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ގެ ޚުލާޞާކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  

 
 

 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  43 ލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 1433 ޝަޢުބާން 08  2012 ޖޫން 27   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ.  10:06މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ      ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ.  12:25މެންދުރު ޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

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

މި  ހުރިހާ މެމްބަުރންހެން މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ުމހައްމަުދ އަޝްރަފް ހުންނެީވ ސަލާމްގައެވެ.އެ ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން: 
 . އެވެރުވިޟިޙާޖަލްސާއަށް 

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 42،41 -2
 އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -3
 ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމާއި ބެހޭގޮތުން  މަޝްވަރާކުރުން.    -4
 ސަފާރީ ވިޔަފާރި ރިވިއުކުރުން.    -5
 ލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. އަތޮޅުކައުންސި -6

 ކަށަވަރު  .1
 ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް  .2
 ފާމަސީ  .3
 ލޯންސްކީމް  .4

 ސްކޫލްތަކަށް އިނާމްދިނުމުގެ ކަންތަކާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުން.  -7
 އެހެނިހެން  -8

 
 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތުމުން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން  ކުރުމެވެ.ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސް  1އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ރުންގެ އިއްތިފާގުން މެމްބަބައެއް އިސްލާހްތަކާއެކު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 41،42ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އްވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:ކަންތައްތަކާއި، މަޝްވަރާކުރެވުނު 

 ކަންތަްއތައް  މުބާރަތާބެހޭ މި. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން މުބާރާތާ އަތޮޅުޤުރުއާން ގައިވަނީ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -1
 ނިންމިފައި ވެއެވެ.  މަށްވުނު ފޮ  ޤަވާޢިދު މުބާރަތާބެހޭ މިއަދު ސްކޫލްތަކަށް ގިފައިވާނޭކަމަށާއި،އެނ ކުރިންވެސް ސްކޫލްތަކަށް

 ބޭއްވުމަށް  އްސެއްޓެލެޮކންފަރެ ގޮުތން ހިޔާލުބަދަލުކޮށްލުމުގެ މަޝްވަރާކޮށް އެކު ސްކޫލްތަކާ ގޮތުން މުބާރަތާބެހޭ މި
 ބޭއްވުމަށް  ބައިގަޑިއިރަށް ކޮންފަރެންސް ފުރަތަމަމެބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމިފައި ވެއެވެ. 

 ހަފްތާގައި  އަންނަ ގޮތުން ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ޚިޔާލު ބެހޭގޮުތން މުބާާރތާ ބެޭހގޮތުންނާއި، ޤަވާިޢދާ ށާއި،ކަމަފެންނަ
 މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮްށ ނިންމިފައި ވެއެވެ.  ބާއްވާގޮަތށް ޓެލެކޮންފަރެންސް

 
 

 ހަވާލު  ކުރުމަށް މިމަސައްކަތް.   ޝްވަރާކުރުންމަ  ބެހޭގޮތުން ސްކީމާއި ސްކޮލަޝިޕް ވަނީ  ގައ4ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -2
 މުހައްމަދު  އަފާޟިލް މެްމބަރު ނިންމުމަށާއި، އަވަހަށް މަސައްކަތްކޮށް މަޝްވަރާކޮށްގެން  ބޭފުޅުންނާއި ކުރެވިފައިވާ
 ިނންމުމަށް  އަވަހަށް މަސައްކަތް ސްކީމްގެ ސްކޯލާޝިޕް މަސައްކަތްކޮށްގެން  އިތުރަށް ނުުކންނެވުުމން އޮފީހަށް އަޝްރަފް

 .ނިންމުނެވެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ

 
 

މި އައިޓަަމށް މެމަބަރުންެގ މެދުގައި .  ރިވިއުކުރުން ވިޔަފާރި ސަފާރީގަިއ ވަނީ  5އެޖެންޑާ ނަންބަރ  -3
 ވާނަމަ ލިބޭގޮތް ފާރީއެއްސަ  ރަނގަޅުއަގެއްގައި އެކަށީގެންވާ ނިމުމުން ހައިސީޒަން ތުރުކީގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ 

އެދަތުރަށް  އަދި. ނިްނމުނެވެ ކުރާގޮތަށް ދަތުރެއް ުކރިން ރޯދައިގެ އަތޮޅުތެރެއަށްކުރިއަށްގެންދާގޮތަެށވެ.  އެމަސައްކަތް
 . ނިންމެވެއެވެމެަމބަރުން  ފަށާގޮތަށް ދަތުރުފަކުރުމަށްފަހު އަޮތޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާ

 
 

 

ަމގުމަތީ ބާޒާރާއި ދިމާކޮްށ . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން ވިޔަފާރިއާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެގައި ވަީނ 6އެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -4
 އަންނަ ވީކެންޑްގައި ކަށަވަރުގެ ޚާޞަދަތުރެއް ކުރުމަށް މެމްބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރަކޮށް ނިންމިަފއިވެއެވެ. 

 ސްކީމް  ކޮމްޕިއުޓަރ
 ކުރިއަށް މިވަގުތު  އެމަސައްކަތް ފައިނުވާތީކުރިމަތިލާ ތަކުންއެއްވެސްފަރާ އިޢުލާންކުރުމުން މަސައްކަތް ސްކީމްގެ  ޓަރކޮމްޕިއު

 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ނުދާކަމަށް
 

 ލްތަކުގެސްކޫ ބައްދަލުވުމުގައި ނުރަސްމީ ބެހޭޮގތުން ކަންތަކާ އިނާމްދިނުމުގެ  ސްކޫލްތަކަށް ވަނީ  ގައ7ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -5
 ސްކޫލަކަށް ފެންނާތީ ކުޑަކަމަށް ޢަދަދު އެ ވީނަމަވެސް ިނންމާފައި ދިނުމަށް ރ1111/- ްސކޫލަކަށް ކަންތަްއތަކަށް އިނާމްދިނުމުގެ

 ދިނުމަށް  ރ1311/- ސްކޫލަކަށް ހުރުމާއެކެ މިވަގުތު ބަޖެޓްގެަދތިކަން. ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ދޭގޮތަށް ރ1311/-
 .ނިންމިފައިވެއެވެ ދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފގުންމެ މެމްބަރުންގެ
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މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފުލިދޫއަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  ވަނީ ގައ8ިއެޖެންޑާ ނަމްބަރު:  -6

ރިން އެލްޖީއޭއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮެތއް ގެ ކު 2112 މެއި 21މަށްފަހު ނިންމެވީ ގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމެމްބަރުން
 ނިންމުމަށެވެ.  
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