ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  24ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް:

 20އޮކްޓޯބަރ  33 . 3122ޛުލްގައިދާ  .2543ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ ހެނދުނު 10:36ގައެވެ.

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާ ނިމުނީ ހެނދުނު  22:51ގައެވެ.

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް
ހާޒިރުވީ މެމްބަރުން:

މބަރުން
ފ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެ ް
ދ އައްބާސް  ،މެމްބަރ މުހައްމަދު އަޝްރަ ް
މބަރ ޢަބުދުއްރަޝީ ު
މެ ް
ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެލެއްވިއެވެ .ޢަބުދުއްރަޝީދު އައްބާސް އުޅުއްވަނީ ސަލާމުގައެވެ.

މުހައްމަދު

އަޝްރަފް ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -2އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
34 -3ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 -3އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.
ތން
ޔށް ދިނުމާއިބެހޭގޮ ު
 -4ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ވ.އަތޮޅު އަލިމަތާ ރިސޯޓަށް ހަފްތާއަކު  3ދުވަހަށް ކުއް ަ
މަޝްވަރާކުރުން.
 -5ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ.
ތރުގައި ނުދެވި ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާނޭ ތާރީޚެއް
 -6އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންފަށާފައިވާ ދަ ު
ކަނޑައެޅުން.
ޢލީ ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި
ހރަކާތްތަކުގައި ލިބުނު ފައިސާަ ،
 -7އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ަ
ޙަވާލުކުރާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން.
 -8އެހެނިހެން ކަންކަން.
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މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް
ތކާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައް ަ
އވެ.
އވި ެ
ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެ ް
ނިންމި ނިންމުންތައް:


އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.
ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި،

ނކްތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ،ބޭ ް
ނނެވެ.
އެފަރާތްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތު ް
ގއި މުޅި ރިޕޯޓްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމުގައި މެމްބަރުން
މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާލެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،ޖުމުލަގޮތެއް ަ
ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ.
މިދަތުރުގައި

ނ
ބައްދަލުކުރެވު ު

ފަރާތްތަކުން

ވ
އެކަށީގެން ާ

ތަރުހީބެއް

ބފައިވާކަމަށާއި،
ލި ި

ނަމަވެސް

ސަރުކާރުގެ

ނވާ އިޖާބައެއް ދެއްވާފައިނުވާކަން ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބައެއްމިނިސްޓްރީތަކުން އެކަށީގެ ް


ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ވ.އަތޮޅު އަލިމަތާ ރިސޯޓަށް ހަފްތާއަކު  3ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުން.
އަލިމަތާ ރިސޯޓުން ކައުންސިލްގެ އެދުމަށް އިޖާބަދެއްވައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ

އެކަމަށްޓަކައި ލިޔުމަކުން އެފަރާތަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވުމަށް މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ކަށަވަރު ދޯނި " އަލިމަތާ ރިސޯޓަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން
އެދިފައިވާގޮތަށް އެ ރިސޯޓުން ޤަބޫލުކުރައްވާތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމާ އިޢުތިރާޒް ނުކުރާކަމަށެވެ.


ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ.
ފހަގަކުރެވޭތީ
ދ ގިނަކަމަށް ާ
ތތަކުގެ އަދަ ު
މޝްވަރާގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް އެދިފައިވާ ފަރާ ް
ނ ކުރެވުނު ަ
މިކަމާއި ބެހޭގޮތު ް

ސްކީމުން ދޫކުރެވޭނޭ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ޢަދަދާއި ،މިކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި މިވަގުތު
ކ އަދަދެއް ( ވަކި ޕަސެންޓެއް ) ސްކީމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނެގުމަށް
މށްފަހު ވަ ި
ތަރައްޤީ ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާގެ ނިސްބަތަށް ބެލު ަ
ޚޔާލު ފާޅުކުރެއްވެވިއެވެ.
ނބަރުން ި
ފެންނަކަމަށްވެސް މެ ް

ރން
ށ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މެމްބަ ު
އަދި ދެންއޮންނަ ޖަލްސާގައި މިކަމަ ް

ސގެ
ގނޭ ފައި ާ
ތާޢީދުކޮށް ފާސްކުރެވުނެވެ .މި ޖަލްސާގައި ރަށްރަށަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރާނޭ ޢަދަދާއި މިކަމަށް ތަރައްޤީފަންޑުން ނަ ާ
މިންވަރު ކަނޑައަޅާނޭކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
* އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންފަށާފައިވާ ދަތުރުގައި ނުދެވި ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާނޭ ތާރީޚެއް
ކަނޑައެޅުން.

ތރޭގައި އިތުރަށް ދާންޖެހޭ  4ރަށަށް ދިޔުމަށް އަންނަ
ކގެ ެ
ވ ޚިޔާލުފުޅުތަ ު
އވެ ި
ގއި މެމްބަރުން ފާޅުކުރެ ް
މި މަޝްވަރާ ަ
ހޯމަދުވަހު

ދަތުރުފެށުމަށާއި،

މިދަތުރުގައި

އަތޮޅު

ކއުންސިލްގެ
ަ

މެމްބަރުން

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް

ކށް
ޒޔާރަތް ޮ
ި

އ
ވއްޒަފުންނާ ި
ކގެ މު ަ
އއްސަސާތަ ު
ށގައިހުރި މު ަ
އޔިތުންނާއި ،ރަ ު
ށގެ ރަ ް
އވުމަށާއި ،ރަ ު
ބއްދަލުކުރެ ް
ރަށުކައުންސިލަރުންނާއި ަ
ކގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
އވެ .އަދި ރަށުކައުންސިލްތަ ު
މށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ެ
ވކަ ަ
ބައްދަލުކުރުމަށް ރާވާފައި ާ
އވެ.
ވދާޅުވި ެ
ހމެނިފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ި
ނވެސް މިދަތުރުގައި ި
ބެއްލެވު ް
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* އަލްމަރު ޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގައި ލިބުނު ފައިސާ ،ޢަލީ ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި
ޙަވާލުކުރާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން.
ރކާތްތަކުން ޖުމުލަ 65021/88 :ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.
އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ ހަނދާނުގައި އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ހަ ަ
ފޟިލް
ގ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލް ާ
މިފައިސާގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަތޮޅުގެ ދެ މެމްބަރުންކަމުގައިވާ ފެލިދޫ ދާއިރާ ެ
ޢބުދުﷲ ޝާހިދު
ބލް އަލްފާޟިލް ަ
ނ ް
ޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮ ަ
ޔޫސުލް ނަޢީމާއި ،ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމބަރ ރަްްއް ި
ދެއްވަވާ ފައިސާ މިމަހުގެ  30ވަނަ ދުވަހު ދެއްވަވާނޭކަމަށް އެދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،މަރުޙޫމް ޢަލީ ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި
ނންމުނެވެ.
ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން  01ނޮވެމްބަރ  2011ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ި
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