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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  21ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 00:11ދުވަހުގެ  ހޯމަވީ  2102 ޖޫން 29ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  21ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ.
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
( 2102ޖޫން  22) C/2015/283-226ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0

 މެސެޖާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .3
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .4
 ވަސީމްهللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލްގެ .2

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 )މިބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ(
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ވަނަ  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
 ކުއްލި ވަނަ  20ވަނަދައުރުގެ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، "

ޙާޟިރުވެ  2. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ދާނަން. ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން  1ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
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 އެވެ.ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވި
 

C/2015/283-226

( މެސެޖު މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ 2102ޖޫން  22) C/2015/283-226ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ 
 މެންބަރުންަނށްވެސް ލިބިފައިކަމަެށވެ. އެ މެސެޖުގައި ވާފަދައިން ފޯމް ތަކާއި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި

ރުސަތުގައި ދެވޭނެ ކަމަށްވެސް މިނެޓުގެ ވަގުތު ފުރުތަމަ ފު 01މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުުރމަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް 
ޕީ ގެ ގޮތުގައި މަގުބައްތިތަކާއި ގަބުރުސްތާނުެގ ވަށާފާރުރޭނުން ހިމަނައިގެން .އައި.އެސް.އަދި ބައެއް ރަށްރަށުން ޕީ ދެންނެވިއެވެ.

 ބަޖެޓް ހޯދާފައިވާކަމަށެވެސް ދެްނނެވިއެވެ.
ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތް  3.އައި.ޕީ ގެ ދަށުން ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ޕީ.އެސްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ 

 މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި މިފަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ ގޮތުގައި މަގުބައްތި ކޭބަލް ަބދަލު ކުރުމާއި، ގަބުރުސްތާނާއި ޕްރީސްކޫލާއި
 އަދި ހިނަވާގެ އެޅުމަށް އެދެން ފެންނަކަމަށެވެ.

ވަސީމް ވިދާޅުވީ ގަބުރުސްތާނާއި ހިނަވާގެ އެއީ މިހާރަށް އެންމެ މުހިއްމު ދެކަންތައް ކަމަށާއި هللا އަބްދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ
 އެކަން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ފެންނަ ަކމަށެވެ.

ނޑު ވަށާފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ހި ނަވާގެ ެއޅުމާއި، ފުޓުބޯޅަ ދަ
ރޭނުމާއި، ސާފު ބޯފެން ރައްކާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި އަންހެނުން މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ 

 ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެ ކަމަށާއި އެޮގތަށް ހުރި ކަންކަން ބަަލންވީ ކަމަށެވެ.
ވަގުތު ކުޑަވެފައި އޮއްވައި ހުރިހާ ކަމެއް ހިމަނަން ދަތިވާނެ ކަމަށާއި ެއންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން  ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މިހާ

ތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމީ ސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އިިމކަމާއި މެދު ކައުންހިމަނަމުން ގެންދާނީ ކަމަށެވެ. 
އަދި މި ދެކަންތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް  އެޅުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށެވެ.ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމާއި ހިނަާވގެއެއް 

 .އާއި ފޯމްތައް ނިމުމުން ވަގުތު އޮތްނަމަ އިތުރު ކަމެއް ހިމެނުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ

 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ނިންމާލާނަން.  މިހިސާނުން ބައްދަލުވުން ކުއްލި ވަނަ  20ކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތް  އިތުރު
 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 00:23ވަނަ ދުވަހުގެ  2102ޖޫން  22ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ނަ ވަ 20ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0431ރަމަޟާން  04  

 2102 ޖުލައި 10
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