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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  8 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 ބުރާސްފަތި() 4102 ޖޫން 05: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:13 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 ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ދ.ކުރިނބި ހ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާޢަލްފާޟިލް  2

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން ވަނަ އާންމު  8ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު 

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

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިލްގެ
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 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0
 ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -4
 އާސާރީ ތަންތަން ފާހަގަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  :ހަޅުއްވާ މައްސަލަ ރިޔާސަތުން ހުށަ -1
 މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަރާމާތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -2
ކުރާނެ ކަންތަްއަތކާއި ބެހޭގޮތުން  ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުުވމުގެ ގޮތުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -3

 މަޝްވަރާކުރުން

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0

ޔާ އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއް  ކުއްލިވަނަ  6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ޔައުމިއްޔާއަށް ސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާއުނި

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން
 މެމްބަރުން ވޯްޓ ދެއްވި ގޮތަކީ: ލެވުނެވެ. ވޯޓެއް

 3 :ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

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

 4 އަދަދު: ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ
މެމްބަރުން  4ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  ކުއްލިވަނަ  6ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ މިޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި 
 މެމްބަރުންނަކީ:

  ެބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ނައިކައުންސިލްގ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 
 ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  -4
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ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމާމެދު ޮގތެއް ިނންމުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަްށ ރިޔާސަތުން، 
ތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަ

އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން ޝިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކުރިމަގު 
ޕްރީސްކޫލް މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ކުރިމަގު ޖަމްއިއްޔާއާއި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު އަދި ޕްރީސްކޫލްގެ 

ނިވެރިންނާިއ ވާހަކަ ދެއްކުަމށްފަހު އެމީހުްނނަށް ޕްރީސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންަގން ފެްނަނކަމަށް ވަނީނަަމ ބެލެ
ހިންގުމާއި ހަވާލުވާއިރު އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެންނަަމށެވެ. އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން ޕްރީސްކޫލް 

ބުއްދިވެރި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެީވ  ޕްރީސްކޫލަށް ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކެއް ރާވާފައި ބޭއްވުން
 ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޕްރީސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލުކުރުމަްށަފހު ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުުރމަށެވެ.

 
 އާސާރީ ތަންތަން ފާހަގަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -1

ން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުރިޔާސަތުން، 
އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނުގެ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ތާރީޚަށް  ރަށްތަކުގައި ހުރި އެރަށެއްގެ ބަަޔކު އެތަނެއްގެ އަގުވަޒަންކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ އާދަކާދަ އަދި
މެއި  AH/265/2014/1 (03-222ަނންބަރ މުހިންމު ތަްނތަން ހޯދުަމށް އެ ޑިޕާރޓްމެންޓުން ފޮނުވާފައިވާ 

މިރަށުގައި އާސާރީ ތަނެއް ހުރިތޯ ެބލުމަށްފަުހ އާދިއްތަދުވަުހ ( ސިޓީ މެމްބަރުްނނާ ހިްއސާ ކުރިއެވެ. އަދި 4102
 ވެ.ސިޓީގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ

 
 މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަރާމާތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުން -2

ރިޔާސަތުން، މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަން ޖެހިފައިހުރި މަރާމާތުތަކާއި ބެހޭގޮތުން 
މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން 

އްތިފާގުވެލެއްވީ ކުރިއަށްއޮތް ަބންދުދުވަސް ތަކުގައި މިސްކިތްތަކަށް ދުރުވެ އެތަންތަން ބެލުމަެށވެ. އެހެންކަމުްނ އި
ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މި ހަްފާތގެ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުަވުހ ދެ މިސްކިތަށް ދުރުވެ ދެ ިމސްކިތުގައި ކުރަން 

 ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަށް ދެނެަގތުމަށެވެ.
 

 ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން  .3
ރިޔާސަތުން، ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ތެްއ ބޭއްވުމަށާއި، މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ހުރިހާމެމްބަރުްނ އިއްިތފާގުވެލެއްވީ ޤުރުއާން މުބާރާ
ދީނީ ނަސޭހަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިން ލައްވައި 
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 Ameeneemagu, Hdh.Kurinbi, Rep of Maldives/  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ

 kurinbicouncil@live.comމެއިލް އެޑްރެސް: -/ އީ  6520036(960)+/ ފެކްސް ނަންބަރ:  6520036(960)+ރ: ފޯން ނަންބަ

 ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 

 

SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 00ހަތިމެއް ކުރުމަށާއި، އަދި މަދަަހ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށެވެ. ޤުރުާއން މުބާރާތް ބާއްވަން ިނންމެވީ ޖުލައި މަހުގެ 
ވަނަ  01ައދި  08ވެ. އަދި މަދަހަ މުބާރާތް ބާއްވުމަށް ނިންމެވީ ޖުލައި މަހުގެ ވަނަ ދުވަހުގައެ 04އަދި 

 ދުވަހުގައެވެ.
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