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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު  ވަނަ  3 ގެދެވަނަ ދައުރު ގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 4182މާރޗް  81 ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 81:31  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 88:31 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 ވަނަ ދައުރުގެ ެދވަނަ އާންމު ބައްދަލުުވވުމުގެ ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުރުންހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެ  -8
 ގޯތިތެރޭަގއި ކުނި ނޭންދުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -4
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުަލވާލުާމއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -3
 ބަރާބަރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ތަކަކީ ކޮބާތޯ ބެލުން މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ  -2
 ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ޓްވިޓަރ އެަކއުންެޓއް ހުޅުވުމަށް ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -5
 ޝްވަރާކުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު "މޯނިން ބްރީފިން" ބޭއްވުމަށް މަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -6
 ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ މީޑިާއ ކޯޑިނޭޓަރެއް ހަމަޖެއްސުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -7
 ކުރިނބީގެ ރަްއޔިތުންނާއި ަބއްދަލުކުރުމަށްޓަކާ މަޝްވަާރުކރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -1
ސިޓީާއިއ  GS-95/2014/46 ކުރިނބީ ސްކޫލުން ފޮނުވާފަިއވާ ނަންބަރ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -9

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ކުރިނބީ ކައުންސިލްެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ ެދވަނަ އާްނމު ބައްދަލުވުވުުމގެ ަޔއުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ދ.ހ  -8
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ، 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ިކޔައިދިނުަމށްފަހު އެޖެންޑާއަށް  3ގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގެ ކައުންސިލް 
އިސްލާހެއް ގެންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިެއވެ. ެއާއއިެއކު މުޙައްމަދު ޝިޔާހް އެެޖންޑާއަށް ެއއްކަެމއް 

ދަލުކުުރމެވެ." އަދި ހަމަ "ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައް 1އިތުރުކުރިެއވެ. ެއއީ އެޖެންާޑ ނަންބަރު 
ސިޓީއާއި  GS-95/2014/46"ކުރިނބީ ސްކޫލުން ފޮނުާވފައިވާ ނަންބަރ  9އެފަދައިން އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން" މި އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރީ ަކއުންސިލްގެ ަރއީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
ދެވަަނ ދައުރުގެ ެދވަނަ އާންމު ހދ.ކުިރނބީ ކައުންސިްލގެ ދެން އެއަށްފަހު 

އެވެ. ެއއާިއއެކު އިސްލާހެްއ ގެަނއުމަށް ިރޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުުޅވާލި ބައްދަލުުވވުމުގެ ޔައުިމއްާޔއަްށ 
މެދުގައި ކުިދކުދި އިސްާލހު ގެނެވުނެވެ. ެއއަށްފަހު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކާ މެްމބަރުންގެ  ޔައުމިްއޔާއަށް
 ންގެ ިއއްތިފާގުން ަޔއުމިއްޔާ ފާްސެވެގން ދިޔައެވެ.މެމްބަރު 3ވޯޓުލުމުން، 

 
 ގޯތިތެރޭަގއި ކުނި ނޭންދުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން  -4

ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން މުޙައްމަދު ޝިޔާހް ވިދާުޅީވ 

ަވސީމް هللا ވާހަކަފުޅަްށ އަބްދުފުޅާގެ ނުފެންނަ ަކމަށެވެ. އެބޭގޯތިތެރޭަގއި ކުނި އަންދަން ެއއްވެސް ވަރަކަށް 
 ،ވަސީމް ފާހަަގކޮއްެލއްވި މުހިއްމު ނުކުތާއަކީهللا . ެއގޮތުން އަބްދު ވެއާއި ފާތިމަތު އިނާޔާ ތާއީދު ކުރެްއވިއެ 

ކުނިއެންދުމުގެ މައްސަލަ ބޮއްސުންލަިއގެން ހިނގައިދާނެކަމެވެ.  އިދު ތަންފީޒު ނުކުރެޭވކަމަށް ވަނީނަމަޤަވާ
ވިދާުޅވީ ގޯިތނޫނަސް އެހެންތާކުވެސް ކުނި އަންދަން ހުއްދަ ދޭން ނުފެންނަކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ  ފާތިމަތު އިނާޔާ

ނޑުގެ އެންމެ އެެދޭވ ބޭނުން ނުހިފި  އެގޮތަށް ކުނިއެންދުމުގެ ުހއްދަ ދޭކަމަށް ވަނީނަމަ ކުނިގޮ
 ހިނގައިދާނެތީެއވެ.

ފެންނަ ނުފެންނަ  ރިޔާސަތުން ނިންމީ ކުނިނޭންދުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުުރމަށްޓަކާ
ބޭފުޅުންނެ. މި  3ވޯޓެއްލުމަެށވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާިލއެވެ. މި ފުރުސަތިގަިއ ޥޯޓްލެްއވީ 

ދެން ބާއްވާ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓް ިއއްތިފާުގވެލެްއވީ ކުނިނޭންދުމުގެ ޤަާރރެއް ފާސްކުރުމަެށވެ. އެހެންަކމުން  3
 .ޤަރާރެއް ެއކުލަވާލަން ިނންމެވިެއވެ މުނުގެދުޖަލްސާއެްއގައި ކުނި ނޭން

 
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ެއކުލަވާލުާމއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -3

ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ަވޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު 
ވެ ިދަޔކަމަށްޓަކާ ވަރަްށ ަވސީމް ވިދާުޅވީ ޕްލޭންެއއްނެތި ހަފްތާއެއް ވޭތުهللا ދެއްކެިވެއވެ. ެއގޮތުން އަބްދު

ބޮޑަށް ކަންބޮޑުާވކަމަށާއި ޕްޭލނެއްނެތި އެްއވެސް ތަރައްީޤެއއް ނުގެނެޭވކަމެވެ. ފާތިމަތު އިނާޔާ ދެްއކެިވ 
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ކަމަށް  ވާހަކަފުުޅގައި ަކއުންސިލްެއްއ ކުރިއަރައި ރަށަށް ފަިއދާއެއްކުރާނީ ޕްލޭންތަެކއް ކުރުިވގެން
ްއނެތި އެންމެ އެެދވޭގޮެތްއގައި ކައުންސިްލ ވިދާުޅވީ ޕްލޭނެވިދާޅުިވެއވެ. މުހައްމަދު ޝިޔާހް 

މެމްބަރުން އެއްތަނެްއގައިތިބެ  ހަރުދަނާ ގޮތުގަިއ  5ނުހިނގާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަުމން ކައުންސިލްގެ 
އެވެ. އަދި މަޖިލިސް ވި ޕްލޭންކުރުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމަށް އެބޭފުޅާ ހާމަކޮއްފަިއވެ މަޝްވަރާކުރެ 

މިކަން ކުރަން ފަހު، ރަށުގަިއ ތިބި ބައެއް ފަންނީ ހިޔާލު ތަަނަވސް ބޭފުޅުންގެ މަްޝވަރާގެމަިތން ށްއިންތިޚާބަ
މެމްބަރުންވެސް އެބޭފުާޅގެ ބަހަށް ާތއީދު ކުރެްއިވއެވެ.  4ވަަޑއިގެންެނވި ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުިވއެވެ. 

ނޑައެޅީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް އިންތިޙާ  ބުގެ ފަހުން އެކަން ުކރުމަށެވެ.އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ކަ
 

 ބަރާބަރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ތަކަކީ ކޮބާތޯ ބެލުން -2
ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަޙްަމދު މުޖުތަބާ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގެ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ 

ށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން( ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ެއގާަރވަނަ ބާބު )ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓު ހު
 ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ބަރާބަރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ހާމަކޮށްދިނެވެ. އެގޮތުން 

 6ަވނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  81މި ރިޕޯޓް ތަކަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 
އުންިސލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަުކގެ ަތފްސީލު ރިޕޯޓާއި، ކޮންމެ އަަހރެއްެގ ޖެނުއަރީ )ހައެއް( މަސްުދވަހު ކަ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ުކރިން ފާއިތުވި އަހަރު ކައުްނސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުެގ ތަފްސީލު ރިޕޯޓާއި،  81މަހުގެ 
ކުިރއަށްއޮތް އަހަރުެގ  ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ޖުލައި ަމހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް،

ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން  41މަސައްކަތު ތާވަާލއި ބަޖެޓު އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 
ދަތު ހަމަވުމުގެ މުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްކައުންސިްލގެ ފާއިތުވި އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި ޢަމަލުކުރަ

)ފަހެއް( އަހަރު  5މީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް  އޮތް )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުިރން، ޤައު 3
 ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަަރއްީޤގެ ޕްލޭން އެވެ.

 
 ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ޓްވިޓަރ އެަކއުންޓެްއ ހުޅުވުމަށް ހުށަހެޅުން -5

އްޔިތުންާނއި ގާުތން ވަސީމް ވިދާޅުީވ ރަهللا ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އަބްދު
ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގައި ހިދުަމތްދިނުމަށްޓަކާ މިއީ ވަރަށް ަރނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުިރނބީ ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންނާއި، އަިދ އިދާރީގޮތުްނ މި  5ފޭސްބުކް ޕޭޖް އޮޕަރޭްޓ ކުުރމަށްޓަކައި ކުރިނބީ ަކއުންިސލްގެ 
މީހުންނަށް ޕޭޖް ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރަީއްސ  ކައުންސިްލގައި މަސަްއކަތް ކުރަްއވާ

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ވިދާުޅވިެއވެ. އަދި ްޓވިޓަރ އެަކއުންޓްގެ ޕާްސވޯްޑ ދޭން ފެންނަނީ ކައުންސިްލެގ 
ހުރިހާ  މިކަމަށް  އިން މިހާރު ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބޭފުޅުންނަށެވެ.މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެ

 ފުރިހަމަ ތާއީދު ލިބުނެވެ.  ބަރުންގެމެމް
 

 " ބޭްއވުމަށް މަޝްވަރާކުރުން ގބްރީފިން ގކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު "މޯނިން -6
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ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެވސް ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވިެއވެ. 
ކަންކަން ާރވާލެވިަފއި އެމީހަުކ  ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ުދވަހުގެ މޯނިންގ ބްރީފިންގ އިން އެދުވަުހގެ

ވަސީމް ވިދާޅުވީ ިމީއ ދުވަހުގެ ޕްލޭން هللا ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެެވ. އަބްދު 
ކަމަށެވެ. ޯމނިންގ ބްރީފިންގ  މުން ގިނަގުނަ ފަިއދާތަކެއް ލިބޭނެލުންކަމަށް ވާތީ މިަކން ކުރުަލވާއެކު

ތޯ ސުވާލުޮކއްލުމުން މުހައްމަދު ޝިޔާހް ވިދާޅުވީ އެްނމެ އެދެވިގެްނވަނީ ބާއްވަން ފެންނަނީ ކޮން ގަޑިެއއްަގއި
ކަމަށެވެ. މުހައްމަދު ޝިޔާހުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާުގވެލެްއވީީތ  އަށް 9:11ން  1:25

 ވިެއވެ.އެަގޑިައކީ މޯނިންގ ބޮރީފިންގ ބާއްވަން އެންމެ ރަނަގޅު ަގޑި ކަމުަގއި ރިޔާސަތުން ނިްނމެ
 

 ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރެއް ހަމަޖެއްސުން  -7
هللا މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރެއް ހުރެއްޖެަނމަ ދެފުއްފެންނަގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަބްދު

ވަސީމް އެެދއްެކވީ ރަނގަުޅވާހަކަ ކަމަށާއި ެއކަމަކު މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަެރއް هللا ވަސީމް ވިދާުޅވިެއވެ. އަބްދު 
ނަޑއަ ާޅއިރު އެންމެ އެދެިވެގންވަނީ ަކއުންސިލްެގ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރުަގއި އެކަްނކުރުމަށް މުޙައްމަދު ކަ

އެހެްނކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ީމޑިޔާ ޯކޑިނޭޓަރ ޝިޔާހް ވިދާުޅވިެއވެ. 
 ހަމަޖެއްސުން ފަސްކޮއްލުމަށެވެ.

 
 ކުރުމަށްޓަކާ މަޝްވަރާކުުރންކުރިނބީގެ ރަްއޔިތުންނާއި ބަްއދަލު -1

ެއގޮތުން  .ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވެއވެ
މުޙައްމަދު ޝިޔާހް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް ހުަވއި ކުެރއްވިަފހުން މިހާރު މަހެއްހާ ދުވަސް ވަނީ ކަމަށެވެ. 

ކޮއްލެވިފައި ުނވާކަމަށެެވ. ފާތިމަތު އިނާޔާ މުޙައްމަދު ޝިޔާހުގެ  ނަމަވެސް އަދިވެސް ރަްއޔިތުންނާއި ބައްދަލު
ވިދާޅުވީ ވީހާެވސް އަވަހަަކށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުޮކއް ކައުންސިްލގެ  އަލިއޅުވާލަމުން ބަހައް ތާއީދު 

ރުމަށް ފެންނަ ކޮންމެ މެމްބަރަކާއި ހަވާލުވެަފއިވާ ާދއިރާާއއި ބެހޭގޮތުން ަރއްޔިތުންނާއި ަމއުލޫމާތު ޙިްއސާ ކު
އްޔިތުންާނއި ބައްދަލު ކުރުމަްއ ގައި ރަ  4182މާރޗް  89 އެންެގވީކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާަސތުން 

ަގިއ  1:25މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފގުން އެުދވަހުގެ  3ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއްލުމަށެވެ. ަކއުންސިލްގެ 
 ވެ.ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެ ަތށްރައްޔިތުންނާއި ަބއްދަލުކުރާގޮ

 ސިޓީާއއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  GS-95/2014/46ކުރިނބީ ސްކޫލުން ފޮނުވާފަިއވާ ނަންބަރ  -9
ސިޓީގަިއވާ  GS-95/2014/46ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކުރިނބީ ސްކޫލުން ފޮނުވާފައިވާ 

ޅަން ފެނޭތޯ ސުވަލުޮކއްލިެއވެ. މުބާރާަތށް އިނާމު ހުށަހަ މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށްފަހު، ޕޯސްޓަރ ިޑޒައިން
ނިޑ  ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ޝިޔާްހ ވިދާޅުވީ މިދުވަްސވަރު ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަ
ގެއްލިފަިއވާތީ ފައިާސގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވެން ނެއްކަމެވެ. މުޙައްމަދު ޝިޔާހްގެ މި ވާހަކައަށް ހުރިހާ 

ރ ޑިަޒއިން ޕްޮރގްރާމަށް އިނާމު ހުށަނާާޅ ޓަރިާޔސަތުން ނިންމެވީ ޕޯސް އަދިމެމްބަރުންގެ ތާއީދު ލިބުނެވެ. 
 ގޮތަށެވެ.
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 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބިއަޙްމަދު މުޖްތަބާޢަލްފާޟިލް  8

 ނާއިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  / ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު ޝިޔާހްޢަލްފާޟިލް  4

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިވަސީމްهللا އަބްދުޢަލްފާޟިލް  2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބިފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 5

 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމުމަ ނަން #

 ސަރޑްމިން އޮފިއެ އަކްރަމް ޢަލީ 8

   

________________________________ 
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