ކުރެއްވިއެވެފާސް އެެޖންޑާ އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ
 .އޮތުމެވެ ލިޔެވިފައި މިގޮތަށް ވައްޓަރު ތަނެއްގައި އޮންނަންވީ

 
  1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މެމްބަރުންގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ަޖލްސާގެ  68ަޖލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 68ގައިވަީނ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:  -1

 މި :ކުރުން މަސައްކަތް ުހށަހެޅުމުގެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ފަރާތްތަކުގެ  ނުދައްކާ ޯލނުފައިސާ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2
 ހޯދުމަށް އަވަހަށް ޖަވާބެއް ފަރާތުގެ ޖަވާބުނުލިބިވާ މިހާރު ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުން މައްސަލާގައި

 .ފޮނުވުމަށެވެ ސިޓީ އަވަހަކަށް ވީހާވެސް ފަރާތްތަަކށް ސިޓީނުފޮނުވިވާ ބާކީ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،
 

 ހުށަހަޅާފައިވާތީ  ަފރާތަކުން އަމިއްލަ ހޯދުމަށްއެދި(  ރުންހުރާ )  ހުރާ ހުރިރުން ގައިވަނީ  4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 ހޯދޭފަދަ  އާމްދަނީ އަތޮޅުގައިހުރި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުން މައްސަލާގައި މި :މަޝްވަރާކުރުން އެކަމާބެހޭގޮތުން

 ލިޔެގެން މިނިސްޓްރީއަށް އެފަދަތަންަތން ށާއި،ކުރުމަ ދިރާސާއެއް  ބަލާ ފިނޮޅުތައް ރަށްރަށާއި، ކުރެވޭނޭ މަސައްކަތް
 ބޭނުންވާ ކުރަން އިންެވސްޓް އެރަށްރަށް ލިބުމުން ރަށްރަށް ކުރުމަށާއި، އަވަހަށް މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ކައުންސިލަށް
 ބަރުންގެ ނުމަށް މެމްހުޅުވާލުމަށާއި، ސިޓީއަށް ވަގުތީ ޖަވާބެއް ދި ބިޑަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކު ކަމަކާއި، ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކުން
 .ނިންމެވިއެވެ އިއްތިފާގުން

 
 . ކުރުމެވެ މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާ ކައުންސިލްގެ  ވަނީ ގައ5ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -3

  
 ކަށަވަރުދޯނި  -2

އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވ. ކެޔޮދޫ  ހޯދުމަށް ކެޕްޓަންގެ އެހީތެރިޔަކު 2 ދޯންޏަށް ކަށަވަރު 2
ފޮރިންވިލާ އިބްރާހީމް ރަޝީުދ އެކަނިކަމަށްވާތީ އޭނާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާއި އޭނާގެ އިންޓަވިއު 

ބަރުންގެ ކުރިއަށްގެންދިމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމް
 އަހަކަށް ީވހާވެސް ނިންމާލުމަްށފަހު ދަތުރު ުކރާ މާލެއަށް މާދަމާމެދުގައި މަޝްވރާކުރުމަށް ފަުހ ނިންމެވީ 

 .ނިންމެވިއެވެ އިއްތިފާުގން މެމްބަރުންގެ ނިންމުމަށް މައްސަލަ ވަޒީފާގެ ތަށްއެއްގޮ ޤަވާޢިދާ އިންޓަވިއުކޮށް އާއިއޭނާ
 
 ގެ ކޮޕީ  ތަފްސީލް ހަވާލުކުރާ  ޙަވާލުކުރާއިރު ފައިސާ ކެޕްޓަނާ ވިއްކުމަށްފަހު ންރަށްރަށު ޓިކެޓް ދޯނީގެ ކަށަވަރު 1

 އެންގުމަށްވެސް  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  ފޮނުވުމަށް ަތފްސީލް އެހެންކަމުން ނުލިބޭކަަމށާއި، ކައުންސިލަށްއަތޮޅު 
 .ނިންމެވިއެވެ 

 
 އެިދފައިވާތީ އެކަމާ މެމްބަރުންގެ ެމދުގައި މަޝްވަރާ ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށްހިފުމަށްޓަާކއި ފެލިދޫ ޒެޑްގެ ފަރާތުން 3

ކަމަށް ބުނެފައިވާީތ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކަށަވަރު ގެކުލި އެފަރާތައް އަންގާފައިވާކަމަށާއި، އެފަރާތުން ކުލިއަގޮބޮޑު
 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށެވެ.  28% ކުލީގެ ފަހު ނިންމެވީ މަށްވަރާކުރުޝްމަ އެކަމާމެދު

 
. ހުށަހގެޅުއްވިއެވެ ނިޔާޒް އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ކަމަށް ފެންނަ ކުރުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒް ދޯނި ވަރުކަށަ 4

 .ނިންމެވިއެވެ ކުރުމަށް އެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ ދެންބާއްވާ މިމައްސަލަ
 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  5

 އިދާރީ ހުށަހެޅުމަށް ތަފްސީލް މިކަމާގުޅޭ ަޖލްސާއަކަށް ވޭދެންބޭއް: މަޝްވަރާކުރުން ސްކީމާބެހޭގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ
 .އެންގުެނވެ ކައުންސިލަރަށް ހުންނަވާ މިކަމާޙަވާލުވެ ބޭފުޅުންނަށާިއ،
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 ފާމަސީ  6
އެކަމާބެހޭގޮތުްނ  ނުާވތީ  ނިންމަވާފައި ކައުންސިލުން ވަކިޕަސެންޓެއް ފައިދާލާނޭ ވިއްކުމުގައި ވިއްކާބޭސް ފާމަސީގައި -2

 ބޭސްވިކަމުން  ވިއްކަމުންގެންދާގޮތަށް  ިމހާރުވެސްދުގައި މަޝްަވރާކުރު މަށްފަހު ނިންމެވީ މެމްބަރުންގެ މެ
  .މަށެވެނިންމު ގޮތެއް މިކަމަށް ކައުންސިލުން ފުރުސަތެއްގައި އަވަސް ގެންދިއުމަށާއި،

 
ގައި މަޝްވަރާ ފާމަސީއަށް އީދުބަންދުތެރޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން މީހަކު ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދު -1

 ނަޢީމްއާއި، ިއބްާރހިމް އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ގެންދެވުން  ކުރިއަށް ހޯދުމުެގކަންތައް މީހަކުފަހު އްވުމަށްކުރެ
 ފައި ވެއެވެ. ދެންނެވި އޭނާއަށް މިކަން ނިންމަވާ ޙަވާލުކުރައްވާގޮތަށް

 
 މީރާގައި  އެވިޔަފާރިތައް ވާތީ  ވިނުކުރެ ރަޖިސްޓްރީ މީރާގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންގެންދާ އަތޮޅުކައުންސިލުން  -3

 .އެންގެވިއެވެ  ބޭފުޅުންނަށް އިދާރީ ނިންމެވުމަށް ކުރައްވާ އަވަސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ
 
 ލޯންސްކީމް  7

 .ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިަފއި މިކަމާބެހޭގޮތުން
 

 . ރާކުރުން މަޝްވަ  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާއި  އެހެނިހެން  ގައިވަނީ  6 އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  8
  

 ތީ އަންގަވާފައިވާ ކުރައްވާގޮތަށް ދަތުރެއް މޮނިޓަރކުރުމަށް ކައުންސިލް އަށް 13 އިން  18 މިމަހުގެ އެލް،ޖީ،އޭއިން
 .ިނންމެވިއެވެ ފޮނުއްވުމަށް އެއްސިޓީ ދެންނެވުމަށް ފަސްކުރެއްވުމަށް އެދަތުރު

 

 

                                                                    

 


