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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  6 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 ބުރާސްފަތި() 4102 މެއި 15: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:42 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު: ޖަލްސާ މެ  - ދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:ބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި ޢަ 1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާޢަލްފާޟިލް  1

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން ވަނަ އާންމު  6ސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުން
ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު 

 ފުރުސަތުގައި ެއއްވެސް މެމްބަރަކަށް  ހުޅުވާލި ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަަތ އުނިއިތުރެއް ގެަނއުމަށްހުޅު
ގެންނަން ެފނިވަޑައެއް ނުގެންނެިވއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އެެޖންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އިސްލާހެއް

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
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 މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ 
ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމާމެދު  ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0

 މަޝްވަރާކުރުން 
 ޑެވެލޮޕްމަންޓް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -4

 

 ން ގޮތެއް ނިންމު 
 ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން .0

ރިޔާސަތުން، ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު 
ދެއްކެވިއެވެ. ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވާހަކަފުޅު 

އެގޮތުން އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމްތަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް 
އަދި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އެޖެންޑާ ވެސް ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭނެ  ސްކޫލް ވެސް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

 ރުމަށްފަހު ސްކޫލް ތައްޔާރުކުރުމަށް . އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާމެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކު ކަމަށެވެ
މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް އިސްނަގައިގެން މެމްބަރުންގެ އެހީގައި ކުރާގޮތަށް ނިންމަވައި އަދި އިނާމްތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިނާޔާއަށް 

 ހަވާލުކުރިއެވެ. 
ލްސާ ފެށިގެންދާނީ ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ.  އެއަށްފަހު ޖަލްސާ ތައާރަފް ކޮށްދިނުމާއި، މި ޖަ

ން ހު ފާތިމަތު އިނާޔާގެ ވާހަކަފުޅުއެކި އެކި ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށްފަ
 ޖަލްސާ ނިންމަވާގޮތަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 
 މަންޓް އަދި ފައިނޭންޝިައލް ޕްލޭން ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުންޑެވެލޮޕް .4

ރިޔާސަތުން، ޑެވެލޮޕްމަންޓް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ވާހަކަ

އަވަހަކަށް ފަށަންވެއްޖެ ޝިޔާހް ވިދާޅުވީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ 
ކަމަށާއި، އަދި މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ތިބެގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 

 އިން ފެށިގެން އެ ޕްލޭންތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ. 0ން ނިންމެވީ ޖޫން ރިޔާސަތު
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