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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

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

 4102 އޭޕްރިލް 10 ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 00:01  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 04:01 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 ްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(އަކްރަމް އަލީ )އެޑ 

 

 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 ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިވަސީމް/ هللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3

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

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އްލި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ރިމިއަދުގެ ކު
ން ޭބނުންާވ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހުގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އުނިއިތުރެއް ގެންނަ

އިތުރުކުރިއެވެ. އެއީ ަބނދަރު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމެވެ. އަދި މުޙައްަމދު  0އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އެޖެންޑާ ނަްނބަރ 
އިތުރުކުރިއެވެ. އެއީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ނެގިފައިވާ ބައެއްގަސް ނީލަން ކިޔުމާމެދު  2 އަފްރާޙް އެޖެންޑާއަށް ނަންބަރ

ވެސް އަހްމަދު މުޖުތަާބ އިތުރު ކުިރއެވެ. އެއީ ޢަލީ ރަޝީދު/އާހިޔާ ގެ  5މަޝްވަރާކުރުމެވެ. މިފުރުސަތުގައި އެޖެންޑާ ނަންބަރ 
 ގިފައިވާތީ ބަދަލު ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.ރުއްތަކެއް އިންޖީނުގެ އިރުމަތި ފަރާތް ސާފްކުރިއިރު ނެ
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 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -0

ނޑައެޅުންކުދިންގެ )އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެިރވާ ބެލެނިވެ  ރިންގެ( ކެއުމާއި ހުުރމުގެ ކަންތައްތަށް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތެއް ކަ
ނޑައެޅުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -4  ޕްރީ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ގޮެތއް ކަ
 މުން ބަނދަރު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއިމެުދ ގޮތެއް ނިން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -0
 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ނެގިފައިާވ ބައެއް ގަސް ނީލަން ކިޔުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -2
ސާފްކުރިއިރު ނެގިފައިވާތީ  ތްފަރާރުއްތަކެއް އިންޖީނުގެ އިރުމަތި ޢަލީ ރަޝީދު/ އާހިޔާ ގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -5

 ރުން ބަދަލު ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކު

 

 ގޮތެއް ނިންމުން

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިާޒމްކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުުރއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެިރވާ ކުދިންގެ )އަމިއްަލގޮތުން  -0
ނޑައެޅުން   ބައިވެިރވާ ބެލެނިވެރިްނގެ( ެކުއމާއި ހުރުމުގެ ކަންތައްތަށް ހަމަޖައްސާނެ ގޮތެއް ކަ

ލެނިވެރިންެގ ޚަރަދާ ބެހޭގޮުތން ޓީމް އޮފިަޝލާއި ވާހަކަދެއްުކމުން ބެ 5ވީ މިފަހަރު ރިޔާސަތުން ވިދާޅު
)ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ( ކޮންެމ މީހެއްގެ ކެއުމަށް ޚަރަދު ވާނެ ކަމާއި، މިކޮޅުން އެ  -/200ދެއްވި ޖަވާބަކީ ދުވާލަކު 

އަތޮޅު ށްފަހު ރިޔާސަތުން، ޚަރާދުގައި ހިފާނަމަ ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ޓީމް އޮފިޝަލް ހަމަޖައްސަދޭނެ ކަމަށެވެ. އެއަ
ން ބައިވެރިާވ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުަގއި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ )ައމިއްލަގޮތު

ބަހުސްކުރުމަށް  އުމާއި ހުރުމުެގ ކަންތައްތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކއި ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ބެލެނިވެރިންގެ( ކެ
ށެވެ. ޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާލުވީ މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއްގައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެ ކަމަހު

އަދި ކުރީފަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުވެސް ކައުންސިލުން އެ ޚަރަދުގައި ހިފުމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު 
ްށ ވަރަށް ގިަނ އެހީތަކެއް ކައުންސިލުން ީދފަިއވާތީ މިފަހަރު އެފަަދ އެހީތައް ުނދެވިއްޖެނަމަ ކައުންސިލަްށ ޤުރުއާން މުބާރާތަ

ވަސީމް، އަފްރާޙްގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު هللا ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުްނތަކެއް ދިާމވެދާނެ ކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އަބްދު
 ކުރެއެވިއެވެ. 

މުޙައްމަދު ނާޒިމް  ދާއިރާއަށް ހޮވުނުރައްޔިތުން މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި މި  ވިދާޅުވީ  އަޙްމަދު މުޖުތަބާ
ކަްނ ހޯދުމަްށަޓކައި އެކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާުލން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ދޭ އާންމު މެްމބަރުންގެ އެހީތެރިއަދި ހެޔޮއެއާއި 

ެޖަނމަ ކެއުމުގެ ޚަރަދު އޭގެން ހަމަޖައްސައި އަދި އެހީއެއް އަދި އެފަދަ އެހީއެއް ލިބިއްކަމެއް ކަމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. 
ނުލިބިއްޖެނަމަ ކަުއންސިލުްނ ބިލް ކުރާގޮތަްށ ކެއުމުގެ ކަންތައްތަށް ިއންތިޒާމް ކުރުމަށް ޓީމް އޮފިޝަލާިއ 

ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ އަދި ބެެލނިެވރިންގެ ހުރުމުގެ ކަންތައްތައް ަހމަ ހަވާލުކުރުމަށްވެސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.
އްސެއް ނުވަތާ ގާތްތިމާގެ މީހަުކ ކައިރި ހުންނަން ބޭނުންާވ ބެލެނިވެރިންގެ ވިސްުނން ހުރިެނއްގޮތެއް ބަލާފައި އެމީހަކު ރައްޓެ 

ކަށް ހުންނާނެ ގެއެއް ބެލެނިވެރިންަނށް އެ ފުރުސަތު ދީފައި އެފަދަ ބެލެނިވެރިއެއް ނެއްނަމަ ކައުންސިލުން އެފަރާތަ
 ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 

 

 ޕްރީ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަްށ ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުން  -4
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ލު ކުރިއިރުވެސް ޕްރީސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބަްއދަލު ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކާއި ބައްދަ
ންެގ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ިމބައްަދލުވުން އަލުން ޝެޑިއުލް ރީސްކޫލުގެ އާންޓީޕް ކުރަން ނިންމައި އެކަން ނުކުރެވިވާތީ

ވުމުގެ މަްޤސަދަކީ ޕްރީސްކޫލުގެ ނާޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބައްދަލުކޮށްގެން ބާއްވަްނ މުޙިއްމުކަމަށް ފާތިމަތު އި 
ލަށް ފޯރުކޮށްދެވެންއޮތީ ކޮން އެހީތެރިކަމެއްތޯ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި ކައުންސިލުން ޕްރީސްކޫ

 ދެނެގަތުމެވެ.
ނޑައަޅުމާބެހޭގޮތުން  ޕްރީސްކޫލު ބެލެނިވެރިންނައި ޓީޗަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ގޮތެއް ކަ

ވީ ވަސީމް ވިދާޅުهللا ބަހުސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އަބްދު
ވާނެ ތަނެއް ނޫންކަމަށެެވ. ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުން މުހިއްމުކަމާއި އެގޮުތން ޕްރީސްކޫލަކީ ދޫކޮއްލެވިގެން

މުޙައްމަދު އަފްރާހް އެބޭފުޅާގެ ަބހަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. އެހެްނކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ްޕރީސްކޫލު މެނޭޖްމަންޓް 
( 4102އޭޕްރިލް  00)ގައި އަދި ޕްރީސްކޫލު ބެލެނިވެރިންނާއި އާދިްއތަ  41:25( 4102ލް އޭޕްރި 01އާއި މިރޭ )
 ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ. ގައި 41:25ދުވަހުގެރޭ 

 

 ބަނދަރު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާިއމެދު ގޮތެއް ނިންމުން -0
ސަތުން ރިޔާ ސައްކަތް ކިހާވަރަކަށް ކުރިއަށްދިޔަތޯބަނދަރު ކޮމެޓީއަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ މަ

ސުވާލުކޮއްލުމުން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނެއްކަމަށެެވ. ވުމާއެކު ރައްޔިތުންެގ 
ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން  އެއްބާރުލުން ނުިލބޭ ކަމަށް ަވންޏާ ބަނދަރު ކޮމެޓީ އެކުލަާވނުލެވޭނެ

އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައީސް ޔާމިންއަށާއި މިނިސްޓްރިއަށް ދެންނެވުމެވެ. ސިޓީ ތްކަމަކީވީ ދެންކުރެވެންއޮރިޔާސަތުން އެންގެ
ތަބާގެ ބަަހށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ހިޔާލާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ވަސީމް އަޙްމަދު މުޖު هللا އަބްދު

 ދުވަހު ސިޓީ ފޮނުުވމަށް ނިންމެވިއެވެ.ޔާމިން އަށާއި މިނިސްޓްރީގެ އަރިހަށް އާދިއްތަ

 
 ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ނެގިފައިވާ ަބއެއް ގަސް ނީލަން ކިުޔމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން -2

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ނެދިފައިވާ ބައެއް ގަސް ނީލަން ކިޔުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން 
ވީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގައި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުފުރުސަތުފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި 

އެހެންކަމުން ގިނަދުވަސް ނުކޮށް އެގަސްތަށް ނީލަްނ  ފުނަގަސް ނެގިފައެވެ. 0ދުްނ ވަނީ ގޮތުގައި ބަނދަރު ސަރަހައް
ތައް ހަލާކުވުންފަދަ ކަންކަްނ ކިޔާލުން ބުއްދިވެރިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ ގިނަދުވަސް ވީ ވަރަކަށް ގަސް

ހަލާކުވުމަށްވުރެ ނީަލްނ  ުކރައްވަމުން ވިދާޅުވީ ގަސްތައް ގެ ބަހަށް ތާއީދުތީއެވެ. ފާތިަމތު އިާނޔާ އަފްރާޙްދިމާވެދާނެ
ކިޔާލައިފިނަމަ ކައުންސިލަށްވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފަިއދާ ވާނެ ކަމަށެވެ. އެެހންކަމުްނ ރިޔާސަތުން ނިންމެީވ 

 ގައި ނީލަންކިޔުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ލިބުނެވެ. 00:11ކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހު

 
ބަދަލު ދިނުމާމެދު ސާފްކުރިއިރު ނެގިފަިއވާތީ  ތްޢަލީ ރަޝީދު/ އާހިޔާ ގެ ުރއްތަކެްއ އިންޖީނުގެ އިރުމަތި ފަރާ -5

 މަޝްވަރާކުރުން 
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ތަކެއް އިންޖީނުގެ އިރުމަތި ފަރާތް ސާފްކުރިއިރު ނެގިފައިވާތީ ބަދަލު ޢަލީ ރަޝީދު/ އާހިޔާ ގެ ރުއް
هللا ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ިރޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެެވ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އަބްދު

ދާޅުވީ އެގޮތަށް ރުއްތަކެްއ ވަސީމް ވިهللا އަބްދު. ވެއެވެއިވަސީމް އާއި މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް  ނެގިފައިވާނަމަ އޭގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ުލ ތޯ ބަލައި އެއަށް ބަދައަދި އެަތނުން ނެގިފައިވަނީ ކިތައް ރުއް ދެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެކަމަށެވެ. 
ގެ މީހުންނާއި ވާހަަކ އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ އިންީޖނުގޭހޯދައިދޭންވާނެ ކަމަށްވެސް އެޭބފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނޑައެޅުމެވެ. ދައްކާފައި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު  ގޮތެއް ކަ
 

 . ލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔައުމިއްާޔަގއިވާ މަޢު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


