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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު ކުއްލި  ވަނަ  3 ގެދެވަނަ ދައުރު ގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 4102މާރޗް  26 ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 01:11  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 02:42 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 ިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނ 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބި 1

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބިޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފް 3

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 4

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބި 2

 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 އާންުމ ބައްދަލުވުވުުމގެ ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ 1އުންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކަ -0
 ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތަން ތައްޔާރު ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -4
 ން ކައުންސިލްގެ ީމޑިޔާ ޯކޑިނޭަޓރެއް ައއްޔަންކުރު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -1
 ސަރުކާރު މުއައްަސސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -2
 ކައުންސިލް އިދާާރގެ ސެިކުއރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -2
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ާއންމު ބައްދަލުވުވުމުގެ ޔައުިމްއޔާ ފާސްކުރުން  ވަނަ 1ދައުރުގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލްެގ ދެވަނަ  ދ.ހ  -0
މި ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޮތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ 

ވަނަ އާންމު ބަްއދަލުވުމުގެ ަޔއުމިއްޔާ ފާްސުކރުމެވެ. އެހެންކަމުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްެގ  1ދައުރުގެ 
ވަނަ އާްނމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުިމއްާޔައށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް ިރާޔސަތުން ފުރުސަތު  1 ދެވަނަ ދައުުރގެ

ހުޅުވާލިެއވެ. އެާއއިެއކު ަޔުއމިއްޔާއަށް ކުދުކުދި އިސްލާހު ގެނެވުެނވެ. ގެނެވުނު އިްސލާހާއެކު ަޔއުމިއްާޔ 
އިއްތިާފގުން ަޔުއމިއްޔާ ފާސްެވގެްނ މެމްބަރުންގެ  2ފާސްކުރުމަށްޓަކާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލުމުން، 

 ދިޔަެއވެ.
 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތަން ތައްޔާރު ކުރުމާމެދު މަޝަވަރާކުރުން  -4
ަކއުންސިލްގެ ޤުރުއާން  ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 4102މާރޗް  42

ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ވިދާޅުވީ މި  ދު މަޝްވަރާތަން ތައްޔާރު ކުމާމެމުބާރާތަށް 
މަސައްކަުތގައި ަކއުންސިލްެގ ހުރިހާ މެމްބަރުން އަމަލީގޮތުން ބައިވެިރވާންވާނެ ކަަމށެވެ. އެހެންކަމުން 
ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ތަން ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ތަން ރޭވުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާިއ 

 ހޯދުމަށެވެ. އެހީތެރިކަން

 
 މައްސަލަ: ކައުންސިލްގެ ީމޑިޔާ ޯކޑިނޭަޓރެއް ައއްޔަންކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ -1

ކައުންސިްލގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭަޓރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު 
އިތުުރ ވަސީމް އެވެ. هللا ބްދުހުޅުވާލުމާއެކު ކުރިމަތިލެްއވީ އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ަކއުްނސިލްގެ މެމްބަރ އަ

ވަސީމް މިމަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކާ ފެންނަ ނުފެންނަ هللا ބޭފުޅަކު މިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވުމުން އަބްދު
މެމްބަރުން އިއްތިފާގު ެވލެއްވީ އެބޭފުޅާ އެމަޤާމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. އެހެން  1ވޯޓެއް ެލވުނެވެ. ަކއުންސިްލެގ 

 ވަސީމް ކަމަެށވެ.هللا ންމެވީ ކައުންސިްލގެ މީޑިޔާ ޯކޑިނޭޓަަރކީ އަބްދުކަމުން ރިޔާސަތުން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: ސަރުކާރު މުއައްަސސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -2
ކައުންސިލް ހުަވއި ކުެރްއވިފަހުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްެވސް މުއައްސަާސއަާކ ބައްދަުލ 

އި ނުވާތީ މިކަން ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީްސ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކުރެވިފަ
ވަހު ރަސްމީ ގަޑީަގިއ ވިދާޅުިވެއވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އާދިއްތަ ދު

ބެލެނިވެރިންނާއި، ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސްކޫުލގެ  މިސްކިތު މުވައްޒަފުންނާިއ، ައންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭަގނޑު ްސކޫލު
މެނޭޖްމަންޓްއާއި އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޕްރީސްކޫލު ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރާގޮތަށް ޝެޑިއުްލ 
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ކުރެވުެނވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގެ މައިަގނޑު މަގްސަދަކީ ުމއައްަސސާތަކަށް ދިމާވެފަިއވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބާތޯ 
 ންސިލުން އެ ުމއަްއސަސާތަކަށް ޮކއްދެވެން ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ދެނެގަުތމެވެ.ބަލައި ކައު

 
 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: ކައުންސިލް އިދާާރގެ ސެިކުއރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -2

ކޮށް ުމއްދަތު ކައުންސިްލގެ ެސކިއުރިީޓގެ ުމއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުިޅގެން ިމކަމަށް އިޢުލާން
ހަމަވިއިރުެވސް ެއއްވެސް ބޭުފޅަކު ކުރިމަތި ލާފައެއް ުނވެެއވެ. އެހެންކަމުން ދެން ކަންތައް ކުރަްއވާނީ ކޮްނ 
ގޮތަކަށްތޯ ސުވާލު ޮކއްލުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގު ވެލެްއވީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 

 މިކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށެވެ. 
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