ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  25ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 15ނޮވެމްބަރ  11 2011ޛުލްހިއްޖާ 1432

ޖަލްސާފެށިގަޑި:

އވަނީ  10:30ގައެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފަ ި

ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު  13:01ގައެވެ.

ޖަލްސާމެދު ކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް :އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ.
މބަރު
ފޟިލް އިބްރާހިމް ނަޢީމާއި ،މެ ް
ރހިމް ނިޔާޒާއި ،މެމްބަރު އަލް ާ
ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިބް ާ

ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން:

އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއް ރަޝީދު ޢައްބާސްއާއި ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޝްރަފް ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވިއެވެ .މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ.
ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -1އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
 24 ،23 -2ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ރކުރުން.
ގތުން މަޝްވަ ާ
 -3ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭ ޮ
ރ ޚާއްސަ ދަތުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 -4ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމަށްބޭނުންވާ މުދާބަލާ ކަށަވަރު ދޯނިމާލެއަށްކު ާ
 -5ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
ނ މަޝްވަރާކުރުން.
 -6އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތު ް
 -7އެހެނިހެން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 1
އެޖެންޑާއައިޓަމް  1ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ޖަލްސާގެ
އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
އެޖެންޑާ

އައިޓަމް

2

ގައިވަނީ

24،23

ގ
ވަނަޖަލްސާ ެ

ޔައުމިއްޔާ

ފާސްކުރުމެވެ.

އެދެޖަލްސާގެ

ޔައުމިއްޔާ

ނއަންނަ ޖަލްސާގައި ޔައުމިއްޔާ
އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ ސަރވާއަށްދިމާވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން ޕްރިންޓް ނެގިފައިނުވާތީ ދެ ް
ގ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
ބަލާ ފާސްކުރާގޮތަށް މެމްބަރުން ެ
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

1

މަޝްވަރާކުރިކަންތައްތައް
ށ ތާއީދުކޮށް
މންތަކަ ް
ހ ނިންމި ނިން ު
މމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ު
ނ ެ
ފއިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅި ަ
ފާސްކުރެވުނެވެ.
ނިންމި ނިންމުންތައް:
 ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ނގެމެދުގާ މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ  21ނޮވެމްބަރ  2011ވާ ހޯމަދުވަހު ފުލިދޫ ދަތުރު ކުރުމަށެވެ.
ގތުން މެމްބަރު ް
ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭ ޮ
 މުދާބަލާ ކަށަވަރު ދޯނިމާލެއަށްކުރާ ޚާއްސަ ދަތުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ގތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް
މލާ ކަށަވަރުދޯނި މާލެއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާބެހޭ ޮ
ގެދޮރުހެމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ަ
ރންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 22ނޮވެމްބަރ  2011ވާ އަންގާރަދުވަހު އެދަތުރުކާގޮތަށް މެބަ ު
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
ކޮމްޕިއުޓަރ

މެމްބަރުންގެ

ސްކީމާބެހޭގޮތުން

މެދުގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ނގެ
މެންބަރު ް

އިތިފާގުން

ނިންމީ

ލދުއަށް
ފު ި

ށ ގޮތެއްނިންމަށެވެ.
މމުން އެކަމާބެހޭގޮތުން ބަހުސްކޮ ް
ކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ނި ު
 އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
އޮފީހުގެ

ތން
މަސައްކަތްތަކާބަހޭގޮ ު

މެދުގައި

މެމްބަރުންގެ

ބހުސްކޮށް
ަ

މެމްބަރުންގެ

އިއްތިފާގުންނީންމީ

ރންގެ
މެމްބަ ު

ނ
އެހެ ް

ނ ވާހަކަދެއްކުމަށެވެ.
ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމާބެހޭގޮތު ް
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ބާއްވާ ވޮލީމުބާރާތް
ދގައި
ބރަތާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެމެ ު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މުޅިއަތޮޅަށްހުޅުވާއިލައިގެން މިއަހަރުބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހައިވާ ވޮލީމު ާ
ބަހުސްކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ އަންނަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  21ހުން  31އަށް މިމުބާރާތް ހިންގާ ނިންމާގޮތަށެވެ.
ހ
ދމަށާއި ،ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށާއި ،މިނޫންވެސް މުބާރާތާބެހޭ އެންމެ ާ
އަދި މިކަމަށް ކުޑަކޮމެޓީއެއް ނަގައިގެން މުބާރާތާބެހޭ ޤަވާޢިދު ހެ ު
ކަންކަން މިކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށެވެ.
 އެހެނިހެން ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
އރު
ދތު ހަވީ ި
ނސިލްއިން ނަގައިފައިވާ 15000/-ރ ގެ ލޯނުގެ މުއް ަ
މ އަތޮޅުކައު ް
ޟލް އިބްރާހިމްނަދީ ް
ލފާ ި
ވ .ފެލިދޫ ކެނެރީހިޔާ އަ ް
ސލް
ހތަފް ީ
ނގެ ބައްޕައަށް ލޯނައިބެ ޭ
ނންމީ އޭ ާ
މބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ި
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މެ ް
ލޯނުދައްކާ ފައިނުވާތީ އެކަމާއި ެ
ހކަދެއްކުމަށެވެ.
ނގެބައްޕަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްގެނެސް އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާ ަ
ރިޕޯޓެއް ފޮނުވުމަށާއި ،އަދި އޭ ާ
 ފާމަސިސްޓަކު ހޯދުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ދިއުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާތީ

ހިންގަމުންގެންދާ ފާމަސީގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަގުތީ ފާމަސިސްޓް ކޯހެއްގައި އަންނައަހަރު
އޭނާގެ

ބަދަލުގައި

ތން
އެމަގާމަށް މީހަކުހޯދުމާބެހޭގޮ ު

މަޝްވަރާކޮށް

މެބަރުންގެ

ނންމީ
އިއްތިފާގުން ި

އއުލާންކުރުމަށެވެ.
އޭނާގެބަދަލުގައި މީހަކުހޯދުމަށް ި
 އައި.ޓީ މީހަކުހޯދުން
މިއޮފީހުގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުގައި މިވަގުތު ހުސްވެފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ކޮޕިއުޓަރ ޕްރޮގުރާމަރ ގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމާއި
ރންގެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް
ބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށް މީހަކުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
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