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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ 63ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

 4166ރަބީޢުލްއާޚިރު  24  2142މާރޗް  41   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  41:41ށާފައިވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  42.41ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާީހމް ނަޢީމް ހުންނެވީ ސަލާމުަގއެވެ. އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން  ވި މެމްބަރުން: ޚާޟިރު

 ޙާޟިރުވިއެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -4
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ  43،43 -2
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން  އަތޮޅުކައުންސިލުން ސަފާރީގެ ވިޔަފާރި އާބެހޭ މަޝްވަރާތައް -4

 ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތެއް ނިންމުން  -4
 އުޅަނދުބަލާ ޗެކުކުރުމަށް ދާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން  -2

 ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން        -3

 މާލެ ދަތުރާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުން  -3

ނޑައެޅުން  އަތޮޅު ޤުރުއާން -3  މުބާރާތް ބާއްވާޭނ ތާރީޚެއް ކަ
 އެހެނިހެން  -7
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 4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  
ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުުމން މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުްނ  4އެޖެންޑާއައިޓަމް 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 

  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެމްބަރުންގެ  61ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  61،61ގައިވަނީ  2އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ބައެއް އިސްލާޙު ހުރުމާއެކު އެކަންތައްތައް އިސްލާޙް  61 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު
 ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.  ކުރުމަށްފަހު ދެންބާއްވާ ޖަލްސާައކަށް

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:

މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު  އަތޮޅުކައުންސިލުން ސަފާރީގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ. -4
ދަލުގައި ގުލެޓް ޔޮޓެއް ހޯުދމަށާއި، ރައީސާ ނައިބުރައީސް ނިންމަވާފައިވަނީ ކުރިން ހޯދަްނ ނިންމާފައިވާ ކަތަމަރާނީ ޔޮޓުގެ ބަ

މާލެއަށް މިމަހު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި އެމް،އެމް،އޭގައިހުރި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ލިބޭތޯ ބެލުމަށާއި، މިފައިސާ ލިބުން 
ރައީސް ފޮނުވުމަށާއި، މިތަދުރުގައި  ދަތިވާނަމަ ބޭންކުން ލޯނެއް ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ޔޮޓްގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް

ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާއި، ނިންަމންޖެހޭ ނިންުމންތައް ިނންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު ރައީސަށް ދިނުމަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 
މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން  ކުރުެމވެ.ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓައް ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ -2

ނޑައަޅައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާިއ،  މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޮކންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަކިވަގުެތއް ކަ
މަޝްވަރާ އިތުރަށްމަޝްވަރާ ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، 

ކުރުމަށާއި، ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގަިއ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އޭ،ޑީ،ޔޫއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އަލްާފޟިލް 
މުޙައްމަދު އަޝްރަފު އިސްކޮށް ހުންނަވައިެގން ކައުންސިްލގެ މެމްބަރުން ތިްއބަވައިގެްނ ނިންމަންވީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ނޑައަޅައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކަ އޭ،ޑީ،ޔޫގެ މުވައްޒަފުންލައްވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ވަކި ޓާގެޓެއް ކަ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެއްވިއެވެ.

 
މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.  -6

 21އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮޅު މާލެދިއުމަށާއި، މިމަހުގެ  2142ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ ިއއްތިފާގުން ިނންމަވާފައިވަނީ 
ރާނީ ތިރީގައި ނިދަންނަވާ ގައި މިނިސްޓްރީތަކަށް އެޕޮއިންޓް މަންޓް ތަކަށްއެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި، މިދަތުރުގައި ބައްދަުލކު

 ފަރާތްތަކާ ކަމުގައެވެ. 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  -14
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް -12
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓް ޓްރެޜަރީ   -16
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  -11
 އެލް،ޖީ،އޭ  -11
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް  -13
 ވަތަނިއްޔާ  -17
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 އޭޝަން ވޮލީބޯލް އެސޯސި -10
 ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން  -10
ނޑޮސް (    -41  ވަޙީދުއް ދީން ) ބަ

 
ރަށްރަށުން ޖަވާބު ލިބުނީމާ ދުވަސްވަރެއް ނިންމުމަށް މެމްބަރުން  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ. -11

 އެއްބަސްވެ ލެއްވިއެވެ. 
 

 އެހެނިހެން:  14
 

 ކޮށްދިނުން:ރަކީދުއަށް ކަށަވަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރު 

މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރަކީދޫއަށް މާލެއިން ދަތުރުކުރާނޭ ފަސިންޖަރަކު ހުރިނަމަ ރަކީދުއަށް      
ދަތުރު ކުރުމަށާއި، މާލެއިން ަރކީދުއަށް ގެންދާނޭ އެކަށީގެންާވ މުދާހުރިނަމަ ރަކީދުއަށް ދަުތރު ކުރުމަށާއި، ރަސްމީ އެއްވެސް 

 ޔުމަކުން ރަކީދޫ ކައުންސިލަށް ނޭންގުމަށާއި، ަދތުރު ކުރާނޭގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރު ޯދނީގެ ކެޕްޓަނާ ޙިއްސާކުރުމަށް މެމްބަރުންގެލި
 އިއްތިފާގުން ނިންމެވިއެވެ.

  
  ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ސާކިއުލަރއާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން:

މަޝްވަރާކޮށް ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމަވާފައިވަީނ ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ  މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން     
ޤަރާރަކީ ކައުންސިލަކުން ނެރެވިގެންވާނޭ ޤަރާރެއް ނޫންކަމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން މި ސާކިއުލަރއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ޔުމެއް ފޮނުވުމަށާއި، ރަކީދޫ ކައުންސިލާ ދޭތެރޭ އެޅެންއޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށް ލި
 އަޅުއްވާ ދެއްވުމަށް  އެލް،ޖީ،އޭގައި ދެންނެވުމަށެވެ.

 
 ލޯނު ދެއްކުމުގައި ލުއިގޮތެއް ހޯދާދެއްވުންއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން:

މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މިދެފަރާތަށްވެސް ފައިސާ ދެްއކޭނޭގޮތެއް ލިޔުމަކުން އަންގަާވ     މިމައްސަލާގައި      
 ވެ.ދެއްވުމަށް އެދެފަރާތަށް އެންގުމަާށއި، މިގޮތުން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭަގއި މިކަން ނިންމުމަށް އެފަރާތަށް މުހުލަތު ދިނުމަށް ިނންމެވިއެ

                                       


