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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  25ގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި   ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

 1432ޛުލްހިއްޖާ  11  2011ނޮވެމްބަރ  15 ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  10:30ފަިއވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާ  ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  13:01ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު  ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް: 
ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްާރހިމް ނިޔާޒާއި، މެމްބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހިމް ނަޢީމާިއ، މެްމބަރު  މްބަރުން: ޚާޟިރުވި މެ

އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއް ރަޝީދު ޢައްބާސްއާއި، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވިއެވެ. މެމްބަރު 
 ކު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނި

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -1
  ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 24، 23 -2
 ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭޮގތުން މަޝްވަާރކުރުން. -3
 ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމަށްބޭނުންވާ މުދާބަލާ ކަށަވަރު ދޯނިމާލެއަށްކުާރ ޚާއްސަ ދަތުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  -4
 މްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.ކޮ -5
 އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުން.  -6
 އެހެނިހެން. -7

 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ސާގެ ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ޖަލް 1އެޖެންޑާއައިޓަމް 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ވަނަޖަލްސާެގ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ. އެދެޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  24،23ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ޔައުމިއްޔާ  އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ ސަރވާއަށްދިމާވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން ޕްރިންޓް ނެގިފައިނުވާތީ ދެްނއަންނަ ޖަލްސާގައި

  ބަލާ ފާސްކުރާގޮތަށް މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 
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 މަޝްވަރާކުރިކަންތައްތައް 
ބެހޭގޮތުްނ ެމމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ ނިންމި ނިންުމންތަކަްށ ތާއީދުކޮށް  އަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ކަންތައްތަކާޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 މުންތައް:ނިންމި ނިން 
 .ްފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

 ކުރުމަށެވެ. ފުލިދޫ ދަތުރު ވާ ހޯމަދުވަހު  2011ނޮވެމްބަރ  21 ނިންމީ މަޝްވަރާކޮށް ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭޮގތުން މެމްބަރުްނގެމެދުގާ
 .ްމުދާބަލާ ކަށަވަރު ދޯނިމާލެއަށްކުރާ ޚާއްސަ ދަތުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުނ 

ބޭނުންވާ މުދާަމލާ ކަށަވަރުދޯނި މާލެއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާބެހޭޮގތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެދޮރުހެމަށް 
 ވާ އަންގާރަދުވަހު އެދަތުރުކާގޮތަށް މެބަުރންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  2011ނޮވެމްބަރ  22
 

 .ްކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުނ 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެންބަރުްނގެ އިތިފާގުން ނިންމީ ފުިލދުއަށް 

 ކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ނިުމމުން އެކަމާބެހޭގޮތުން ބަހުސްކޮްށ ގޮތެއްނިންމަށެވެ. 
 .ްއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

އެހެްނ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބަހޭގޮުތން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ަބހުސްކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނީންމީ މެމްބަުރންގެ 
 އްގައި އެކަމާބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަދެއްކުމަށެވެ. މެބައްދަލުވު
  ާއްވާ ވޮލީމުބާރާތް އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ބ 

ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެމެުދގައި މަށް ހަމަޖެހައިވާ ވޮލީމުާބރަތާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މުޅިއަތޮޅަށްހުޅުވާއިލައިގެން މިއަހަރުބޭއްވު
  ންމާގޮތަށެެވ. ހިންގާ ނިއަށް މިމުބާރާތް  31ހުން  21ސެމްބަރ މަހުގެ ގުން ނިންމީ އަންނަ ޑިބަހުސްކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ

ރާތާބެހޭ ޤަވާޢިދު ހެުދމަށާއި، ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށާިއ، މިނޫންވެސް މުބާރާތާބެހޭ އެންމެާހ ކުޑަކޮމެޓީއެއް ނަގައިގެން މުބާއަދި މިކަމަށް 
 ކަންކަން މިކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށެވެ. 

  ްއެހެނިހެން ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 
މުއްަދތު ހަވީިއރު  ރ ގެ ލޯނުގ15000ެ/-ދޫ ކެނެރީހިޔާ އަްލފާިޟލް އިބްރާހިމްނަދީްމ އަތޮޅުކައުްނސިލްއިން ނަގައިފައިވާ ވ. ފެލި
ފައިނުވާތީ އެކަމާއި ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މެްމބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ިނންމީ އޭާނގެ ބައްޕައަށް ލޯނައިބެޭހތަފްީސލް ލޯނުދައްކާ

 އި، އަދި އޭާނގެބައްޕަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްގެނެސް އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާަހކަދެއްކުމަށެވެ. ރިޕޯޓެއް ފޮނުވުމަށާ
  ްފާމަސިސްޓަކު ހޯދުނ 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ހިންގަމުންގެންދާ ފާމަސީގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަގުތީ ފާމަސިސްޓް ކޯހެއްގައި އަންނައަހަރު
ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް މެބަރުންގެ އިއްތިފާގުންިނންމީ ލުގައި އެމަގާމަށް މީހަކުހޯދުމާޖެހިފައިވާތީ އޭނާގެ ބަދަދިއުމަށް ހަމަ

 އޭނާގެބަދަލުގައި މީހަކުހޯދުމަށް ިއއުލާންކުރުމަށެވެ. 
  ްއައި.ޓީ މީހަކުހޯދުނ 

މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމާއި ގެ  ޓަރ ޕްރޮގުރާމަރސްޓެންޓް ކޮޕިއުއެސި  މިވަގުތު ހުސްވެފައިވާމިއޮފީހުގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުގައި 
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށް މީހަކުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ބެހޭގޮތުން މެމްބަުރންގެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް  

 ގެންދިއުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
   

 

 


