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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާ ވަނަ  68ގެ ކައުންސިލް  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި    ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 0434 ރަމްޟާން 24  2103  އޯގަސްޓް 10  ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

  ގައެވެ.  01:11ދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާަފއިވަނީ މިއަ   ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 ގައެވެ. 02:09 މެންދުރުޖަލްސާނިމުނީ   ސާނިމުނު ގަޑި: ޖަލް

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

ނަޢީމް، މެމްބަރު އަލްފާޟީލް ޢަބްދުއް ރަޝީުދ  ހީމްއިބްރާ މްބަރ އަލްފާޟިލްމެ މިޖަލްސާއަށްޟިރުވި މެމްބަރުން:    ޙާ
އިބްރާޙީމް  އަލްފާޟިލް މެމްބަރރުވިއެވެ. ޙާޟިމެމްބަރުން އެހެން ހުރިހާ  ފިޔަވައިއައްބާސް

   ގައެވެ. ސަލާމްހުންނެީވ  ނަޢީމް، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ަޢބްދުއްރަޝީދު އައްބާސް
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
 .ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ -0
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ވަނަ 67 -2
 .ނިންމުން ގޮތެއް މެދު ދޫކޮށްލުމާއި ކައުންސިލްގެގޯތި ވިޔަފާރިއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ -3
   .ގެންދިއުން ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހުަށހެޅުމުގެ ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ފަރާްތތަކުގެ ނުދައްކަވާ ލޯނުފައިސާ -4
  ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން.އަތޮޅު -5

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ވިޔަފާރި .0
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  .2
 ފާމަސީ  .3
 ލޯންސްކީމް  .4

 އެހެނިހެން  -6
 
 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  

ސްލާޙެއް އި މިއެޖެންޑާއަށް މެމްަބރުންގެ އެއްވެސް ގައި ވަީނ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާްސކުރުމެވެ. 0އެޖެންޑާއައިޓަމް 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އެޖެންޑާ ންގެ  އިއްތިާފޤުން ނެތުމާއެކު މެމްބަރު

 
  2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

މެމްބަރުންގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ަޖލްސާގެ  67ަޖލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  ވަނަ 67ގައިވަީނ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
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  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:  -1

 ތައްޔާރު ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 2104 ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -0
 ކަމާބެހޭގޮތުން  މި ވިފައި ވެއެވެ.މިއައީޓަމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެ. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ކުރުމާއި

 ނިންމިފައި  ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުުވމެއް ރިވިއުކުރުމަށް ބަޖެޓް ބުދަދުަވހު  ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ
 .ވެއެވެ
 

 ރުންގެމެމްބަ އެޖެންޑާއަށް މި . މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ދިނުމާއި އިނާމް ސްކޫލްތަކަށް ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2
  .ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ ނިންމަފައިވާގޮތަށް ކުރިންވެސް ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި

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

  
 ކަށަވަރުދޯނި  -0

 މާދަމާ. ިނންމިފައިވެއެވެ އިޢުލާންކުރުމަށް ހޯދުމަށް ަކއްޕި ންޓްއެސިސްޓެ 0 ފަުޅވެރިންނާއި 2 ވަގުތީ ދޯންޏަށް ކަށަވަރު
 . ވެއެވެ ނިންމިފައި ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް މުޠާލިއާުކރުމަށް ޤާވާޢިދުބަލާ ކަށަވަރުގެ

 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  -2

 މަޝްވަރާކުރެވިަފއި ވެއެވެ.  މިކަމާބެހޭގޮތުން
 

 ފާމަސީ  -3
 .ވެއެވެ އިމަޝްވަރާކުރެވިފަ  މިކަމާބެހޭގޮތުން

 
 ލޯންސްކީމް  -4

 .ވެއެވެ މަޝްވަރާކުރެވިަފއި މިކަމާބެހޭގޮތުން
 

 . މަޝްވަރާކުރުން  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާއި  އެހެނިހެން  ގައިވަނީ  6 އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  -5
  
ގައި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ޮއފީހުގެ މަސައްކަތް ތަކާބެހޭޮގތުްނ ވާހަކަދައްކާ  01:31މާދަމާގެ  -0

 ރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމިފައި ވެއެވެ. މަޝްވަރާކު
 
 

 

 

 

 


