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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  33ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 0211 ހިއްޖާޛުލް 10  4104 އޮކްޓޯބަރ 42  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  0:11ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 00:41 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ސާނިމުނު ގަޑި: ޖަލް

ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ
   އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް  އަޙުމަދު މަނިކާއި،ދު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙާޒިރުވިއެވެ. މެމްބަރުން އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަަވއިޢަބުދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް 

  ސަލާމްގައެވެ. ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް ޢަުބދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް  އަޙުމަދު މަނިކު،
 

 ރި އެޖެންޑާ ފާސްކު 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  ވަނަ 31،31،32 -4
   ލޯނުކޮމެޓީގެ މަސައްކަތާ ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -1
 ވޮލީކޮމެޓީގެ ކުރިއަށްހުރި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްަވރާކުރުމާއި، ނިންމަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ނިންމުން.  -2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން. -3

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .0
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  .4
 ފާމަސީ  .1
 ލޯންސްކީމް  .2
 އެހެނިހެން  - .3

 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

ސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު އި މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންެގ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ންގެ  އިއްތިފާޤުން ފާްސކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރު

 
  4އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

އެޔައުމިއްޔާގައި ވަނަ ޖަލްސާގެ  32ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 31،31،32ގައިވަނީ  4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ  ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 31،31،32އެ އިސްލާޙު ޔައުމިއްޔާއަށްގެނަސް  އޮތުމުން އިސްލާހެއް

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް: 

މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްަފުހ . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން މަސައްކަތާ ލޯނުކޮމެޓީގެ ގައިވަނީ 1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -0
ބާީކބަިއ އަވަހަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ ނިންމެވުމަށާއި، އަދި އެކި ީމހުންނާމެދު އަޅަން ކޮމިޓީއަްށ  ކޮމިޓީއިންނިންމެވީ 

 ވެ.ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ކޭޝްފްލޯއެއް ތައްޔާރުކުރައްވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށެ
 
 ނިންމަންޖެހޭ  ަމޝްވަރާކުރުމާއި، ބެހޭގޮތުން  ކަތްތަކާމަސައް ކުރިއަށްހުރި ވޮލީކޮމެޓީގެ ަވނީ ގައ2ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -4

ޓަރ ކުލަބުގެ ސިޓީއަށް ޖަާވުބ ނިންމުން. މިމައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ބުލޫސް  ކަންތައްތައް 
ަވަނ  4104އޮކްޓޯބަރ  11ދިނުމަށާއި، އަދި މި ޖަވާބުގައި މި މައްސަލަ ރަށުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކުރުމަށާއި،  

ން ދުވަހު ދެބައިމީހުންގެ މެދުގަިއ މެޗެއްކުޅެއް ފުލިދޫކައުންސިލުން ރާވާފައިވޭތޯ ބެލުަމށާއި، ރާވާފައިވާނަމަ އެމެޗުކުޅު
 ހުއްޓާލުމަށް ފުލިދޫކައުންސިަލށް އެންގުމަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން ނިންމެވިއެވެ.

 
  .މަޝްވަރާކުރުން ވިޔަފާރިއާބެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1

 
ބޭނުމުގައި މިމަހުކުރީކޮުޅ  މިއައިޓަމަށް މެްމބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަަށވަރުގެ ކަންތައް ރަގަޅުކުރުމުގެހ. 

ދަތުރުގެ ިރޕޯޓް ދަތުރުގައިދިޔަ އިދާރީ ބޭުފޅުންގެ ފަރާތުން ހޯއްދަާވ ކައުްނސިލަށް ލިބޭނޭޮގތް ހައްދަަވ  4  ކުރެވިފައިވާ 
 ދެއްވުމަށާއި، އޭގެފަހުން ކަށަވަުރގެ ކަންތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް، މެމްބަރުން އެއްބަސްވެ ލެއްވިއެވެ. 

 
 .މަޝްވަރާކުރުން ވިޔަފާރިއާބެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެގައިވަނީ   5އައިޓަމް  އެޖެންޑާ
މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމްޕިއުޓަރ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރ  ށ. 

ސިލަށް ހުށަހެޅުމަށާއި، ތިނަދޫގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ސްކީމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާ ޢީދުގެފަހުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކައުން
ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ދެ ފަރާތާމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެދެފަރާތާއި، ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެ 

 ލެއްވިއެވެ. 
 

 .ކުރުންމަޝްވަރާ ވިޔަފާރިއާބެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެގައިވަނީ   5އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ނީމްފާމަސީގައިހުރި މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނ.  

ނައްތާލަށްޖެހޭ ބޭސްތައް މިހާުރ ނައްތާލުމަްށޓަކައި ހޮސްޕިޓަާލ ޙަވާލު  ކުރެވިއްޖެތޯއާއި، އެ މަސައްކަތް މިހާރުގޮސްފައިވާ 
މަދަނަިއން ކައުންސިލަށް ިލބެންޖެހޭ ަފއިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މަށާއި، ލަްށ ަމޢުލޫމާތު ދެއްވުހިސާބުބައްލަވާ ކައުންސި

ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާތީ މިކަމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުމަްށ  ކުރިއަށްކައުންސިލުން އަންނަމަހުކުރާ މާލެ ދަތުރުގައި 
 ރީ ބޭފުޅުންނަށް މަްޝވަރާ ދެއްވިއެވެ. އިދާނިންމަވާ މިކަންުކރުމަށް ސިޓީފޮނުވުމަށް 

 
 .އެހެނިހެންކަންކަމެވެ  ވަނީ  ގައި  4: ނަމްބަރު  އެޖެންޑާ 
    

ނިންމެވީ އެފަރާުތްނ  ނައިބްރައީސް ހުށަހެޅުއްވި މިމައްސަލައަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު
 ތައް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށެވެ. ފައިވާކަންތަކަށް އަވަހަްށ ޖަވާބު ދިނުމުގެކަންއެދިލައްވާ

 
 


