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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  66ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 1434 ރަޖަބް 20  2013  މެއި 30  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

  ގައެވެ.  10:27ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާަފއިވަނީ މިއަ   ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 12:45 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ   ނު ގަޑި: ޖަލްސާނިމު

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

މެމްބަރުން އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަވައިއައްބާސް  ޢަބްދުއްރަޝީދުލްފާޟިލް މެމްބަރ އަ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
   ގައެވެ. ސަލާމްުހންނެވީ  އައްބާސް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރރުވިއެވެ. ޙާޟި

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -1
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 65 -2
  ވަގުތީ މުަވއްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން. ކަށަވަރުދޯންޏަށް  -3
 ތިމާވެށީގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުްނ.  -4
  ލޯނު ޤަވާޢިދުން ނުދައްކާ ަފރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ެއމީހުންނާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  -5
  ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.އަތޮޅު -6

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .1
 ކީމް ކޮމްޕިއުޓަރ ސް .2
 ފާމަސީ  .3
 ލޯންސްކީމް  .4

 އެހެނިހެން  -7
 
 1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

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

 
  2ޓަމް އައި  އެޖެންޑާ 

މެމްބަރުންގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ  65ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 65ގައިވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:  -1

މިއައީޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގަިއ .  ހަމަޖެއްސުން ޒަފަކުމުަވއް ވަގުތީ ކަށަވަރުދޯންޏަށް ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 ވަގުތީޮގތުން  ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެްމބަރުންގެ  ކަމާބެހޭގޮތުން މިވިފައި ވެއެވެ. މަޝްވަރާކުރެ

 .ކުރުމަށެވެ ހަދާސޮއި އެގުރީމެންޓެއް މަސްދުވަހުގެ 3 ދެމެދު ހަމަޖައްސާމީހާއާއި
 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މެދުގައި މެމްބަުރންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން. ދުވަސްފާހަގަކުރުން ތިމާވެށީގެ ގައިވަނީ 4 އިޓަމްއަ އެޖެންޑާ -2
 މެސެޖު  އެންގުމަށް އަތޮޅުކައުްނސިލަށް ކަންތައްތައް ރަާވފައިވާ ކުރުމަށް މިދުވަހާގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަުކން ނިންމެވީ

  .ފޮނުވުމަށެވެ ސިޓީއެއް ގަސްހޯދުމަށް ްސޓްރީއަށްމިނި ފިޝަރީޒް ފޮނުވުމަށާއި،
 

 
 ގޮތެއް  މެދު  އެމީހުންނާއި އެއްކޮށް  މަޢުލޫާމތު ފަރާތްތަކުގެ ނުދައްކާ ޤަވާޢިދުން ލޯނު  ވަނީ ގައ5ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -3

މި މަސައްކަްތ  ނިޔަލަށް ހަވަނަދުވަުހގެ މަހުގެ  މިވަރާކުުރމަށްފަހު މެދުގައި މަޝްމެްމބަރުންގެ  މިކަާމބެހޭގޮތުން . ނިންމުން
 މެންޓް  ޑިވެލޮޕް އިކޮނޮމިކު އެސިސްޓެންޓް  ހިމެނެނީ އެކޮމެޓީގައި. ނެގިފައިވެއެވެ ކޮމެޓީއެއް ހަތަރުމީހުންގެ  ނިންމާލުމަށްޓަކާިއ،

 ޕްލޭނިން  ންޓްސިސްޓެއެ ޢަބްދުއްަސމީޢު، އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޝަބީން، އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ
 .އިޙްސާންއެވެ ޢަލީ އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް ނަދީމް، އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ

 
 .ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  - -4

 ކަށަވަރުދޯނި  -1
 .ނިންމިަފއިވއެވެ ކޮށްލުމަށްބައްދަލު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައްޕިއާއި ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާ ދޯނީގެ ކަށަވަރު

 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  -2

 .މަޝްވަރާކުރެވިަފއެއްނުވޭ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 

 ފާމަސީ  -3
 ވަުގތީ  ފާމަސީގެފާމަސީއަށް ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖެްއސި މުވައްޒަފުގެ މުސާރައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ 

 ބޮޑުކުރުމަށެވެ.  ފެށިގެން ދުވަހުން ހަމަވީ ތިންމަސް އަށް ރ1000/- މުސާރަ މުވައްޒަފުގެ
 

 ލޯންސްކީމް  -4
 ނުވެއެވެ.  ކުރެިވފައެއް މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ

 
 . މަޝްވަރާކުރުން  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާއި  އެހެނިހެން  ގައިވަނީ  6 އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  -5

  
 އޭނާއަށް ގޯތިިދްނއިރު ދޫންތިނަ. ވ އެންމެފަހުން ހަސަނަށް ސަތުމާ އަލްާފޟިލާ ދިލްބަހާރުގޭ ވ. ތިނަދޫ -1

 ގޯއްޗަކަށްވާތީ  ދީފާވާ ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާ ގޯއްޗަކީ ދީފާވާ  އިންވެގެން އިންޖީންގެއާއި އެރަށުގެ ގޯއްޗަކީ ލިބިފައިވާ
ކަމާ ބެހޭގޮތުން އެ .ކުރެވިފައިވެއެވެ މަޝްވަރާ އެކަމާބެހޭގޮތުން ސިޓީފޮނުވާފައިވާތީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެދި އެކަންބަލާއިދިނުމަށް

 ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި  ތިނަދޫން ދުވަހު އާދީއްތަ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަންނަ
  ދާގޮތަށެވެ. ޓީމެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ބެލުމަށްޓަކާއި
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ރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެކަމާބެހޭގޮުތްނ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުސްގޯތީގައި މަސައްކަތެއް ފެށުމާއި ބެޭހގޮތުން މަޝްވަ -2

 މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވާރަކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަންނަަހފްތާގައި ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަށެވެ. 
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