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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 އާދިއްތަ ވީ  2015 ޑިސެމްބަރ 27ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބި ގައި ހދ. 12:00ދުވަހުގެ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ޕްރީސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .1
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .3
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1
 

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކުއްލި ވަނަ  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  :ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.ކައުންސިލްގެ 

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 

ِحيِم، " ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "الحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهبِْسِم اللَـّ
 . ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 5ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ކުއްލިވަނަ  24ވަނަދައުރުގެ 

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު  .1ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  .4ޢަދަދު 
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 

އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އެވެ.މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވިރިޔާސަތުން :އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
ޑައެއް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަ

 ޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވ ޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވ   ނުގެންނެވިއެވެ.
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   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .3

  3 ވ ޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  0 ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  3 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 މެންބަރުން ވ ޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަ ކަމަށް 

 

ކުރިއަށްގެންދިއުމާމެދު އާއްމު ބައްދަލވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި އެބައްދަލުވުމުން ދެންނެވީ ޕްރީސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ރިޔާސަތުން 
އާންޓީން  ނަގަން  2ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުކުރުމުން  ނިންމިފައިވާފަދައިން ބެލެނިވެރިންނާއިވެސް ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.

ނެގިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ބެލެނިވެރިން ދަންނަވާފައިވާކަމަށާއި، ޕްރީސްކޫލަށް  -/300ފެންނަކަމަށާއި، ކުދިންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި 
ލައްކަ  2އްދަތު ހަމަވެފައިވާވާކަމަށާއި، ޕްރީސްކޫލެއް އަޅަން ކުރީގައި ލިބިފައި ހުރި ކުދިން ވެއްދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވި ފ މު ބަލައިގަތުން މު

ކަމަށެވެ. ރުފިޔާ އިން ޕްރީސްކޫލުގެ ބޭނުމަށް ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ޒިޔާދު ދަންނަވާފައިވާކަމަށާއި، ފޮތް ލިސްޓް ދޫކުރަން މިހާރު ކުރިއަށްދާ
ރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާހް ވިދާޅުވީ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފު

 ފެންނަކަމަށެވެ. ލައްކަ ރުފިޔާއިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފާޚާނާއެއް އަޅަން 2ނާސަރީގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަކަމަށާއި، ލިބިފައިހުރި 
ދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު ޞިޔާހްގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، ޕްރީސްކޫލަށް ޓީޗަރެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަ

ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ދެކުލާސް  .އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ
 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ފާޚާނާ އަޅައި ބާކީވެއްޖެނަމަ ޕްލޭގްރައުންޑް މަރާމާތު ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. 2އި، ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާ

ރުފިޔާ ފީގެ ގޮތުގައި  250 ދީފައި ކުދިންގެ އަތުން ރުފިޔާ -/2200އާންޓީންގެ މުސާރަ އާންޓީން ނަގައި ކޮންމ  2ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
ގޮތުން އިތުރު މެންބަރަކު ހިޔާލުތަފާތުވެފައި  ނުވާތީ އެގޮތަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ވ ޓަކަށް އެއްސެވުމުން ނެގިދާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ބެހޭ 

 މެންބަރުން ވ ޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1  3 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވ ޓުގައި 

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .3

  3 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
އާންޓީން ނެނުމަށާއި، ކޮންމެ  2ޕްރީސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މެންބަރުން ވ ޓް ދެއްވާފައިވާތީ  3ފެންނަ ކަމަށް 

 ނިންމެވިއެވެ.ރުފިޔާ ކަމަށް  -/250 ނަގާނީ ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ކުދިންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި -/2200އާންޓީއެއްގެ މަހު މުސާރަ އަކީ 
 

ކުއްލި ވަނަ  24އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އިތުރު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ : ޖަލްސާ ނިންމުން
 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ ނިންމާލާނަން.  ންބުމިހިސާ ބައްދަލުވުން

 
 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 12:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2015 ޑިސެމްބަރ 27ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ނަ ވަ 24ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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