ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

 30ޖެނުއަރީ  22 1322ޞަފަރު 2301

ޖަލްސާފެށިގަޑި:

މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ  23:31ގައެވެ.

ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި:

ޖަލްސާނިމުނީ ހެނދުނު  22:13ގައެވެ.

ޖަލްސާމެދު ކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް :އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ.
ހުރިހާ މެމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެވެ.

ޚާޟިރުވި މެމްބަރުން:
ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 -2އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

 22 -2ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން،
 -0އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ ލީގް  1322އާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން،
ރން،
 -3ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުގެ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކު ު
ޝވަރާ ކުރުން،
ބހޭގޮތުން މަ ް
 -0ފުލިދޫ ލޯނާ ެ
 -6އިންސިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަސްގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުން،
 -7ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑު ރިވިޔުކުރުން،.
 -8ކައުންސިލްގެ  1321ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ތާވަލު ރިވިޔުކުރުން،
 -9ކައުންސިލްގެ  1322ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން،
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
ތ
ނން ފެނޭ ޯ
އެޖެންޑާއައިޓަމް  2ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާއަށް ބަދަލެއްގެން ަ
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
އިތުރު

ކުރާގޮތަށް

ނވަ
އތް ަ
އެޖެންޑާގައިވާ  9އައިޓަމުގެތެރެއިން  3އައިޓަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ވަގުތު ޮ
ކުރިއަށްގެންގޮސް 2

ގަޑިއިރުތެރޭ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށް މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު

އަސްރަފް

ނ މަސައްކަތްތައް ކުރަންހުރުމާއެކު
ގ ަ
ވލީމުބާރާތާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ި
ހޅުއްވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޮ
ހށަ ެ
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އެގޮތަށް ު
ށ
ށގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާނެތީކަމަ ް
ފނަމަ އެކަމަށް ވަރަ ް
އެޖެންޑާގައިވާ ހުރިހާ ސުރުހީތަކަށް ވާހަކަދައްކާ މަޝްވަރާކުކުރުމަށް ނިންމައި ި
މށް
ބދުއްރަޝީދު އައްބަސް ހުށަހެޅުއްވީ  0އައިޓަ ަ
މެމްބަރު މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ .މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ ް
ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

1

ބަހުސްކުރުމަށެވެ.

މިހުށަހެޅުމަށް

މެމްބަރުން

ތާއީދުކުރައްވާ

އެޖެންޑާގެ

0

އައިޓަމަށް

އަމާޒުކޮށްގެން

މިއަދުގެ

އެޖެންޑާ

ފާސްކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ވަގުތު އޮތުމާއެކު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ  6އައިޓަމަށް ބަހުސް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 1
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  1ގައިވަނީ  19ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.

ލސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ މައްސަލައެއް
 19ވަނަޖަ ް

ގން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ނެތުމާއެކު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ނިންމި ނިންމުންތައް:



އަތޮޅުވޮލީބޯލް މުބާރާތް  1322އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
މމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނައިބު ރައީސް
ނން ު
މބާރާތް ި
މޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ވޮލީބޯލް ު
އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ ލީގް  1322އާ ބެހޭގޮތުން ަ

ވތު ދިނުމުގައި ކުރިންވެސް ދައުވަތު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު
ހުށަހެޅުއްވި އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ދަޢު ަ
ބރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ދިނުމަށް ރަގަޅުވާނޭކަމަށް މެމް ަ


ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން.

ހރިހާ މެމްބަރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑުތައް މިއަދު  1.03ގައި ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ ު
ގ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ހޅުއްވި ގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ެ
ބައިވެރިވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަ ެ

.

ފުލިދޫ ލޯނާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން:

ތ ދުވަހުގެރޭ  8.03ގައި ގުރުއަތު
ރޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް  8ޖެނުއަރީ  1321ވާ އާދީއް ަ
ފުލިދޫ ލޯނުގެ މައްސަލާގައި ި
އތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ނެގުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އި ް

.

އިންސިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަސްގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުން:

ނޢީމް
ރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ަ
އިންސިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަސްގެ ވޯކްޝޮޕްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަ ު
ފހުން ހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ބައިވެރިކުރުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލުން ބައިވެރިކުރާނޭ މެމްބަރަކު ަ

ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ

2

