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 ގެ ޚުލާޞާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  54ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     އްވިތަން:ޖަލްސާބޭ

 1433 ހިއްޖާޛުލް 02  2012 އޮކްޓޯބަރ 11  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  0:30ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  11:36 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

   އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  
ދު އަޝްރަފާއި، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙާިޒރުވިއެވެ. މެމްބަރުން އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަަވއިރަޝީދު ޢައްބާސް ޢަބުދުއް
  ސަލާމްގައެވެ. ހުންނެވީ އަޝްރަފު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ަޢއްބާސް 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -1
 .ސްކުރުންފާ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 50،53 -2
   ލޯނުކޮމެޓީގެ މަސައްކަތާ ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -3
 ވޮލީކޮމެޓީގެ ކުރިއަށްހުރި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްަވރާކުރުމާއި، ނިންމަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ނިންމުން.  -4
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން. -5

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

 އެހެނިހެން  -6
 
 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 1އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ންގެ  އިއްތިފާޤުން ފާްސކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރު

 
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

އެޔައުމިއްޔާތަކުގައި ބައެއް އިސްލާހުތައް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 50،53ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ނިންމެވިއެވެ.ންނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުަމށް މުން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ދެންއޮހުރު

  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
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 ނިންމި ނިންމުންތައް: 
 މަސައްކަތް  ލޯނުކޮމެޓީގެ 

ރަށް މިކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މެޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން އިތުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކޮމިކަ
 ރާކުރުމަށެވެ. މަޝްވަ

 
 އް މަސައްކަތްތަ ކުރިއަށްހުރި  ވޮލީކޮމެޓީގެ 

ކުޅުންތެރިންގެތެރެއިން "ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅޭ މުބާރާތުގައިމި އައިޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ 
އި، އަތޮޅުގެ ކަމަށާއި، ޓީމުގައި ހިމެނޭނީ ރަށާބަލާީނ ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުން އެކަނި މާނަކުރުމުގައި މީހުން" 

 ޤަވާޢިދު މުބާރަތުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނަުއމަށާއި،  ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ައތޮޅުންބޭރު އެއް ކުޅުންތެރިއަކުކަމުަގއި
ހޯދަންޖެހޭ  މަށްކޯޗިންކޭމްޕް ހިންގު ފޮނުމަށާއި ސިޓީ ފޮނުވަންޖެހޭ އެހީހޯދުމަށް މުބާރާތަށް ނިންމުމަށާއި، އަވަހަށް ކޮށްއިސްލާހު

 ފޮނުވުމަށެވެ.  ދުވަހު އާދީއްތައެހީ ހޯދުމުގެ ސިޓީ 
 

 ވިޔަފާރި  ދޯނީގެ  ކަށަވަރު 
 ހުށަހެޅުމަށާއި، ކައުންސިލަށް ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް ދެދަތުރުގެމިއަޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ މަޝްވަރާކުރުމަށްފހު ނިންމެީވ 

 ދޯންޏަށް  އެއްޗެއްވެސް އެންމެ ދިނުމަށެވެ. މަޝްވަރާ ކެޕްޓަނަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އަދިވެސް މައްސަލަ ހެދުމުގެ ބިލްކޮޅު
 ފޮތްތަކުގެ ޗާޕްކޮށްފައިވާ ސްލިޕްކޮޅުނިންމިފައިވެއެވެ.  ގެންދިުއމަށް ކުރިއަށް  ދޭގޮތަށް ބިލްކޮޅުހަދާަފއި އަރުވާމީހަކަށްވެސް

ނޑުގައި ބަދަލުގައި ނޑަށް ލިއުނީމާއި އެއްގަ  ޗާޕްކުރުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ.  އަލުން ސްލިޕްފޮތް އަރާގޮތަށް އަނެއްގަ
 

  ސްކީމް  ކޮމްޕިއުޓަރ   
   މި ކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މިމަހު ފައިސާނުދައްކައިފިނަމަ އޭނާއާއި ދޭތެރޭ    

 އެގުރީމެންޓްގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ. 
 

  ފާމަސީ    
 ލިސްޓެއް  ބޭސްތަކުގެ ބޭުނންވާ ނައްތާލުމަށް މިހާރު. މެވީމިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަުރންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިން

 ގެންދިއުމަށެވެ. ކުރިއަށް ކަންތައް  ބޭސްތައްނައްތާލުމުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ލައްވާ ރައީސް ކައުންސިލްގެ ފަހު ތައްޔާރުކުރުމަށް
 ހުންނެވި ޙަވާލުވެ ފާަމސީއާއި ކަންމި. ވެއެވެ ހުށަހެޅިފައި ލުމަށްނައްތާ  ހަމަވެގެން މުއްދަތު ބޭސް ގެ ރ4500/- ފާމަސީން
 .ނިންމެވިއެވެ އަވަސްކުރުމަށް އެކަން ބައްލަވާއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް  މެމްބަރ

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  


