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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  13 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 ބުރާސްފަތި() 4102 އޮގަސްޓް  7 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:މެ ޖަލްސާ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ދުކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 އި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގަބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 ގެ މެމްބަރކައުންސިލް ހދ ކުރިނބި ސޫރަޖް، މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ޢަލްފާޟިލް  3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ.ކުރިނބި هللا އަބްދު ޢަލްފާޟިލް 5

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

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

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ެގނައުމަށްހުޅު
  .އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ އިސްލާހެއް ނުވަތައެޖެންޑާއަށް 



c 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

6 ގެ 2 : ޞަފްޙާ   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ameeneemagu, Hdh.Kurinbi, Rep of Maldives/  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ
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 ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 

 

SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 01ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  -0
 އްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމި 11ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  -4
 ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1
ސެޓިފިކެޓް ވަން އިން ެޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯހުގައި ބައިވެރިުވމާއި ބެހޭގޮތުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 މަޝްވަރާކުރުން
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރު ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 4105 މައްސަލަ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ -5
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުންރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -6
 A/2014/324-226ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -7

( މެސެޖާއި އަންގަވާފައިވާ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަްތަތކާ ގުޅޭގޮތުން 4102އޮގަސްޓް  17)
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ަމސްވެރިންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ަހރަކާތްތަކުގައި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްދޭނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެްއ 

ނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން   ކަ

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 01ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  -0

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  10ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބި 
އިސްލާހެއް ނުވަތަ  ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ގެނައުމަށް 

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކަށްއުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާިލ 
ަނ . ރިޔާސަތުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންއުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: ވޯޓަކަށް އެއްސެވިއެވެ.

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:
 1 ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަ

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 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, 
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 1ވަަނ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރުމަށް  01ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 
ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  މްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުންމެ

 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:
  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ އާންމު 11ދެކުުނބުރީ ކުރިނބި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިލަދުންމަތީ  -4

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  00ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނިބ ކައުންސިލްގެ 
އެއާއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް . އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއެކު  ،ރިޔާސަތުންވެ. ކުދިކުދި އިސްލާހް ގެނެވުނެ
 ނުފެންނަ ވޯޓަަކށް އެއްސެވިއެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 މަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:ފެންނަކަ

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

 1 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 2ޔާ ާފސްކުރުމަށް ވަަނ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއް 00ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

މްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް މެ
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
  އްމަދު އަފްރާޙް މުޙަކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 
 ސަލަ: ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުންހުށަހަޅުއްވާ މައްރިޔާސަތުން  -1

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 1ޖުލައި  4102
މިކަމާމެދު ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުަގއި  00ކަުއްނސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ހދ.ކުރިނބީ ބޭއްވުނު

ކުިނއުކާލުމާއި ކުނި "މުގައި ވުމަޝްވަރާކުރވިފައި ވާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ. އަދި މިއަދުގެ މި ބައްދަލު
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 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 

 

އިސްލާހް ގެންނަންވާެނ  ސޫލު" އަށްކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ އު"އަދި  "އި ބެހޭ ޤަވާއިދުނައްތާލުމާ
 ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާިއ "މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 
އަދި  ވަނަ ބާަބށް ސުރުޚީ އެއް ދެވުނެވެ. 00ވަނަ ާބބުގެ )ހ( އިސްލާހުކުރެވި،  7ގެ  "ބެހޭ ޤަވާއިދު

ވަނަ ބާބަްށ  9ވަނަ ބާބުގެ )ހ( އިސްލާހުކުރެވި،  6ގެ  އުސޫލު"ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ "
 ސުރުޚީއެއް ދެވުނެވެ.

 
 އަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙް: ވަނަ ބާބުގެ )ހ( 7ގެ  ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުނިއުކާލުމާއި

މަށްފަހު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައި ކުނިއަންދަންޖެހިއްޖެ ިހނދެއްގައި ކުނިއެންދޭީނ "މި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ެފށު
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ."   ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަ

 
 ވަނަ ބާަބްށ ދެވުނު ސުރުޚީ: 00 ގެ ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުނިއުކާލުމާއި

 އިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަށް" މިއެވެ."ޤަވާ
 

އަށް ގެނެވުނު އިސްލާހް: "މި ޢުސޫލަށް ވަނަ ބާބުގެ )ހ(  6ގެ  އުސޫލުކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ  ކުނިއުކާލުމާއި
ވާނީ ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައި ކުނިއަންދަންޖެިހއްޖެ ހިނދެއްގައި ކުނިއަންދަން

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ  ." އެކަމަށް ކަ
 

 ވަނަ ބާބަށް ދެވުނު ސުރުޚީ: 9 ގެއުސޫލު ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ  ކުނިއުކާލުމާއި
 ޤަވާއިދާއި ޚިލާވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން" މިއެވެ. "

 
ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްާތލުމާއި އަދި  ކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ެބހޭ ޤަވާއިދުކުނިއުޔާސަތުން ރި

 ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަާކއެކު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ،އުސޫލު

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައި
 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

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

 1 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 



c 
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 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 

 

ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި އަދި  މާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުކުނިއުކާލުހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއެކު 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ: ފާސްކުރުމަށް  އުސޫލު

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
  ޙް މުޙައްމަދު އަފްރާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 
ސެޓިފިކެޓް ވަން އިން ެޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯހުގައި ބައިވެރިުވމާއި ބެހޭގޮތުން ޅުއްވާ މައްސަލަ: ހުށަހަރިޔާސަތުން  .2

 މަޝްވަރާކުރުން
 IGD-MIS/201/02އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަްނސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންބަރ 

މެސެޖުގައި ދަންނަވާފައިވާ ސެޓިފިކެޓް ވަން އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ( 4102އޭޕްރިލް  07)
ރާކުރެވުނެވެ. ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަޝްވަ 41އަދި  09، 01، 07
ވަނަ ބުރުގައި  01މް އެވެ. ވަސީهللا ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވާްނ ނިންމެވީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަބްދު 07

ވަނަ ބުރުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާޠިމަތި އިނާޔާއެވެ. އަދި  09ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އެވެ. 
 ވަނަ ބުރުގައި ކައުންސިލްރަ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އެވެ. 41

 
 ސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރު ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންވަނަ އަހަރުގެ މަ 4105ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ރިޔާސަތުން  .5

( 4102ޖޫން  01) CB/2014/246-226ރިޔާސަތުން، ހދ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ނަންބަރ 
 05މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް" ޖުލައި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  4102މެސެޖު ކިޔައިދިނުމަށްފަހު "މިހިނގާ 
 އޮގަސްޓްގެ ކުރިން އަތޮޅު  05އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މަސައްކަތު ތާވަލް"  ވުމުގެ ކުރިން އަދި "ކުރިއަށް އޮތް

ނޑައަޅަން އެންގެވިއެވެ. ހުރިހާ  ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދުވަހެއް ކަ
ނޑު  ލް އިދާރާގައި ގައި ކައުންސި 9:11މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ ުހކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަ

 އެމަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
 
 ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުންރިޔާސަތުން  .6

މަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުރިޔާސަތުން، 
އެދުވަހުގެ ރޭ ސެމިނާއެއް ބޭއްވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށާއި އެ  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް

ނޑައަޅާނީ ކަމަށް ިވދާޅުވިއެވެ.  ސެމިނާގައި ޒުވާނުންނާއި ވާހަކަދައްކައި ޒުވާނުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަށް ކަ
 

         ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންަބރރިޔާސަތުން  .7
A/2014/324-226 (17  ްމެސެޖ4102ުއޮގަސްޓ )ައި އަންގަވާފައިވާ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންާދ ގ
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6 ގެ 6 : ޞަފްޙާ   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 

 

ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިންާނ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގަިއ ކޯޑިނޭޓް 
ނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާ  ކުރުންކޮށްދޭނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ

 A/2014/324 (17-226ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންަބރ ރިޔާސަތުން، 
އި އަންގަވާފައިވާ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ގަ( މެސެޖ4102ުއޮގަސްޓް 

ކުގައި ކޯޑިނޭޓް ކޮށްޭދނެ ފޯކަލް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ަމސްވެރިންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަ
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު  ޕޮއިންޓެއް ކަ

 ކުރިމަތިލެއްވީ އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އެވެ.

 

________________ 
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