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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު  ވަނަ  4 ގެދެވަނަ ދައުރު ގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 4104 އޭޕްރީލް 8: ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 01:11 :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 04:08 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:  - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 ިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމ 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބި 1

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބި 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވާސާ، ހދ ކުރިނބިވަސީމް/ ހަهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބި 4

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ވަނަ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ  4ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4104ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުްނސިލްގެ 
އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުންނަށް އެކަމަށް ފުރުޞަތު ، އެޖެންޑާ އިއްވެވުމަށްފަހު

ބައެއް މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަްށފަހު، އިތުރު އިސްލާހެއް ެނތުުމން އެޖެންޑާ އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ ދެއްވާ، އެޖެންޑާއާއިމެދު 
 ހަމަވީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އިސްލާހެއް ގެނައުމުގެ ވަގުތު
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ:
 ބައްދަލުވުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ ކުއްލި 1ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -0
 ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމް  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -4
 ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުން ތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ:ރިޔާސަ -1
ޝަހްރާބް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިާވ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -4

 ކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުންސިޓީ ހިއްސާކޮށް އެ PC/265/2014/7-188ނަންބަރ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ އާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުންهللا ފިނިވާގެ/ހދ.ކުރިނބީ، ައބްދު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -5
 ގޯތިތެރޭގައި ކުނިއެންދުން މަނާުކރުމަށް ޤަރާރު ފާސްކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -6
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ވަނަ ުކއްލި ބައްދަލުުވވުމުގެ ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުރުން 1ންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައު -0
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ  1ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކަުއންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ޞަތު ދެއްވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުންނަށް އެކަމަށް ފުރު
އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނާަކށް ނުފެނުމުން ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރުމަށްޓަކާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ފެންނަ ނުފެްނނަ ވޯޓެއްެލވުނެވެ. 
 
 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވިގޮތް:

 5 :ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު

 1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 އަދަދު: ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ
 

މެމްބަރުން ވޯޓް ެދއްވާފައިވާތީ، މި ޔައުމިއްޔާ  1ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްަބރުންނަކީ: 

  ްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 

 ުފާތިމަތު އިނާޔާ  ރރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަކ 

 ުވަސީމްهللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 

 ަކތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުުރންބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައް -4
ބަނދަރު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަްށޓަކާ ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނާއި ދެ ރޭގެ މަތިން ބައްދަލު ކުރެވި 

ނުފެނުނު ކަމާއި އަދި ކޮމެޓީއަށް ވަނުމަށްޓަކާ ނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްކަން  އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް
)ކޮމެޓިއަށް ވަނުަމށް ނަްނ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަސަން ހުސައިން / ދޫރެސް، ހދ.ކުިރނބީ( ރިޔާސަތުން 

ކައުންސިލުން  ންގެ އެއްބާރުލުން ުނލިބިހާމަކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތު
ގެ އަރިހަށް ދިއުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ރައީސް ޔާމިންމިކަން ކުރުމަށް ދަތިތަކަކާއި ދިމާވާނެ ކަމާއި، މިހާރު 

ނިންމާފައި ަކމާއި ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ދިޔަޔަސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ދަތުރެއް ކުރަން 
ފެްނަނކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ނަމަ މި ދަތުރު ކުރަްނ ނުޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަްއޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބިއް ނުފެންނާނެ 

އަފްރާޙް ގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ  ،ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދު ވިއެވެ.ވިދާޅު
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ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން  ކުރާނެ ކަންކަންންސިލުން ރަށަށް ަފއިދާ އެއްބާރުލުން ނުިލބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކައު
ފެންނަ ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. 

ނުިލުބނުކަމުގައި ވިޔަސް  ހަމައެފަދައިން ކައުންސިލްގެ މެްމބަރ ފާތިމަތު ިއނާޔާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން
ވާނެ ވަންކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތެއްެގ މަތިން ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަްށޓަކާ ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަށް ކުރައް

ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ކައުންސިލްގެ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅަކަށް ވާހަަކ ދައްކަން ފަސޭހަ 
ވާ ބަނދަރު ކޮމެޓީއަށް ވެއްދުމަށްޓަކާ މީހުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. ކަވާހަކަ ދައްކިން ވަކިވަރައްޔިތަކާއި 

ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުްނވެސް މިކަމަށް ތާއީދު ކުރެއްިވއެވެ. އަދި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 
މަ އެބޭފުޅާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ޔާމީންގެ އަރިހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެންވެސް އެއްބާރުލުން ނުލިބިއްޖެނަ

 ކުރައްވަން ރާވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.
 

 ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން -1
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުރަން ނިންމާފައި  ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން

ގޮތް ވަނީ ވީކަމުގައި ވިޔަށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ރަށުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެދުަވހު އެކަން ކުރެވޭ
ޔާ ން ރިޔާސަތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާނުވެފައެވެ. އެހެންކަމު

ވަދާޅުވީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެްއގައި މިކަން ކުރަން ިނންމި ކަުމގައި ވިޔަސް މަސައްކަތް ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ 
ކަމެއް ކަމަށެވެ.އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރަސްމީ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަްލ 

ގެ މި ބަސްފުޅަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ިލބުނެވެ. އެހެްނކަމުން ރިޔާސަތުން ޕްލޭން ކުރުމަށް ނިންމުވެ. އިާނޔާ
 ބުރާސްފަތި( ކައުންސިލްެގ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިކަން ކުރާގޮތަށެވެ.، 4104އޭޕްރިލް  01ނިންމެވީ މާދަމާ )

 

188-ނަންބަރ  ޝަހްރާބް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފަިއވާ -4
PC/265/2014/7 ްސިޓީ ހިއްސާކޮށް އެކަމާއިމެދު މަޝްަވރާކުރުނ 

ޝަހްރާބް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ 
މިކަމަށް ހިޔާލު ާފޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސިޓީ، ރިޔާސަތުން އިއްވެވުމަށްފަހު  PC/265/2014/7-188ނަންބަރ 

އެވެ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހިޔާލެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ރިޔާސަތުންނިންމެވީ ސިވިްލ ހުޅުވާލި
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ޝަހްރާބު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކާ ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށެވެ.

 

 ހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ ާއއި ބެهللا ފިނިވާގެ/ހދ.ކުރިނބީ، އަބްދު  -5
ހުށަހަޅާފައިވާ ސިީޓ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް هللا ފިނިވާގެ/ހދ.ކުރިނބީ އަބްދުރިޔާސަތުން، 

ކިޔައިދިނުމަށްފަހު މިކަމާމެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްޓަކާ މަޝްވަރާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާ 
ލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ވަރަށް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސި

ރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ވެގަހުގެ  ބަނބުކެޔޮ ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ތަށްގިނައިން ދިމާވާނެ މައްސަލަ
ން އެންގު ތި ފިލުވައިެދއްވުމަށްދަމުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަށް ސިޓީއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެ



 

 
 

5 

 އަށްމަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަންވެސް އެބޭފުޅާއެ އެންގުމަށް އަމަލު ނުކޮއްފިނަ އަދި މުހިންމުކަމާއި
ވަސީމް ވެސް އިއްތިފާުގ هللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދު ދިނުން މުހިންމުަކން އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ހާމަކޮއް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިޔުމެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންގަވައި މިކަން ހައްލުކުރުމަށް  ވެފައިވަނީ
 ނަސޭހަތްތެރިވުމަށެވެ.

 

 ގޯތިތެރޭަގއި ކުނިއެންދުން މަނާކުރުމަށް ޤަރާރު ފާސްކުރުން -6
ނޑު ފިޔަވައި އެހެން ،  265/2014/2 (Q)ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ނަންބަރ  ކުނިގޮ

ނޑައަޅާ ޤަރާރު، ރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ނައިުބ  ތަންތަނުގައި ުކނި އެންދުން ަމނާކުރުމަށް ކަ
ރައީސް މި ބައްދަލުވުމަށް ހާިޒރުނުވާތީ މި ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ ކަުއންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 

އުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވިދާޅުވީ އެންމެ ވިދާޅުވިއެވެ. ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކަ
ބޭފުޅަކު މަދު ކަމުގައި ވިޔަސް ޤަރާރު ފާސްކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިފަދަ ޤަރާރެއް ފާސްކުރާއިރު ވީހާވެސް 

މަ ތާއީދު ިލބުނެވެ. އެބޭފުޅާގެ ވާހަކަުފޅަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންެގ ފުރިހަ ގިނަ މެމްބަރުން ތިުބން ބުއްދިެވރި ކަމަށެވެ. 
 ނިންެމވީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ހާޒިރުވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން 
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