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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ކުއްލި  7 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 4102ޖޫން  15: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު ނޑާލެވިފަެއއްނުވެއެވެ. :ޖަލްސާ މެދުކަ  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 މެމްަބރުން: ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި

 މަޤާމް ނަން #

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

 ނައިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  ހދ.ކުރިނބި، ބަގީޗާގެ/ ޝިޔާޙް ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބިޢަލް 2

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

އެެޖންޑާ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު  ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ 6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އެފުރުސަތު ހުޅުއެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންާވ ފާރާތްތަކަށް 

އިތުރެއް ނުވަތަ އުނި އެޖެންޑާއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން
އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެިވ  އިސްލާހެއް ގެނެސްފައެއް ނުެވއެވެ.

 އުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.ކަ
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -0
 ކަދުރު ބެހުމާއި ބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -4

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން ރިޔާސަތުން -0

ރިޔާސަތުން، ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ހިޔާލު ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ 
ވާހަކަފުޅު  ހިޔާލު ފާޅުކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސްފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

 ދައްކަވާފައިވެއެވެ.
މުޙައްމަދު ޝިޔާހް ވިދާޅުވީ މީގެކުރިން ޕްރީސްކޫލް ހިންގާފައިވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްކަމާއި މިހާރު 

ބޭފުޅުން ތިބޭނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ޕްރީސްކޫލް ހިންގެންވާނެ  5ކައުންސިލުން ހިންގާނަމަ 
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޕްރީސްކޫލް ޕްރީސްކޫލެއްގެ ސިފަޖެއްސުމަށްޓަކާ ކަމަށްވެސް ޝިޔާހް

 )ސީލިނގް ކުރުމާއި، ފާޚާނާއެއް އެޅުންފަދަ ކަންކަން( ކޮއްދޭންވާނެމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ހިޔާލު ފާޅުކުރިއެވެ.
ންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ޕްރީސްކޫލަށް ވީ މުޙައްމަދު ޝިޔާހް ފާހަގަކުރެއްވި ކަ ޔާ ވިދާޅު ފާތިމަތު އިނާ

ކުރިއެރުން ތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްގެން ނަމަވެސް 
ވީ އެންމެ އާ ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި  ޕްރީސްކޫލުގައި ނުވެ ހުރި ކަންތައްތަށް ކޮށްދޭނެޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

 އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަންވާނެ ކަމަށްވެސް އިނާޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ވަސީމް ވިދާޅުވީ ޕްރީސްކޫލުގެ ލިޔެކިޔުންތަށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓެންވާނެ ކަމަށާއި، هللا އަބްދު
ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ކޮންމެވެސް އެއް މެމްބަރަކު ހަމަޖެއްސުމަށް  ޕްރީސްކޫލާއި ހަވާވާއިރު

 ފެންނަކަމަށެވެ.
ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. 

 މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވިގޮތަކީ:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާ

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

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 :ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު
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މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން  1ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި 
 1 ވޯޓްދެއްވިޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ހާމަކުރިއެވެ. 

 މެމްބަރުންނަކީ:
 ްނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ސިލްގެ ކައުނ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 
 ކަދުރު ބެހުމާއި ބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާކުރުންރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ:  -4

( 4102ން ޖޫ 10) A/2014/233-226ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ 
ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ ކަދުރުން  0215މެސެޖު )

ޕެކެޓް ކަދުރު، މިރަށު މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށް ބެހުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން  25ކުރިނބީއަށް ލިބިފައިވާ 
ން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެކަމާމެދު މަޝްވާރާ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖު( ރިޔާސަތު 

ވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގު ވެލައްވާފައިވަނީ ކަދުރު ބޭނުންވާ ގޭގެއިން މަޝް
 ނަންނޯޓްކުރުމަށްޓަކާ އިޢުލާނެއް ބެހެއްޓުމަށެވެ.
ގެ ނިޔަލަށް ނަންނޯޓްކުރަން  4102ޖޫން  01އިން  4102ޖޫން  06ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ 

 ފުރުސަތުދިނުމަށެވެ. އަދި މާދަމާ އިޢުލާން ބަހައްޓަން ނިންމެވިއެވެ.
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 4102ޖޫން  05

 

 
 


