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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  10 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 އަންގާރަ() 4102 ޖޫން 24: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 04:01 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:01 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:ދުޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 އިވެރިވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބަބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 މްބަރކައުންސިލްގެ މެ ހދ ކުރިނބި ސޫރަޖް، މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ޢަލްފާޟިލް  3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާޢަލްފާޟިލް  2

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ރިޔާސަތުން  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް 

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ެގނައުމަށްހުޅު
. އެއީ އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާއަށް ބަދަުލ ގެންނެވިއެވެ

ނޑައެޅުން" ގެ ބަދަލުގައި "ހދ.ކުރިނބި ގައި އޮތް "ޕްރީސް 4އެޖެންޑާ ނަންބަރ  ކޫލް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަ
އިތުރު  8ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން" ހިމެނުމެވެ. އަދި އެޖެންޑާ ނަންބަރ  7ކައުންސިލްގެ 

ރިންނާއި ބައްދަލުުކރި ބައްދަލުކުރުމުގައި ހުށަހެޅުުނ ކަންތައްތަކާއިމެދު ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ "މަގު ކުނިކަހާ އަންހެންވެ
  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން" އެވެ.
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  1ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0
 މުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ބައްދަލުވު ކުއްލިވަނަ  7ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -4
 މަގުބައްތިތަށް ނުދިއްލި ުހންާނތީވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -0
ނޑައެޅުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -2 ނޑަށް ކުނިއުކާލެވޭ ގަޑިތަށް ކަ  ރަމަޟާންމަހު ކުނިގޮ
ޖޫން  ME-221 (01/2014/66ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ ލޯކަ :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -5

 ކޮމެްނޓެްއ އޮތްތޯ ބެލުން  ( ސިޓީ އާއި އެކު ވާ "ގޯތި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރަން ހުއްދަދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް"4102
މަޝްރޫއުތަކާއި  އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ 0ކުރިއަށްއޮތް  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -1

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުަވއްޒަފުންނަށާއި،  ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެމްބަރ  -7

ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކާ މިއިދާރާގައި އިދާރީ މަސައްކަތްތަށް ކުރާނެ ކޮމްޕިއުޓަރ 
ތަކުގެ ދަތިތަށް ކުރިމަތި ވަމުންދާތީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ ސިސްޓަމް

 ގޮތެއް ނިންމުން 
މަގު ކުނިކަހާ އަންހެންވެިރންނާއި ބައްދަލުކުރި ބައްަދލުކުރުމުގައި ހުށަހެޅުނު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -8

 ތެއް ނިންމުން ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮ

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  އާންމުވަނަ  9ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0

އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ޔާބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއް އާންމުވަނަ  9ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ޔައުމިއްޔާއަށް  ،ސް އެއްވެސް މެމްބަރަކަށްނަމަވެ އިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.އުނި

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

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
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SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އާްނމުވަނަ  9ެދވަނަ ދައުރުދެ  ކައުންސިލްގެހދ.ކުރިނބީ 
މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:
  ެޔާޙް ޞިނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ 
 ިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  ކުއްލިވަނަ  7ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -4

ބައްަދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަަތ  ކުއްލިވަނަ  7ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް، ޔައުމިއްޔާއަށް  ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް 

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

 5 ދަދު:ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަ
 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 ންވާ އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނު
މެމްބަރުން  4ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ކުއްލި ވަނަ  7ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ މިޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވި 
 މެމްބަރުންނަކީ:

 ެޞިޔާޙް ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 މަގުބައްތިތަށް ނުދިއްލި ުހންާނތީވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން މައްސަލަ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ -0

ރިޔާސަތުން، މަގުބައްތިތަށް ނުދިއްލި ހުންނާތީވެ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް، ފާތިމަތު އިނާޔާ އަދި ތްތަކަށް ފުރުސަތެއް ދެއްވިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގައި ފަރާ

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. 
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އެކަންތައްތަށް ރަމަޟާން 
އައުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މަގުތަކުގައި ހުރި މަސް 

ހޮޅިބުރިތަކުގެ ތަންމަތިވެސް ވަީނ ހަލާކުވެފައި ކަމާއި އެތަންތަނަްށ އާ ތަންމަތިތަކެއް ލައިގެން ނަަމވެސް މަގުބައްތިތަށް 
 ފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.ދިއްލޭނެ ގޮތެއް ހަދަންވާނެ ކަމަްށވެސް އެބޭ

 އިނާޔާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.
އަފްރާހް ދެ ބޭފުޅުންގެ ބަހަްށ ތާއީދު ކުރަމުން ދެންނެީވ މަގުބައްތިތަށް ނުދިއްލި ުހންާނތީ 

ރު މައްސަލަ ޖެހިފައިހުރިތަންތަން ބަލާފައި ރަމަޟާން މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަންނަކަމަށެވެ. ވީމާ މިހާ
މަސް އައުމުގެ ކުރިން އިންޖީނުގޭގެ މީހުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުަމށްަފހު އަވަސް ހައްލެއް ގެންނަން ެވއްޖެ ކަމަށް އެބޭފުޅާ 

 ހާމަކުރިއެވެ.
ހަަކތަކެއް ކަމަށާިއ ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ހުރިހާ ބޭުފޅުންވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ބަލައިގަނެވޭ ވާ

އަދިވެސް އިތުރަށް މިކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތެްއ ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އެކަންޏެވެ.

ހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުަރއްވާ ކަމަށާއި އިންޖީނުގޭގަިއ ޞިޔާހް ވިދާޅުވީ އަފްރާޙް ގެ ވާ
މަސައްކަތްކުރައްވާ ނަސީމް އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ަމރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާ މަގުަބއްތިތަށް ދެނެަގނެފަިއ 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް އަންގާލާނެ ކަމަށެވެ.
ބަެޖޓުްނ ޚަރަދު ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މަގުބަްއތިތަކަށް ކައުންސިލްގެ 

 ވަގުތުއޮއްވާ އެމަސައްކަތް ފަށާންވާނެ ކަމަށެވެ.
 

ނޑައެޅުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2 ނޑަށް ކުނިއުކާލެވޭ ގަޑިތަށް ކަ  ރަމަޟާންމަހު ކުނިގޮ
ނޑައެޅު ނޑަށް ުކނިއުކާލެވޭ ގަޑިތަށް ކަ ރުމަށް ހުޅުވާިލ މާމެދު މަޝްވަރާކުރަމަޟާންމަހު ކުނިގޮ

ނޑަކީ މި އެގޮތުްނ މު ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ކުނިގޮ
އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިހނަގމުންދާތަނެއް ކަމަށްވީއިރު އެތަަނށް ކުނި އުކާލެވޭނެ ގަޑިތަށް ަކނޑައަޅާނީ މި 

ނޑައެޅަން  ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނޑައަޅާއިރު މެންދުރު ކުރީގައި ކުނިއުކާލެވޭގޮތަށް ގަޑި ކަ ގަޑި ކަ
 ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅާފެންނަކަމަށްވެސް 

ގަޑިއިރު ހަމަވާގޮތަށް  2ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އަފްރާޙް އެ ދެންނެވިގޮތަށް މެންދުރު ކުރީގައި 
ނޑަށް ކުނިއުކާލެވޭ ނަކަމަށާއި ނަަމވެސް މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިްނ ކުނިއުކާލުމަްށ ހަމަޖައްސަން ފެން ގޮތަށްކުނިގޮ

ނޑައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.  އިތުރު ގަޑިއެއް ކަ
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރަކަށްވާތީ ބޮޑަށް ފަސޭހަވާީނ 

ނޑައަޅުމުން ކަމަށެވެ.  ހެނދުގެ ވަގުތުގައި ގަޑި ކަ
ނޑަށް ކުނިއުކާލުމަށް ފެންނަގަޑިތަށް ހުަށހެޅުމަށެވެ.  ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ރަމަޟާން މަހު ކުނިގޮ

އިން  1:01އަށެވެ. ފާތިމަތު އިނާޔާ ހުށަެހޅީ  00:11އިން  7:11އެއާއިކު މުޙައްމަދު އަފްރާހް ހުށަހެޅީ 
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

ނޑަށް ކުނިއުކާލެވޭގަޑިއަކީ 01:01 ކަމަށް  00:11އިން  7:11 އަށެވެ. ރިޔާސަތުން، ރަމަޟާންމަހު ކުނިގޮ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފގުން ލިބުނު ވޯުޓންނެވެ. މެމްބަުރން ވޯޓްދެއްވިގޮތަކީ: 0ނިންމެވީ 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ެޔާޙް ޞިނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ 
  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ުފާތިމަތު އިނާޔާންސިލްގެ މެމްބަރ ކައ 

 
ޖޫން  ME/2014/66-221 (01ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -5

 ކޮމެްނޓެްއ އޮތްތޯ ބެލުން  ( ސިޓީ އާއި އެކު ވާ "ގޯތި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރަން ހުއްދަދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް"4102
ޖޫން  ME/2014/66 (01-221ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން، ލޯކަލް

ން ހުއްދަދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ( ސިޓީ އާއި އެކު ވާ "ގޯތި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރ4102ަ
 އެގަވާއިދަށް ހިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް 

 މެމްބަރަކު ހިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ މަޝްރޫއުތަކާއި  0ކުރިއަށްއޮތް  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1
 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

ނަންބަރ ރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިއިދާ
226-F/2014/202 (40  ިމެސެޖާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ައތޮޅު ކައުންސިލަށް 4102މެއ )

( ސިޓީ އަދި ސިޓީއާއިއެކުވާ "ކައުންސިލްތަކުގެ 4102މެއި  40) PP/221/201/7-2214ފޮނުވާފައިވާ ނަްނބަރ 
ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެކަމާއިމެދު  ށަހެޅުމުގެ ގައިޑްލަިއން"އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ މަޝްރޫޢުތަށް ހު

 .މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އާއި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ
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  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 
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އެއް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭސްފިހާރަ މިވަގުތު ވިސްނުމަކަށް އަންނަނީ ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ 
ކުރެޭވނެ ކަންކަން ވަރަްށ  އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ޑޮކިއުމެންޓްރީއަށް ވިސްނާލާިއރު އާދައިގެ ރަށްފަށުގައި .ކަމަށެވެ އެޅުން

 މުގެ މަޝްރޫއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.މަދުވާނެ ކަމަށާއި ޞިޔާޙް އެފާގަ ކުރެއްވި ބޭސްފިހާރަ އެޅު
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުަވއްޒަފުންނަށާއި، ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެމްބަރ  -7
ކައުންސިލަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކާ މިއިދާރާގައި އިދާރީ މަސައްކަތްތަށް ކުރާނެ ކޮމްޕިއުޓަރ 

ން މަޝްވަރާކޮްށ ސިސްޓަމްތަކުގެ ދަތިތަށް ކުރިމަތި ވަމުންދާތީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތު
 ގޮތެއް ނިންމުން 

ރިޔާސަތުން، ބަހުސްއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް 
ވާހަކަފުޅު ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. ދެއްވި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކައުންސިލްގައި 

ެޖހިފައިފާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކުގެ ދަތިކަން ވަރަްށބޮޑަށް ކުރިަމތިވެފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަ
އާ  މަރާމާތު ުކރުމުގެ ބަދަލުގައިބަޖެޓު ތަންދޭނަަމ ތަކަކީ ފުދޭވަރަކަށް ދުަވސްވެފައިހުރި ސިސްޓަމްތަކަށްވާީތ ސިސްޓަމް

 ސިސްޓަމްތަކެއް ގަތުން ބުއްދިވެރިކަމަށެވެ.
ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއއެވެ. ޞިޔާޙް ބަހުސްކުރުމަށް 

 4ވިދާޅުވީ އަފްރާޙް އެދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށާއި މިހާރު ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް މި އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

 ބަޖެޓު ތަްނދޭތޯ ބަލާފައި މިކަމަށް ފަުހން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. ރިޔާސަތުން އެންގެވީ
 
ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: މަގު ކުނިކަހާ އަންހެންވެިރންނާއި ބައްދަލުކުރި ބައްަދލުކުރުމުގައި ހުށަހެޅުނު  -8

 ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
ދަލުކުރި ބައްދަލުކުރުމުގައި އަންހެންވެރިންނާއި ބައް ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މަގު ކުނިކަހާ 

ހުށަހެޅިފައިވާ "ރަށުތެރެއިން ހުަވނި ފިލަންދެން  ގޭގޭ ގޯިތތެރޭަގއި ކުނިއެންދުމުގެ ހުއްދައަށް" އެދިފައިވާތީ އެކަމާމެދު 
ށް އެހުއްދަ އްބަޔަކަމަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އެ  މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ.
ގެ ޝަކުވާ އަންނާނެކަމަށާއި ވީއިރު އެކަމަކީ ތާއީދު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ދީފިނަމަ ރައްޔިތުން

 އަފްރާޙް، ޞިޔާޙްގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރެއވިއެވެ.
އި ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މަގު ކުނިކަހާ އަންހެންވެރިންނާއި ބަްއދަލުކުރި ބައްދަލުކުރުމުގަ

ނޑަށް ކުނިއުކާލަން ގެންދިއުމުގެ ބަދަުލގައި ވަލަށް ކުނިއެކާލެވޭގޮަތށް ހަމަޖައްސަދިނުމަށް"  "ރަމަޟާން މަހު ކުނިގޮ
އެދިފައިވާތީ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ. މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ 
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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 

 

ނޑުީނ އެއީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނު ނުޑގެ ބޭނުްނ ކެ ޖެޭހ ކަމެއްކަމަށާއި އެގޮތަށް ުކނިއުކާލުމަށް ހުއްދަދީިފނަމަ ކުނިގޮ
 ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޞިޔާހް، އަފްރާހްގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރައްވަުމން ވިދާޅުވީ އެއީ ދެވޭނެ ހުއްދައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 
 

 


