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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު  ކުއްލި  ވަނަ  2 ގެދެވަނަ ދައުރު ގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 2102މާރޗް  5 ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 12:01  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 10:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 މަސައްކަުތގެ ދާއިރާތަށް ބަހާލުން ކައުންސިްލގެ މެމްބަރުންނަށް -0
 ހިއްސާ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ެމސެޖުތައް ހިއްސާ ކުރުން  -2
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް މަސައްކަުތގެ ދާއިރާތައް ބަހާުލން  -0
ކަށް ބަލާއިރު އެިޑއުކޭޝަން، އެްނވަރމެންޓް، މުނިސިޕަލް އަދި ތަމިހާރު ހުރި ދާއިރާ

ދާއިރާއެއް މަދުކުރަން ނުވަތަ ދާއިރާއެއް އިުތރުކުރަން ފެނޭތޯ ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން  ހެލްތް ދާއިރާ
ހުޅުާވލިއެވެ. ނަަމވެސް އެްއވެްސ މެމްބަރަކަށް ދާއިރާެއއް މަދުކުރަން ނުވަތަ ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން 

ވާލީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެްސ ތުރުކުރަން ފެނިފައެއްުނވެެއވެ. އެހެންކަމުން ދެން ރިާޔސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުއި
އެބޭފުޅަކު ަޝުއގުވެިރވާ ާދއިރާެއއް ަކނަޑއެޅުމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިްލގެ މެްމބަރ އަލްފާޟިލް 

ދާއިރާއަށް ކަމަެށވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫްލ  އެންަވރމަންޓްމުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާުޅވީ ެއބޭފުޅާ ޝަުއގުވެިރވަނީ 
އަހަުރ  0ތް ކުަރްއވާފައި ވާީތާއއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފާއިތުވެދިޔަ ދައުރުންސުރެ މިދާއިރާަގއި މަސައްކަ

ދާއިރާ ކުިރއަރުަވއި ތަރައްީޤ މިއުފެއްދުންތެރި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުެރިވފައި ނުވާތީ، މިދާއިރާއިން 
 ކުރުމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާތީކަމަށެވެ.

ވަނީ ހެލްތް ވެރިވަސީްމ ޝައުގު هللا ކައުންސިްލގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަބްދު
މިއީ ކުރިެއރުވިދާނެ ދާއިރާެއްއ  ސަބަަބކަށް އެބޭފުޅާ ވިދާުޅވީ ދާއިރާއަށް ކަމަށް އެބޭފުޅާ ހާމަކޮއްފަިއވެެއވެ.

އެގޮތުްނ މި ކަމަށެވެ. ކަމަށް ވާތީއާއި މިދާއިރާއަްށ ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ
މަށްވެސް އެބޭފުޅާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަްއވާެނކަމަތް ލިބޭނެމަގެއް ހޯދައިތިންއަހަރު ރަށަށް އާސަންދަ ހިދު

 ހާމަކޮއްފައިެވެއވެ.
ަރއީްސ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ވިާދޅުވީ އެބޭފުޅާ ނައިބުކައުންސިްލގެ 

އި މަސަްއކަްތ އަހަރުވެސް އެދާިއރާގަ 0ޝައުުގވެިރވަނީ މުނިސިޕަލް ދާއިރާއަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ފާިއތުވެދިޔަ 
 ގެނެސްދެވިދާނެކަމަްށ ފެންނާތީއެވެ.އިތުރު ކުިރެއރުންތަށް ކުރަްއވާފަިއވާތީ ތަޖުރިބާއާއި ެއކު އެދާއިާރއަށް 

ތު އިނާޔާ ވިދާޅުީވ ކޮންމެދާއިާރއެްއ މެމްބަރ އަްލފާޟިލާ ފާތިމަކައުންސިްލގެ 
ުއގުވެިރކަްނ ޝަ. އަދި އިނާޔާ ވިދާުޅވީ އްކަތް ކުަރްއވާނެކަމަށެވެލިބުނުކަމުގައި ިވޔަސް ހިއްަވރާއެކު މަސަ

ހުރީ އެންވަރމެންޓް ދާއިރާއަްށ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަފްރާްޙވެސް އެާދއިރާއަށް ަޝުއގުެވރިކަން ހުރުމާއެުކ 
އެބޭފުޅާއަށް އެްނވަރމެންޓް ދާއިރާ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާ، ހިޔާރު ކުރާނީ އެޑިއުކޭަޝން ދާއިރާ ކަމަށް 

 އިނާޔާ ހާމަޮކްއފައި ެވއެވެ.އެފުރުސަތުަގއި 
ފަހު އެބޭފުޅަކު ހިޔާރުކުރި ޅުންނަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވުމަށްރިޔާސަތުން ހުރިހާ ބޭފު

އެއްާދއިރާއިން އަެނއް ދާއިރާއަްށވެްސ  ަދއްަކވަމުން،ވާހަކަފުޅުއެބޭފުޅަކަށް ދެްއވިެއވެ. އަދި  ދާއިރާެއއް
 ތްތެރި ވެފައި ެވއެވެ.ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވަްނވާނެ ކަމަށް ނަސޭހަ
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 ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ބައެއް މެެސޖުތަށް ހިއްސާކުރުން -2
ރިޔާސަތުން، ަވޑަިއގެންނެވި ުހރިހާ މެމްބަރުންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮއްފައި ެވެއވެ. 
އަދި އެބޭފުޅުންގެ ލަފަާޔިއ އިރުޝާދު ހޯދައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމާފައި ވެެއވެ. ެއގޮތުން 

ރުންނަށް ހިއްސާ ކުރި މައުލޫމާތު ތަކަށް ބަލާލާއިރު، ބޯފެން ލިބޭނެގޮތާއި، މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މެމްބަ
ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީ ތަކާއި، ީދނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، އަދި ބޯހިމެނުމަށް ބިދޭސީން 

ެވެއވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބޯފެން ހޯދުމަށްޓަކައި ވާަހކަވެސް ހިއްާސކުރެވިަފއި ބައިވެރި ކުރަން ޖެހޭތީ އެ
ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ފޯމްހުށަހެޅުމުން އެކަން ހަޖެހޭނެކަމަށް އަންގަވާަފއިވާތީ ހަފްތާެއއްހާ ދުަވސް ތެރޭގައި ފެން 

. ހަމަ މީދު އެަބއޮްތ ކަމަށް ކައުންސިްލގެ ަރއީްސ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ވިދާުޅވިެއވެންލިބޭނެކަމުގެ އު
އެހެންމެ މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކއްދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޖެޓަށް ބަލާފައި ވެވެން އޮްތ 

އިާވ އެހީތެރިކަމެއް ވެދެްއވާނެ ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ހާމަޮކއްފައި ެވއެވެ. ރިޔާސަތުްނ ނިންމާފަ
ގޭެގ ގޯތިތެރޭަގއި އެންދުުމގެ ހުއްަދ ނުދެވޭނެ ގޮތަށް  ނިންމުނަށްތަކަށް ބަލާއިރު ކަހާފައި ހުންނަ ކުނިތަށް

ހަމަޖައްސާފައި ވެެއވެ. އަދި މިކަން އަންނަ ހަފްތާގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަުލކޮއް ހިްއސާ ކުރުމަށްފަހު 
 އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން އަންަގވާފައި ވެެއވެ.
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 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މްމަޤާ ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބިއަޙްމަދު މުޖްތަބާޢަލްފާޟިލް  0

 ނާއިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  / ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު ޝިޔާހްޢަލްފާޟިލް  2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު އަފްރާޙްލް ޢަލްފާޟި 0

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިމްވަސީهللا އަބްދުޢަލްފާޟިލް  2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބިފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 5

 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމުމަ ނަން #

 ޑްމިން އޮފިސަރއެ އަކްރަމް ޢަލީ 0

   

________________________________ 

 4502 މާރޗް 50

 

 

 

 . ލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔައުމިއްޔާގައިވާ މަޢު

 ޚްތާރީ ސޮއި ނަން

 3/9/4502  އަޙްމަދު މުޖްތަބާރައީސް ޢަލްފާޟިލް  .0

 3/9/4502  ޝިޔާހް މުޙައްމަދުޢަލްފާޟިލް  ނާއިބުރައީސް .4

 3/9/4502  މުޙައްމަދު އަފްރާޙްލް ޢަލްފާޟިމެމްބަރ  .3

 3/9/4502  ވަސީމްهللا އަބްދުރ ޢަލްފާޟިލް މެމްބަ .2

 3/9/4502  ފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާމެމްބަރ  .0

 


