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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  93ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 
 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 7399ޖުމާދަލްއޫލާ  21  2172އޭޕްރީލް  71   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  71:11ފަށާފައިވަނީ   މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  72:11ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

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

މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ. އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން  ރުވި މެމްބަރުން: ޟިޙާ
 ޙާޟިރުވިއެވެ. 

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -7
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ  88،87 -2
 މާލެ ދަތުރާއި ބެހެގޮތުން މަޝްަވރާކުރުން. -8

 އާން މުބާރާތާބެހޭގޮުތްނ މަޝްވަރާކުރުން. އަތޮޅު ޤުރު -4

 ސަފާރީގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން -5

 އަތޮޅުގައި ޑައިވިންކުރާސަރަހައްދު ތަކުން ފީނެގުމާއިބެހޭ ޤަވާިޢދު އެކުލަވާލުން  -6

  ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.     -7

 
 7އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުުމން މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާގުްނ  7އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

. ބައެއް އިސްލާހްތަކާއެކު މެމްބަރުންގެ ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ 93،91ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ވަނަ ޖަްލސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.   91،93އިއްތިފާގުން 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:

ނޑައަޅާނޭ އުސޫލުތަކެއް މަްޝވަރާކުރުމެވެ. މާލެ ދަތުރާއި ބެހެގޮުތން  -7 އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ، ކުލަބުހޮވުމުގަިއ ކަ
ނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ތަންކޮޅެއް ފަހުގެ ތާރީޚްއަކަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ުނނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް  ކަ

ކައުންސިލަރުން މެދުވެރިވެގެން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިންމަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 
 ން ނިންމުނެވެ.ނިޔަލަށް ނިންމެވުމަށް މެްމބަރުްނގެ އިއްތިފާގު

 
 3ސެޕްޓެންބަރ މަހުގެ ، 83، 83މިއަހަރު އޮގަސްޓް މަހުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -2

ވަންދުވަހަކީ އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެތާރީޚް ކަމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މިކަން ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 ޢިދާއި ، ބަެޖޓް ަތއްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންުމނެވެ. މުބާރާތުގެ ޤާވާ

 
ތުރުކީއަށް ދިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިކަމާބެހޭގޮުތްނ  -9

 ހިފައިވާ ދަތުރެއްކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިދަތުރަކީ ސަފާރީ ބަލާޗެކުރުމަށް ހަމަޖެ
 

 
އަތޮޅުގައި ޑައިވިންކުރާސަރަހައްދު ތަކުން ފީނެގުމާއިބެހޭ ޤަާވޢިދު އެކުލަވާލުން. މިކަމާބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެީވ  -3

ޢިުދ އެކުލަވާލުން. މިކަމާބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މި އަތޮޅުގައި ޑައިވިންކުރާސަރަހައްދު ތަކުން ފީނެގުމާއިބެހޭ ޤަވާ
 ގެ ކުރިން ކުރުމަށާއި، މި މަސައްކަތް މިއަދުންފެށުމަށް ިނންމުެނވެ.  2332އޭޕްރީލް  25މަސައްކަތް 

 
ން މެމްބަރުންެގ މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -1

މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ގޮތެްއ 
 ނިންމުމަށެވެ.

 
 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 އެހެނިހެން. ގައި ވަނީ  1އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

  ތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންޕޭން. ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ޑެންގޫފީވާއާއި ދެކޮޅަށް މިއަ  72

CCHDC  ްއިން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޑެންގޫހުމައި ދެކޮޅަށް ހިންގަންޖެހޭ ހަރަކާތްަތކުގައި އަތޮޅުގެ ޓާސްފޯސްކްފޯހެއ
ހުޅުވާލިއެވެ. ރަށު ޓާސްކުފޯެހއް  ހަމަޖައްސައިގެން ހަރަކާތްތައް ެފށުމާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުުރމަށް ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންަނށް 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްެގ ޓާސްކްފޯސް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  2ހަމަޖެއްސުމަށް 
 7ޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއި، ޕޮލިސްސް 2މެމްބަރަކާއި، އިދާރީ  9ހަމަޖެއްސުމަށް އަތޮޅުޓާސްކުފޯހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ބޭފުޅަުކ  7ބޭފުޅަކާއި، ރަށު ޓާސްކް ފޯސްތަކުން ލިންކުރާނޭ  7ބޭުފޅުން ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން  2ބޭފުޅަކާއި، ހޮސްޕިޓަލުން 
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 އަދި ޓާސްކް ފޯހުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވުމަށްނިންމުނެވެ. އަދި ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ފާހަގަކޮށް
 ދެއްވުމަށް އެންގުމަށްިނންމުނެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ޓާސްފޯހުަގއި ހިމެނުމަށް ނިންމިފައިވަީނ ަނއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާީހމް

ނިޔާޒް،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ަޢބްދުއްރަޝީދު އައްބާސް، މެމްަބރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ައޝްރަފްހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރުްނގެ 
 ން ނިންމުނެވއިއްތިފާގު

 

 


