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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ކުއްލި  14 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 2015 ފެްބރުއަރީ 05: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 31:54 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 45:35 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާ ނޑާލެވިފަެއއްނުވެއެވެ. :ލެވުނުޖަލްސާ މެދުކަ  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 އިވެރިވި މެމްަބރުން:ބައްދަލުވުމުގައި ބަ

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް 2
 މްބަރކައުންސިލްގެ މެ ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބި 3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިަމތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލާ 5
4   

 

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު  35ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ނުންާވ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭ

އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ 
 ސަތުން އެންގެވިއެވެ.އިސްލާހެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާ
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ލެޑް ހޮޅިބުރި ބެހުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -3

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ން މަޝްވަރާކުރުންލެޑް ހޮޅިބުރި ބެހުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެ ވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއް -3

 ކައުންސިލުން  ފަހިއަލި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ލެޑް ހޮޅިބުރިތަށް ރިޔާސަތުން އެންގެވީ
/އަމާޒް، އެއީ މުޙައްމަދު ލަތީފް ތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.ހަމަނުެޖހިގެްނ ދެފަރާހިތްބެހިގޮތާއިމެދު 

އަދި މުޙައްމަދު ލަތީފް މި އިދާރާއަށް  އެވެ.ސް، ހދ.ކުރިނިބ /ވިލްނައާއި ޙުސައިން އިނާޒް ހދ.ކުރިނބި
 ވީމާ މިކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދުނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ.

މަޝްވަރާކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މައްސަލަ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ދެފަރާުތން އިމާރާާތއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފަިއ އަދި ކުދިން ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީަގއި ޖައްސާފައިވާތީ 

 ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ.ދޫ ލެޑް ހޮޅިބުރި ހޮޅިބުރީގެ ރޭުޓން 34އެދެފަރާތަށް 
ލެޑް ހޮޅިބުރި ހޮޅިބުރީގެ އުސޫލުން  34ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ވިލްނަސް އަދި އަމާޒް، މި ދެގެއަށް 

 ދޫކުރަން ފެންނަނަމަ ވޯޓްދެއްވުަމށެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވިގޮތަކީ:

 4 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 1 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
އްވާފައިވާތީ އެގޮތަްށ އެކަން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ. މެމްބަުރްނ ވޯޓް ދެ 1ފެންނަ ކަމަށް 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމަބަުރންނަކީ:
  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
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