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 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  24ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 ބުރާސްފަތި ދުވަސް. 2543ޛުލްގައިދާ    33.  3122އޮކްޓޯބަރ   20:      ޚް ތާރީ  ބޭއްވި  ޖަލްސާ 
 ގައެވެ.10:36މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު         :ގަޑި  ޖަލްސާ ފެށި 

 ގައެވެ.  22:51 ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.    ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ނިޒާރު އިބުރާހީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ   ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި 

މެްމބަރ ޢަބުދުއްރަޝީުދ އައްބާސް ، މެމްބަރ މުހައްމަދު އަޝްރަްފ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެްމބަރުން       ހާޒިރުވީ މެމްބަރުން:
ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެލެއްވިއެވެ. ޢަބުދުއްރަޝީދު އައްބާސް އުޅުއްވަނީ ސަލާމުގައެވެ.  މުހައްމަދު 

 ގައެވެ. އަޝްރަފް ހުންނެވީ ޗުއްޓީ

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2  
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.34  -3  

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.  -3  
ކުއްަޔށް ދިނުމާއިބެހޭގޮުތން  ދުވަހަށް 3ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ވ.އަތޮޅު އަލިމަތާ ރިސޯޓަށް ހަފްތާއަކު  -4

 މަޝްވަރާކުރުން. 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ.  -5
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންފަށާފައިވާ ދަުތރުގައި ނުދެވި ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާނޭ ތާރީޚެއް  -6

ނޑައެޅުން.   ކަ
 އި އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ަހރަކާތްތަކުގައި ލިބުނު ފައިސާ، ަޢލީ ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގަ -7

ނޑައެޅުން.  ޙަވާލުކުރާނޭ ތާރީޚެއް ކަ
އެހެނިހެން ކަންކަން. -8  
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  މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

ވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝް         
 ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ. 

 ނިންމި ނިންމުންތައް:
 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުނ 

ނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ  ކުންފުނިތަކާއި،  ރިޕޯޓުގައި މައިގަ
އަދި  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ބޭްނކްތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 އެފަރާތްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުްނނެވެ. 
އި ހިމަނާލެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ޖުމުލަގޮތެއްަގއި މުޅި ރިޕޯޓްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމުގައި މެމްބަރުން މި ރިޕޯޓުގަ 

 ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ.
މިދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރެވުުނ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންާވ ތަރުހީބެއް ލިިބފައިވާކަމަށާިއ، ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ  

 އެކަށީގެްނވާ އިޖާބައެއް ދެއްވާފައިނުވާކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައެއްމިނިސްޓްރީތަކުން
 

  ުދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން  3ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ވ.އަތޮޅު އަލިމަތާ ރިސޯޓަށް ހަފްތާއަކ
 މަޝްވަރާކުރުން.

ސޯޓުން ކައުންސިލްގެ އެދުމަށް އިޖާބަދެއްވައި، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ އަލިމަތާ ރި 
 އެކަމަށްޓަކައި ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.  

ށް ދޫކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ކަށަވަރު ދޯނި " އަލިމަތާ ރިސޯޓަށް ކުއްޔަ
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމާ އިޢުތިރާޒް ނުކުރާކަމަށެވެ. ރިސޯޓުން ޤަބޫލުކުރައްވާތީ އެދިފައިވާގޮތަށް އެ

 
 .ާކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ބެހޭ މަޝްވަރ 

ފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ އަދަުދ ގިނަކަމަށް ާފހަގަކުރެވޭތީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުްނ ކުރެވުނު ަމޝްވަރާގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް އެދި 
ނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މިވަގުތު  ނޑައަޅާނެ ފައިސާގެ އަދަދު ކަ ސްކީމުން ދޫކުރެވޭނޭ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ޢަދަދާއި، މިކަމަށް ކަ

ސެންޓެއް ( ސްކީމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނެގުމަށް ތަރައްޤީ ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާގެ ނިސްބަތަށް ބެލުަމށްފަހު ވަިކ އަދަދެއް ) ވަކި ޕަ
ނޑައެޅުމަށް މެމްބަުރން  ފެންނަކަމަށްވެސް މެްނބަރުން ިޚޔާލު ފާޅުކުރެއްވެވިއެވެ.  އަދި ދެންއޮންނަ ޖަލްސާގައި މިކަމަްށ ގޮތެއް ކަ

ށް ތަރައްޤީފަންޑުން ނަާގނޭ ފައިާސގެ ތާޢީދުކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރަށްރަށަށް ކޮމްޕިއުަޓރ ދޫކުރާނޭ ޢަދަދާއި މިކަމަ
ނޑައަޅާނޭކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.                  މިންވަރު ކަ

 

*  އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންފަށާފައިވާ ދަތުރުގައި ނުދެވި ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާނޭ ތާރީޚެއް 
 ކަނޑައެޅުން. 

ރަށަށް ދިޔުމަށް އަންނަ  4ބަރުން ފާޅުކުރެްއވެިވ ޚިޔާލުފުޅުތަުކގެެތރޭގައި އިތުރަށް ދާންޖެހޭ މި މަޝްވަރާަގއި މެމް 
ހޯމަދުވަހު ދަތުރުފެށުމަށާއި، މިދަތުރުގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ މެމްބަރުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ިޒޔާރަތްޮކށް 

ތުންނާއި، ރަުށގައިހުރި މުައއްސަސާތަުކގެ މުަވއްޒަފުންނާިއ  ރަށުކައުންސިލަރުންނާއި ަބއްދަލުކުރެްއވުމަށާއި، ރަުށގެ ރަްއޔި
ބައްދަލުކުރުމަށް ރާވާފައިާވކަަމށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިެއވެ. އަދި ރަށުކައުންސިލްތަުކގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް 

 ބެއްލެވުްނވެސް މިދަތުރުގައި ިހމެނިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ިވދާޅުވިެއވެ.
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ޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގައި ލިބުނު ފައިސާ، ޢަލީ ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި * އަލްމަރު 
    ޙަވާލުކުރާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން.

ނީ ލިބިފައެވެ. ރުފިޔާ ވަ 88/65021އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ހަަރކާތްތަކުން ޖުމުލަ:  
މިފައިސާގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަތޮޅުގެ ދެ މެމްބަރުންކަމުގައިވާ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްާފޟިލް 

ދު ޝާހިهللا ޔޫސުލް ނަޢީމާއި، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމބަރ ރަްްއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮަންބލް އަލްފާޟިލް ަޢބުދު
ވަނަ ދުވަހު ދެއްވަވާނޭކަމަށް އެދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި  30ދެއްވަވާ ފައިސާ މިމަހުގެ 

 ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ިނންމުނެވެ.  2011ނޮވެމްބަރ  01ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން 

 

 


