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އިން ފ. އަދަންގައު ވަރުވާއަށް ނުވަތަ    ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން  .1

ދިނުމާމެދު   ދިނުމަށް   ން ކައުންސިލު އަތޮޅު ކުއްޔަށް  އެކަމާ   މަޝްވަރާ  މަޝްވަ އެދިފައިވާތީ،  ރާކޮށް  މެދު 

 ނިންމުން ގޮތެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ފ. އަދަންގައު ވަރުވާ 

ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   އަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ 

ކަމަށްވާތީއާއި   ފ. އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައް މަދު އަތޮޅެއްމަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ،  އިގައި  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަނިންމުމަށް  

ވަރުވާއަށް   އަދަންގައު  ފެންނާތީ  ކަމަށް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  އަދަންގައު  ވަޞީލަތަކަށް  ލިޭބނެ  އާމްދާނީ  ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅު 

ދޫކުރު ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  މަސަނުވަތަ  ގެންދިއު  އްކަތްމުގެ  ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  އެދި ފ.  ހުއްދައަށް    މުގެ 

  ގައި ދެންނެވުމަށެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 ކައުންސިލަރުންގެ  06  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްެބވިޓުގައި ަބއިވެރިވެ ލެއްވެތެރެއިން ވޯ

 މިއިދާރާގެ މާގާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  .2

ގުޅޭގޮ                  ދިނުމާ  ކުއްޔަށް  ކޮޓަރިތައް  ހައުސްގެ  ގެސްޓް  މާގާ  ގޮތެއް  ތުމިއިދާރާގެ  މަޝްވަރާކޮށް  ން 

މާގާ ގެސްޓް ހައުސްގެ ކޮޓަރިތައް ދިވެހިންނަށް ދުވާލަކަށް  ނިންމާފައިވަނީ،  ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް  

ރުފިޔާ    )ފަސް  -/500 އެސަތޭކަ(  ދޫރޭޓަކުން    ކުޑަނޫން   އަށްވުރެނުވަތަ  ދުވާލަކަށާމަކުރުކުއްޔަށް  ފަތުރުވެރިންނަށް    ށްއި، 

ރުފިޔާ  )ހަ  -/650 ފަންސާސް(  އެއަށް  ސަތޭކަ  ކުޑަނޫންނުވަތަ  ދޫކުރުމަށެވެ.  ކުރޭޓަ  ވުރެ  ކުއްޔަށް  އިތުރުން ން  މީގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު  )އެކެއް(    1  އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނަމަ  މަސް ދުވަހުގެ 

ކައުންސިލުން   ދޫކުރާނަމަ  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  އެއަށްވުރެ  ދޫކުރުމަށާއި  ކުއްޔަށް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނިންމާ  ކޮމެޓީން 
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ދޫކުރުމަށެވެ.  ނިންމަ ކުއްޔަށް  ދޫކުރާއިގެން  ކުއްޔަށް  ކުލިމިގޮތަށް  އެއްބަސްވުމުގައި    އިރު  ގޮތުގައި  ނަގާނީ  ކުލީގެ 

އަ ކައުންސިލްގެ    ދަދުކަނޑައަޅާފައިވާ  މި  އަދި  އަހަރުގެ    2022ކަމަށެވެ.  ގެސްޓް    18ވަނަ  "މާގާ"  ޖަލްސާއިން  ވަނަ 

ްބލޮކުގެ    01ގެ  ހައުސް ޚަރަދުކުރަ  ކޮޓަރި  02ނަންަބރު  ހެދުމަށް  ތާރީޭބނުންކުރެވޭގޮތް  ނިންމި  ފެށިޚުން  "މާގާ"  ން  ގެން 

 ގެސްޓް ހައުސްގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެކަމަށެވެ. 

ކައުންސިލަރުންގެ    06އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަބ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްެބވިތެރެއިން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެ ލެއްވެ

 2022 އޯގަސްޓް 18
 

 ތާރީޚް ސޮއި މަޤާމާއި ނަން  #

 18.08.2022  ޢަލީ މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  01

 18.08.2022  ވަޙީދުهللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސް 02

 18.08.2022  ޢަލީ އަޙްމަދު ކައުންސިލް މެމްަބރު 03

 18.08.2022  ޢަްބދުލްޙަމީދު އާދަމް ކައުންސިލް މެމްަބރު 04

 އަޙްމަދު އަސްލަމް  އުންސިލް މެމްަބރުކަ 05
 

18.08.2022 

 18.08.2022  މޫސާ އަޙްމަދު  ކައުންސިލް މެމްަބރު 06
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