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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

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

 2102މާރޗް  11 ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 01:11  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 01:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 ވަނަ ކުްއލި ބައްދަލުވުމުގެ ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުރުން 2،0ވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެ  -0

 ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ މަދަހަ މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން. -2

ނޑައަޅާ ނިންމުން. -1 ނޑު ސާފްކުރާނެގޮތެއް ކަ  ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުރި ފާޚާނާ ވަޅުގަ

 ސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން.ހދ.ކުރިނބީ ކައުން -2

ނޑި ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން. -1  ތިޖޫރީގެ ޑަބަލް ތަޅުދަ

 މި އިދާރާއަށް ލިބިފައިހުރި ބައެއް މެސެޖުތައް ޙިއްސާ ކުރުން. -6
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ވަނަ ުކއްލި ބައްދަލުވުުމގެ ަޔއުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 2،0 ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -0
ކަމަކަށް، ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  އެންމެ ފުރަތަމަ

އެޖެންާޑ ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ އާްނމު ބައްދަލުވުމުގެ ަވނަ ޖަލްސާގެ ދެ މުޖުތަބާ، ކައުންސިލްގެ 
ފުރުސަތު ހުޅުވާލިެއވެ. އެއާިއއެކު މުޙައްމަދު އަްފރާހް އެޖެންޑާއަށް  އެޖެންޑާއަށް އިސްލާެހއް ގެްނނަން
ނޑި ގެއް" 1އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެްއކަމެއް އިތުުރކުރިެއވެ. ެއއީ  ިޅގެްނ ލުމާއި ގުތިޖޫރީގެ ޑަބަލް ތަޅުދަ

 "މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމެވެ.
ބައްދަލުވުުމގެ  ފުރަަތމަ ކުއްލިދެން އެއަށްފަހު ކައުންސިްލގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ 

ޔައުމިްއޔާއަށް އިސްލާެހއް ގެަނއުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިެއވެ. ެއއާިއއެކު ަޔއުމިއްާޔއަށް ކުދިކުދި 
ހުރިހާ  ،އިސްލާހު ގެނެވުެނވެ. އެއަްށފަހު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލުމުން

މިއްޔާ ފާސްކުެރވިގެްނދިޔަެއވެ. ހަމައެއާިއއެކު ަކުއންސިލްގެ ދެވަނަ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ޔައު
ޔައުިމއްާޔއަށް އިސްލާހެއް ގެަނއުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަުތ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ވަނަ  2ދައުރުގެ 

މެމްބަރުންގެ  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަްށޓަކާަމށްފަހު ަޔއުމިްއޔާައށް ކުދިކުދި އިސްލާހު ގެނެވުއަދި ހުޅުވާލިެއވެ. 
 ފާސްކުެރިވގެންދިޔަެއވެ. ވެސްހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފގުން މި ޔައުމިއްޔާ  ،މެދުގައި ޯވޓުލުމުން

 

 ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ މަދަހަ މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމާއިމެދު ގޮތެއްނިންމުން -2
ނޫންތޯއެވެ.  ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންނާ ސުވާލުޮކއްލީ އިނާމު ހުށަހަޅަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ

ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ކައުންސިްލގެ ނައިބުރަީއސް މުޙައްމަދު ޝިޔާހް 
ޙާއްސަ އިނާެމްއ  ދާފަރާތަށް ވަަނއަށް 1ަވނަ އަދި  2ވަނަ،  0ވިދާޅުީވ އިނާމު ހުށަހަޅުން ފެންނަކަމަށާއި، 

ކުރަމުން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާުޅވީ ިއނާމު ހުށަހެޅުމުން  ދޭން ފެންނަކަމަށެވެ. އެބޭފުާޅގެ ބަހަށް ތާއީދު
ވަސީްމ هللا އަބްދު ކުދިންނަށް އިތުރު ހިްއވަެރއްލިބި މުބާރާތަށް ޝަުއގުެވރިކަން އިތުުރވާނެކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮއްލާފަިއވަނީ މިކަމުެގ ސަބަބުން ކުރިނބީ ސްކޫލާއި މިކައުންސިާލއިދެމެދު ގާތް ގުޅުމެްއ 
 ށެވެ.އުފެދޭނެކަމަ

އިނާމުގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަްނ ފެންނަނީ ކޮންއެްއޗެއްތޯ ސުވާލުޮކއްލުމުން ޖަވާބުަގއި 
އަްށވުރެ  1111އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަިދ  0111އަފްރާހް ވިދާޅުވީ ަފއިާސގެ އިނާމުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 

ތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ބޮޑުނޫން އަދަދެއް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަށްވެސް ވިދާޅުިވެއވެ. ވުމާެއކު ރިޔާސަ
ރުފިޔާ އިނާމުގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކާ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ލުމަށެވެ. ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ  0111

 އިއްތިާފގުން އެ އަދަދު ވަނީ ފާސްވެފަެއވެ.
 

ނޑަައޅާ ނިންމުން  -1 ނޑު ސާފްކުރާނެގޮެތއް ކަ  ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ިއދާރާގައި ހުރި ފާޚާނާ ވަުޅގަ
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ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވިެއވެ. 
އަްށ هللا( )މޫސާ އަބްދު  އެގޮތުން ހުރިހާ މެމްބަރުންެވސް ިއއްތިފާގު ވެަލއްވަނީ ކަުއންސިލްގެ މަސަްއކަތުމީހާ

 މިކަން ހަވާލުކޮށް މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަެށވެ.
 

 ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިާދރާގެ ސެިކއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާިއ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން  -2
، ނެތުމުގެ ސަބަބުންބޭފުޅަކު ރަށުގައި  0މިވަގުތު މިއިދާރާގެ ެސކިއުިރޓީ ބަލަހައްޓަވާ 

ރާގެ ެސކިުއރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުްނ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަުތ ހުޅުވާލުމާއިެއކު އިދާރިޔާސަތުން މި
ޝިޔާހް )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް( ވިދާުޅވީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަަރށް މުހިއްމުކަމެއް  މުޙައްމަދު

ނިޑވަަޅކީ ތިޖޫރީ ނޑި ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު އަފްރާހް ފާހަގަކޮއްލީ މި ދަ ގެއްލިފަިއާވ ގެ ޑަބަލް ަތޅުދަ
ނޑިަވޅެްއކަމާއި، ތިޖޫީރގަިއ  އަށްވުރެ ގިނަ ަފިއސާ ހުންނާތީ، މިވަގުތު ފުރިަހމައަށް ސެިކއުރިޓީ  61111ދަ

ބެލެހެއްޓުންއެއީ ލާޒިމް ކަެމްއކަމަށެވެ. އެެދއްެކވި ވާހަކަފުަޅށް ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރެްއވިެއވެ. 
 ކަމަެށވެ.ސެިކއުިރޓީގެ ަވޒީފާ ިއއުލާން ކުރުަގއި  2102މާރޗް  01ނިންމީ އަދި ރިޔާސަތުން 

 
ނޑި ެގއްލުމާއި ުގޅިގެން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުން  -1  ތިޖޫރީގެ ޑަބަލް ތަޅުދަ

ަގއި  2102މާރޗް  9ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ވިދާޅުވީ 
ނޑި ގެއްލިފަިއވާ  ކަމުގެ މައުލޫމާުތ ކައުންސިލަށް ލިބިފަިއވާކަަމށާއި އެކަން ރިޕޯްޓ ތިޖޫރީގެ ޑަބަލް ތަޅުދަ

ުގޅިގެން ޕޮލިހުން ތަހުީގގު ުކރުމަށްޓަކާ ޑަބަލް އި ކުރެވިފަިއވަނީ އެދުވަުހގެރޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާ
ނޑިާއއި ަހވާލުެވ ހުންނެވި ަކއުންސިލްެގ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހަސަްނ ޙުސައިްނގެ ބަޔާ ްނ ތަޅުދަ

އަލްާފޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު  ވެރިޔާންިސލްގެ ޒިންމާދާރުވަނީ ނެގިފަެއވެ. އަދި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮުތގައި ަކއު
 އަޙްމަދުގެ ބަޔާން ެވސް ނެގޭެނއެވެ. އަދި މިަވގުތު އެބޭފުޅާ ުހންނެވީ ކޯހެްއގައި ރަށުން ބޭުރގަެއވެ.

 
 ސާ ކުރުންތައް ޙިއްޖުމި އިދާރާއަށް ލިބިފައިހުރި ބަެއއް މެސެ -6

ބައެއް މެސެޖުތަްއ  ފައިވާކައުންސިްލގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ މި ކައުންސިލަށް ލިބި
މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުިރއެވެ. ެއގޮތުން މިަވގުތު ލިިބފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ެމސެޖަކީ މޯލްޑިްވސް 

 ޖެވެ.ހައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ މެމްބަރެްއގެ ގޮުތގައި ެރގިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ މެސެ
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 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބިއަޙްމަދު މުޖްތަބާޢަލްފާޟިލް  0

 ނާއިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  / ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު ޝިޔާހްޢަލްފާޟިލް  2

 ންސިލްގެ މެމްބަރކައު / ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު އަފްރާޙްލް ޢަލްފާޟި 1

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިވަސީމްهللا އަބްދުޢަލްފާޟިލް  2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބިފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 1

 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމުމަ ނަން #

 އޮފިސަރ ޑްމިންއެ އަކްރަމް ޢަލީ 0
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