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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  06ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 0141 މުހައްރަމް 22  2602 ޑިސެމްބަރ 60  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

  ގައެވެ.   60:43ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 00:12 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

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

ަނޢީމް، ެމމްބަރު އަލްފާޟިލް ަޢބްދުއްަރޝީދު އިބްރާހީމް އަލްާފޟިލް މެމްބަރު  ށްމިޖަލްސާއަ ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
 ނަޢީްމ، އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް މެމްަބރުޙާޒިރުވިއެވެ. މެމްބަރުން އެހެން ހުރިާހ  ފިޔަވައި އައްބާސް
   ގައެވެ. ޗުއްޓީހުންނެވީ  އައްބާސް ޢަބްދުއްަރޝީދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު

 
 ޖެންޑާ ފާސްކުރި އެ 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 10 -2
 ވޮލީލީގައި ބެހޭގޮުތން މަޝްަވރާކުރުން.  -4
ނޑައެޅުން  އުސޫލު ޢަަމލުކުރާނޭ ބެހޭޮގތުން ފަޅުރަށްތަކާ އަންނަ ދަށަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ -1  ކަ
 .   ަމޝްވަރާކުރުން ހޭގޮތުންބެ ހެދުމާއި ރިޒާވަކަށް ފެއަރ ބަޔަސް އަތޮޅު. ވ -1
ސިޓީ، އަތޮޅިކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ފަރަތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުަމށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި  -0

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 
  ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.އަތޮޅު -7

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .0
 ރ ސްކީމް ކޮމްޕިއުޓަ .2
 ފާމަސީ  .4
 ލޯންސްކީމް  .1
 އެހެނިހެން  .1

 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންެގ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެޖެްނޑާ ންގެ  އިއްތިފާޤުން މެމްބަރު
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  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 
ނިމިފައި ނުވަތީ އެޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ  10ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 10ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

  ދެންއަންނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެުޅމަށް ނިންމުނެވެ. 
 

   4އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 ނިންމި ނިންމުންތައް: 

މި ކަމާބެހޭޮގތުން މެމްބަރުންގެ މެުދގަިއ . ަމޝްވަރާކުރުން ެބހޭގޮތުން ވޮލީލީގައި ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -0
 އޮނަރަބްލް މެމްބަރު ކެޔޮދޫދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މެހްމާނަކަށް ޝަރަފްވެރިމަޝްވރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެީވ 

 ޔޫތް  އޮފް ސްޓަރމިނި ވަޑައިނުގެންނެވިއްޖެަނމަ، ށްފަނަ އެމަިނކު ދެންނެވިފައިވާނޭކަމަށާއި ޝާހިދަށް  هللاޢަބަދު އަލްފާޟިލް
 ވޮީލބޯލް . ވެއެވެ ނިންމިފައި ދިނުމަށް ދައުވަތު ަހމަޖެއްސުމަށް ޝަރީފް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް އޮނަރަބްލް ސްޕޯޓްސް އެންޑް

 ރިޒޯޓްގެ އަލިމަތާ. ވެއެވެ ިނންމިަފއި ދިނުަމށް ވަތުދައު ޖެނެރަލްއަށް ސެކްރެޓަރީ ނައިބްރައިސް، ރައީސް، އެސޯސީއޭޝަންގެ
 . ވެއެވެ ނިންމިފައި ދިނުމަށް އުވަތުދަ އެލީޒާއަށް ކުްނފުޏިގެ ބަރާބަރު. ނިންމިފައިވެއެވެ ދިނުމަށް  ދައުވަތު އިސްވެރިންނަށް

ކޮމެޓީ  މުބާރާތް    
 އަލްފާޟިލް ބަރުމެމް މަނިކް، އަހްމަދު މުހައްމަދު އަލްފަިޟލް މެމްބަރު ނިޔާޒް، އިބްާރހީމް އަލްފާޟިލް ނައިބްރައީސް

އިލްޔާސް  އިސްމާއީލް، މުހައްމަދު ޟިލްފާ އަލް އައްބާސް، ޢަބްދުއްރަޝީދު . 
ކޮމެޓީ  ޑިސިޕްލިން   
މަނިކް މޫސާ  ޢަލީ އަލްފާޟިލް ރަޝީދު، هللاޖާދު އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް، މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު .  

ކޮމެޓި  ފަނޑިޔާރުންގެ     
ޝަރީފް އާދަމް ފާޟިލްއަލް ޝާހިދު، އިސްމާއީލް އަލްފާޟިލް .  

 
މިކަމަްށ  .  ަމޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ހެދުމާއި ރިޒާވަކަށް ފެއަރ ބަޔަސް އަތޮޅު. ވ  ގައިވަނީ 1 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2

 ކުރިއަށްގެންދާގޮަތށެވެ.  ކަރުދާސްލިބުމުންފަހު ނިންމެވީ  ކުރުމަށްރާމެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަ
 

 ޢަމަލުކުރާނޭގޮތެއް  ެބހޭގޮތުން ފަޅުރަށްތަކާ އަންނަ ދަށަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ވަނީގައި 0 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -4
ނޑައެޅުން  އުސޫްލތައް ވަނަދުވަހަށް 1 މަހުގެ  ޑިސެމްބަރމިކަމަށް މެމްބަރުްނގެ މެދުގައި މަޝްވރަކުރުމަށްަފހު ނިންމެވީ .ކަ
 އުސޫލްތައް  ތިބެގެން މުވައްޒަފުން އިދާރީ ސިލަރުންނާއި،ކައުން  ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުރަސްމީ ނިންމުމަށެވެ. އެކަށައަޅާ

  . ވެއެވެ ނިންމިފައި ލިޔެނިންމުމަށް
 

 .މަޝްވަރާކުރުން ވިޔަފާރިއާބެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 ކަށަވަރު 

 އިޢުާލން  ހޯދުމަށް ފަޅުވެރިން ދެ އަކާއި،އްޕިރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކަބަމެމް މިކަމާބެހޭގޮތުން 
 ރަށުކައުންިސލް  ގެކުރިން 2:46 ވަނަުދވަހުގެ  0 އިޢުލާންކޮށް  ހޯުދމަށް މުވައްޒަފުން 4 ަމސްދުވަހަށް 4 އޮތް ކުރިއަށްކުރާގޮތަށެވެ.
 އަލުން ތެރޭގައި ޖެނުއަރީމަހުގެ އަްނނަ ބަދަލުކޮށް އުސޫލުތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަށަވަރު. ވެއެވެ ނިންިމފައި ގޮތަށްހުށަހަޅާ މެދުވެރިކޮށް
 .ވެއެވެ ނިންމިފައި ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން

  

 

 

 


