ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  28ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 22ޑިސެމްބަރ  27 2011މުހައްރަމް 1432

ޖަލްސާފެށިގަޑި:

މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ  10:09ގައެވެ.

ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާނިމުނީ ހެނދުނު  13:02ގައެވެ.

ޖަލްސާމެދު ކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް :އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ.
ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން:

ގއެވެ .އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން
ހމް ނަޢީމް ހުންނެވީ ސަލާމް ަ
މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާ ީ
ޙާޟިރުވިއެވެ.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -1އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
 27 -2ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
އއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 -3އަތޮޅުވޮލީބޯލް މުބާރާތް ާ 2011
 -4ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން.
ތއް ނިންމުން.
 -5ފުލިދޫ ލޯނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮ ެ
ގ ލޯނު ނުދައްކާ
ތތަކުގެ ތެރެއިން  15ޑިސެމްބަރ  2011އަށް ލޯނުދައްކަން އަން ާ
 -6ލޯނުގެމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާ ް
އ ނިންމުން.
ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތެ ް
ޝވަރާކުރުން.
 -7ރަކީދޫގެ ދަތުރާ ބެހޭގޮތުން މަ ް
ބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ދ ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯޓޭޝަނާއި ެ
 -8ފުށިފަރުދޯނި ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެ ި
 -9އެހެނިހެނިހެން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 1
އެޖެންޑާއައިޓަމް  1ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އިތުރު
އިސްލާހެއް ނުގެނެސް ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

1

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  2ގައިވަނީ  27ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.

 27ވަނަޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ އުސޫލީ އެއްވެސް

މައްސަލައެއް ނުވާތީއާއިއެކު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 ނިންމި ނިންމުންތައް:


އަތޮޅުވޮލީބޯލް މުބާރާތް  2011އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

މޝްވަރާކޮށް މުބާރާތުގެ އެކިއެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 25000/-ރ ނެގުމަށާއި ،ވާދައިގެ ތަށި
ބހޭގޮތުން ަ
ވޮލީބޯލް މުބާރާތާ ެ
1200.00ރ .އާއި1500.00 ،ރ .އާ ދެމެދުގެ ތައްޓެއް ހޯދުމަށާއި ،ޕްލިހާ ބައްދަލު ކުރުމަށާއި ،ސެޓްފިކެޓާއި ،އޮފިޝަލްކާޑް
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާގޮތަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.


ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން.

ނންމެވީ މި
ި
ރންގެ އިއްތިފާގުން
ނ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެމްބަ ު
މބަރު ް
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުސްކީމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން މެ ް
ނ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ކުރުމަށެވެ.
މައްސަލާގައި މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލަށްފަހު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މިކަ ް


ފުލިދޫ ލޯނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް ނިންމުން.

ފުލިދޫގެ ލޯނުގެ މައްސަލާގައި މެމްބަރުންގެމެދުގައި ބަހުސްކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ  3ޖެނުއަރީ  2012ވާ އަންގާރަ
ދުވަހުގެރޭ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ބޭއްވުމަށާއި ،މިކަން ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް

ނވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ އެފަރާތްތަކަށް
ފ ު
އދި ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް ޮ
ތތަކަށް އެންގުމަށާއި ،މިކަމަށް ެ
ގފުރުއަތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާ ް
ފޮނުވުމަށެވެ.


ލޯނުގެމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  15ޑިސެމްބަރ  2011އަށް ލޯނުދައްކަން އަންގާ ލޯނު ނުދައްކާ

ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތެއް ނިންމުން.
ނގެ
މބަރު ް
ބނުލިބިވާ މައްސަލާއާ ބެހޭގޮތުން މެ ް
ފއިވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާ ު
ނނުދައްކާވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ަ
ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ލޯ ު
މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވީ އޭ.ޑީ.ޔޫ .އިން  29ޑިސެމްބަރ  2011އަށް އެފަރާތްތަކައި ގުޅައިގެން
ށ ފަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
މ ް
އެފަރާތްތަކުން ދޭޖަވާބެއް ހޯދު ަ


ރަކީދޫގެ ދަތުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ތއް
ނތައް ަ
ފހުން ރަގަޅުގޮތަކަށް ކަ ް
ގ އިއްތިފާގުން ނިންމީ އޭގެ ަ
މބަރުން ެ
ތން މަޝްވަރާކޮށް މެ ް
ގ ު
ރަކީދޫއަށް ކުރި ދަތުރާބެހޭ ޮ
ކށް ދަތުރު ސެޑިއުލް ކުރެވިދާނޭކަމަށް ނިންމުމަށެވެ.
ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ މިނޫންގޮތަ ަ


ފުށިފަރުދޯނި ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެދިހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯޓޭޝަނާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ޝވަރާ ކުރުމަށްފަހު
ބނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަ ް
ފުށިފަރު ދޯނި ކުއްޔަށްހިފަން ޭ

އިއްތިފާގުން

ނމަ
ށ އެންމެ ރަގަޅު ކަމަށާއި ،މިއަށްވުރެ މީހުންގެ ޢަދަދު ގިނަވާ ަ
ނިންމީ ދެމީހެއްގެ ދަތުރެއްގައި ދުވާލަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަ ް
އަގާދޭތެރޭ ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،އެގްރިމޭންޓް ހަދާއިރު މިގޮތަށްހުރި އިޝޫތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ،މިހާރު އޮތްގޮތުންވެސް
އގަތުމަށެވެ.
ދޯނީގެ ދަތުރުތައް އަވަހަށް ފަށަ ި
 އެހެނިހެނިހެން.
ގ
އ މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނިންމީ އެދުވަހު ެ
 23 ވަނަދުވަހުގެ މުޒާހަރާއާއިބެހެގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގަ ި
މުޒާހަރާއާބެހޭގޮތުން

އތޮޅުކައުންސިލްގެ
ަ

ވެބްސައިޓްގައި

ސބަޔާނެއް
ނޫ ް

ނެރުމަށާއި،

ފުރުސަތު

ޖނަމަ
ލިބިއް ެ

މީޑިޔާގައި

ކންބޮޑުވުންތައް ހާމަކުރުމަށެވެ.
މިކަމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ަ

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

2

