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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  32ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 އަންގާރަ ދުވަސް . 2543ދާ  ޢި ޤަޛުލް  10.  3122އޮކްޓޯބަރ   40:      ޚް ތާރީ  ބޭއްވި  ޖަލްސާ 
 ގައެވެ.64:21މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު         ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށި 

 ގައެވެ.  22:50 ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.    ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ޒާރު އިބުރާހީމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނި  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި 

ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާޒާއި، މެމްބަރ މުހައްމަދު އަޝްރަފް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ        ހާޒިރުވީ މެމްބަރުން:
ނޑޮހުގައި ހިނގަމު  ންާދ މެމްބަރުން ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެލެއްވިއެވެ. އިބުރާހީމް ނިޔާޒް އުޅުއްވަނީ ބަ

 ދު އަޝްރަފް ހުންނެވީ ސަލާމްގައެވެ. އްމަޙަބައްދަލު ވުމެއްގައެވެ. މު

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -2  
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 33  -3  

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން.   -2  
ން. ވ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ " ފުށިފަރ " ދޯނި ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު -0  
ނީމް ފާމަސީގެ ކުރީގެ ފާމަސިސްޓް ވަޒީފާއަށްއެދިފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުްނ  -5  
އަތޮޅު ތަރަށްޤީ ފަންޑުން ޯލނުގެ ގޮތުގައި މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ކަންތަކާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ . -1  
ނެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއިބެޭހ މަޝްވަރާކުރުން.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި ހިންގާ -7  
އެހެނިހެން  -8  
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 ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:
 

 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ަގއިވަނީ ހުށަހެޅިފަިއވާ ެއޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްާސގައި ަބިއވެރިިވ މެމްބަރުންގެ  6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަމްބަރ: 
 ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑ ފާސްކުރެވުނެެވ.އިއްތިފާޤުން 

 

 3އެޖެންޑާ އައިޓަމް   

  ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ. މިޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  22 ަގއި ވަނީ 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ
   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެވުނެވެ.

    

  މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި          
 ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ. 

 

 ނިންމި ނިންމުންތައް:
 .ްކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް ގަވާޢިދު އެކުލަވާލުނ 

ރެއްވުމަށްފަހު ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއިބެހޭ ޤަވާއިދުހަދާ މަޝްވަރާ ކު ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއިބެހޭގޮތުން  
 ފޮނުވުމަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެއްވިއެވެ.    ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 

 
 .ްވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު" ދޯނި ކުއްޔަށްދޫކުރުމާބަހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

ފުށިފަރުދޯނި ކުއްޔަށްދިނުމާއިބެހެޮގތުން ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑައަށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުލިސްޓަށް 
 އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާްސކުރެއްވިއެވެ.

 
  ެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.ނީމް ފާމަފސީގެ ކުރީގެ ފާމަސިސްޓް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާބ 

ނީމްފާމަސީގައި ކުރިން ފާަމސިސްޓެއްގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޖަސްޓިން ެއމަޤާމަށް އެދި  
ހުށަހަޅާފައިވާތީ  އޭނާ ކުރިންެވސް ހުރި މުސާރަށް އައުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މެމްބަރުްނ 

 ވެ.  އިއްތިފާޤް ވެފައި ވެއެ
 

 .ާއަތޮޅުތަރަށްޤީފަންޑުންލޯނުގެގޮތުގައި މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތަކާއިބެހޭ މަޝްވަރ 
ވ. ތިނަދޫ މަންޒިލް އިބްރާހީމް ރުސްދީ މި އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސީޓީގައި ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން އިންޖީނެއް  

ތުން މެބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސުކޮށް ފާސްވީ އެގޮތަށް އޭނާއަށް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ އޭނާއަށް ލޯނުދިނުމާއި ބެހޭގޮ
ހޯދަން ބޭނުންާވނެތީ ލޯަނށް ދެްނހުޅުވާލާ ފުރުސަތެއްގައި  ސަތުރުފުރުޝަތުދީފިނަމަ އެހެްނފަރާތްަތކުންވެސް އެގޮތަށް ފު

 ޖަވާބު ދިނުމަެށވެ.  ތިނަދޫއޮފީހަށް ޯލނު ފޯމް ހުށަނޭިޅއްޖެނަމަ މިއިދާރާއަށް ފޯމް ހުށަެހޅުމަށް އެފަރާތަށް
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 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއިބެހޭ މަޝްވަރާކުރުނ 

(  3122ސެޕްޓެންބަރ  32)  207/2011/1198(A)މެދުއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ނަމްބަރު:  
ްނނެވިފައިވާ ފަޅުރައްތަކުގައި ކުރުމަށްގަސްދު ކުރަށްވާ މަސައްކަތްތަްއ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މެސެޖުން ޤައުމީއިދާރާދަގައި ދެ

ކޮންމެރަށެއް ވަކިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގާއެކު ހުށަހެޅުމަށް އެދިލައްވަފައިވާތީ މިކަމާމެދު ވަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ 
ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަށެވެ. އަދި އަސީތުއާއި އިއްތިފާގުން ނިންމެވީ އެމެސެޖަށް ޖަވާބުދިނުމުގެގޮތުން 

 ގުޅައިގެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާަހކަ ދެއްކުމަށެވެ. 
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ހިންަގމުންދާ ބޭސްފިހާރައިން މަދަނަިއގެދަށުން ބޭސްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޭބސސިޓީތަކަށް  
މަށް ފަހު އެންސްޕާއިން ފައިސާ ލިބެމުންނުދާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަސްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން މާލެއަށް ބޭސް ދޫކުރު

ން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުިނންމާ އަތޮޅަށް އަންނައިރު ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާަނމަ މަދަނާއިގެދަށުން ބޭސް ވިއްކު
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