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 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  53ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ސާބޭއްވިތަން:ޖަލް
 0211 ޛުލްޤަޢިދާ 22  2102 އޮކްޓޯބަރ 01  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  3:31ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  02:13 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 މަމުޙައް
ގައެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފު ހުންނެވީ އެްލ،ޖީ،އޭިއން ޗުއްޓީނަޢީމް ހުންނެވީ 

 ލިބިފައިވާ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން ޑާއެޖެން -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 32 -2
   އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. ފެރީގެ ދަތުރުތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަވާލުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުުރން.  -1
 މަޝްވަރާކުރުން. ގޮތުންއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ -2
 އެހެނިހެން  -3

 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0ންޑާއައިޓަމް އެޖެ
 ންގެ  އިއްތިފާޤުން ފާްސކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރު

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް: 

 .  ން ހަވާލުވު  އަތޮޅުކައުންސިލުން ޚިދުމަތް މޮނިޓަރކުރުމާއި  ފެރީގެ . ސީ.ސީ .ޓީ .އެމް
 މާލެައށް  02އިން  02މަުހގެ  ކުރުމަށްފަހު ިނންމެވީ އަންނަ ނޮވެމްބަރމިކަމާބެހޭގޮތުން މެްމބަރުންގެ ެމދުގައި މަޝްވަރާ

 ދިއުމަށެވެ. އެއޮފީހަށް  ބައްދަލުކުރުމަށް ސީއާއި.ސީ.ޓީ.އެމް ބޭފުޅުންކޮޅެއް ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކުރާދަތުރުގައި
 

  2102 ލީގް  ވޮލީ  އަތޮޅު 
 22 އިން 02 މަހުގެ ޑިސެމްބަރ އަންނަފަހު ނިންމެވީ ކުރުމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ މި މައްސަލައާޢި ބެހޭގޮތުން

 ޓީމްތަކުގެ ފިރިހެން ފަހު ނިންުމމަށް ކުރިއަށްގެންގޮސް މުބާރާތް އަންހެންޓީމުތަކުގެ ފުރަތަމަ. ކުރިއަށްގެންދާގޮަތެށވެ މުބާރާތް ހަށް
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. ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ ހިމެނުމަށް އިޢުލާންގައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކުރާފަރާތުން ހޯސްޓް .ިނންމިފައިވެެއވެ ގޮތަށްފަށާ ކުޅުން
 .ވެއެވެ އެކުލަވާލެވިފައި ިލސްޓެއް އެފަރާތްތަކުގެ ނިންމާއި، ފޮނުވުމަށް  ސިޓީ އެކިއެކިފަރާތްތަކަށް ހޯދުމަށް ސްޕޮންސަރ
 .ނިންމިފައިވެއެވެ ުކރާގޮތަށް މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން ޓްރޮީފހެދުމާއި ޖަލްސާއެއްގައި ދެންއަންނަ

 
  

 ކަށަވަރުދޯނި 
ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރާ ދަތުރުގައި އިދާރީ 2102އޮކްޓޯބަރ  01މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު  މިމައްސަލާގައި

މުވައްޒަފަކު ކަށަވަރު ދޯނީގައި މަލެފޮނުވުމަށާއި، މި ފޮނުާވ ުމވައްޒަފަކު ދޯނީގެ ކެޕްޓަނާއިގުިޅގެން އަރުވާ މުދަލުގެ ބިލްހަދާ 
 ޕްލޭނިންގ. އ ކުރާދަތުރުގައި މާލެައށް ކަށަވަރު އަްނނަހަފްތާގައިހަމަޖެއްސުމަށާއި،  ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 . ނިންމިފައިވެއެވެ ވާހަަކދެއްކުމަށް އޭނާއާއި އެކަމާބެހޭގޮތުން ހަމަޖައްސާއި  ފޮނުވާގޮތަށް ނަދީމް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ
 

 ފާމަސީ 
 އެލައިޑް  ިނންމެވީހޯދުމާއި ބެހޭގޮުތން މެމްބަުރންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ފައިސާސީއަށް ލިބެންވާފާމަ
 .ފޮނުވުމަށެވެ ސިޓީ  ހޯދުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް މަދަނައަށް  ރެންސަށާއި،ޝުއަންއި
 

 ލޯންސްކީމް 
ތިބި ފަރާތްތަކާ ބައްަދލުކޮށް ކާއްފައިސާނުދަ ލޯނުގެ ުމއްދަތު ހަމަވީއިރުފަރާތްތަކުން  ފައިވާގާ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯންނަ

ގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުއިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މެްމބަރުގެ މެފަށައިފަ ތަކެއްފައިސާހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ންއެފަރާތްތަކު
 މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު މި އަންނަ ހަފްތާގައި ފުލީދުައށްދަތުުރ ކުރުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ. މެމްބަުރންގެ މެުދގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން 

 
 އެހެނިހެންކަންކަން 

   A/201/2012/06-357ފޮނުާވފައިވާ  ކޮޕީކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަށް.އޭ.ޖީ.އެލް ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ  ފުލިދޫ. ވ
 މެދުގައި މެމްބަރުންގެ ެބހޭގޮތުން އެކަމާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ ަޝކުވާ ބެހޭގޮތުން ކަމަކާ 3 ސިީޓގައި(  2102 އޮކްޓޯބަރ7 )

 އެލްޖީއޭއަށް ކުރުމަށްފަހު ތަްއޔާރު ޖަވާބު ހުރިހާކަމަކަށް އެވާ ފާހަގަކޮށްފައި ޓީގައިސިކުރުމަށްފަހު ނިންމެީވ އެ  މަޝްވަރާ
 .ފޮނުވުމަށެވެ

 
 

 

 

 

 

 
 

  


