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 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވީ  2102 އޭޕްރިލް 21ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -2
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  21ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -4
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -2
( 2102އޭޕްރިލް  11) MC/2015/02-10-Bހދ.ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަންބަރ  ސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައް -6

 ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
( ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން 2102އޭޕްރިލް  21) GS-95/2015/049ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1

 މަޝްވަރާކުރުން 
ގުޅޭގޮތުން  މެސެޖާއި( 2102އޭޕްރިލް  10) E/2015/167-226ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހު  -8

 މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ރައީސް ނައިބުކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .2
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 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
 22ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

. ޖަލްސާ 1އަދަދު  . ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 2ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ނޑައެޅިފައިމި  11ވަނީ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަ

 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.()އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ . މިނެޓުގެ ވަގުތު. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

 ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ޖެންޑާ އެބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން 
  ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ : ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  0އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން 

މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވާނީ ޔައުމިއްޔާ ލިބިފަ. ވީމާ ބައްލަވާ ލައްވާފަ އިސްލާހެއްވާނަމަ  ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
)އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙް  ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާލެއްވުން އެދެން

ވަނަ ދައުރުގެ  2ށްވާނަމަ ުހށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި އެއްކޮށް ހދ.ކުރިނީބ ކައުންސިލްގެ އިތުރު އިސްލާހެއް ނެތްކަމަ ގެނެވުނެވެ.(
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. 01
 

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 މެވިއެވެ.ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިން

 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  2 އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން 
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. ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އްވުން އެދެންބައްލަވާލަދެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޔައުމިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
( އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޔައުމިއްޔާއަށް)އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ އާންމު 20ވަނަ ދައުރުގެ  2 އެއްވެސް އިސްލާހެއްނެތްނަމަ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ
 .ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން

 
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1 އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން 

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާލަދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް 
އިސްލާހެއްެނތްނަަމ  އިތުރު( ނެުވނެވެއެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙް ގެއިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުްނ އެދެން. )

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. 22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެދެން. 
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.



 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 
 

 

 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  21ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  4 އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާލަދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހުރިހާ 
އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުްނ އެދެން. )އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙް ގެނެުވނެވެ( އިތުރު އިސްލާހެއްެނތްނަަމ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. ވަނަ އާންމު 21ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު  .2

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  21ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  2 އެޖެންޑާގެ 
 ފާސްކުރުން 

ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޔައުމިއްޔާ ބައްލަވާލަދެއްވުން އެދެން. ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް 
ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުަމށް  އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްުވން އެދެން. )އެއްވެސް މެންބަަރކު ޔައުމިއްޔާ އަށް އިސްލާހެއް 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.( ހދ.ުކރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.

 
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެދެން. 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި 

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1



 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 
 

 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .4
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ހދ.ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަންބަރވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  6 އެޖެންޑާގެ 
MC/2015/02-10-B (11  ްސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 2102އޭޕްރިލ ) 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާރުވާނީ ސިޓީ ލިބިފަ. މި ސިޓީ ކިޔާލުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
ނޑު ސިޓީ ކިޔާލަވެސް ދޭނަންޓީ ކިޔާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ދޭނަންސި )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން ސިޓީ  .. އެހެންވީަމ އަޅުގަ

އެހެންވީމަ މިކަމަށް ބަހުސްކުރުމަށްޓަކާ މިހާިހސާބުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނަން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ފުރުތަމަ  ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(
ނޑު އަރުވާނަން. އެހެންވީމަ މިކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަްނ ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ފުރުސަުތ  2ފުރުސަތުގައި  މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮޅެއް އަޅުގަ

 2އާދެ! އިނާ ކުރިއައް ގެންދަވާ  ންނަވާ ަތރުތީބުން ފުރުސަތު ދެވޭނެވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކާ ދަންނަވާަލން.ހުޅުވާލަން. އެދިވަޑައިގަ
 މިނެޓުގެ ވަގުތު ފެށުނީ...

 
ހދ.ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ނީ ގަ މިވަ 1ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އާދެ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

. އާދެ މިސިޓީގަ ވާގޮތަށް ( ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ2102ްއޭޕްރިލް  11) B-10-MC/2015/02ބަރ ކޯޓްގެ ނަން
ނޑަށް  ކޯޓުގެ ޖާގަ ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ޖާގައިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ިބން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މިއޮތީ ސިޓީ ފޮނުވާފަ. ދެން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ފޫުޓގެ ފުޅާމިން ދޯ.  21ފޫޓާ ދެން  01ފޫޓާ  01އިތުރުކޮއްދޭން ދޯ. މީގަ މިއޮތީ ހަމަ ފެނޭ ސިޓީގަ ވާގޮތަށް ބިން 
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ޝުކުރިއްޔާ. އިތުރު މެންބަރަކު ފުރުސަތު ބޭނުންވާނަމަ ފުރުސަުތ ހުޅުވާލަން

 
މިހާރުވެސް ކޯޓާ ކައުންސިލް އިދާރާއާ އެއްއިމާރާތެއްގެ ގޮތުގަ  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ނޑަށްފެނޭ ކޯޓް ބޮޑުކުރުމަށް އިމާރާތެއް ބޭނުންކުރަމުން މިދަނީ. އެެހންަނމަވެސް ކޯޓާ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ވަކިކޮއްފަމިވަނީ.  އަޅުގަ
. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި ވާހަކަދައްކާލުމަށްފަހު އެބޭފުޅާއަްށ އަކަފޫޓް އިތުރުކުރުމަށް ޗާޓްގަ މިއޮތީ 461އެޅުމަށް އެބަޔާ ގުޅުވައިގެން. 

 ފެންނަކަމަށްވަނީކަމަ ހުއްދަޭދން ފެނޭ.
 

ށް. ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ދެބޭުފޅުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ މިގޮތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމަ
ގެ ލަފާވެސް ހޯދާނަން އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ހިއްސާވެސް ކުރާނަން. އެހެންވީމަ އެހެންވީމަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ ެއބޭުފޅާގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތިއްޔާ ޗާޓްގައިވާގޮތަށް އިތުރުކުރާގޮތަށް
 ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓްދެއްުވްނ އެދެން.

 
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1



 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 
 

 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .4
 ނިމުނީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އެކަން އެގޮތަށްމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 

 
 GS (21-95/2015/049ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ނަންބަރ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  1 އެޖެންޑާގެ 
 ( ސިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 2102އޭޕްރިލް 

ނަްނބަރ ސިޓީ ލިބިލައްވާފަ.  40ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާރުާވނީ ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ 
ނޑު ސިޓީ ކިޔާލަދޭނަން )އެއައްފަހު ރިޔާސަތުން ސިޓީގައިވާ އިބާރާތްކޮޅު ކިޔައިދެއްވިއެއްވެ.( މީގަ މިއޮތީ މިއަދު ޖަވާބު  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާފަވާނީ ބައްދަލުވުެމއްގަ ވާހަކަ ދައްކާފަ ޖަވާބު ދޭނެ ވާހަކަ. އެހެންވެ މިކަން އެޖެންޑާ ދެއްވަން. އެހެންނަމަ ވެސް އަޅުގަ
މިނެޓުގެ ވަގުތު  2ކޮއްފަ މިއޮތީ. އެހެންވީމަ މިކަމަށް ބަހުސް ކުރުމަށްޓަކާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެްސ 

 އަރުވާނަން. 
 

ރުފިޔާއަކީ ބޮޑުއަދަދެއް.  1111އައްސަލާމް އަލައިކުމް.  ރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:ކައުންސިލްގެ ނައިބު
ނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ މިއަހަރަށް ދަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ކޯޑުގަ  ނޑަށް  އެހާ ބައިވަރު ފައިސާއަޅުގަ ހުންނާނެހެނެްއ. ކޯޑުގަ ނެތިއްޔާ އަޅުގަ

 .ފެންނަނީ ތިކަމުގަ ޚަރަދު ނުކުރަން
 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ހަމަ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 
ނޑަކަށްވެސް ނުފެނޭ އެހީވެވެްނ ނެތިއްޔާ އެހީ ދޭކަށެއް.   ދެންނެވިފަދައިން އެކޯޑުގަ ދަތުރު ކުރެވޭވަރަށް ރުފިޔާ ނެތިއްޔާ އަޅުގަ

 
މިނެޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް  0ކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި ވާަހކަ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް )ދެވަނަ ފުރުސަތަ

 ރިޔާސަތުން ދެއްވިއެވެ.(
 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި އެ ކޯޑް ހަމަޖެހިފައިމިވަނީ ކައުންސިލްގެ ދަތުރުތައް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
. އެހެންވީމަ ވިސްނާލަްނޖެހޭނެ ކުއްލިއަކަށްވެސް ކައުންސިލް މެންބަރަކުވެސް ތަނަކަށް ދާްނޖެހިދާނެ. މުސާރަ ދަތުރާއި ރުމަށްކު

 ނެ. އެހެންވީމަ ވިސްނާލަންޖެޭހނެ.އެހެނިހެން ދަތުރުވެސް ކުރަންޖެިހދާ
 

ދޭނަން. ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަ ކަނނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުގެ ބަޖެޓް ކޯޑުގަ މާޗުމަހު ހުރިވަރު ކިޔާލަ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
 00101ރުފިޔާ. ބާކީ  6001ރުފިޔާ. މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް  2121ޚަރަދު މިހުރީ މާރޗް މަހުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާފަ އެބައިން 

 ރުފިޔާ ހުރީ މާރޗްމަހުގެ ނިޔަލަށް.
 

ވާހަކަފުޅު: އަސްލު ހަގީގަތުގަ ނެތް އެޚަރަދު ކުރެވޭކަށް. އެހެންވީމަ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ދެއްކެވި 
 ސްކޫލަށް ޖަވާބުދޭންވީ ކައުންސިްލގެ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަން ހުރިކަމަށް. ކޯޑުގަ ހުރިވަރުވެސް ބުނެދޭންވީ ކަންނޭނގެ.

 
ބަޖެޓުން ޭދން ފެންނަނަމަ ވޯޓް ދެއްުވން  ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އެހެންވީމަ ސްކޫލުން އެދިފަމިއޮްތ އެހީ ކައުންސިލްގެ

 އެދެން. މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: 
 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 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 
 

 

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

ޚަރަދު އެހެންވީމަ، އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ބަޖެޓުގަ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އަދަދެއް ދަތުރު ކޯޑުގަ ކައުންސިލަށްވެސް ލިބިފަ ނެތުމާ އެއްކޮށް އެ
 ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މި ނިންމެވީ. 

 
 E/2015/167-226ލަ: ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބަރ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ:  8 އެޖެންޑާގެ 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  މެސެޖާއި ( 2102އޭޕްރިލް  10)
ނޑު މެސެޖު ދަންނަވާލާނަްނ  ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާރުވާނީ މެސެޖު ލިބިފަ. އަޅުގަ

އެހެންވީމަ މިކަމަށްޓަކައި  މެސެޖު ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވިއެވެ.( E/2015/167-226)އެއަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ 
 ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.

 
ގައި މިއޮތީ ބިމާއި ބެހޭ  0އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އެޖެންޑާ ނަންބަރ  މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:ކައުންސިލްގެ 

ނޑަށްވެސް ފެނޭ އެކަކު ނަގަން. ކަުއންސިލްގެ  ކަންކަމުގައި ކޮންމެ ކައުންސިުލންވެސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހަަމޖެއްސުން. އަޅުގަ
ރާތަކަށް ބަހާލާފަ. އެހެންވީމަ ބިމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ނެގިއްޔާ ފަސޭހަވާނެ މެންބަރުން މިހުރީ އެކި ދާއި

 ކަންނޭގެ. ޝުކުރިއްޔާ
 

ނޑުވެސް ބުނެލަން އޮީތ އިނާޔާ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް: އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އަޅުގަ
 ޅޭ ދާއިރާގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަން ރަނގަޅު. އެއީ މުނިސިޕަލް ދާއިރާ. އެކަމާއި ގު

 
ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް ަބޔާއި ހަވާލުވެ ހުންނެީވ ކައުްނސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު 

ނޑަށްވެސް ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ އިއުތިރާޟް ނުކުރާ ޞިޔާޙް. އެބޭފުޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އަ ޅުގަ
ކަމުގަ ވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއިން ހުށަހަޅާފަ މިއޮތް ބިމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގަ އިތުރަްށ 

ލް ޕޮއިންޓެއް އައްޔަން ކުރަން އެދިފަވާތީ ފޯލަްލ އޮޅުންފިލުވަން ބޭުނންވާ މަޢުލޫާމތު ސާފުކޮށް މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކާ ފޯކަ
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ ވޯޓްދެއްވުން އެދެން.ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގަ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 

 
 މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .6



 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 
 

 

ބިމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގަ އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވަން ޭބނުންވާ މަޢުލޫާމތު މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
އަވަސްކުރުމަށްޓަކާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހަމަޖެހިއްޖެ ސާފުކޮށް މަސައްކަތް 

 .ނިންމެވިއެވެ މުގައި ރިޔާސަތުންކަ
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.  22ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންއިތުރު 

 ޝުރުރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
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