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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  37ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަނ8ް
 0211 މުހައްރަމް 06  0200 ޑިސެމްބަރ 20  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚ8ް

  ގައެވެ.   27815ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑ8ި 
 ގައެވެ. 00820 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑ8ި 

ނޑާލެވުނ8ު ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ
   އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތ8ް  

މެމްބަުރން އެހެން ހުރިހާ  ިފޔަވައި އިބްރާހީމް ނިޔާޒްއަލްފާޟިލް  ނައިބްރައީސް ށްމިޖަލްސާއަ ޟިރުވި މެމްބަރުނ8ް ޙާ
  ގައެވެ. ޗުއްޓީހުންނެީވ  އިބްރާހީމް ނިޔާޒްއަލްފާޟިލް ނައިބްރައީސް ޙާޒިރުވިއެވެ. 

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 36 -0
 ގައި ބެހޭގޮުތން މަޝްަވރާކުރުން. ވޮލީލީ -1
 ފުލިއަށް ކުރި ދަތުރާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުން. -2
 މާލެއަށް ކުރި ދަތުރާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރުން.  -3
ނޑައެޅުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދަށަށް  -4  އަންނަ ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭޮގތުން ޢަަމލުކުރާނޭގޮތެއް ކަ
   ރިޒާވަކަށް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުން. ވ. އަތޮޅު ބަޔަސް ފެއަރ  -5
  ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.އަތޮޅު -6

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

 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންެގ އެއްވެސް ކުރުމެވެ.ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސް 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެޖެްނޑާ ންގެ  އިއްތިފާޤުން މެމްބަރު
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  0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ންގެ މެމްބަރުއެޔައުމިއްޔާ ވަނަ ަޖލްސާގެ  36ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 36ގައިވަީނ  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 
   1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ނިންމި ނިންމުންތައ8ް 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް  މެދުގައި މެމްބަރުންގެ  މިއައިޓަމަށް. މަޝްވަާރކުރުން ބެހޭގޮތުން ވޮލީލީގައި އ ގައިވަނީ 1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -0

 ހަދާގޮތަށް  މެޑެލި 02 ައދި. ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ ދަލުގެްނަނގޮތަށްބަ ކުޅުންތެރިންނަށް 02 ޤަވާއިދަށް ނިންމެވީ ފަހު
 .ވެއެވެ ނިންމިފައި ބޭއްވުމަށް  ޓެލެކޮންފަރެންސެއް އެއްކޮށް ޓީމުތަކާ ގައި 0822 މެންދުރުފަހު މިއަދު. ނިންމިފައިވެއެވެ

 
  
މިކަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ  .ންމަޝްވަރާކުރު ދަތުރާބެޭހގޮތުން ކުރި ފުލިއަށް ވަނީ ގައ82ި ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -0

 ނުފޮނުވާއިފިނަމަ ލިސްޓް ޓީމް ކައުންސިލުން ފުލިދޫ ބަލާފައި ޖެހުމާހަމައަށް 00 މާދަމާގެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ 
 ތުގައި ފުލިދުއަށްކުރެވުނުދަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން  ލިއެކިއުންތަަކށްބަލާ، ަބދަލުކުރެވިފައިވާ ދެމެދުގައި ދެކައުންސިލް

 ބައިވެރިކުރުމަށް  މުބާރަތުގައި ޓީމް ޤާދިރުގެ ޢަބްދުލް ަބލައިފައި ވާހަކަތަކަށް ދެރެވުނު ބައްދަލުކޮށް ރައީސާއި ފުލިދޫކައުންސިލްގެ
  .ވެއެވެ ނިންމިފައި

މިކަމަްށ މެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ  .ކުރުން މަޝްވަރާ ެބހޭޮގތުން ދަތުރާއި ކުރި މާލެއަށް  ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2 -1
ލަގުޒަރީވިލާއެޅުމުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަްށ މަޝްވަރަކުރުމަށްފަހު ނިންމެީވ ތިނަނޫގައި އެޅުމަްށ ަހމަޖެހިފައިވާ 

 އަތޮޅުކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ނުވަނުމަށް ނިންިމފައިވެއެވެ. 
ނޑައެޅުން ޢަމަލުުކރާނޭގޮތެއް ބެހޭގޮތުން ފަޅުރަށްތަކާ އަންނަ  ށަށްދަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3 -2 . ކަ

 އެކަށައަޅާ އުސޫލްތައް ވަނަދުވަހަށް 2 މަހުގެ ޑިސެމްބަރމިކަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވރަކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ 
 ލިޔެނިންމުމަށް  އުސޫލްތައް ތިބެގެން  ޒަފުންމުވައް އިދާރީ ކައުންސިލަރުންނާއި، ބައްަދލުވުމެއްގައި ނުރަސްމީ ނިންމުމަށެވެ.
  . ވެއެވެ ނިންމިފައި

މި އައޓަމަށް  .މަޝްަވރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ހެދުމާއި ރިޒާވަކަށް ފެއަރ ބަޔަސް އަތޮޅު. ވ  ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -4 -3
 ގެނައުމަށް  ކައުންސިލަށް އެކުލަވާލާ ގައިދުވަހުގެތެރޭ 02 މަގުޗާޓް  މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ

 ނަޢީމް  އިބްރާހީމް އަލްާފޟިލް މެމްބަރު ގޮތުގައި އިސްބޭފުޅެއްގެ އަށް 00 ޑިސެމްބަރ ކުން 0 ޑިސެމްބަރ
 ހެދުމުގެ  މަގުޗާޓް އަށް 00803 އިން 02803 އުސޫލުތައް އަށް 02 ން 7822 ހެނދުނު ކޮންމެދުވަހަކު.  ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ

 .   ނިންމިފައިވެއެވެ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ކަތްމަސައް
 

 .މަޝްވަރާކުރުން ވިޔަފާރިއާބެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގައިވަނީ 6 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -4
 ކަށަވަރު 

 ކުރުމަށް  އިޢުލާން ވަނަދުދުވަހު 2 ޑިސެމްބަރ މަޝްވަރަކުރުމަށްފަހު ނައިބްރައީސާކަށަވަރުދޯންޏަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް     
 .ނިންިމފައިވެއެވެ ހަާދނިންމުމަށް ތާވަލް މިއަދު ުނހަދާކަމަށާއި، މިމަހަށް އަދިއޮތީ ދަތުރުތާވަލް ކަށަވަރުދޯނީގެ .ނިންމިފައިވެއެވެ

 
 

 އެހެނިހެން.  ގައިވަނީ  4 އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  -5
ޓީ އަްށ މެމްބަުރްނ ސި (  0200ނޮވެމްބަރ  05)   360/2012/17ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާަފއިވާ ނަމްބަރ8ު 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ ަފއިސާގެއެހީ ދެވެންނެތްކަމަށާއި، ސްޕޮންސަރ ހޯދައި ދިނުމުގެމަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެކަމަށާއި، މިާހރު 
 އެވެ. ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް ލިޔެފައިވާތަންތަނުން ިލބޭއެއްޗެއް ދެވިދާނެކަމަށް މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަްށފަހު ނިންމާފައިވެ


