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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  44 ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެ

 ތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އަ    ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 1433 ޝަޢުބާން 13  2012 ޖުލައި 03   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  6:36މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  12:16މެންދުރު ޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

ނޑާލެވުނު: ނޑާނު   ޖަލްސާމެދު ކަ  ލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. ޖަލްސާ މެދުކަ
  އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމް އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  

 . ރުވިއެވެޟިޙާމި ޖަލްސާއަށް  ހުރިހާ މެމްބަރުންމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް  ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ  43 -2
 . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގުރާމާ ދުވަހުގެ ތިމާވެށީގެ -3
 .  މަޝްވަރާކުރުން  ބެހޭގޮތުން އެލަވަންސްދިނުމައި  މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް ކައުންސިލްއިދާރާގެ -4
  ންމަޝްވަރާކުރު ބެހޭގޮތުން ބަޖެޓާއި  މުބާރާތުގެ ޤުރުއާން -5
 . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ -6

  ކަށަވަރު
  ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް

  ފާމަސީ
  ލޯންސްކީމް

 އެހެނިހެން  -7
 
 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  
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ގެ އިއްތިފާުގން އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން މެމްބަރުން ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 1އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 
 

  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ޖަލްސާއަކަށް  އިމްލާކުއްތައް ހުރުމާއެކު އެހެންބައެއް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 43ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ފަހު ހުށަހަޅާގޮތަށް ނިންުމނެވެ.  އިސްލާހުކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާ
 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް: ،މަޝްވަރާކުރެވުނުކަންތައްކަކާއި 

ޕްރޮގުރާމް ތިނަދޫ  އެދުވަހުގެ. މަޝްވަރާކުުރން ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގުރާމާ ދުވަހުގެ ތިމާވެށީގެ ގައިވަނީ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -1
ފޮނުވުމުން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ނިންމުނެވެ. އަިދ ވަތަނިއްޔާގެ ސީއޯ އަށް ދައުވަތު  ރާވާ އަތޮޅުކައުންސިލަށްފަރާތުން ކައުންސިލްގެ

 ދިނުމާއި ބެހެގޮތުން ަފހުން ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ނިންުމނެވެ. 
 

 .މަޝްވަރާކުރުން  ބެހޭގޮތުން ދިނުމައި އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް އެއްބަ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ވަނީ  ގައ4ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -2
 ރގ111ެ/- މަހަކު ކުރާމުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތް ދޯނީގެ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު މެދުގައި މަޝްވަރާމެމްބަރުންގެ  މިކަމާއިބެހޭގޮތުން

 ޮގެތއް  ަފހުން ބެހޭޮގތުން ދިނުމާއި އެލަވަންސް ޯފނު  މާލެދާމީހަކަށް މުސާރަފައިސާބަލާ އަދި. ިނންމިަފއިވެއެވެ ދިނުމަށް އެލަވަންސެއް
 .ނިންުމނެވެ ނިންމުމަށް

 
      

ޤުުރއާން މުބާރާތަށް އެހީހޯދުމަްށޓަަކއި  މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ބަޖެޓާއި މުބާރާތުގެ ޤުރުއާންގައި ވަނީ  5އެޖެންޑާ ނަންބަރ  -3
ޓްަގއި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމުނެވެ. އަދި ޤުރުއާންމުބާރާތުގެ ބަޖެ  ސިޓީ ފޮނުވާނެ ފަރާްތތަކެއްގެ ަނންތައް

 ރ ތަފުސީލްކޮށް ބަޖެޓަަގއި ޖެހުމަށްފާސްކުރެއް ވިއެވެ. 3111/-ޚަރަދު ހިމަނައިފައވާ އެހެނިހެން

 
 . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެގައި ވަނީ 6އެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -4

 
  ކަށަވަރުދޯނި 
 އަޝްރަފް  މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކުޑަކުރެވިގެންތޯ 33% ދަނީ ދެވެމުން މިހާރު އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ ކަށަވަރުދޯނީގެ

  .ވިއެވެޖަވާބުދެއް ރިޔާސަތުން ދެމުންދާކަމަށް ކުޑަކޮށްގެން އެލަވަންސް ޢަދަދަށް އެ . ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ރިޔާސަތާ
 ގެ މެމްބަރުން ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ކަންތައް ދިނުމުގެ ރަސީދު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދައްކާަފއިސާ ނާލަށް ދޯނީގެ ކަށަވަރު
  .ނިންިމފައިވެއެވެ ބައްދަލުކުރާގޮތަށް މުވައްޒަފުންނާއި ކަށަވަރުދޯނީގެ މާދަމާ.   ކުރެވުނެވެ މަޝްވަރާ މެދުގައި
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 ސްކީމް  ކޮމްޕިއުޓަރ
 ތަކެއް  މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ސްކީމާއި  ކޮމްޕިއުޓަރ ހިންގަމުންގެންދާ ފަރާތުން އަތޮޅުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ މި ކަރެޕްޝަންއިން އެންޓި

 ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަދި. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ މެދުގައި މެމްބަރުންގެ ބެހެގޮތުން އެކަމާއި އެދިލައްވަފައިވާތީ އޮޅުފިލުވުމަށް
  .ފޮނުވުމަށެވެ  ެއއިދާރާއަށް ލިއުންތައް އެންމެހައި ހޭއެމާބެ
 

 ފާމަސީ 
 ޑެޕިއުޓީ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އެމަސައްކަތް ގުޅިގެން ހުންނެވުމާއި ޗުއްޓީގައި މިވަގުތު މުވައްޒަފު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާމަސީގައި
 އެމަސައްކަތް  ސަނިއްޔާ ފާތުމަތު އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ ޖެކްޓްޕްރޮ. އ ޢަބްދުލްޣަނީއާއި، ޢަބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ

 ތަކާބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތް ކުރަންވެފައިވާ މިވަގުތު ފާމަސީގައި އަދި. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ އެކަމާބެހޭގޮތުން  ދާތީކުރައްވަމުން
 ވާހަކަ ރިޔާސަތުން ގެންދިއުމާއިބެހޭގޮތުން އަށްހުއްޓާނުލާކުރި މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ ފާމަސީއަށްލިބެންވާފައިސާ. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

    .ދެއްކެވިއެވެ
 
  ސްކީމް  ލޯން 
 ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މަސައްކަތް ތައްޔާކުރުމަށް ރިޕޯޓެއް 2 ބެޭހގޮތުން ޯލންސްކީމާއި ިހންގަމުންގެންދާ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު

 ަތއްޔާރު  އެރިޕޯޓް ލިބިފައިނުވާތީ އެއްބާރުލުމެއް  އެކަށީގެންވާ ރާތުންފަ ކުރާމުވައްޒަފުންގެ އެމަސައްކަތް އެހެންނަމަވެސް
 ބެލުާމއި  ސުވާލުކޮށް  ކީއްވެގެންތޯ ފައިސާނުދައްކަނީ  ގުޅައިގެން ފަރާްތަތކާއި ލޯނުނުދައްކާ. ިވދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ނުކުރެވުނީކަމަށް

 ގައ5445ި މާދަމާހެނދުނު ހެޑުންނާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ަވރާކުރުމަށްމަޝް ބެހޭގޮތުން މިކަންކަމާއި. މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ ބެހޭގޮތުން
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މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އެފަރާތަށް ޖަވާބުިދނުމަްށ  ދުގައިމެ މެްމބަރުންގެ ވޯކްޝޮޕާބެހޭގޮތުން ހަމަެޖހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް އިން އޭ.ޖީ.އެލް

 ނިންމުނެވެ. 
 

 ވާތީ އަންގަވާފައި ބަލާދިއުމަށް ފަރުނީޗަރ ލިބިފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މިއަތޮޅު ތަކުގެތެރެއިން ފަރުނީޗަރ ހުރި ޤައުމީއިދާރާގައި
 ތަކެިތބަލާ  ނިންމެވީ ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި މެމްބަރުންގެ. އެވެހުޅުވާލެއްވި ރިޔާސަތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބެހޭގޮތުން އެކަމާއި
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