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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާވަނަ  23ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:

 0323ޞަފަރު  24  3103ޖެނުއަރީ  18   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:
 ގައެވެ.  01:14އިވަނީ  މިއަދު ހެނދުނު ޖަލްސާ ފަށާފަ    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 

 ގައެވެ.  03.14ޖަލްސާނިމުނީ މެންދުރު    ޖަލްސާނިމުނު ގަޑި: 
ނޑާލެވުނު: ނޑާނުލާ ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.    ޖަލްސާމެދު ކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމެވެ. 
ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ. މެމްބަރު އިބްރާހީމްނަޢީމް  މެމްބަރުން: ޚާޟިރުވި 

އަށް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮއފް  3103ފެބުރުއަރީ  13އިން  3103ޖެނުއަރީ  31ހުންނެވީ 
އިވެރިވުަމށް ގަވަނަންސްއިން ހިންގަވާ ސެްޓފިކެޓްއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެޭނޖުމަންޓް ކޯހުގައި ބަ

 ބަންޑޮހުގައެވެ.  އެހެން ހުރިހާ ެމމްބަރުން ޙާޟިރުވިއެވެ. 
 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 
  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. -0
 ވަނަ ޖަލްސާގެ  13 -2
 ރާއްޖޭގައި މިވަގުތުހިނގަމުންދާ ާޤނޫނާއި ޚިލާފް ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން. -1

 މަޝްވަރާކުރުން. ޤައުމީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން -4

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގުރާމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން    -5

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން    -6

7- UNDP ްހިންގާ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

ނޑު ފާސްކުރުން. -8  ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތު އޮނިގަ

 ކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާކުރުންއަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ މުހިންމު ކަން 4ކައުންސިލްގެ  -9

  އެހެނިހެން  -31

33-  
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 0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ  
ގައި ވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމެވެ. ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާއަށް ބަދަލެއްގެންަނން ފެނޭޯތ  0އެޖެންޑާއައިޓަމް 

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތުހިނގަމުންދާ ޤާނޫާނއި ޚިލާފް ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން  އަށް )އައިޓަމުގެތެރެ 9ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  އެޖެންޑާގައިވާ 
( މިނަމުގައި އައިޓަމެއް އިތުރުކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮުތން ނޫސްބަޔާެނއް މަޝްވަރާކުރުން.

މުހައްމަދު އަޝްރަފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ނެރެ ސައިޓްގައިޖަހައި މީޑިއާއަށްވެސް ދިނުމަށް މެމްބަރު 
މަދު ކުރައްވާކަމަށާއި، އަދި މިއައިޓަމަކީ ބަޙުސުކުރެވޭ ފުރަތަމަ އައިޓަމު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙު

ންގެ އިއްތިފާގުން އެޖެންޓާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. މިހުށަހެޅުމަށް މެމްބަރުން ތާޢީދުކޮށް  މެމްބަރު
 އައިޓަމް ހިމެނެއެވެ. 01ބަޙުސުކުރަން ފެށުނު އެޖެންޑާގައި 

 
  3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

ވަނަޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ މައްސަލައެއް  20ވަނަޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމެވެ.  20ގައިވަނީ  3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން  20މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް  ނެތުމާއެކު

ރިޔާސަތުން  ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މިޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ ވަރަށްފުރިހަމައަށް ޕޮއިންޓްތައް ވަކިވަކިވަކިން ކަމަށާއި، ނަމަެވސް 
ލިޔާކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ލިއުމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިންވެސް ޔައުމިއްޔާ  ޔައުމިއްޔާ ލިއުމުގައި

ވާކަތަކެއް އެވާހަކައެއް  ހުރިހާ ލިޔެވެމުންއައިގޮތަށް ލިޔަމުންގެްނދިއުމަށް ފެންނަކަަމށް ރިޔާސަތުްނ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ޖަލްސާގައި ެދކެވޭ
ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުަށހެޅުްނތައް ސާފުވާގޮތައް އެއީކޮންކަމަކަށް ދެކެވުނުގޮތަށްލިއުން ެއހާރަނގަޅު 

ވަރަށް މުހިންމު ވާނޭަކމަށް  އެގެންއޮތުން  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމެއްކަމަށާއި، އެއީ ކޮންމެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެއްކަން
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 
 ނިންމި ނިންމުންތައް:

 

 .ްރާއްޖޭގައި މިވަގުތުހިނގަމުންދާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފް ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

މިާހރު ހިންގަމުންގެންދާ ޣައިރުޤާޫނނީ މި ޢަމަލު އެންެމ ހަރުކަށި މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން ަމޝްަވރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ 
 ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ާޤނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނޫސްބަޔާނެއް ލިޔެ އާއްމުކުރުމަށެވެ. ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރާކަމަށާއި، މިޢަމަލު 

 
 .ްޤައުމީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

ވަނަދުވަހާހަމައަށް ދާއިރު  4މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ރާއްޖޭގެހާލަތު ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 
 ވާގޮތަކަށްބަލާ ގޮތެްއނިންމުމަށާިއ، އެދުވަހާހަމައަށް ފަސްކޮށްލީކަމަްށ ސްކޫލްތަކަށް އެންގުމަށެވެ.

 
   ްކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގުރާމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

    މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން ަމޝްަވރާކޮށް  ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތައް ވީއެންމެ އަވަހަަކށް މަސައްކަތް 

 ޙަވާލުކުރުމަށް މެމްބަރުން އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  
   ްބަޖެޓް ފާސްކުރުނ 

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ފަސްކުރެއްވުމަށެވެ. މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން މަޝްވަާރކޮށް ނިންމެވީ 
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 UNDP  ްހިންގާ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ 

އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕް ހަދައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ވަރާކޮށް ނިންމެވީ ޝްޓަމަށް މެމްބަރުން މަމިއައި 
 ހުށަހެޅުމަށެވެ. 

 

 .ްނޑު ފާސްކުރުނ  ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތު އޮނިގަ

މިއައިޓަމަށް މެމްބަރުން މަްޝވަރާކޮށް ނިންމެވީ ނުރަސްމީ ގޮތުން ބައްދަލުވުމުގައި ެއއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް 
ނޑު ފާސްކުރުމަށެވެ. ކައުން  ސިލަރުންގެ މަސައްކަތު އޮނިގަ

 

  ެއަހަރުގެ ޕްލޭންގައިވާ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާކުރުން  4ކައުންސިލްގ 

 . . މިއައީޓަމަށް މެމްބަރުން މަޝްވަާރކޮށް ނިންމެވީ ޖެނުއަރީމަހުގެ ިނޔަލަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަދާނިންމުަމށެވެ

 

   ްއެހެނިހެނ 
  ީޕްރޮޖެކްޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު ކައުންސިލަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ވަކި ޕްރިންޓަރެއް ނެތުމުން ދަތިވާތ

 ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 
 

  ްނޑު ތަކުގައި ދަބަރުޖަހަމުނ ދާތީ އެ ހޮޅިތަކުގައި ދަވާދުލުމަްށ ބޭނުންވާ ދަވާދު ހޯދައި ކަށަވަރުދޯނީގެ މަތީ ޗެންޗެއިންެގ ދަގަ
ދަވާދުލުމާއި، ސަންޑެގުގައި ސަތަރިޖެހުމާއި، ސަންޑެގުމަތީގައި ރޮގުދެމުމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކް 

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 
  

  ައި.ޑީ.ކާޑް ހެއްދުމާއިބެހޭ ގޮުތންތުން  މެްމބަރުން ފުލިދޫކައުންސިލްގެފެރާތުން މިަކއުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އ
މީހުން މަދުވެގެން  އެދިފައިވާނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް  31ނުަވތަ  04މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

އި، ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ކުރުމަށްދާ މުވައްޒަފުގެ ހުރުމާއި، ކެއުމާއި، ކަމަށް ޭބނުންވާޖާަގ ރަށުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާިދނުމާ
ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާިއ، ެއމަސައްކަތަށް ގެންދާސާމާނު ުއފުލާދޭނަމަ ދަތުރުކުރާގޮަތށް ެމމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 
  ާއެކުގައި ފުލިދޫގެ ލޯނާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ އެގްރީމެންޓް ހަދާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލ

 ކަމަށާއި، ފައިސާދައްކާނީވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކަމުގައެވެ.
 
 

 


