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 ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  64ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 6434 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 06  1063  އޭޕްރީލް 66  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

  ގައެވެ.  60.44ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މިއަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 61.45 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ    ސާނިމުނު ގަޑި: ޖަލް

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

އިބުރާހިމް ނިޔާޒާއި، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް އަލްފާޟިލް  އިބުރައީސްނަ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާިހމް ރުވިއެވެ. ޙާޟިމެމްބަރުން އެހެން ހުރިާހ  ފިޔަވައިނަޢީމު 

   އިބުރާހިމް ނަޢީމް ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ. އަލްފާޟިލް  މެމްބަރުނިޔާޒު ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ، 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -6
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 63 -1
  ކަށަވަރުދޯނި އެހިލުމާއި، މަާރމާތު ކުރުމުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން -3
  އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭްއވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -4
  ހޭގޮތުން.ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެއަތޮޅު -5

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .6
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  .1
 ފާމަސީ  .3
 ލޯންސްކީމް  .4

 އެހެނިހެން  -6
 
 6އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު  މިއެޖެންޑާއަށް މެމްބަރުންެގ އެއްވެސް ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. 6އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެޖެްނޑާ ތިފާޤުން ންގެ  އިއްމެމްބަރު

 
  1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ޔައުމިއްޔާ ދެންއޮންަނ ވަނަ ޖަލްސާގެ  63ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 63ގައިވަނީ  1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
  ޖަލްސާއެއްގައި ފާސްކުރާގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ. 
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 : ނިންމި ނިންމުންތައް 

ޓަމަށް މެމްބަރުންެގ މިއައި ފާސްކުރުން. ބަޖެޓް ކުރުމުގެ މަާރމާތު ލުމާއި،އެހެ ކަށަވަރުދޯނި ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -6
 ދަވާދާިއ، ޖެހުމާއި، ފޮތިަފއިބަރު ކުރުމާއި، މަރާމާތު ކުރަންުހރި ދޯނީގައި ނިންމެވީ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ދޯނީގެ  ފާސްކުރައްވާ ބަޖެޓެއް ގެ ރުފިޔާ (  އެއްލައްކަ. ) ރ600000.00 ޚަރަދަކަށް ހިނާގނޭ އިންޓަޕޯލިންލުމަށް
 ދޯނިއެހެލައިގެން އިތުރުން ރުފިޔާގެ (  ވިހި ސަތޭކަ. ) ރ610.00 ދެވޭ ދުވާލަކަށް ކޮށްތައް  މިހާރު މުވައްޒަފުންނަށް

 އިއްތިފާގުން  މެމްބަރުންގެ ދިނުމަށް އެލަވަންސެއް  ރުފިޔާގެ(  އަށްޑިހަ . ) ރ00.00 ދުވާލަކަށް ކުރާދުވަސްތަކުގައި  މަސައްކަތް
 .ކުރެއްވިއެވެ ފާސް
 

މެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ  މިކަމަށް. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުާމއި މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅު ވަނީ ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -1
 މުބާރާތުގައި  އަވަހަށް ިމކަން ބޭއްވުމަށާއި، ދުވަހު ހުކުރު ވ1063ާ މެއި 03 މުާބރާތް ކުރެއްވުމަށްފަހު މަޝްވަރާ

 ބަރުންގެ މެމް ފޮނުވުމަށް މެސެޖު ރަށްރަށަށް ހޯދުމަށް ބާއްވާނޭރަށެއް މުބާރާތް އަދި އެންގުމަށާއި، ރަށްރަށަށް ބައިވެރިވެފައިވާ
 .ފާސްކުރެއްވިއެވެ އިއްތިފާގުން
 
 

މި ކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން ެގ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ޔަފާރިކަށަވަރު ދޯނީގެ ވި  ވަނީ ގައ5ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -3
 ދޯނިން ކަށަވަރު މީގެފަހުން ގޮތުގެމަިތން  ނިންމާފައިވާ ކައުންސިލުން މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކުރިންވެސް

 .ެފށުމަށެވެ ނަގަން ފެށިގެން ތުރުންދަ ފުރަަތމަ ކުރާ ދޯނިބައިލައިގެން ިމއަގު އަދި ނާލުނެގުަމށާއި، މުދަލަށް
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 


