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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  63ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 2434 ރަބީޢުލް އާޚިރު 30  1023 މާރޗް  12  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

   ގައެވެ.  00:31ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 22:33 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 

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

މެމްބަރުން އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަވައި މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއަލްފާޟިލް  މެމްބަރު އަށްމިޖަލްސާ ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
  ގައެވެ. ސަލާމްހުންނެވީ  މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް އަލްފާޟިލް  މެމްބަރުޙާޒިރުވިއެވެ. 

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -2
 .ންފާސްކުރު ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 61 -1
  ކަށަވަރުދޯނީގެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން. -3
 ކަށަވަރުދޯނީގެ ނާލަށް ގެނެުވނުބަދަާލބެހޭހގުތން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަގުތައްފާސްކުރުން.  -4
  ވަނައަހަރަށް ލަފާކުިރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.   1023 -5
  ފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.ކައުންސިލްގެ ވިޔައަތޮޅު -6

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

 އެހެނިހެން  -7
 
 2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންެގ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 2އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެޖެްނޑާ ންގެ  އިއްތިފާޤުން މެމްބަރު

 
  1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މެމްބަރުންގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ  61ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 61ގައިވަނީ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. 
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   3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ންތައް: ނިންމި ނިންމު 

މެދުގަިއ  މި ކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ .ހަމަޖެއްސުން މުވައްޒަފުން ކަށަވަރުދޯނީގެ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2
އްޒަފުންނާއި ބައްދަލުޮކްށ ދޯންޏަށް އަލަށް ހަމަޖެއްސި މުވަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެީވ އަންނަ ބުރާސްފަތިދުަވހު 

 ހަމަޖެއްސުމާއި ކަންތައް މީާހގެ ތިންވަނަ ދިވެހި ދޯނީގާއިހުރި ކަށަވަރު އި ވެެއވެ. އަދި މިހާރުނިންމިފަ ވާހަކަދެއްކުމަށް
 .  ވެެއވެ ނިންމިފައި ދިނުމަށް ނޯޓިސް މަސްދުވަހުގެ 3 އޭނާއަށް. ކުރެވިފައިެވއެވެ މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން

 
 . ފާސްކުރުން އަގުތައް މަޝްވަރާކުުރމަށްފަހު ާލބެހޭގޮތުންގެނެުވނުބަދަ ނާލަށް ކަށަވަރުދޯނީގެ ވަނީ  ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -1

 ޚިޔާލުކޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވާ އަގުލިސްޓަށް ޖަވާބުލިމުްނ  ރަށްރަށަށްމިކަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ 
 .ވެއެވެ ނިންިމފައި ނިންމުމަށް ގޮތެއް
 

 .  މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭޮގތުން ބަޖެޓާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލަފާކުރި ވަނައަހަރަށް 1023  ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3
 

 .މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ގައިވަނީ 6 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -4
 

 ވިޔަފާރި  ދޯނީގެ  ކަށަވަރު  -2
 ހިސާބު ދޯނީގެ ދުވަހު ބުރާސްފަތި އަންނަހު ނިްނމެވީ މި ކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެމދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ

 ބައްދަދަލުކުރުމަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް  ބެހޭގޮތުން އެެހލުމާއި ދޯނި މުވައްޒަފުންނާއި ދޯނީގެ ަދތުރުގައި އަންނަ ނިންމުމަށް
 .ވެއެވެ ނިންމިފައި

 ސްކީމް  ކޮމްޕިއުޓަރ -1
 
 ސްކީމް  ކޮމްޕިއުޓަރ -3

 ބަދަލުކުރުމާ ފާަމސީ އާސަންދައަށްމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެ      
 .ވެއެވެ ނިންމިފައި ސިޓީފޮނުވުަމށް މިނިސްޓަރަށް ެހލްތް ހޯދުމަށްޓަކާއި ފައިސާ ލިެބންޖެހޭ ފާމަސީއަށް ބެހޭގޮތުްނނާއި،

 ލޯންސްކީމް  -5
 

   ގައިވަނީ 7 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -6
 ކުރެވޭނޭ މަސައްކަތް އިދާރަގައި އަތޮުޅކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން 1 އެޮކމިޝަނުގެ މިޝަނުންކޮ އިލެކްޝަންސް -2

މެމަބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ   އެކަމާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެދި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ގޮތް
 .ިނންމިފައިވެއެވެ ހެދުމަށް އެސްޓީމޭޓެއް ަތކެތީގެ ނިންމުމަށްޭބނުންވާ އެއިމާރާތް

 
ވ.އަތޮޅު ބޮޑުމޮހޮރާ ރިޒޯޓަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުވެފައިވާަކމަށް މަޢުލޫމާުތ  -1

ކުރުމަށްޓަކާއި ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ އެކަާމބެހޭގޮތުްނ ަމޝްވަރާލިބިފައިވާތީ 
 ށް ިނންމިަފއި ވެއެވެ. ހޯދުމަށް ސިޓީފޮނުވުމަ

 
 ޢާންމުޮކށް  ހޯުދމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތެއް ކުރުމަށް ޢިމާރާތެއް ގޯތީގައި ލިބިފައިވާ  އަތޮޅުކައުންސިލަށް -3

 މަޢުލޫާމތު  ބެހޭޮގތުން އެކަމާމެްމބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުުރމަށްފަހު ިނންމެވީ  ބެހޭގޮުތން އިޢުލާންކުރުމާއި
 އެކުލަވާލުމަށެވެ.  ތަފްސީލެއް ަމޝްވަރާކޮށް ތާގައިއަންނަހަފް އެއްކުރުމަށް


