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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު  ވަނަ  5 ގެދެވަނަ ދައުރު ގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 4102 އޭޕްރީލް 23: ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 00:11 :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 01:01 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު: ނޑާލެވުނެވެ. އެއައްފަހު ދެން ބައްދަލުވުން ފެށިފައިަވީނ  00:11މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން  ޖަލްސާ މެދުކަ ގައި މެދުކަ
 ގައެވެ. 00:21

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އަލްފާޟިލްރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:

 މަޤާމް ނަން #

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

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބިޢަލްފާ 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބި 3

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 4

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ދ.ކުރިނބިޢަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހ 5

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ވަނަ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ  1ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4102ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުްނސިލްގެ 
ންނަށް އެކަމަށް ފުރުޞަތު އެޖެންޑާ އިއްވެވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރު

އިތުރު ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ޤުރުއާން  00ދެއްވިއެވެ. ދެއްވި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 
 02ޑާ ނަންބަރ އިނާމާއި ސެޓިިފކެޓް ދިނުމެވެ. އަދި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އެޖެން މުބާރާތުގެ ވަނަވަނަައށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް

 އިތުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ވާވެފައިވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމެވެ.

 



 

 

Page 2 of 8 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ:
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  4ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ  -0
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  4ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ  -4
 ވަނަ ކުއްލިބައްދަލު ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 1ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ  -0
( 4102އޭޕްރިލް  44) E/2014/153-226ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ނަންބަރ  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -2

 އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންމެސެޖާ
 މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިން ާގޑިޔަލެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -1
ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް  4100ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -6

 ޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރުންހުށައެ
ހދ.ކުރިނބި / ސައުތްލަިއޓް، ނާޒުީނން އަޫބބަކުރު ފޮނުާވފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭގޮުތން  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -7

 މަޝްވަރާކުރުން
ބެހޭގޮތުން މިސްކިތުގައި ހުރި ބޯފެން ތާންގީން ރައްޔިތުންަންށ ފެން ދޫކުރުމާއި  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -8

 މަޝްވަރާކުރުން
 ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ހިންގުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -9

 ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ނަގާ މިންވަރާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -01
ރަމަޟާންމަހު ތަރާވިސް ނަމާދުގައި ހިފްޡް ކުރާނެ ހާފިޡުން ގެނައުމާއި ބެހޭގޮުތްނ  :ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ރިޔާސަތުން -00

 މަޝްވަރާކުރުން
 ކުނިއެންދުން މަނާކުރާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -04
ސިލް ޤުރުއާން މުބާރާުތ ވަަނވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަްށ ކައުން :ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަުތ އިނާޔާ  -00

 އިނާމު ދިނުން 
ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ވާވެފައިވާ ސަރަހައްދު  :ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  -02

 ސާފުކުރުން
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 ގޮތެއް ނިންމުން
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  4ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ  -0

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4102ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
ސްލާހް ގެނެވުމެވެ. ހުށަހެޅުނު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް އި
 އިސްލާހާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމުން މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަކަމަށް 

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ  0ސްކުރުމަށް ޔައުމިއްޔާ ފާ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ 4ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 
 މިޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
  ާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނ 

 
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  4ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ  -4

ބައްދަލުވުމުގެ  ކުއްލި ވަނަ  2ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4102ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
ތު ދެއްވިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހް ގެނެވުމެވެ. ހުށަހެޅުނު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ފުރުސަ

 އިސްލާހާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމުން މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައި

 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 
މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ  2ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ކުއްލި ވަނަ  4ދެ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުހދ.ކުރިނބީ 

 މިޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:
  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙ 
 ުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
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 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 
 ވަނަ ކުއްލިބައްދަލު ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 1ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ  -0

ބައްދަލުވުމުގެ  ކުއްލި ވަނަ  1ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4102ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
ހުށަހެޅުނު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހް ގެނެވުމެވެ. 

 އްވި ގޮތަކީ:އިސްލާހާއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމުން މެމްބަރުން ވޯޓް ދެ

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަ

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 
މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ  0ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ކުއްލި ވަނަ  1ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

 ދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:މިޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް
  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙ 
  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 
 ( މެސެޖާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 4102އޭޕްރިލް  44) E/2014/153-226ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންަބރ  -2

ޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހދ.ވައިކަރަމުރާދޫ އަކީ ދަޑުވެރިކަންކުރުމަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިކަން އެގްރިމެން
 ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރަށެއްތޯ ބައްލަވައި މިކަމުގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ރަށެއްތޯ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖު ރިޔާސަތުން ކިޔަ އިދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެރަށަކީ ދަ
އެރަށަކީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ރަށެއްތޯ ފެންނަ  ވުމާއެކުނެގުމުން އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވޯޓްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

 މްބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ނުފެންނަ ވޯޓެއްލެވުނެވެ. މެ

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެހެންކަމުން ވައިކަރަމުރާދޫއަކީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ރަށެށްކަން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 
 :މިގޮތަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ  އެންގެވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙ 
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  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 
 މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިން ގާިޑޔަލެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުން -1

އަންހެންވެރިން ގާޑިޔަލެއް ހޯދުމަށް އެދިފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދިނުމަށްފަހު އެކަމާމެދު  މަގުކުނިކަހާ 
ހުރިހާ  މެމްބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުންއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގަ

 އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހޯދައިދިނުން  ބަޖެޓުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރެއްޖެނަމަ އަންހެންވެރިންނަށް ގާޑިޔަލެއް  މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ 
ބުނު ފައިސާއިން ޓް ޚިދުމަތުން ލިއަދި މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެންނެތްނަމަ ކޯޒްނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 ކަނޑައެޅުމަށެވެ.ގާޑިޔަލަށް ޚަރަދު ކުރުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ގާދިޔަލެއްލިބޭ އަގު ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް ހުށައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން 4100ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ  -6

ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމް ހުށައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  4100 ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ
ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ދިމާވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ހަފްލާއަކީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ވަސީމް ވިދާޅުވީ هللا ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއެކު އަބްދު

ފެންނަކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް އެބޭފުޅާގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރަށްވަމުން، ކޯޒްނެޓުން ށަހަޅަން އިނާމް ހުފާހަގަކުރަންޖެހޭ ހަފްލާއަކަށް ވާތީ 
އަދި އެންމެމޮޅު ކުއްޖާއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ނުވަތަ ތައްޓެއް ދިނުމަށް ހިޔާލު ލިބިފައިވާ ރުފިޔާއިން އިނާމް ހުށަހަޅަން ހިޔާލު ދެއްވިއެވެ. 

ތުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބެލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ގިނަ މެމްބަރުން ވުމާއެކު ރިޔާސަދެއްވިއެވެ. 
ފިޔާ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރު  -/1000ރުފިޔާއިން ން ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން، ކޯޒްނެޓު -/1000އިއްތިފާގުވެލެއްވީ 

ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި ވަރަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ނުވަތަ ތައްޓެއްދޭން ޚަރަދުކުރުމާއި އެންމެ މޮޅު ދަރި 
 ގޮތަކީ:

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަ 

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެއް ނުވަތަ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ހަނދާނީ ފިލަ ޚަރަދުކޮށްފިޔާ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރު -/1000ރުފިޔާއިން ން ލިބިފައިވާ ކޯޒްނެޓު
ރުފިޔާއިން ން ލިބިފައިވާ ކޯޒްނެޓުމެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ރިޔާސަތުން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ.  0ފެންނަކަމަށް ތައްޓެއްދޭން 

 ޚަރަދުކޮށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ނުވަތަ ތައްޓެއްދޭން ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:
 ްމުޙައްމަދު ޝިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 
 ހދ.ކުރިނބި / ސައުތްލައިޓް، ާނޒުނީން އަބޫބަކުރު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާުކރުން -7
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މަޝްވަރާކުރުމަށް ޔައިދިނުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން، ހދ.ކުރިނބި/ ސައުތްލައިޓް/ ނާޒުނީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ކި
އިއްތިފާގު ވެލެއްވީ އެގަހަކީ ކާކުގެ ގަހެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު އެގަހުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ހުރިހާ މެމްބަރުން 

ށެވެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަވެރިފަރާތާއި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ހައްލުކުރަންބުނެ ހައްލުމުވެއްޖެނަމަ ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައިގެ
 ޚިޔާލި ތަފާތުވެފައި ނުވާތީ ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ.

 
 މިސްކިތުގައި ހުރި ބޯފެން ތާންީގން ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދޫކުރުާމއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -8

އްމަދުގެ އެދިލެއަވުމަކާއި ގުޅިގެން މިސްކިތުގައި ހުރި ބޯފެން ތާންގީން މިސްކިތު އިމާމު އިސްމާއިލް ުމޙަ
ޙައްމަދު ރައްޔިތުންނަށް ފެން ދުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ހުރިހާމެމްބަރުން ހިޔާލު ދެއްވީ އިސްމާއިލް މު

 އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން އެގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ. އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އެބޭފުޅާގެ މަޝްވަރާގެމަތިން

 
 ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ހިންގުމާއިމެދު މަްޝވަރާކުރުން -9

ނާޔާ ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލު ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ހިންގުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފާތިމަތު އި
ކަމުން އާއި މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް އިއްތިފާގުވެލެއްވީ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މިކަމަށް އެމީހުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށެވެ. އެހެން

 ގައި ޕްރީސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށެވެ. 41:21( 4102އޭޕްރިލް  47ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މާދަމާރޭ )
  

 ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލި ނަގާ މިންވަރާއި ބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުންކުއްޔަށް  -01
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކުލި ނަގާ މިންވަރާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު 

ކައިރި ރަށް ރަށުން އެރަށެއްގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  ހުޅުވާލިއެވެ. މަސްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ
ނޑަ ޔާލު ތަފާތުވެފައި ނުވާތީ ރިޔާސަތުން އެޅުމަށެވެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހިބިންތަކުން ކުލި ނަގާ މިންވަރު ބެލުމަށްފަހު ވަކިވަރަށް ކަ

 ނިންމެވީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

 
 މާދުގައި ހިފްޡް ކުރާނެ ހާފިޡުން ގެނަުއމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރަމަޟާންމަހު ތަރާވިސް ނަ -00

ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރސް އިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދުމުން ރަމަޟާންމަހު 
އެހެން ރަށްރަށުންވެސް މިހާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެދެމުން ދާކަމަށް  ތަރާވިސް ނަމާދުގައި ހިފްޡް ކުރާނެ ހާފިޡުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ކައިރި 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ވުމާއެކު މިރަށުންވެސް ރަމަޟާންމަހު ތަރާވިސް ނަމާދުގައި ހިފްޡް ކުރާނެ ހާފިޡުން ހޯދުމަށް 
 ޓްދެއްވި ގޮތަކީ:އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެދެން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމުން މެމްބަރުން ވޯ

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 މްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެ

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

( ގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހާފިޡުން 4102އޭޕްރިލް  48މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ މާދަމާ ) 2ހާފިޡުން ގެންނަން ފެންނަކަމަށް 
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ: ހޯދައިގޭން ދަންނަވަން ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ހާފިޡުން ގެންނަން ފެންނަކަމަށް 

  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙ 
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  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 

 ކުނިއެންދުން މަނާކުރާ ޤަރާރު ފާސްކުރުން -04
 ރާ ޤަރާރު ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:ރިޔާސަތުން ކުނިއެންދުން މަނާކު

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 :ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ މިޤަރާރު ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި 2ކުނިއެންދުން މަނާކުރާ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް 
 ކުނިއެންދުން މަނާކުރާ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ: 

  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙ 
  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 
 މުބާރާތު ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާްތތަކަށް ިއނާމު ދިނުން ކައުންސިލް ޤުރުއާން  -00

ވަނަ  4ވަނަ،  0ކުރިނބީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރު ފުރާއަކުން 
ވަސީމް، އިނާޔާގެ ހިޔާލަށް ތާއީދު هللا ދުވަނަ އަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން އިނާމު ދިނުމަށް ފާތިމަތު އިނާޔާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރިއެވެ. އަބް 0އަދި 

ލުން ކުރަމުން ވިދާޅުވީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި މުސްހަފް ދިނުން ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގު ވެފައިވަނީ ކުރިނބީ ސްކޫ
 ނުމަށެވެ.ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމް ދި ފާހަގަކުރާ ހާއްސަ އިވެންޓެއްގައި ނުވަތަ ހާއްސަ ދުވަހެއްގައި
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 ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ވާވެފައިވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުން -02

ފްރާޙް ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ވާވެފައިވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު އަ
ހީގައި އެމަސައްކަތް ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ވިދާޅުވީ މި ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އެ

ނޑިވަޅު ކަމަށެވެ. އަބްދު ނޑިވަޅަކީ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދަ ވަސީމް ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދުގައި ރައްޔިތުންގެ هللا ދަ
މަދު އަފްރާޙް، ވަސީމްގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރަމުން ވިދާޅުވީ ރުއްގަހުގެ ވެރިން ރުއްގަސް ހުރިނަމަ ބަދަލުދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މުޙައް

ލު ދޭގޮތަށް ނަންނޯޓުކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާނެއް ބަހައްޓާފައި، ކޮންބައެއްގެ ރުއްގަހެއްތޯ ބަލައި އެމީހުނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ފަހުން ބަދަ 
 އެމަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
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