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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  17 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

  4102 އޮކްޓޯބަރ 25 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 00:01 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލެވުނު:ދުކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިބައް

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

   

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:
ރިޔާސަތުން  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވާލިއެވެ. ންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެ 
އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް
 ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.
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 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އައްޔަންކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0
 އާންމު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -4
 ވަރާކުރުން ޝޭޕް އެއިރޯބިކް ސްޓޫޑިއޯއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -3
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗުއްޓީ ނެންގެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އައްޔަންކުރުން : ރިޔާސަތުން ހުށަލަޅުއްވާ މައްސަލަ -0

 ތޮޅު ކައުންސިލުން އައިސްފައިވާ މެސެޖު ން އޮފިސަރަކު އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހދ.އައިންފޮމޭޝަ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު އައްޔަންކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.  އަދިރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. 

ރަކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަ
ޅާގޮތަށް މި މައްސަލަ ކަނޑައަ އޮފިސަރަކު ނޮވެމްބަރ ގެ ކުރިން  31އައްޔަންކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި އުސޫލު ބެލުމަށްފަހު 

 ފަސްކޮށްލެއްވުމަށެވެ.
 

 އާންމު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ލަ: ސަރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައް .4
މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ  ށްފައިއެޖެންޑާކޮމިކަން ރިޔާސަތުން އެންގެވީ 

އެކަމަށް  މެމްބަރަކުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން އަވަސްކުރުއާންމު 
އަދި މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ  .މްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެހުރިހާ މެމިކަމަށް  އައްޔަނު ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ.

އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހަމަޖެއްސިއެވެ. މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް މިކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި 
 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

 
 
 އޯއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ޝޭޕް އެއިރޯބިކް ސްޓޫޑި: މައްސަލަ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ .3

ޝޭޕް އެއިރޯބިކް ސްޓޫޑިއޯއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަރުން އިއްވެވިއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި 
ދަންނަވާފައިވާ ސިއްޙަތު ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމާއިމެދު ހިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ އެއްސެވިއެވެ. އެއާއިއެކު ކައުންސިލްގެ 

 ހިންގުމަށް ރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުވެލެއްވީ އެ ޕްރޮގްރާމްމެމްބަ
މަހަކަށް  .މަހައް ދޫކުރުމަށެވެ 0ކުލި ނަގާގޮތަށް  ،ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ވާ ފަރާތަށްއެދިފައި

އެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް މަޒުކަޒު ހިޔާލު ދެއްވާފައެވެ.  ކަމުގައި މެމްބަރުން ވަނީ -/1500ދޫކުރެވޭނެ އަގަކީ 
ދޫކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ޕްރީސްކޫލް ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި ނިންމަންވާނެ ކަމަށާއި 
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އިވާީތ ސެންޓަރުގެ ޓްރެއިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ޕްރޮގްރާމް މިމަހު ނިމޭކޮޅު ހިންގުމަްށ ހަމަޖެހިފަ-ކޮމިއުނިޓީ އީ
އެބޭފުޅުންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާ ގަޑިތަކާއި ޝޭޕް އެއިރޯބިކްގެ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާ ގަޑިތަށް 

 މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަެއވެ.ފުށުނާރާނެގޮަތށް ދެފަރާތާއި ވާހަަކ ދައްކައިގެން ނިންމަވާނީ ކަމަށް 
ޕްރޮގްރާމް ވުނުގޮތަށް ޝޭޕް އެއިރޯބިކް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެ

 ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންާދގޮތަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗުއްޓީ ނެންގެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުންރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  .2
އިވާ ސަރކިއުލަރ އާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލިިބފަ

ހަޅާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ހުށަ
 އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށެވެ.ހުޅުވާލިއެވެ. ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްޔިފާގުވެލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް 

އެންގެވީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ޗުއްޓީ ނަގާނެކަމަށާއި އަދި މާދަމާއިން ފެށިގެން ޗުއްޓީ ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން 
 .ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާއި ހަވާލުާވނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކަމަށެވެ
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  ޞަފްޙާ: 4 ގެ 4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ameeneemagu, Hdh.Kurinbi, Rep of Maldives/  ތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެތިލަދުންމަ

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