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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ   41ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 0300 ލްއާޚިރާޖުމާދަ 02  2302 މެއި 30   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  03:33މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  00:22މެންދުރު ޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. ޖަލްސާ މެދު   ޖަލްސާމެދު ކަ  ކަ
 އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް ނިޔާޒްއެވެ. ރައީސް ނައިބް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  

ކައުންސިލްގެ އުޅުއްވަނީ އިބުރާހިމް މޫސާނިޒާރު  ޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚްއަތޮ ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން: 
މި ޖަލްސާއަށް  ހުރިހާ މެމްބަރުންއެހެން  ގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގައެވެ. ރަސްމީދަތުރު ފުޅެއް

 . ރުވިއެވެޟިޙާ
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -0
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ ޖަލްސާގެ  44 -2
 ން.މަޝްވަރާކުރު މެދުފުލިދޫ ދޭލިޔާގޭ މުހައްމަދު ނަޢީްމގެ ލޯނާއިބެހޭގޮުތން ހުށަހަޅާފައިާވ ސިޓީއާއި  -3

 ތިނަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭޮގުތން މަޝްވަރާކުރުން  -4

ނޑައެޅުން ޕްލޭނިން ބައްދަލުވުމަށް ޮފނުވާނެ -5  ފަރާތްތަކެއް ކަ

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބިލްތަކަށް ފަިއސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމައިބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން  -6

 ތް ގެންދާނޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުންތިނަދޫއަށް ދޭންޖެހޭ ލެޕްޓޮޕް ހަާވލުކުރުމުގެ މަސައްކަ -7

 ފުލިދޫއަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -8

 އެހެނިހެން. -9

 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

ގެ އިއްތިފާުގން އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން މެމްބަރުން ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ރުންގެ އިއްތިފާުގން އިތުރު އިސްލާހެއްނެތުމާއެކު މެމްބަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 33ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ނިންމި ނިންމުންތައް: ،މަޝްވަރާކުރެވުނުކަންތަކާއި 

މުހައްމަދު ނަޢީމްގެ ލޯނާއިބެހޭގޮުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި އަލްފާޟިލް ފުލިދޫ ދޭލިޔާގޭ  ގައިވަނީ  0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ -1
މަށް ފަހު ިނންމެވީ ކުރީގައިވެސް އަތޮޅުކޮމެޓީން އްވުގެ މެދުގަިއ މަޝްވަރާކުރެމަޝްވަރާކުރުން. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެްމބަރުން މެދު

 ނިމާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިުއމަށެވެ. 

ޓަމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އި. މިއަތިނަދޫން ގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުން ވަނީ ގައ3ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -2
އ. އިކޮނޮމިކް އޮފިސަރ ސިލްގެ މެްމބަރު އަލްފާޟިލް ިއބްރާހީމް ަނޢީމާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ނިންމެވީ އަތޮޅުކައުން

 އަލީ އިހްސާން ނުަވތަ އާއިޝަތު ލިއުޝާ ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.އަލްފާޟިލް 

ނޑައެޅުން. މި ގައި ވަނީ  2އެޖެންޑާ ނަންބަރ  -3  ގޮތުން ކަުއންސިލްކަމާއި ބެހޭޕްލޭނިން ބައްދަލުވުމަށް ދާނެ ފަާރތްތަކެއް ކަ
މަނިކް މުހައްމަދު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް  މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީމެ

ން މީހަކު ންސިލުހަަމޖެއްސުމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސުލްގެ ޕްލޭންސެކްޝަނުން މުވައްވަފަކާއި ކެޔޮދޫކައު މިތަމްރީންކޯހަށް ފޮނުވުމށް
  ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 

ގޮތުްނ އިބެހޭ އްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމާގައި ވަނީ ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބިލްތަކަށް ަފއިސާ ނުދ6ައެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -4
ޖަކާއެކު މަށް ފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެސެއްވުމެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ މަޝްވަރާކުރެގޮތުން މިކަމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން.

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބިްލތައް އަންނަހަފްާތތެރޭގައި ފޮނުވުމަށް ެމމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ތިނަދޫއަށް ޭދންޖެހޭ ލެޕްޓޮޕް ަހވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދާޭނ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި  ވަނީ  ގައ7ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -5
ން. މިަކމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެމދުގައި މަޝްވަރަކޔުރުމަށް ފަހު ވ. ތިނަދޫ މަންޒިލް އަމްޝަދު ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު

 އެވެ. ހަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރެވި އިބްރާހިމާއި ލެޕްޓޮޕް

ތުން މިކަމާއި ބެހޭގޮފުލިދޫއަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  ވަނީ ގައ8ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -6
ގެ ކުރިން އެލްޖީއޭއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮެތއް 2412 މެއި 24މަށްފަހު ނިންމެވީ ގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމެމްބަރުން

 ނިންމުމަށެވެ.  

 

 


