ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  81ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާސާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 18އޮގަސްޓް  18 . 3122ރަމަޟާން  .2543ހޯމަ ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 84:44ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  23.18ގައެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 –-2ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
ގން  27ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 2– -3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށި ެ
 -3ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުދޭ މައްސަލަ.
ވރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 -4ވަގުތީ ފާމަސިސްޓަށް އެލަވަންސް ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
ނ ދަތިވާ މައްސަލަ.
ލބިގެ ް
 -5ކައުންސިލް ބަޖެޓް ނު ި
 -6އެހެނިހެން ކަންކަން.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 8
ރވި މެމްބަރުންގެ
ގއި ބައިވެ ި
ޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާ ަ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 8ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެ ެ
ޑ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2


އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ  2ގައި ވަނީ  27ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ .ބައެއް އިމްލާ ކުއްތައް

އިސްލާހްކުރުމަށްފަހު މިޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ޔައުމިއްޔާއަކީ ވަރަށް މުޚިއްމު ލިޔެކިޔުމެއްކަމަށްވާތީ ވީހާ ބޮޑަކަށް މެމްބަރުންވެސް ޔައުމިއްޔާ ޗެކްކުރުމުގެ މުޚިއްމުކަން ރިޔާސަތުން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 3

މަޝްވަރާކޮށް ނިންމި ކަންތައްތައް
ތކާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައް ަ
އވެ.
އވި ެ
ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެ ް
ބރުންގެ އިއްތިފާގުން
ގނު ގުރުއަތު ބާތިލްކުރުމަށް މެމް ަ
ފރާތްތައް ހޮވުމަށް ފުލިދޫގައި ނެ ު
 ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯނުދޭނެ ަ
ފާސްކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލިދޫއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ތާރީޚެއް ފަހުން ކަނޑައެޅުމަށް
ނިންމިއެވެ.

ޓ 2488ގެ ނިޔަލަށް
ގސް ް
ސއްކަތް ފެށުމަށާއި 3 ،އޮ ަ
 ނީމްފާމަސީއަށް މަދަނައިން ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަ ަ
ޕޓެއް ހުށަހެޅުމަށް
އންސިލަށް އޭ ޑީ ޔޫ އިން ރި ޯ
ކ ު
ޅގޮތުން ަ
ވ މައްސަލައާއި ގު ޭ
ފައިސާ ނުލިބުމަށް ދިމާވެފައި ާ
ނިންމިއެވެ.
ލނު ކުރުމަށާއި ،މިހާރު ހުރި ވަގުތީ ފާމަސިސްޓް
އވަހަކަށް އިޢު ާ
 ފާމަސީއަށް ފާމަސިސްޓަކު ހޯދުމަށް ވީ އެންމެ ަ
ކށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.
އވެރި ޮ
ބޭނުންނަމަ ކޯހުގައި ބަ ި


ވންސެއް ދިނުމުގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އެކަންކަން
ލ ަ
ވަގުތީ ފާމަސިސްޓަށް އެ ަ
ވއެވެ.
ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސް ި

ރޙޫމް އަދުނާނު ހުސައިން ނަގާފައިވާ ލޯނު ދެއްކޭނޭ ގޮތެއް  84ދުވަހުގެތެރޭ
 ވ.ފުލިދޫ މިރުސްމާގޭ އަލްމަ ު
މށް ފާސްކުރިއެވެ.
ފތް އަނބި ސަނޫޖާއަށް އެންގު ަ
މށް އަދުނާން ހުސައިންގެ ހުވަ ަ
ދއްވު ަ
ނގަވާ ެ
މިކައުންސިލަށް އަ ް
ރއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށާއި  2488ސެޕްޓެމްބަރ 3ވަނަ ހަފްތާތެރޭ ( 82
ކއުންސިލުން އަތޮޅުތެ ެ
 އަތޮޅު ަ
ގއި ) ދަތުރު ނިންމުމަށް ފާސްކުރިއެވެ.
ގއި ދަތުރު ފަށައި 86 ،ސެޕްޓެމްބަރ ަ 2488
ސެޕްޓެމްބަރ ަ 2488
އވާ
ލކުރުމަށް ވެފަ ި
ނއި ބައްދަ ު
ރސޯޓުގެ އޯނަރުން ާ
ތޅުގެ ި 2
ކރި ދަތުރުގައި އަ ޮ
ރއަށް ކުރިން ު
އަދި އަތޮޅުތެ ެ
ޒއި ،މެމްބަރ
ށ ނައިބު ރައީސް އިބުރާހީމް ނިޔާ ާ
ބއްލެވުމަ ް
ސވުމުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް އޮތްގޮތް ެ
އެއްބަ ް
އވެ.
ވ ެ
އ ި
އިބުރާހީމް ނަޢީމް ފޮނުއްވުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެލެ ް
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