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 ޞާ ގެ ޚުލާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  67ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 2434 ރަމްޟާން 24  2023  ޖުލައި 22  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

  ގައެވެ.  20:07ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާަފއިވަނީ މިއަ   ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 22:24 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ   ނިމުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

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

މެމްބަރުްނ އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަވައިމުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްރ އަލްފާިޟލް މެމްބަ މިޖަލްސާއަށް ޟިރުވި މެމްބަރުން: ޙާ
   ގައެވެ. ސަލާމްހުންނެވީ  މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް އަލްފާޟިލް މެމްބަރރުވިއެވެ. ޙާޟި

 
 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -2
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 66 -2
   ނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ވަ 2024 -3
  ސްކޫލްތަކަށް އިނާމް ދިނުމާިއ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  -4
  ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.އަތޮޅު -5

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .2
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  .2
 ފާމަސީ  .3
 ކީމް ލޯންސް .4

 އެހެނިހެން  -6
 
 2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

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

 
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މެމްބަރުންގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ  66ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 66ގައިވަނީ  2އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 

 ނިންމި ނިންމުންތައް:  -1
 ތައްޔާރު  ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2024 ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2

 ކަމާބެހޭގޮތުން މި ވިފައި ވެއެވެ. މިއައީޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެ. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ކުރުމާއި
 ނިންމިފައި  އްވުމަށްބޭ ބައްދަުލވުމެއް ރިވިއުކުރުމަށް ބަޖެޓް ުބދަދުވަހު  ނިންމެވީ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ

 .ވެއެވެ
 

 މެމްބަރުންގެ  އެޖެންޑާއަށް މި. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން ިދނުމާއި  އިނާމް ސްކޫލްތަކަށް ގައިވަނީ  4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2
  .ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ ނިންމަފައިވާގޮތަށް ކުރިންވެސް ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި

 
 . ކުރުމެވެ މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާ ކައުންސިލްގެ  ވަނީ ގައ5ި :ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -3

  
 ކަށަވަރުދޯނި  -2

 މާދަމާ. ނިންމިފައިވެއެވެ އިޢުލާންކުރުމަށް ހޯދުމަށް ކައްޕި އެސިސްޓެންޓް 2 ފަޅުވެރިންނާއި 2 ވަގުތީ ދޯންޏަށް ކަށަވަރު
 . ވެއެވެ ނިންމިފައި އްވުމަށްބޭ ބައްދަލުވުމެއް މުޠާލިއާުކރުމަށް ޤާވާޢިދުބަލާ ކަށަވަރުގެ

 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  -2

 މަޝްވަރާކުރެވިަފއި ވެއެވެ.  މިކަމާބެހޭގޮތުން
 

 ފާމަސީ  -3
 .ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިަފއި މިކަމާބެހޭގޮތުން

 
 ލޯންސްކީމް  -4

 .ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިަފއި މިކަމާބެހޭގޮތުން
 

 . މަޝްވަރާކުރުން  ހޭގޮތުން ބެ  ކަންކަމާއި  އެހެނިހެން  ގައިވަނީ  6 އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  -5
  
ގައި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ޮއފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކާެބހޭގޮުތން ވާހަކަދައްާކ  20:30މާދަމާގެ  -2

 މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމިފައި ވެއެވެ. 
 
 
 
 

                                       


