
 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 
 

 

 a 

  

 

Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  32ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ބުރާސްފަތި ވީ  3802 އޭޕްރިލް 80ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  32ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބި ގައި ހދ. 03:88ދުވަހުގެ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ސެންޓަރާއި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ކަރަންޓްބިލް ކައުންސިލުން ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން -އީ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0

 މަޝްވަރާކުރުން 
 ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ މޭޒުތަކެއް ވައިކަރަދޫއިން ކުރިނބީއަށް ގެނައުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -3
ބުނުން ކައުންސިލްގެ މްއުންސިލް މެންބަރުން ޗުއްޓީނެގުމާއި ސަލާކަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއައްގެންދިއުމާ
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ރައީސް ނައިބުކައުންސިލްގެ  .3
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .3

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  32ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 
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އާދެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

ޖަލްސާ ކުރިއަށް  .2ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ، 2ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް 
 ގެންދިއުމަށް ކޯރަމް ހަމަވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނަން.

 
 ރުން އެޖެންޑާ ފާސްކު

ސެންޓަރާއި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ ކަރަންޓްބިލް ކައުންސިލުން ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. -އީޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން. އެކެއް އެ
. މަޝްވަރާކުރުންދެޔެއް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ މޭޒުތަކެއް ވައިކަރަދޫއިން ކުރިނބީއަށް ގެނައުމާއިމެދު 

 އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން 
ނޑަށްފެނޭ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ) އިތުރުކޮއްލަން. އެއީ ކައުންސިލް މެންބަރުން  2ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ: އަޅުގަ

 ކުރިއައްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން(ލާންބުނުން ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޗުއްޓީނެގުމާއި ސަ
 އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙްތަކާއި އެއްކޮށް އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ޙާޟިރުވި
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 8 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 8 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .3

 މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އާދެ. މިހާރު ވެފައޮތްގޮތަކީ. އާންމުކޮއް ކޮންމެމަހަކު އަަބދުވެސް ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލުގެ 
ލު ކަރަންޓްބިލް އަދި މަރުކަޒުގެ ކަަރންޓްބިލް ދައްކަުމން މިއަންަނނީ ކުރިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން. ދެން އެތަނުގާ ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫ

އެއީ ޕްރީސްކޫލު ހިންގާ ފަރާތުގެ ޮގތުގަ މިއަދާ ހިސާބައްވެސް ކުރިމަގު  ހިންގާތީވެ އެގޮަތށް އެކަން ުކރަމުން ދިޔައީ
ވާތީވެ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔައީ. ދެން މިހާރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގަ އީ.ސެންޓަރު ހުޅުވާ  ޖަމިއްޔާއޮތްކަމަށް

ކަރަްނޓުބިލް މި ައންނަީނ މަރުކަޒުގަ ހުންނަ މައިފޮިށން ރީޑިން ނަާގފަ ކަރަންޓްބިްލ މި ފޮނުަވނީ .  ދޭން ަފށާފައިވާތީހިދުމަތް
އެއްހާ ރުފިޔާ އަރާފަހުރިކަމަށް މިވަނީ ކަރަންޓްބިލަށް ދެން އެހާ ރަނގަޅަކަށް އޭތި  088ޔަމަހުގަ އެގޮތަށް މި ބެލި ބެލުމަށް މިދި

 ށް ކޮްނމެސްވަރެއް އަރާފަ އޮތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވަނީ. އާންމުކޮ 088ނޭންގި އެއޮތީ. ދެން މިމަހު ކަަރންޓްބިލް އައި އިރުގަ 
އެއްހާ ރުފިޔާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައޮތީ. އެހެންވީަމ ބޮޑުބައެއް މިއަރަނީ އީސެންޓަރު  388ޕްރީސްކޫލުގެ ކަރަންޓްބިލަށް އަރަނީ 

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ. އާދެ ދެން ބަެޖޓަްށ  އެތާގަ އެމަސައްކަތް ކުރަން ފެިށފަހުން.  އެހެންވީމަ މިކަމުގަ ެދން ކިހިނެތްޯތ އަޅުގަ
 08888ރަންްޓބިްލ ދެއްކުމަށް ލިބިފަ. އާންމުކޮއް މިތަނުގެ ކަރަންޓްިބލަށް ކޮންމެސްވަރެއް މި ހުންނަނ ކަ 03288ބަލާލިއިރުގަ 

ނާރާ. އެހެންވީމަ ބަޖެޓުން އެބެއް ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް މިކަންތައް ކުރެވެން ދެން ޕްރީސްކޫލުން ރިކުއެސްޓް ކޮއްފައޮތޯ ޕްރީސްކޫލުގެ 
ންވީނޫންހޭ ކިޔާފަ މިކޮޅަށް ރިކުއެސްޓްކޮއްފަ އޮތީ. އެހެންވީަމ ސެންޓްރުގެ ކަރަންޓްބިލާ ކައުންސިލުން ދައްކަ -ކަރަންޓްބިލާ އީ 

 މިކަމަށް ތިބޭފުޅުން ދެކޭގޮތް އަިދ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި މިހާހިސާބުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.



 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 
 

 

 
ދުވަހަށް ހަރަދު  އަހަރު 0އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ހުރީ  cމުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

ގެ )ރ( ގަ  3.2ކުރާގޮތަކަށް ނޫންަތ؟ )ރިޔާސަތުން: މިކޮޅުގަ ކައުންސިލާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ހެދިފައޮތް އެއްބަސްވުމުގެ 
ސެންޓަރު -ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުމަށްފަހު ހިނގާ އެންމެހާ ހަރަދުތަށް ބެލެހެްއޓުަމކީ މި ކޮމިއުނިޓީ އ-މިއޮންނަނީ ކޮމިއުނިޓީ އީ 

ންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން މި އިމާރާތައް ބޭނުްނވާ ކަރަންޓާއި އެހެނިހެން ހިދުަމތްތަކަށް ދާ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާ ހި
ސެންޓަރު -ގަ މިއޮންނަނީ ކޮމިއުނިޓީ އީ  3ސެންޓަރު ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ. ދެްނ މި އެއްބަސްވުމުގެ -ނަގަންވާވީ ކޮމިއުނިޓީ އީ 

ސެންޓަރ ިހންގުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުެގ ޒިންމާ ނަގާ ަބލަހައްޓާފަރާތަކީ -އްބަސްވުުމގެ ކޮމއިނިޓީ އީ ހިންގާ ފަރާތް: މިއެ
ގެ )ރ( ަގ އެއަންނަނީ ިހންގާ ފަރާތުްނނޭ  3.2ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. އެހެންވީމަ 

 ކަރަންޓުބިލާ އެއްޗިހީގެ ޒިންމާ ަނގަންޖެހޭނީ(
 

މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ތި އެއްބަސްވުމުގަ އެހެންވީމަ ތިތަނުގެ ބެލެނިވެރިފަރާތަީކ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 
-މިހާރު ެއތަނުގެ ހިދުަމތްދެމުން ެގންދަނީ ކޯޑިނޭޓަރެއް ނަގައިގެން. އެަތުނގެ ކަރަންޓްބިްލ ނުދެއްކިގެްނ އީ ކުރިނބީ ކައުންސިލް. 

ސެންޓަރުގެ ބެލެނިވެރިފަރާތަކީ ކުރިނބީ -ކްލާސްތައް ހުއްޓާލުމަކީ ގަބޫލުކުރާނެކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އެގްރިމެންޓްގަ އީސެންޓަރުގެ 
ކައުންސިލް ކަމުގައި ވާތީވެ އެތަނުގެ ކަރަންޓްބިލް ދައްކަންޖެޭހނީ ކުރިނބީ ކައުންސިލުން. އެހެންވީމަ މިއަހަރަށް ދެއްކޭނެވަރު 

އެހެންވީމަ ބަޖެޓް ވަހަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ ޖެހޭނީ އެކަރަންޓްބިލުގެބަިއ އިތުރުކުރަން.  3802ދައްކަންފެނޭ. ދެން  އޮތީމަމިއަހަރު ހަމަ
 ސެންޓަރުގަ ބިލް ދައްކަންފެނޭ.-ތަންދެނީ ކަމުގަ ވަނީނަމަ ޕްރީސްކޫލާއި އީ

 
ނޑަށްވެސް ހަ މަ ފެނޭ ޕްރީސްކޫލް ކަރަންޓްބިްލ ހަމަ ދައްކަން. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ާފޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އަޅުގަ

ސެންޓަރު -ދެން އީ ސް.އެއީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވެފައޮފީ ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން ކައުންސިލުން. އަދި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެފަ ނެތަ
ނޑަށް ހަމަ ފެނޭ  ކައުންސިލްގެ ބަޖެްޓ ތަންޭދނަމަ އީ  -ތީގަ އޮތްގޮުތން ވިއްޔާ ކައުްނސިލުން ތިއޮތީ ދައްަކންޖެހިފަ. އަޅުގަ

 .ސެންޓަރާއި ޕްރީސްކޫލިގެ ކަރަންޓްބިލް ދެއްކުން
 

ނޑަށް ފެންނަީނ މަރުކަޒުގެ ކަރަންޓްބިލް މި މާރޗްމަހުގެ ކަރަންޓްބިލުން ެފށިގެްނ  ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އެހެންވީމަ އަޅުގަ
ކައުންސިލުން ދައްކަން ދެން މާދަމާއަކީ ކަރަންޓްބިލް ދެއްކުމުގެ އެންމެ ފަހު ދަވަސްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަޮއތީ. އެހެންވީަމ 

ން ވު ންސިލުްނ ދައްކަން ފެންނަނަމަ ވޯޓްދެއްސެންަޓރުގެ ކަރަންޓްބިލް ކައު-ތިބޭފުޅުން އެގޮތަށް ެފންނަކަމަްށވާނަމަ ޕްރީސްކޫލާއި އ
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެދެން. 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .4

ސެންޓަރުގަ ކަރަންޓްބިލް ކައުންސިލުން ދެއްކުމަށް މިހާހިސާބުން -މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ޕްރީސްކޫލް އަދި އީ 3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވެއްޖެ 

 
 



 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 
 

 

މިފަ އާދެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިލައްވާނެ ފަދައިން ވައިކަރަދޫދާއިރާގެ މެންބަރު މިކޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގަ މި މޭޒުތައް ޖަހާނި
އެބޭފުޅުން ދެންނެވީ. ދެން މެންބަރު ހުކުރުދުވަހު ހުރިކަމަށް ވައިކަރަދޫއިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިމިވަނީ. އެހެންވީމަ މީތި ގެންދެވޭނެގޮތެއް ހަދާދޭށޭ 
އެގޮތަށް ވައިކަރަދޫން ދަންނަވާފަމިއޮތީ.  މިކޮޅަށް އެބަ ވަޑައިގަންނަވައޭ. ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މީތި ގެންގޮސްދިނިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅޭ

 ޅުވާލަން.އެހެންވީމަ މިކަމުގަ ތިބޭފުޅުންނަށް ފެންނަގޮތެއް ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ފުރުސަތު ހު
 

އެއްޗިހި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ލިބިފަހުރިއެއްޗެއް ގެންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ ލަސްނުކޮއް މި 
އަގުބަލާލާފަ ހަމަ ން ދެކޮޅުދަތުރު ކޯޑުގަ ތަންދޭކަމަށް ވާނަމަ  ބަލައިދާންވީ މާދަން ހުކުރު ކުރިން ގެންނަންޔާ މާދަމާ ގޮސްގެން ގެނެވޭނީ.

 .ކުރަންވީކޮއްދޭ އޮޑިއެއްގަ އެންމެ އަގުހެޔޮ އެއްޗެއްގަ 
 

ނެ. ދެން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އެހެންވީމަ މިކޮޅުން ދޯންޏެއް ބަލާހަ ހެނދުނު ސިޔާޙް ދާނީ. އެކޮޅުން ނަސީމް އަށް ގުޅީމަ ހަމަޖެހޭ
 ދެޔަކަށް.އިތުރު އެއްޗެއް އެބެއްބާ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 
ނޑު ދަންނަވާލާނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެ  އްޔާ ރަނގަޅުވާނެ، ނަކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އަޅުގަ

 ނދަގުލޭ އެންމެ މޭޒެކޭ ހުންނަނީ އާންޓީންވެސް ބުނޭ ވަރަށް އު
 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގޭނެކަންނޭނގެ މި ކިޔާލީމަ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ޗުއްޓީ އަދި ސަލާމްބުނުން އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ ހުރިހާ 
 ކައުންސިލަރުންގެ ގަވާއިދެއް އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ، އެގަވާއިދު ކިޔާލީމަ އިންގޭނެ ކައުންސިލަރުން ސަލާމް ބުނެބޭގޮތާއި ޗުއްޓީނެގޭގޮތާ

ނަށްވެސް އެންގުން. ދެން މިހާރަކަށްއައިސް ފާހަގަކުރެވޭ ހުރިހާއެއްޗެއް.  އެހެންވީމަ އެއެއްޗިހި ކިޔާފަ އެޔައް އަމަލުކުރަން ހުރިހާ މެންބަރުން
ން. ބައެއް ބޭފުޅުން ދެން އޭގަ ޔަގީންކަމާއެކީ ދަންނަވާކަށްނޭނގެ ކީކެކަމެއްއޮންނަނީ. އެއްގަޑިއިރު ކުރިން އެބަޖެހޭ ކަންނޭންގެ އަންގަ

ނޑުވެސް އެބަ އަންގަން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ނޑު ނާންނަންޏާ އަޅުގަ އަށް އަދި ޒިންމާދާރުވެރިއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން އަޅުގަ
މުގަ ދެން ހުންނަ ފަރާތަކަށް އޭރުން އެނގޭނެ މިއަދު ސަލާމުގަކަން ހުރީ.އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަމަލުކުރަން އެދެން. މިކަ

 ތިބޭފުޅުންނަށް ފެންނައެއްޗެއް ބުނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން/
 
ބޮޑަށް އުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: މި މައްސަލަ އަސްލު އެޖެންޑާކުރީ ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީނެގުމަށް ކަ

ށް ޗުއްޓީއަށްވުރެވެސް ސަލާމުގެ ކަންތައްތަކުގަ ރަށުން ބޭރުގަ އުޅެފަ ހަފްތާއެއް ދެހަފްތާ ވާއިރުވެސް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަ
ތެއްނޫން. ނާންގާހުރެފަ ހަމަ ގުޅާލާފަ ބުނެފާނެ އެދުވަސްތައް އަހަރީ ޗުއްޓީގަ ޖަހާލާށޭ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަސްލު އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮ 

ގުމާއި ސަލާމް ހުރިހާ ކައުންސިލްމެންބަރުންނަށްވެސް އެނގެންޖެހޭނެ ކައުންސިލްގަވެސް އޮންނާނެ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދެއް. ޗުއްޓީނެ 
އަޅުގަނޑަށްފެންނަނީ އެޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ކައުންސިލް ބުނުމާ ކަންތައްތައް އޮންނާނެ ވަރަށް ރީއްޗަށް ލިޔެފަ. އެހެންވީމަ 

އެކަންތައްތަށް ދިމާވާތީ އިދާރީ މެންބަރުންނަށް އަންގަން. ދެން ވޭތިވެދިޔަ ތާގަ ކޮންމެސްވަރަކަށް ދޫވެފައޮތީ އެކަންތައް. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް 
ހެންވީމަ މުވައްޒަފުންނަށް އޭނގޭނެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެވާ އުނދަގޫ. އަލުންބަލުން ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. އެ

ނީ ޗުއްޓީ ފޯމް ފުރާފަ ޗިޓް ލިބުނީމަ ކައުންސިލް  މެންބަރުންނަށް އަންގަންވީ މިއަދުންފެށިގެން ސަލާމް ބުނުމާއި ޗުއްޓީ އަށްވެސް ދެވޭ 
ޗުއްޓީއަށް ދެވޭނީ ދެން ސަލާމްވެސް ދެދުވަސް ޖައްސަޖައްސައިގެން ސަލާމް ބުނެވޭނީ ދެން އިތުރައް އެހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ޑޮކްޓަރ 

ށްވެސް އަންގަންޖެހޭނެ. ނާންގާތީ މި ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާންޖެހޭ ދުވަސްތައް. އެދުވަސްތައްވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްއަ
ރާނީ ސަލާމުގަ މައްސަލަ ބޮޑުވަނީ. މިއަދުންފެށިގެން ކައުންސިލަރުންނަށް އަންގަންވީ މިގޮތަށޭ ކަންތައްތަށް ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށޭ ކަންތައްތަށް ކު

ގެ ގޮތުގަ ލިޔެވޭނެކަމާއި އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާއިރު ފޯމް ހުންނަ ދުވަސްދުވަސްވެސް ސަލާމުގަކަން ނާންގަންޏާ އެދުބަސްތަކަކީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއް
ނަ ފުރާފަ ޗިޓް ލިބުނީމަ ނޫނޫ ޗުއްޓީގުނަން ނުފެށޭނެކަމަށް އަދި ހަފްތާއެއްވަރު ރަށުންބޭރުގައި އުޅެފަ ވޭތުވެދިޔަ ފަސްދުވަހަކީ ތިމަން

 ނުދޭނެކަމަށް، ޝުކުރިއްޔާ ރީޗުއްޓީއޭ ލައިދޭށޭ ބުންޏަސް ލައިއަހަ
 



 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 
 

 

ނޑުވެސް ތިމައްސަލައިގަ ހަމަ ބުނާނީ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އަޅުގަ
ސިލްގެ އުންއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރީމަ ރަނގަޅުވާ ދެން ކައުންސިލަރުންނަށް އެންގުން ރަނގަޅޭ ދެން ކަންތައްކުރާނީ ގަވާއިދުގައޮންނަގޮތަށޭ. ހަމަ ކަ

ވަހެއްގެ ނައިބުރައީސް އެދެންނެވިގޮތަށް ސަލާމްވެސް ހަމަ ދެދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓް ގެންނަން އެހެންނޫނީ ހާޒިރުނުވާ ދު
 ގޮތުގަ ބެލޭނެކަމަށް. 

 
ންބަރުންނަށް ސަލާމް ބުނުމާ ޗުއްޓީނެގުމާއި ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އެހެންވީމަ މީގެފަހުން އަވްސްވީ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކައުންސިލްމެ

 މިކަންކަން އޮންނަގޮތް އަންގާލަދޭނަން ލިޔުމަކުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް.
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝުރުރިއްޔާ  32ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
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