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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kurin’bi, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ.ކުރިނބި

 

 

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  02ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ބުރާސްފަތި ވީ  0292 ފެބްރުއަރީ 91ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  02ވަނަ ދައުރުގެ  0ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބި ގައި ހދ. 91:12ދުވަހުގެ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 17ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -9
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 91ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -0
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ އާންމު  91ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -1
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 99ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -4
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 90ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -2
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ ކުއްލި  91ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -6
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 94ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -7
 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -1
 ބުރުސްތާނު ސާފްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ގަ -1

ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލެއް އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރަން ފެށުމާއިގުޅިގެން އެކަމާއިމެދު  -92
 މަޝްވަރާކުރުން 

 ކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތަރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -99
ސެންޓަރުން ލިބޭނެ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން -ސެންޓަރު ހުޅުވާފައިހުންނަ ގަޑިތަކާއި އީ-އީރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -90

 މަޝްވަރާކުރުން 
 ތަކަށް އެންގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ފިހާރަތަކުން ކުދިންނަށް ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކުމަށް ފިހާރަރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -91
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .9
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0
 ވަސީމްهللا ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .1
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 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .9
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާތިމަތު އިނާޔާ .0

 
 އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:ކުރިނބީ ކައުންސިލް 

 ނަޝީދު هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަބްދު  .9
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  02ވަނަ ދައުރުގެ  0ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 މުޖުތަބާއެވެ.އަޙްމަދު 
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
c  ުޖަލްސާ ކުރިއަށް ، 2ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ، 0އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދ

)އެއައްފަހު ރިޔާސަތުން . ގެންދެވުމަށް ކޯރަމް ހަމަވެފައިވާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވާނަން. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން 
 މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

ރަކު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންބަ 
 ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙެއް 

ބަރުން އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙެއް ނެތުމާއެކު މިހާރު އޮތްގޮތަށް އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތުމުން، މެން
 ވޯޓްދެއްވިގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި 
 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .9
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .0

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 0ފެންނަކަމަށް 
 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔަ ފާސްކުރުމަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުއެއް ނަގާނަން. އެހެންވީމަ އެއްގަޑިއިރަށް ޖަލްސާ  ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް  17އުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކަމި ގެންދަނީ. އެހެންވީމަ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  17ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. އިސްލާހެއް ނެތްނަމަ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 0 ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް
 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .9
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .0

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  97ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  18ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  18އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. އިސްލާހެއް ނެތްނަމަ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް 

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .9
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .0

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  18ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  19ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ  19ސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. އިސްލާހެއް ނެތްނަމަ ހދ.ކުރިނބީ ކައުން

 ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަ
 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .9
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .0

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  91ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  99ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ  99މަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. އިސްލާހެއް ނެތްނަމަ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިސްލާހެއް ވާނަ

 ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރު 

 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .4

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލިވަނަ  99ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  90ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 )އެއާއީއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙް ގެނެވުނު( އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއެކު ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  90ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރި 

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .6

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލިވަނަ  90ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  91ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. )އެއާއީއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙް ގެނެވުނު(

ސްކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއެކު ފާ 91ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .7
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލިވަނަ  91ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  94ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ސްލާޙް ގެނެވުނު(އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. )އެއާއީއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އި

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއެކު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  94ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 މެންބަރުންނަކީ: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .92

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  94ވަނަ ދައުރުގެ  0މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 ވާހަކަފުޅު:ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި 



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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+(960) 6520036 
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ނޑައެޅިފަ އޮންނަނީ  001އާދެ. ބަޖެޓް ކޯޑު ނަންބަރު  ގަ ޖަމާއަތުގެފައިދާއަށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތައް އެހީގެ ގޮތުގަދޭ ފައިސާގަ މިއަހަރަށް ކަ
ރުފިޔާ. އެފައިސާ ދެމުން  އެއްލައްކަ ހަހާސް އަށްޑިހަ ރުފިޔާ. ދެން މިރުފިޔާއަކީ މީގެ ކުރީގަ ހަމައެކަނި މަގުކުނިކެހުމަށްޓަކާ ދެމުންގެންދެވި

އަދަދަށްވުރެ. ގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި މަގުކުނިކެހުމަށްޓަކާ. އެހެންނަމަވެސް މި އަދަދު މިވަނީ ކޯޑުގަ ތަންކޮޅެއް އިތުރުވެފަ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ 
ރުފިޔާ ދެން  99222ޖެހޭ. ކުރީގަޖެހެނީ ރުފިޔާ އެބަޖެހޭ މިހާރު މީ ކޯޑަށް. މަހެއްގެ މައްޗަށް އެބަ 15500އެހެންވީމަ މަހެއްގެ މައްޗަށް 

ރުފިޔާ އެއީ ހާޒިރީ ރިޕޯޓާ  99222މީގެކުރިން މިއަދާ ހިސާބައްވެސް މިމަހާ ހިސާބައްވެސް މުސާރަ އަންހެންވެރިންނަށް ދެމުން މިއައީ 
ކޯޑު އެއްކޮށް ހުސްވެގެން ދިޔައީ. ދެން  އެއްގޮތަށް ބަހާލާގޮތަށް. އެންމެންގެ މައްޗަށް އެއްވަރަށް ބަހާލާގޮތަށް. ދެންހަމަ އަހަރު ނިމޭއިރު އެ

ރުފިޔާ މި ކޯޑުގެ މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިކޯޑަކީ  92222ރުފިޔާ އިތުރަށް. އެހެންވީމަ ޖުމްލަ  4222އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު އެބެން 
ށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެހީގެ ގޮތުގަ ދޭ ފައިސާ މީގަމިއޮތީ ސީދާ މަގުކުނިކެހުމަށްދޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައެއްނޫން މިދެވެނީކީ. ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަ 

ނޑަކަށް ނޑުމެން ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އެބަހުރި މިސާލަކަށް ގާތްގަ  މިހާރު މިހުރީ. ދެން މީގަ އަޅުގަ
ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީވެސް އެއި ހަމަ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މިދިޔަ ދައުރުންސުރެ އެއްވެސްގޮތަކަށް ގަބުރުސްތާނު ނުނޮޅި މިދިޔައީ. ދެން އެ

ނޑައެޅިފަ މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކު ރީގަ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގަ ހިމެނޭނީ، އެ މި ކޯޑުން އެ މުސާރަ ނޫނީ އެކަންކުރުމަށްޓަކައި ކަ
ނޑަކަށް އައި އްސަ އޮތްހެނެތް ގައިމުވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓެއްގައެއްނެތް ގަބުރުސްތާނު މިކަންކުރެވޭވަރަށް ބަޖެޓެއްވެސް ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަ

ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް ޖެހެނީ އޭތި އެއްކޮށް މީ މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިންނަށް ދެމުން  99222ސާފުކުރެވޭވަރަކަށް މި ކޯޑުގައެއް އެއީ 
ގަންނަވަނީ ކިހިނެތްތޯ މީގަ ދެން އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެވެން އެބޯތޭ މިހާރު ދެން ދިޔައީ. ދެން މީގަ މިހާރު ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައި

ގަ އޮތް ގަބުރުސްތާނު  1ކިހާވަރަކަށްތޯ ބޮޑުކޮށްދޭނީ؟ ދެން އޭގަ ވިސްނާލުން ރަނގަޅުކަންނޭގެ މީގެން ދެކަން ކުރާގޮތަށް އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
އެޔައްވެސް ވިސްނާލާފަ ތިބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން އެދެން. އެހެންވީމަ މިހާ ހިސާބުން ފުރުސަތު ސާފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 ހުޅުވާލާނަން ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު އަރުވަން.
 ވަސީމް(هللا ޞިޔާޙް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު )ފުރުތަމަ ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ: ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު

 2ތުގައި އެހެންވީމަ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ފުރަތަމަ އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގެ ގޮ
 މިނެޓުގެ ވަދުތުކޮޅެއް ދެވޭނެ.

 
 ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު 

c  ުގައި މިއޮތް މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިންނަށް އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމަ މިހާރު އާންމު  7އެޖެންޑާ ނަންބަރ
ގަ މިއޮންނަނީ. ދެން ރުފިޔާގެ ގޮތު 222ރުފިޔާއަކީ ކުނިއުކާލާތީ ދެވޭ  222ރުފިޔާ. އެއީ  99222އުސޫލެއްގެމަތިން ދެމުން މިގެންދަނީ 

ތަށް އެހެންނަމަވެސް ހަގީގަތުގަ އެބޭފުޅުން އެކުރާ މަސައްކަތާ ނުބައްދަލް އުޖޫރަ މިދެވެނީ މިހާރުވެސް. އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް އެޝަކުވާ
ނޯވޭ އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު މި  އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކުރަމުން އާދޭ މިކައުންސިލަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭރުގަ އެއަދައްވުރެ އިތުރަށް ދެވޭކަށް

އަށްވުރެ ބޮޑަށް އެބޭފުޅުންނަށް ދެވެން. އެހެންނަމަވެސް އެކޯޑަކީ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް  99222ބަޖެޓް އައި އިރުގަ އެބެން 
ޅާ ސާފުކުރުމެއް ނޫން. ހަމަ ރައީސް ވިދާޅުވިހެން ދެވޭ ފައިސާ އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނި ޖަމާއަތުގަ ފައިދާއަށް ކުރާކަމަކީ މަގުކުނިކަހާ ނޮ

ކަހަލަ ގަބުރުސްތާނު އަދިވެސް ހަމަ އެތްގޮތް ކަންތައްތައް ހުންނާނެ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްކުރާނެ ކަންތައްތައް މިސާލަކަށް ބަނދަރުގައި ބުރު 
ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެ ކޯ ޑުގަ އެހުރި ރުފިޔާ ހަމައެކަނި މަގުކުނިކަހާ މީހުންނަށް އެއްކޮށް އެއްޗިހި ހެދުން ހަމަ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް.. ސީދާ އަޅުގަ

ނޑުމެނަންފެނޭ ކޮންމެސްވަރެއް އޭގެން އެބޭފުޅުންނަށް  ރުފިޔާ ނަމަވެސް ދޭން  0222ގެ ބަދަލުގައި  99222ދޭކަށެއް. އޭގެބަދަލުގަ އަޅުގަ
ނދަރުހަމަ ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް  އެތަނުގަ ހަމަ ބުރުފަދަތަކެތި ހަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ފެނޭ. ދެން ބާކީ ހުންނަ އެއްޗަކުން ގަބުރުސްތާނުނޮޅާ ބަ

ނޑަށް ފެންނަނީ އެއްކޮށް ނުދީ ކޮންމެސް އަދަދެއް އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ބޮޑުކޮށްލަދޭން. މިސާލަކަށް  ރުފިޔާ  0222އެރުފިޔާއިން ހެދޭނެ. އަޅުގަ
ނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑުކުރަން އަޅުގަ

 
 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ންބަރު އަބްދު ކައުންސިލްގެ މެ 

c  .ްނޑަށްވެސް ފެންނަނީ ބަޖެޓުން ހުރިހާ އަންހެންވެރިންގެ އެލަވަންސަށް ކޮންމެސްވަރެއް އިތުރުކޮށްދޭނ އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އަޅުގަ
ނޑަށްވެސް ބާކީހުރި  99222އެއީ މިހާރުއެ ދޭވަރު އެއީ އެމީހުންނަށް ވަރަށްކުޑައެއްޗެއް އަނެއްހެންބަލާއިރު މިހާރު  ގެ  4222އިނީމަ. އަޅުގަ

ނޑަށްފެނޭ.  9222ތެރޭން   ނަމަވެސް ދޭން އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނދަރު ޝުކުރިއްޔާ. ދެބޭފުޅުންވެސް ކޮންމެސްވަރެއް ދޭން ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަ މިއޮތީ. ދެން މީގަ ހަމަ ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ކަންނޭގެ ބަ

ބަނދަރު ކަހަންޖެހޭ  99222ރަހައްދަކީވެސް އެބޭފުޅުން ކަހަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އިންނާނީ ދެން މީގެ ކުރިންވެސް އަސްލު އެބަޔާލައިގެން ސަ
ހުން، ކެތަނެއްގެ ގޮތުގަ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެއްކޮށް އެކަންތައް ހުއްޓުނީ. ވާހަކައަކީ ބަނދަރު ސާފުކުރުން، 

ގެ ނުއެއް ކެހޭނެތާ އެތާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރަކު. އެތަން ސާފްކުރަމުން އައީ ބަނދަރު ފެށުމާހިސާބައްވެސް އެހެން ނަމަވެސް ބަނދަރު 
 އޭރު ދެމުން އެއައީ ހަމަ ބަނދަރު ސާފުކުރުމާ އެތަންވެސް  99222މަސައްކަތް ފެށުމާއެއްކޮށް ސާފްކުރުން ހުއްޓާލީ އެހެން ނަމަވެސް 

 ހިމަނައިގެން. ހަމަ އިތުރުވާ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އަސްލު މިހާރު އަންނާނެ އެތަން ދޮއްތޮ. ބަނދަރު އަންނާނީ މިހާރު ކަހާބައިގެ އިތުރުން 
ނޑަސްވެސް  ރުފިޔާ ނަމަވެސް ކޮންމެސްއެއްޗެއް ދޭންފެނޭ. ބާކީ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމާ ޖަމާއަތުގެ  0222އިތުރުވާބައެއްގެ ގޮތުގަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފައިދާއަށްކުރާ އެހެން ކަންތައްތަކަށް އިތުރު ގޮތަކަށް އެރުފިޔާ ބަހާލުން ކަންނޭގެ ރަނގަޅީ. އެހެންވީމަ މީގަ ކޮންގޮތަކައްތޯ އަޅުގަ
 0222 އެހެންވީމަ ފުރަތަމަ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާލަން ބޭނުން. 9222ތޯ ނޫނީ ދެން އިތުރަށް މި ހުށަހެޅުނު  0222ނިންމާނީ؟ 

ރުފިޔާ  9222ރުފިޔާ ދޭން ފެންނަނަމަ ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. )ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވީ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް( އެންމެ ވޯޓެއް މި އައީ ދެން 
އެއްވަރުވެފަ ވަސީމް(. އެހެންވީމަ ދެކޮޅައްވެސް ވޯޓް هللا ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. )ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވީ އަބްދު

ނޑަށް ފެންނަނީ  ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން. މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އެ  0222މިއޮތީ  އެހެންވީމަ މީގަ ރިޔާސަތުން ގޮތަކަށް ނިންމަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަ
އަންނަމަހުން ރުފިޔާ މި 91222ގެ އިތުރުންދޭން ޖުމްލަ  99222ރުފިޔާ  0222ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަގުކަހާ އަންހެންވެރިންނަށް 

 ފެށިގެން ދޭހޮތަށް މިނިންމީ.
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ދައުރުން އާދެ ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމަކީ ހަގީގަތުގަ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ މި އޮންނަނީ އެހެންނަމަވެސް މިކަމަށް މިދިޔަ 

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުން ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލުކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކުރަމުން ދި  6ޔައީ އޭރު ފެށިގެންވެސް ނުކުރެވި މިއައީ ދެން މީގެ ކުރިން އަޅުގަ
ފަހަރު ނޮޅާގޮތަށް ގަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ. ބައެއް ރައްރަށުގެ މިކަން ކުރާގޮތް  0މަހު ވާހަކައަކީ އަހަރަކު  9މަހުން 

ނޑު ބަލާލިން. އެގޮތުން ނޭކުރެންދޫގަ މިމަސައްކަތް ކުރާގޮތަކީ އެބޭފުޅުން ހުންނަނީ  ގެ ދަށުން މުސާރަދޭގޮތަށް ބޭފުޅުން ނަގާފަ ވޭޖް  6އަޅުގަ
ބޭފުޅުން ނަގާފަ މިހުންނަނީ. މިބޭފުޅުން މަސައްކަތް  6ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމާ ހަމައެޔާއެއްކޮށް ކުޅުވަރު ކުޅޭ ބިން ސާފުކުރުމަށް މި 

ން. އެބޭފުޅުންގެ މުސާރައަކީ މިކުރަނީ ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު ނޫނީ ތިންމަހުން އެއްމަހޭ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ސީދާ ހަނދާނެއްނެތް ދެ
ރުފިޔާގެ ގޮތުގަ އިންނަނީ އެއީ ސާފުކުރާ މަހެއްގަ ދެން އެއީ ބަލާލަން ޖެހޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ އެޖެހެނީ އެބޭފުޅުންނަށް އަހަރެއްގެ  9922

ނޑުމެ 6622މައްޗަށް. އެބޭފުޅުން އިންނަނީ ދެމަހުން އެއްމަހު ސާފުކުރާގޮތަށް އެއީ  ންނަށް އަތުރަށް މި ކޯޑުގަ އެބެއް ޖުމްލަ. ދެން އޭގަ އަޅުގަ
ރުފިޔާ އަހަރަކު. އެހެންވީމާ ގަބުރުސްތާނު  00422ރުފިޔާ. ޖުމްލަ އިންނާނެ  0222ރުފިޔާ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗައް  0222ބާކީ  

ނޑު މިދަންނަވާލީ ނޭކުރެންދޫގަ ކުރި ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެންމެ އަޅުގަ އަށްގެންދާ އުސޫލު. ދެން ސާފުކުރުމަށް ކިހިނެތްތޯ އަޅުގަ
ނޑުމެން ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރިއައްގެންދާނީ އައުޓްސޯސް ކޮއްގެންތޯ ނޫނީ އެގޮތަށް މެންބަރުން ނަގައި ގެންތޯ؟ އޭގައަޅުގަ

ށްވެސް ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި ކިތައް މަހުން ކިތައް މަހުންތޯ؟ ދޭނެ މުސާރައަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެހެންވީމަ މިހާހިސާބުން ކޮންމެ މެންބަރަކަ
 ފުރުސަތުދޭނަން. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ތަރުތީބުން ފުރުސަތު އަރުވާނީ. އެހެންވީމަ ނޯޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
 މް(ވަސީهللا )ފުރުސަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ: ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު

 މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް ލިބޭނެ. 2އާދެ ސިޔާހް ވާހަކަދައްކަވާ 
 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
c  ްގަބުރުސްތާނު އެތަނައް ބަލާލިޔަސް އިނގޭނެ އެތަނަކީ ސާފްނުކޮށް ބޭއްވޭނެ ތަނެއް ނޫން. މިއަދު މީހަކު މަރުވިޔަސް އެތަނައ

ން މީގަ ވަދެވޭނެގޮތެއް ނެތް  އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭންވެސް އެބަޖެހޭ ގަބުރުސްތާނު މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ސާފުކުރަން. ދެ 
 ރުފިޔާ ބަޖެޓުގަ ބާކީ މީނީ ދެން މީގަ ބަލަންވީ ކަންނޭގެ ސާފުކުރަން ދެގޮތެއް މިއޮތީ. އެއީ ބަޔަކަށް ތިދެންނެވިގޮތަށް ނޫނީ އިއުލާން  04222

ށް ކަ ކޮއްލައިގެން އައުޓްސޯސް ކުރުންވެސް އެބެއް. މިސާލަކައް އޭގަ ބަޔަކު ނަގަންޏާ ފުރުތަމަ އިއުލާނެއް ކޮއްލާފަ ގަބުރުސްތާނު ވަކި އަގަ 
ރުސްތާނަކީ ބުނަޅައިދޭނެ ފަރާތްތައް  ހޯދަންވީ ކަންނޭގެ. ދެން އެބޭފުޅުން ހުށައަޅާ ކޮއްދެވޭންޏާ އެގޮތައް ބަލަންވީ ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް ގަ



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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+(960) 6520036 
 

 

ދައުރުން  މަހުން އެއްމަހުވެސް ސާފުކުރަންޖެހޭނެ ތަނެއް ނޫން. ނަޅާފަ އަހަރެއްވާއިރު އަދި ދިގެއް ނުވާނެ. މިހާރު ވާހިދު  0އާންމުކޮށް 
ނޑަށް ފެންނަނީ އިއުލާނެއް ކޮއްގެން އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ އަގުތައް ބެލު މަށްފަހު ފެށިގެން ހިއެއްނުވޭ މިރަށު ގަބުރުސްތާނު ނެޅިހެނެއް. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިކަން ކުރަން ހަމަ އަޅުގަ
 ރުސަތު ދެއްވިއެވެ.(ވަސީމް އަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފު هللا )ރިޔާސަތުން އަބްދު

 
 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު 

ނޑަށްވެސް ފެން  ނަނީ އާދެ ސިޔާހް ދެންނެވި ފަދައިން ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމަކީ މިހާރުން މިހާރައް ކުރަންޖެހޭކަމެއް. އެގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ
ތުގަ ނެގުމަށްވުރެ ކައުންސިލަށްވެސް ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަންނޭނގެ އިޢުލާނު ކޮއްލައިގެން އިއުލާން ކޮއްލައިގެން ތިގޮތައްތި ވަޒީފާއެއް ގޮ

ޏާ ތިކަންތައް ކުރިއައް ގެންގޮއްސިއްޔާ. އެބޭފުޅުން ހުށައަޅާ އަގެއް ހުށައެޅީމަ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެގޮތައް ފެންނަން
ނޑަށް ހީވެ ޚަރަދުވެސް ކުޑަވާނެހެން. އެ  ހެންވީމަ އެގޮތައް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.އަޅުގަ

 
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ނޑުމެންނަށް އިޢުލާން ކޮއް ނޑައަޅަންވީ ކަންނޭގެ ގަބުރުސްތާނު ތިގޮތައްވެސް ކުރެވިދާނެ. އަޅުގަ ނޑުމެން އުސޫލެއް ކަ ލެވިދާނެ އެހެންވީމާ އަޅުގަ
މަހުން އެއް މަހުން ނޫނީ ހަތަރުމަހުން އެއްމަހު ދެން  1މަސައްކަތް ކުރާ ފަހަރަކަށް ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް ކަންނޭގެ އަގެއް ހުށައެޅުމަށް ވާހަކައަކީ 

ނޑުމެންނަށް އިވެލުއޭޓް ކޮއްފަ ހުށައަޅާ އެންމެ  ކުޑައަގެއް މިތަނުން ފާސްކުރާގޮތަކުން ބަލަހައްޓާ ނޫނީ ކުރާފަހަރަކަށް ދޭން. ދެން އޭގަ އަޅުގަ
ނޑައެޅިދާނެ. މިއަހަރައް ކަންނޭގެ ކޮންޓެކްޓަ ހަދަންވީ. މިއަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލައް. އެގޮތައް އިޢުލާން ކުރަން ދެބޭފުޅުންގެ ހިޔާލު  ކަ

 ތިއައީ ވަކި އަގެއް ކަނޑަނާޅާ. އެހެންވީމަ ނިންމަންވީ ކިތައް މަހުންތޯ މީގަ... )މިނަންބަރައް އިތުރައް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.(
ރުސްތާނު އައުޓްސޯސް ކޮއްގެން ހުށައެޅޭ އެންމެ ކުޑައަގަކަށްދޭން ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން މަހުން ގަބު 2މަހުން  2

 އެންގެވިއެވެ.
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .99
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .90

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެނެގެވިއެވެ. 0ފެންނަކަމަށް 
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
 އަންގާފަ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެފަދައިން ހދ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލެއް މިހާރު މިވަނީ އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރަން މިމަހުތެރޭގަ ފެށުމަށް

ނޑުމެންނަށް އޮތީ ދެން އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުވެގެން ދިޔައިރުގާ އަދިވެސް އެބަހުރި ބައެއް ކަން ތައްތައް އެއީ އަޅުގަ
މަ އިސްލާހު ނުކުރެވި ދެން މީގަ ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރާ ޑެސްކްޓޮޕްގަ އިންނާނެ އުސޫލު ފެންނަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް މީތި އެއްކޮށް ހަ

ނޑުއެބަހުރި މިގަޑީގަ މީގަހުރި ހުރިހާއެއްޗެއް ކިއުމަކީ ވަރައް އުނދަގުކަމަކައްވާނެ އެހެންނަމަވެސް  04ކިޔާލުން ރަނގަޅު  މުހިއްމު ކަންކަން ގަ
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twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ހިންގުމުގެ އުސޫލުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަން ރިޔާސަތުން  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  )އެއައްފަހުފާހަގަކޮއްލާނަން. 
 ކިޔައިދެއްވި(

ށް ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމާފަ މިއޮތީ. އެއީ މީގަ ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ. ހދ.އަތޮޅުގަ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކެއް މިއުސޫލުން ހިންގުމަ
ނޑުމެންނަށް އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ކަންތައްތައް، މޯނިން ބްރީފިން ބޭއްވުން ކަހަލަ ބައެއް ކަންކަން މިހިރީ ނުކުރެވި މިމަހު ތެރޭގަ އަޅުގަ

ނޑު އަމަލުކުރަން ފެށިނަމަވެސް. ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުންތައްވެސް ހަމައެޔާއެއްކޮށް ބާއް ވަންޖެހޭ ގޮތަކަށްނޫން މިއައީއެއް. މިކަންތަކައް އަޅުގަ
 ކުޑަކޮށް ބަލާލާނަން )އެއައްފަހު އުސޫލުގައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން، އެބައި ކިޔައިދެއްވި(

ނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރުމާވެސް އެއްކޮށް. ހުރި  ހާ މުވައްޒަފުން ހަމަވެގެން އަސްލު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނުވެމިއޮތީ އަޅުގަ
ނޑު މި އޮތްގޮތަށް ސީދާ ކުރިއައް ގެންދެވޭނީ. އެއީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންވީ  މަ ހަގީގަތުގަ އިދާރީ އޮނިގަ

ންފެށިގެން ކައުންސިލްގެ މީޓިންތަކާ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ އެހެންވީމަ ހުރިހާކަމެއް ނުކުރެވި މިއޮންނަނީ.  ދެން މިއަންނަ ހަފްތާއި
ނޑު ދެކުނުހަނދާނެއްވޭ ބުދަދުވަހައް ދެން ބައްދަލުވުމުގަވެ ސް އުސޫލުގު ވަކި ދުވަހެއްނެތް މީޓިން ބާއްވަން. ކޮންމެސް އެއްޗަކުން އަޅުގަ

ޖަހާމިއޮތީ ދެން އޭގަ ރަނގަޅުގޮތަކީވެސް ބުދަ ވާހަކަދެއްކުނު ބުދަދުވަހު ބައްދަލްވުން ބާއްވާގޮތައް. ނަމަވެސް އެމީހުން މީގަ ވަކި ދުވަހެއް ނު
 ދުވަހު ބައްދަލްވުން ބޭއްވުން ކަންނޭނގެ އެބަޖެހޭ އެޖެންޑާއާ އެއްޗެހިވެސް ކުރީގަ ދޭން. އެކޮޅުން މިއޮންނަނީ ކޮންމެ އަންގާރަދުވަހު 

ނޑައަޅާފަ. ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މީތި ކިޔާލަންވާނެ. ދެން ބައްދަލުވު ންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއައްގެންދާގޮތް ބާއްވާގޮތައް ކަ
އޭތިވެސް މީގެކުރިން ކުރިއައްގެންދިޔަގޮތާ ކޮންމެސްވަރަކަށް ތަފާތުވާނެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް އޮންނާނެ އޭގަ 

ވާލަން އޮތިއްޔާ ފުރުސަތު އަރުވާންން. )އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކުމަށް ކިޔާލާތި. ދެން މިކަމާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެއްޗެއް ދަންނަ 
 ފުރުސަތަކައް އެދިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

 އަށް ޖެހިލާނަން. 99އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވާނަމަ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނޑުމެން މިއޮތީ ގުރުއާން މުބާރާތް  ތުރައް ކުރަންހުރީ ހެންވީމަ އިގަ ބާއްވާގޮތައް ނިންމާފަ. ދެން އެ 01، 07އާދެ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ މިއޮތީ ނަންނޯޓްކުރުމާ މިކަންތައްތައް. ސްކޫލާ ގުޅިގެ  ން މިއަހަރު ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯ މިހާރު ދެން އަޅުގަ
ކުރާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ސްކޫލް ބައްދަލުވުމުގަ  މި މުބާރާތް މިގެންދަނީ ދެން އިންތިޒާމް ތަކުގެ ތެރޭގަ މިސާލަކަށް ޖަޖުން ހޯދުން އަޅުގަނޑުމެން

މްތައް ނިންމާފަމިވަނީ .ކުދިން ތައްޔާރުކުރުން ސްކޫލައް ދޫކޮއްލާފަ އަދި އެހެންނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގަ އަޅުގަނޑުމެން ނުނިންމަން ޖަޖުފޯ
ޖްފާމް ތައްޔާރުކުރުން ނަގާފަ ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރުން ތައްޔާރުކުރުމާ ދެން ހަމައެއާއެއްކޮށް ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރުން.  ދެން އޭގަ ޖަ

ކަންތައްތަކަކީ ސްކޫލަށް ދޫކޮއްލުން ކަންނޭގެ ރަނގަޅީ. ތިބޭފުޅުންނަށް މީގަ އިންތިޒާމްތަކަށް އަދިވެސް ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކުރެވޭނެނަމަ ކުރަންޖެހޭ 
ން. އެހެންވީމަ ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ )ވާހަކަ ކޮބައިތޯ ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި މިހިސާބުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަ 

ވަސީމް( އެހެންވީމަ ޞިޔާޙް ވާހަކަފުޅު هللا ދެއްކުމަށް ފުރުސަތައް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަދި މެންބަރު އަބްދު
 މިނެޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން. 2ދައްކަވާ 

 
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ންސިލުން ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް ކައުންސިލާ ސްކޫލް ގުޅިގެން ގުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަނީ. ދެން އެފަރާތުން ކަންތައް ކުރާގޮތަކުން ކައު
ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ނޑަށް ހީވަނީ ސްކޫލައް ދޫކޮށްލަންވީ ކަންނޭނގެ ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ . ސެޓްފިކެޓް ހެދުން އަޅުގަ

މު ވައިކަރަދޫ ބެފުޅުން އަންނައިރު އެބޭފުޅުން ގެންގުޅޭ ޖަޖުފޯމާއެކީ މިކޮޅައް އަންނައިރު އުންސިލަލަށް ނުކުރެވޭނެ. ޖަޖުފޯކަމެއްވެސް ކަ
ސްކޫލައް ދޫކޮއްލަން ފެންނަނީ ސްކޫލުންވެސް ހަމަ ކޮންމެސްވަރެއްގެ ކަންތައްތަކެއް  ލިބިއްޖިއްޔާ ފަސޭހަވާނެ. ސެޓްފިކެޓް ހެދުން ހަމަ

 ކޮއްދޭންޖެހޭނެ. 
 ވަސީމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ هللا ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އާދެ ޝުކުރިއްޔާ. އަބްދު

 
 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު 

ކައިގެން ކަންކަން ބަހާލައިގެން ކުރީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ރަނގަޅުވާނެ މިކޮޅުން ކުރިންބުރުވެސް އިނާމް ހެދީ ދޯ. އިނާމް ސްކޫލާ ވާހަކަދައް
 ހަދާލެވިދާނެ. ދެން ހޯލު ރޭވުންވެސް ދެތަނުން ކުރާގޮތައް. 
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ވަނައަށް ތަށި  1ވަނަ  0ވަނަ  9މުބާރާތުގެ އެއައްފަހު ނިންމިފައިވަނީ  .)މިނަންބަރައް މެންބަރުންގެ މެދުގައި އިރުތައް ވާހަކަދެކެވުނެވެ
ޚަރަދުގައި ސްކޫލުންވެސް އެއްބައިގައި ހިފާގޮތައް ސްކޫލާއި  ވެ. އަދި ޖަޖުންގެ ހުރުމާ ކެއުމުގެއިނާމުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ދިނުމަށެ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށެވެ(ސްކޫލާއި އެއްކޮށް ކާ ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަ 
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނޑައަޅާލުމަށްޓަކާ އެޖެންޑާގަ ހިމަނާލާފަ މިއޮތީ. ސެންޓަރު ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތައް ހަމަ އެއާއެކު އެ-އީ ތަނުންދޭނެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ކަ

ފުރުސަތައް ދެން މިހާހިސާބުން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކައްވެސް ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށްޓަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށް 
هللا ދެއްކުމަށް ފުރުސަތަކައް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަދި މެންބަރ އަބްދު އެދިވަޑައިގަންނެވުން އެދެން. )ވާހަކަ 

 ވަސީމް( އެހެންވީމަ ޞިޔާޙް ކުރިއައް ގެންދަވާ 
 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ބޮޑައް އޭގަ އޮތީ ކޯޑިނޭޓަރު އެތަން ހިންގުން. އެހެން ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެތަނުން ދޭނެ ރުފިޔާ ކަންނޭނެ ލިބޭނީ.  4222އެމީހުންނަށް 

ނޑައް ފެންނަނީ ފޮޓޯކޮޕީ ކަހަލައެއްޗިހި ނެގިދާނެ. ދެން އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް އެއްގަ އިރައް ހިލޭދޭން. އެއީ ދެން ޑިޚިދުމަތްތައް އަޅުގަ
މިހާރު  ވާހަކަދައްކާލަން ވަރައް ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭގެ އައްޔާވެސް މަޝްވަރާ ކޮއްލިއްޔާ. އަނެއްހެން، ދެން އީސެންޓަރާ ބެހޭގޮތުން 

 އެގަޑިތައް ކޯޑިނޭޓަރުވެސް އެބެއް އީސެންޓަރު ހިދުމަތްދޭން ގަޑިތަކެއް ފާހަގަކޮއްފަ ދެން އޭނަވެސް ބޭނުންވާގަޑިތައް އެއީ. އެހެންވީމަ އެގޮތައް
އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ހަމަ ދޭންފެނޭ. އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް  ބާއްވަންވީ. ލިބޭހިދުމަތްތައް ދެން 

 އެއްގަޑިއިރައްވުރެ އިތުރައްބޭނުންކުރަންޏާ ކޮންމެސްކަހަލަ އުޖޫރައެއް ނަގަންވީ ކަންނޭގެ.
 

 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު 
ނޑައްވެސް ފެންނަނީ   ގަޑިއިރައް ހިލޭ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭން. އިތުރުވާ ގަޑިއައް ލާރިނަގައިގެން. 9އަޅުގަ

ގަޑިއިރުހިލޭ އިންޓަރނެޓް ދިނުން، އިތުރައް އިންޓަރނެޓް  9)އިތުރައްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުމާއި ޕްރިންޓްކުރުން، 
 އިގެން ހިދުމަތްދިނުން އަދި ސްކޭންކުރުން(ބޭނުންކުރަންޏާ ފީނަގަ

 
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ނޑައަޅަން ނިންމާނީ. އެހެންވީމަ އެގޮ ތައ މި ނިންމުމުގެ ކުރިން އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި އަދި ކޯޑިނޭޓަރާ ވާހަކަ ދައްކާފަ ޙިދުމަތްތަކަށް ފީކަ
 ނިންމީ.

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކުމަށް ފިހާރަތަކައް އެންގުމާއި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ފިހާރަތަކުން ކުދިންނަށް  91ދެންމިއޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މިކަންތައް އެޖެންޑާކޮއްފަމިއޮތީ އެންމެފަހުން ސްކޫލުކުދިންގެ ފަރާތުން ދިމާވި ސްކޫލުގެ ބޭރުޓީޗަރަކާ ޖެހުނު  .ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ޓުންނާ ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުވުމެއްގާ ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއްގަ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުވުމެއްގަ އަދި ސްކޫލުން ޕޭރެން

އުންސިލުން ކައުންސިލުން ކޮއްދިނުމަށް އެދިފަވަ އެއް ކަންތައްމީ. އެބޭފުޅުން ދެންނެވީ ސްކޫލުކުދިންނަށް ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކުމަށް އެންގުމަށް. ކަ
ވީމަ މިކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކައް ފުރުސަތު އެކަން ކޮއްދިނުން އެދެމޭ. އެހެންވީމާ އޭތި ހިމަނާލާފަ މިއޮތީ. އެހެން 

 ހުޅުވާލަން.
 

 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު 
ނޑަށް ފެންނަނީ ފިހާރަވެރިންނާ އެއްކޮށް ކައުންސިލުން މީޓިންއެއް ބޭއްވުމައްފަހު  ރަސްމީކޮށްވެސް ސިޓީއަކުން އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އަޅުގަ

 އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދިންނަށް ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކުމަށް. 91އަންގަން 
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 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
c  ްއެބޭފުޅުންނަށް ރަސްމީކޮށް ސިޓީއެއް  ނޫން މީގަ އޮތްގޮތަކީ ވިޔަފާރިވެރިން އެއްމޭޒެއްގެ ދަށަށް ގެންނަން ނުވަތަމާގިނަ ވާހަކަ ދެއްކޭނެކަމެއ

ވަގައް ހަމ ދިނުން ސްކޫލު ކުދިންނައް ސިނގިރޭޓް ނުވިއްކުމަށް. ދެން އެހެން ނަމަވެސް ވަގައް ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ކައުންސިލަކަށް ނުބެލޭނެ 
ވިޔަފާރިވެރިން ނުވިއްކުން. ކައުންސިލަށް ކޮއްދެވޭނީ  ވިއްކިޔަސް ހުރިހާ ފިހާރަތަކެއް ކައިރިއަކައް ކައުންސިލަކަށް ނުދެވޭނެ. އޭގަ އޮންނާނީ ހަމަ

 ވިޔަފާރިވެރިން ކައިރި ބުނުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނުވިއްކާށޭ އަދި ސިޓީ ފޮނުވުން. ސިޓީ ފޮނުވާއިރުގަ އިބާރާތް ކުރާއިރު ސްކޫލުންވެސް
ނގިރޭޓް ބުއިން އާންމުވަމުން ދާތީ އެކަހަލަ ގޮތަކައް ތީގަ މިކަމުގެ ޝަކުވާ އައުމާ ގުޅިގެންނާ ބެލެނިވެރިންނެވެސް އެއްކަލަ ސްކޫލުކުދިން ސި

 އިބާރާތް ލިޔެލާފަ ހަމަ ހުރިހާ ފިހާރަތަކައް ފޮނުވާލަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ކުއްޖަކަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އަހަރު ނުވާ އެއްވެސް  91އެހެންވީމަ އިއުތިމާސެއްގެ ގޮތުގަ ހުރިހާ ފިހާރަވެރިންނަށް ސިޓީއަކުން 
. އެހެންވީމަ އިތުރު އެއްޗެއް މަނާކަމަކައްވީމަ ސިނގިރޭޓްފަދަ އެއްޗިހި ނުވިންކުން ކަންނޭނގެ. އެގޮތައް ލިޔުން ކަންނޭނގެ އޭގަ ރަނގަޅީ

 ދަންނަވާލަން އެއްބާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު؟
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝުރުރިއްޔާ  02ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަ
 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.

 
 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 92:09ވަހުގެ ވަނަ ދު  0292ފެބްރުއަރީ  91ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  02ވަނަ ދައުރުގެ  0ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

29 9416 ރަބީޢުލްއާޚިރް   

 0292ފެބްރުއަރީ  91
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