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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  18 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

  5102 ޖެނުއަރީ 28 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 01:02 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެޖަލްސާ މެ   ގައި މެދުކަނޑާލެވުނެވެ. 01:02 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ވުނު:ދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ ކުރިނބި ސޫރަޖް، މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ޢަލްފާޟިލް  2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 3

   
   

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:
ރިޔާސަތުން  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވާލިއެވެ. ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅު
އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  އް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށްއެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެ

އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ހުރިހާ  ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.
 .ފާސްވިއެވެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އެޖެންޑާ
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  1ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -0
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  9ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -5
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 01ރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައު -1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -2
 ލެޑް ހޮޅިބުރިތަށް ދޫކުރުމާއި ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަ -1
ކުރިނބީ ސްކޫލުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ސިީޓއާއި ބެހޭގޮތުްނ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -7

 މަޝްވަރާކުރުން
އިބުރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީެގ ރައީސް އަދި ނަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1

 ހުށަހަޅާފައިވާތީ އިސްތިއުފާ ޤަބޫުލކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  1ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -0

ލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ވަނަ ކުއް 1ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި  އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިިއތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަުތ ހުޅުވާލިއެވެ.

އިސްލާހު ގެނެވުނެވެ. ުހށަހެޅުުނ އިސްލާހާއިއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުްނ 
 ވި ގޮތަކީ:ވޯޓްދެއް

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރު

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަްށ މެްމބަރުން ޯވޓް ދެއްވާފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ.  5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
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 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 އިނާޔާ ފާތިމަތު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 

 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  9ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -5
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  9ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 

ވެ. އިސްލާހެއް ނުވަަތ އުނިއިތުރެއް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަުތ ހުޅުވާލިއެ
ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގަިއ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަްނ 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި އެެހންކަމުން . ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ
 ކީ:ގޮތަ

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަ

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަްށ މެްމބަރުން ޯވޓް ދެއްވާފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ.  5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -1

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
އިސްލާހެއް ނުވަަތ އުނިއިތުރެއް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަުތ ހުޅުވާލިއެވެ. 

ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގަިއ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަްނ 
ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެެހންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި 

 ގޮތަކީ:

 2 މްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޖު
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:



c 
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 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:
 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަްށ މެްމބަރުން ޯވޓް ދެއްވާފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ.  5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
 ފްރާޙް މުޙައްމަދު އަ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -1

ވަަނ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
ނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަުތ ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިިއތުރެއް ގެ

އިސްލާހު ގެނެވުނެވެ. ުހށަހެޅުުނ އިސްލާހާއިއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުްނ 
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ދަދު:ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަ

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަްށ ްމބަރުން ޯވޓް ދެއްވާފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ. މެ 5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 އްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ އާންމު ބަ 01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  -2

ވަަނ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަުތ ހުޅުވާލިއެވެ. އިސްލާހެއް ނުވަަތ އުނިއިތުރެއް 

ިއ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަްނ ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގަ
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ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެެހންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި 
 ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަްށ ރުން ޯވޓް ދެއްވާފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ. މެްމބަ 5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ލެޑް ހޮޅިބުރިތަށް ދޫކުރުމާއިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ރި -1

ލެޑް ހޮޅިބުރިތަށް ދޫކުރުމާއި ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފުުރސަތު ހުޅުވާލުމުން މެމްބަރުންގެ 
ހޮޅިބުރީގެ  02މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް  މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ޮގތަށް އަދި ބާކީ ހުރި ހޮިޅބުރިަތށް ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް ަހމަހަމައަށް ބަހާޮގތަށް ރޭޓުން ލެޑްހޮޅިބުރިތަްށ ދޫކުރާ

 ނިންމެވިއެވެ.
 އެވެ.ގެ 92 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގެ ގޮތުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ތިރީގައި އެވާ

 
، ގުމްރީގެ،  މަސްއަލި، ފިނިވާގެ، ަބގީޗާގެ، ވައިޖެހޭގެ ، ރަބީޢުގެ، އޯކިްޑމާގެ، ދިްލބަހާރުގެ، ގުލްފާމްގެ
، ަބނަފްސާގެ، ކަނީރުމާގެ، އިރުދޭމާގެ، ފެންފިޔާޒުގެ، ކަޅުގެ، ގުމްރީވިލާ، އަނޯނާގެ ، ކަށިމާގެ، ރަތްވިލާގެ
، ފިނިހިޔާގެ، ސުވާސާގެ، ހުވަނދުމާގެ، އާމަގުގެ، ބޮޑުގެ، ވައިމަތީގެ، އަބީރުގުލްޝަން، ވަށަފަރުގެ

، ރޮކް އެން ރޯލް، މަލާޒް، އާގެ، އާފަލްގެ، ކޮތަރިވިލާގެ، ށުގެގަސްދޮ، ވައިލެޓްިވލާގެ، ފިނޭގެ، ހަނދުވަރީގެ
، ކަރަންކާގެ، އަސްރަފީގެ،  އަސަރީގެ ،ހުސްުނހީނާގެ ، ޖަވާހިރުމާގެ، ބިލެތްާމގެ، ަނލަހިޔާގެ، ހީނާމާގެ
، ނޫރާނީވިލާ، އޯކިޑްވިލާ، ވީނަސްވިލާ، ދިލްކުޝާގެ، ސާދީވިލާ، އިރަމާގެ، ރަންކޮކާގެ، ބުްލބުލާގެ، ފެހިވިލާ
، ކަށިމާ، ދެރަހާ ، ބޮްނތި، ވައިލެޓް، ސައުތްލައިޓް، ވީނަސް، މީނާޒް، ދޫރެސް، ދޫގަސް، ކަށިމާވިލާ، ސޫރަޖް
، ނަޝާ، ސޯމާ، ސަވޭރާ، ހަތިހާ، ކިނާރާ، ސާޔާ، އައްސޭރި، ހަވާސާ، ފަޒާ، ސަމާ، ޝިފާ، ސަޕްނާ
، އާހިޔާ، ނޯިޓލަސް، ސްމާވެލަ، މަލަސް، އުދަރެސް، ސެމީ، ފެސްކޯ، ހުސްނޫ، ސެސްނާ، ރޯމާ، ހާވިލާ
 . މިއެވެ.އާވެހި، ލެހެރާ، ފައުނު، އާމިން ، ނޫވިލް، ރޯޔަލްބީޗް ކޯނަރ، ވިލަރެސް، ފަރުމާ، ޕެނަމާ
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 ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުން 
ގައިވާ "ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކުރިނބީ ސްކޫލުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިާވ  7 ރއެޖެންޑާ ނަންބަ
ކުރިއަްށ ތުްނ މަޝްވަރާކުރުން" މި ހިސާބައް ދިޔައިރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާ ސިޓީއާއި ބެހޭގޮ

ނޑާލުަމށްފަހު ދެްނ ޖަލްސާ ނުގެންދެވޭނެކަން ރިޔާސަތުން ާހމަކުރައްވައި ޖަލްސާ  ނޑާލެވުނެވެ. ޖަލްސާ މެދުކަ މެދުކަ
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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