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 ސާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  56ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 1433 ހިއްޖާޛުލް 16  2012 ނޮވެމްބަރ 01  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 ގައެވެ. 10:36ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 12:30 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

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

އަލްފާޟިލް މެމްބަރ  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،
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -1
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 55 -2
 .  މަްޝވަރާކުރުން ބެހޭޮގތުން ވޮލީމުބާރާތާ -3
 އެލައިޑް އިންސަރެންސާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -4
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން. -5

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

 އެހެނިހެން  -6
 
 1ޓަމް އައި  އެޖެންޑާ  

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

 
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 އިސްލާހެއްޔައުމިއްޔާގައި ވަނަ ޖަލްސާގެ  55ޔާ ފާސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާގެ ޔައުމިއް ވަނަ 55ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 55އެ އިސްލާޙު ޔައުމިއްޔާއަށްގެނަސް  އޮތުމުން
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް: 
މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެބަރުންގެ މެދުގަިއ . މަޝްވަރާކުރުން ެބހޭގޮތުން ބާރާތާވޮލީމު ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1

 ޓީމް އަދި . ވެއެވެ ފާްސކުރެވިފައި ޤަވާޢިދު ގެނެވުނުބަދަލާއެކު ވަނަމާއްދާއަށް 3،6،21 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޤަވާޢިދުގެ 
. ވެއެވެ ނިންމިފައި ެއްނގުމަށް ރަށްރަށަށް ހުށަހެޅުމަށް މިކައުންސިލަށް  ވަނަދުވަހަށް 20 ނޮވެމަބަރުމަހުގެ ލިސްޓްތައް

ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަްށ ފަރާތްތަކެއް ހަމަޖައްސާ އެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުން މާލެއަށް ކުރާދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރާނޭ
 ންމެންޓް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިޓީފޮނުވުމަށް ނިންމިފައި ވެއެެވ. އެޕޮއި
 

މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުަގިއ . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން އިންސަރެންސާ އެލައިޑް ވަނީ ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -2
 ދެއްކުަމށް  ވާހަކަ އެކަމާބެހޭގޮތުން ގޮސް އެލައިޑަށް ދަތުރުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް މާލެއަށް މަހު މިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 .ވެއެވެ ނިންމިފައި
 
 .މަޝްވަރާކުރުން ވިޔަފާރިއާބެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގައިވަނީ 5 މްއައިޓަ އެޖެންޑާ -3

 ވިޔަފާރި  ދޯނީގެ  ކަށަވަރު 
ބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކަށަވަރުދޯނީގެ ކަންތައްތަކާެބހޭގޮުތްނ އްތަކާެބހޭގޮުތން މެމްކަށަވަރުދޯނީގެ ކަންތަ

 ބައްދަލުކުރާޮގތަެށވެ.  ދުވަހަކުންކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެން
 

 ލޯންސްކީމް 
       ހަދައި ލުއިގޮތެއް ދެއްކުމުގައި ފައިސާ  ލޯންގެ ނަގާފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލުން މުހައްމަދު ސަހީމު ހިތައްފިނިވާގޭ ފުލިދޫ   

ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންެމީވ     ދުގައިމެ މެމްބަރުންގެ އެކަމާބެޭހގޮތުން ފޮނުވާފައިވާތީ ސިޓީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް  އެދި ދިނުމަށް
 .ފޮނުވުމަށެވެ ސިޓީއެއް ފިލުވުމަށް އޮޅުން ބޭނުްނވާގޮތެއް އޭނާ މުހައްމަދަށް ސަހީމު

 
 ނުދެއްވިވާ  ބާކީ ގެ ލޯން ނަގަފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލުން. ވ ރަޝީދު ހުސައިން އަލްފާޟިލް ނޫރަންގޭ ކެޔޮދޫވ.     

 އެކަމާބެހޭގޮުތން  ފޮނުވަފައިވާތީ ސިޓީ މިކައުންސިލަށް ބުނެ ނިންމާނެކަމަށް ދައްކާ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  ތިންމަސް ރ04/6346
ަފއިސާދައްކާ ހަލާސް ކުރުމަށް ގޮތަށް އެދިލައްވާފައިވާ ރަޝީދު ހުސައިން މަޝްވަރާުކރުމަށް ފަހުނިންމެވީ  މެދުގައި ބަރުންގެމެމް

 އޭނާއަށް އެންގުމަށް ސިޓީ ފޮނުުވމަށެވެ.
 

 

 

                                                                   

 
 
 


