ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  37ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާބޭއްވިތަން3

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް3

 32ނޮވެމްބަރ  15 3122ޛުލްހިއްޖާ 2543

ޖަލްސާފެށިގަޑި3

ފއިވަނީ  21346ގައެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާ ަ

ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި3

ޖަލްސާނިމުނީ ހެނދުނު  22361ގައެވެ.

ޖަލްސާމެދު ކަނޑާލެވުނު3

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް 3އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހީމެވެ.
ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން3

ހުރިހާމެމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެވެ.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -2އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
 34،35،36 -3ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
އނިންމުން.
ތން ގޮތެ ް
ރކުރުމާއި ،ލޯނާއިބެހޭގޮ ު
ގތުން މަޝްވަ ާ
 -4ފުލިދޫ ދަތުރާބެހޭ ޮ
މޝްވަރާކުރުން.
ގތުން ަ
 -5އަތޮޅުވޮލީމުބާރާތާ ބެހޭ ޮ
 -6އެހެނިހެނިހެން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
ނ
އެޖެންޑާއައިޓަމް  2ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 3
މއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ .ތިންޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެމްބަރުންގެ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ  34،35،36ވަނަޖަލްސާގެ ޔައު ި
އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ޖަލްސާތުކުގެ

ޔައުމިއްޔާ ލިއުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ތަފްސީލު

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

ރއްވާ ރިއާސަތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކު ަ

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

1

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 4
ނިންމި ނިންމުންތައް3


ފުލިދޫ ދަތުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ،ލޯނާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން.

ފއިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރިން
ނންމާ ަ
ބރުންގެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ި
ގތުން މެމް ަ
ފުލިދޫގެ ލޯނާބެހޭ ޮ
ފލިދޫގެ ގުރުއަތު ބާޠިލްކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އަލުން ފުލިދޫގައި ގުރުއަތުލުމަށާއި،
ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ު
އދި
ނސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުން ެ
އދި މިކަމުގައި ފުލިދޫ ކައު ް
މށެވެަ .
ފރާތްތަކަށް ލޯނުދޫކުރު ަ
މިގުރުއަތައްފަހު ފުލިދޫން ހޮވޭ ަ
ނވުމަށެވެ.
އެކައުންސިލަށް ލިއުމަކުން ދެން ެ
ބހޭ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދުއަށްކުރި ދަތުރުގައި މިކައުންސިލަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާތީ މިކަން ކަމާ ެ
ލއްވިއެވެ.
ނކަމަށް މެމްބަރުން އިއްތިފާޤްވެ ެ
ލށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް ފެން ަ
ފަރާތްތަކަށާއި ،ފުލިދޫ ކައުންސި ަ
 އަތޮޅުވޮލީމުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ބލް މުރާތް  3122އާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން މިމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ ޯ
ވތީ ކޭޔޮދޫގައި
ކން ހުށަހަޅާފައި ނު ާ
ބއްވުމަށް ކެޔޮދުނޫން އެހެންރަށަ ު
ވ މުބާރާތް ޭ
އއްތިފާގުން ނިންމެ ީ
ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ ި
ތށެވެ.
މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވާގޮ ަ
 ކަށަވަރުދޯނީގެ ނާލުނެގުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
އށް
ލ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާ ަ
އބަދަ ު
ދތުރާއިގުޅިގެން ނާލަށްގެނަ ި
ލ މާލެއަށް ކުރި ަ
ނންވާ މުދާބަ ާ
ކަށަވަރުދޯނި ގެދޮރުހެދުމަށް ބޭ ު
ށގައި
ނލަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ރަށްރަ ު
ފޮނުވައިގެން އިޢުލާންކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި ހަރުމުދަލާބެހޭގޮތުން ާ
ތފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
އިޢުލާންކުރުމަށް މެބަރުންގެ އިއް ި


ކަށަވަރު ދޯނީގެ ފާޚާނާގެ ޕަންޕް ހަލާކުވެފައިވާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ފސްކުރެވުނެވެ.
މށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ާ
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޕަންޕުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލާ ގޮތެއް ނިންމު ަ


ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޑްރިންކްސްއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ދގައި
މބަރުންގެ މެ ު
މ ބެހޭގޮތުން މެ ް
ބނޭގޮތް ހަމަޖެއްސު ާ
ނނަން ލި ޭ
ކަށަވަރު ދޯނީން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑްރިންކުސް ގަ ް
ހރުދުވަހު މާލެއަށްކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ފުޅިމަދު ފޮށިގަނޑެއްގައި
ހނި ި
މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވީ އަންނަ ޮ
ނަމަވެސް ޑްރިންކުސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށެވެ.


ފާމަސިސްޓަކު ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން

ނ ފާސްކުރެއްވީ މިވަގުތު އެކަން
ވރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ނ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝް ަ
ފާމަސިސްޓަކު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތު ް
އވަހަށް ޖަވާބެއް ދިނުމަށެވެ.
މަޑުޖައްސާލުމަށާއި ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ަ


މަދަނައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

މަދަނައިގެ ދަށުން ބޭސްވިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮފައިވަނީ
ނމުމަށެވެ.
ތން ބަހުސްކޮށް މާދަމާ ގޮތެއްނި ް
ކުޑަމީޓީންނެއްގައި އެކަމާ ބެހޭގޮ ު
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
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 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން.
ގން
ޝވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަ ް
ވރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށެވެ.
ފާސްކުރެއްވީ ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއެއްގައި އެކަމާބެހެގޮތުން މަޝް ަ
ވިޒިޓިން ކާޑެއް ތައްޔާރުކުރުމައި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ނންމެވީ
އއްތިފާގުން ި
ޝވަރާކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ ި
މ ް
ތން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ަ
ގ ު
ވިޒިޓިން ކާޑް ހެއްދުމާއިބެހޭ ޮ

ކޑު
ވިޒިޓިން ާ

ކައުސިލްގެ އިދާރާއިން ކުލަގަނޑުގައި ޕްރިންޓްކުރުމަށެވެ.

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
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