ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  77ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޟާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 36ޖުލައި  35 . 3122ޝަޢުބާން  .2543ހޯމަ ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 90:09ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ  23.56ގައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 –-2ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
ގން  27ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 2– -3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށި ެ
 – -4ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ފުލިދޫގައި ބެއްވި ގުރުއަތުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާގެ
މައްސަލައަށް ގޮތެއްނިންމުން.

ނ ލިބެންވާ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ،ފާމަސީގައި މިވަގުތުހުރި މުވައްޒަފަށް
 -5ނީމް ފާމަސީއަށް މަދަނައި ް
އެލަވަންސެއް ދިނުމާއި ،ފާމަސިސްޓަކް ހޯދުން.
މން.
ވފައިވާ ވ .ފުލިދޫ މިރުސްމާގޭ އަލްމަރްޙޫމް ޢަދުނާން ޙުސައިންގެ ލޯނާމެދު ގޮތެއްނިން ު
 -6އަތޮޅު ފަންޑުން ލޯނު ދެ ި
 -7އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރެއް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
ކން.
 -8އެހެނިހެން ކަންތަ ަ

ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 7
ރވި މެމްބަރުންގެ
ގއި ބައިވެ ި
ޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާ ަ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 7ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެ ެ
ޑ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

1



އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ  2ގައި ވަނީ  2ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާއިން  27ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.

މިޔައުމިއްޔާތައް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 0
ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ފުލިދޫގައި ބޭއްވި ގުރުއަތުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ
ޝަކުވާގެ މައްސަލައަށް ގޮތެއްނިންމުން.

 ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ފުލިދޫގައި ނެގުނު ގުރުއަތުގެ ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ޤަވާޢިދާ
ގން ފާސްކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލިދޫއަށް
ލކުރުމަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ މި ގުރު ބާތި ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން ދަތުރެއްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ތާރީޚެއް ފަހުން ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމިއެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 4
ނީމް ފާމަސީއަށް މަދަނައިން ލިބެންވާފައިސާގެ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއި ،ފާމަސީގައި މިވަގުތު ފާމަސިސްޓަކު
ނެތުމުން ދިމާވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމާއި ،މިވަގުތު އެންމެ މުވައްޒަފަކު ހުރެގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތީ މިމައްސަލައަށް
ޙައްލެއްހޯދުން:



ޓ 2977ގެ ނިޔަލަށް
ގސް ް
ސއްކަތް ފެށުމަށާއި 0 ،އޮ ަ
ނީމްފާމަސީއަށް މަދަނައިން ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަ ަ
ޕޓެއް ހުށަހެޅުމަށް
އންސިލަށް އޭ ޑީ ޔޫ އިން ރި ޯ
ކ ު
ޅގޮތުން ަ
ވ މައްސަލައާއި ގު ޭ
ފައިސާ ނުލިބުމަށް ދިމާވެފައި ާ
ނިންމިއެވެ.

ޓ
އޢުލާނު ކުރުމަށާއި ،މިހާރު ހުރި ވަގުތީ ފާމަސިސް ް
 ފާމަސީއަށް ފާމަސިސްޓަކު ހޯދު މަށް ވީ އެންމެއަވަހަކަށް ި
ކށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.
އވެރި ޮ
ބޭނުންނަމަ ކޯހުގައި ބަ ި


އ ހުރުމުން އެކަންކަން
ރށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެ ް
މގައި އިތު ަ
ލވަންސެއް ދިނު ު
ވަގުތީ ފާމަސިސްޓަށް އެ ަ
ބެލުމަށްފަހު އެލަވަންސާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ފެންނަކަމަށް ނިންމެވިއެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 5
ވ .ފުލިދޫ މިރުސްމާގޭ އަލްމަރްޙޫމް ޢަދުނާން ޙުސައިންގެ ލޯނާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

އވާ ލޯނު ދެއްކޭނޭ ގޮތެއް  79ދުވަހުގެތެރޭ
 ވ.ފުލިދޫ މިރުސްމާގޭ އަލްމަރުޙޫމް އަދުނާނު ހުސައިން ނަގާފަ ި
ވމަށް އަދުނާން ހުސައިންގެ ހުވަފަތް އަނބި ސަނޫޖާއަށް އެންގުމަށް ފަހު އޭނާދޭ
އ ު
ގވާދެ ް
މިކައުންސިލަށް އަން ަ
އވެ.
ރ ެ
ލގައި ދެންނެވުމަށް ފާސްކު ި
ވ ދެއްވުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސި ު
އ ާ
ޖަވާބް މިކައުންސިލަށް ފޮނު ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 6
ނ ހަފްތާތެރޭ ( 72
ށއި  2977ސެޕްޓެމްބަރ 0ވަ ަ
ޅތެރެއަށް ދަތުރެއްކުރުމަ ާ
ކއުންސިލުން އަތޮ ު
 އަތޮޅު ަ
ނންމުމަށް ފާސްކުރިއެވެ.
ގއި ) ދަތުރު ި
އ ދަތުރު ފަށައި 76 ،ސެޕްޓެމްބަރ ަ 2977
ސެޕްޓެމްބަރ 2977ގަ ި
ވ
ފއި ާ
ބއްދަލުކުރުމަށް ވެ ަ
ތޅުގެ  2ރިސޯޓުގެ އޯނަރުންނާއި ަ
ގއި އަ ޮ
ރއަށް ކުރިން ކުރި ދަތުރު ަ
އަދި އަތޮޅުތެ ެ
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

2

ލވުމަށް ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒާއި ،މެމްބަރ
ތގޮތް ބެއް ެ
ސވުމުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް އޮ ް
އެއްބަ ް
އވެ.
ވ ެ
އ ި
އިބުރާހީމް ނަޢީމް ފޮނުއްވުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެލެ ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 7
އެހެނިހެން ކަންތައް:


ދ
ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުދެވޭގޮތަށް ފުލި ޫ

އސަލާގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލަށާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފުލިދޫ ކައުންސިލް ބަންދުކޮށްފައިވާ މަ ް
މށް ރިޔާސްތުން
ފރާތްތަކަށް ފޮނުވު ަ
ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ލިޔުން އެ ަ
ހުށަހެޅުއްވުމުން މި ހުށަހެޅުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން ތާޢީދުކޮށް މި ލިޔުން ފޮނުވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.


ފއިވާ ސިޓީއެއް އަތޮޅު
ކޔޮދޫ ކައުންސިލުން ފޮނުއްވާ ަ
ެ
ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއަކާއި،

އވާ
ތން ފޮނުއްވާފަ ި
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި ،މި  3ސިޓީއަކީވެސް އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭގޮ ު
އވީ
ރހާމެންބަރުންވެސް އެއްބަސްވެލެ ް
ސިޓީ ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ސިޓީގައިވާ މައްސަލާއާމެދު މެމްބަރުންގެ ޚިލާލަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން ހު ި
ދެންބޭއްވޭ


ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ގެނައުމަށެވެ.
ގ
ބހައްޓާފައި ކައުންސިލް ެ
ނސިލްގެ ރައީސް ބަންދުކޮށް ަ
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެކައު ް

ތ މިކަންހިގާގޮތް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާ
ޖަލްސާތައް ފުލިދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓްގައި ބާއްވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށްކުއްލިގޮތަކަށް ލިބިފައިވާ ީ
ފޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު
މބަރ އަލް ާ
އސަލަ ބެލުމަށް މެ ް
ކށް މިމަ ް
ތ ،ވަރަށް އާޖެންޓް ޮ
ގުޅައިގެން އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭ ީ
ވނޭ
ނތައް ބައްލަވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައް ާ
ވތުން ޖަލްސާއަށްފަހު އެކަ ް
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިކަމާމެދު ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މައްސަލާގެ ބާ ަ
ކަމުގައެވެ.
ށ
 ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އޮފީހަށް ނާދެވޭގޮތަށް ގެއަށްފޮނުވާލުމަ ް
ތނުގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަށް
ބންދުކޮށް އަދި ރަށުގެ އެކިތަން ަ
ލގެ އިދާރާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ަ
ނިންމާ އަދި ފުލިދޫ ކައުންސި ް
ޢބުދުއްރަޝީދު
މމްބަރ އަލްފާޟިލް ަ
ލވާދެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ެ
ނދާ މައްސަލަ އަވަސްގޮތަކަށް ބައް ަ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބާއްވަމު ް
ނދަވާ
އސްވިދާޅުވީ މައްސަލަ ވަރަށް ގާތުން މިހާރުވެސް ބައްލަވަމުން ގެ ް
ޢައްބާސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .ރިޔާސަތުން ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރަ ީ
ކަމަށެވެ.
އ ކަމުގައިވާ ސަފާރީގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ
 އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމަވާފައިވާ މަޝްރޫޢެ ް
ބނުންވާތީ މިހާރު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވަނީ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ޅންފިލުވުމަށް ޭ
ތން މަޢުލޫމާތު އޮ ު
ހިސާބާބެހޭގޮ ު
އިބުރާހިމް ނަޢީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިހާރު ސަފާރީއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އެބަ
ދާކަމުގައެވެ.

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
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ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
#

މަޤާމް

ނަން

7

އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

7

އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނިޔާޒް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައިސް

2

އބާސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަ ް

ކައުންސިލް މެންބަރ

4

މ
އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ނަޢީ ް

ކައުންސިލް މެންބަރ

5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު

ކައުންސިލް މެންބަރ



އވެ.
ޓގަ ެ
ރފް ހުންނެވީ ޗުއް ީ
ކއުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝް ަ
އަތޮޅު ަ

ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި މުވައްޒަފުން:

#

ނަން
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު
ޢަލީ އިޙްސާން

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މަގާމު
އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސް އެހީތެރިޔާ
އ.ސަރވެއަރ
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