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 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  25ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     :ބޭއްވިތަންޖަލްސާ
 0311 ޛުލްޤަޢިދާ 10  2102 ސެޕްޓެންބަރ 26  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  10.35ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  02.51 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވު ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ނު:ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

   އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  
ނަޢީމާއި، މެމްބަރ އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލް މެމްބަރ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙާޒިރުވިއެވެ. މެމްބަރުން އެހެން ހުރިހާ  ދު އަޝްރަފު ފިޔަވައި އްމަމުޙަ
ނަޢީމް ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު ހުންނެވީ އެލް،ޖީ،އޭއިން 

 ލިބިފައިވާ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ސްކުރުންފާ އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 50 -2
   ލޯނު ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނާބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން -1
 އަށް ތައްޔާރު ވުމާބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާކުރުން. 2102އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް  -3
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން. -5
 އެހެނިހެން  -6

 
 0އައިޓަމް  ޖެންޑާ އެ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ންގެ  އިއްތިފާޤުން ފާްސކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރު
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  50ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރުމެވެ.  ޖަލްސާގެ ވަނަ 50ގައިވަީނ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. އިސްލާޙެއް ނެތުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ 

 
  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް: 

 މައްސަލަ  ކާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނުނަގައި ލޯނަށް ފައިސާ ނުދައް  ފަންޑުން ތަރައްޤީގެ 
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 މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރަކު އިތުރު ކުރުމަށާއި، މިގޮތުން
ހަމަޖައްސާ ކުރިންވެސް ނިންމާފައިވާގޮތަްށ  ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެގޮތުގައި ކޮްމޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމާރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަބީން
ށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮތުގެ ތާވަެލއް ކޮންމެމީހަކާ ސުވާލުކޮށް އޭނާުބނާއެއްޗެއް ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުމަށާއި، މިކަންކުރުމަ

ހަުފތާގެ ތެޭރގައި މަސައްކަތްނިންމާ ރިޕޯޓް  0އެކުލަވާލާ މާދަމާއޮންނަ ބައްަދލުވުމަށް ތާވަލު ހުަށހަޅާ، މިައދުންފެށިގެން 
ތަކުގެ ޖުރްމަނާ މަޢާފުކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި ލޯނުނަގާފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން މިހާރު ޖުރްމާނާވެފައިވާ ޯލނު

 ނިންމާފައިވާތީ މިކަްނބެލުމަށްވެްސ ނިންމެވިއެވެ. 
 
 ން ރުވު އަށް ތައްޔާ  2102ތޮޅު ވޮލީ ލީގް އަ

މެނެނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގައި ހި
އިބްރާހީމް ނިޔާޒް، ކައުންސިްލ މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކް، އަލްފާިޟލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް، 

ޢަބުދުއްސައްތާރު  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު އަބުދުލްަޣނީ، އަލްފާޟިލް
އަޙުމަދު، ރިސާޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަދީމް އެވެ. މިކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި މުބާރާތަްށ 

މަައށް ތައްޔަރުވުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހާކަންކަން ތަރުތީބުކޮްށ އިންތިޒާމުކޮށް، މުބާރާތް ޯހސްޓްކޮށް، މުބާރާތް ފެށުމާހަ
ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިކޮމިޓީއިން ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމަާށއި، މިތާވަލް އަންނަ ހޯމަދުވަހުެގ 

 ނިޔަލަށް ނިންމާލުމަށް ފާސްކުރެްއވިއެވެ. މިކޮމިޓީގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ިވލަރެސް ކޮމިޓީއެވެ.
 

 ކަށަވަރުދޯނި 
ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުާރ ދަތުރުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފަކު 2102އޮކްޓޯބަރ  6މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު 

މި ފޮނުވާ މުވައްޒަފަކު ދޯީނގެ ކެޕްޓަނާއިގުޅިގެން އަރުވާ މުދަލުގެ ބިލްހަދާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ، ކަށަވަރު ދޯނީގައި މަލެފޮނުވުމަާށއި
ށާއި، މުދާއަރުވާބާލާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، މިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލްތަަކށް އެންގުމަ

ނޑިތައް އެނގޭނޭ ލިއުމެއް ދޯނީގައި ހަ  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވިއެވެ.  ރުކުރުމަށްގަ
 

 

 

 

 

 
 

  


