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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  28ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވީ  2102 މެއި 12ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  28ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -2
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  27ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -1
 ސިޓީ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  GS-95/2015/032ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -4
 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2
 ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް އޮފީސް ފައިލެއް ގަތުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2
( މެސެޖާއި 2102އޭޕްރިލް  20) A/2015/188-226ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -7

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  :ވާ މައްސަލަރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއް -8

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މެންބަރުންމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .1
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
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ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  28ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 ޖަލްސާ ފެށުން 
ވަނަ އާންމު  28ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهاحلمدهلل والصالة والسالم عل ِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

. ޖަލްސާ 4. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ނޑައެޅިފައިމިވަނީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ   0ލްސާއަށް ކަ

 )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(މިނެޓުގެ ވަގުތު. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  11ގަޑިއިރާ 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.  ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ
އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 ނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:ފެންނަ ނުފެން
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ 

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

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް  .2
 އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު  .1

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  1ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރްެއ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ހދ.ކުރިނބީ ރިޔާސަތުން، 
ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  ގެންނަން ބޭނުންފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

 ހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:އެ ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

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

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

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރްެއ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ރިޔާސަތުން، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް 

 ގޮތަކީ: ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .0

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ 22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  0ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރްެއ  27ވަނަ ދައުރުގެ  2ރިޔާސަތުން، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 ގެންނަން ބޭނުންފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް 

 ކީ:ގޮތަ  ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .0
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ 27ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  0ފެންނަކަމަށް 

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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95/2015/032-GS

ނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އެއްބާރުލުމާއި )ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިސިޓީ  GS-95/2015/032ކުރިނބީ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރ 
ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެކަމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ދިނުންއެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ( އެހީތެރިކަން 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ކައުންސިލުން ދެވެންއޮތް އެންމެ މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 
އަފްރާޙް ވިދާޅުވިފަދައިން ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ވިދާޅުވީ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށެވެ.

ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ފެންނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ކައުންސިލުން  ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި
ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރަކުވްެސ  މުޙައްމަދު  ނައިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  ތައްޓެއް ނުވަތަ ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލުން އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިފަހަރުވެސް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ސްކޫލުގެ އަހަރީ އި
އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ ތައްޓެއް ނުވަތަ ހަނދާނީ ފިލައެއް ދޭން ކަމަށެވެ.  ދޭން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަނދާނީ ފިލައެއް ދޭން ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓްދެއްވަން އެއްސެވުމުން އެއްވެސް މެންބަރަކު ފެންނަ ކައުންސިލްގެ ބަ
ނާމުގެ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތައްޓެއް ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އި

 އި ދޭން ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓްދެއްވުމަށް އެއްސެމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވިގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.ގޮތުގަ
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 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:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .1

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލުން ތައްޓެއް ދޭން ނިންމެވިއެވެ. މި  1ފެންނަ ކަމަށް 
 ށެވެ.ތަށި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަ

 

މިކަމަކީ ކުރީއަހަރު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމާއިމެދު 
ގޮތް ނިންމާފައިވާކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއަހަރުގެ ނިމޭހިސާބުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމަށް ބަޖެޓް ދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ކުރެވޭ 

ދުކަމުން ދަތިކަން ފޯރާކަމަށާއި ނުވީކަމަށެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރު މަ
ތަނަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު ދެވަނަ  1މިހާރުން މިހާރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ 

 ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
 

ސައްކަތްތައް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިކަން އެޖެންޑާ ކޮށްފައި މިއޮތީ ކައުންސިލަރުން އަތުގައި ފައިލެއް އޮތުމުން އެކައުންސިލަކާއި ހަވާލުކުރެވޭ މަ
މިކަމާއިމެދު  މަށެވެ.ކަ ޑާ ހަވާލުކުރުމުގައިވެސް ފަސޭހަވާނެންކޮށްގެން ގެންގުޅެއް ފަސޭހަވާނެތީއާއި އެގޮތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެފައިލް

ވަނަ އަހަރުވެސް  2100ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ  މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން
ފައިލް ކަމަށެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް ފައިލް ހަމައަށް  2ކައުންސިލަރުންނަށް ފައިލްހޯދާފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަންއޮތީ 



  

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

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް އާއި ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ލަސްނުކޮށް ކައު ވިއެވެ.ޅު ނެތުމުން ދަތިވާކަމަށް ވެސް ސިޔާޙް ވިދާ
ފައިލް، ގަންނަން  2ރިޔާސަތުން ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ފައިލެއް، ޖުމްލަ  ކަމަށެވެ. ފެންނަ  ކައުންސިލަރުންނަށް އޮފީސް ފައިލް ހޯދަން 

 ނީ:ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަ
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

ފައިލް ގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ރިޔާސަތުން  2ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  1ފެންނަ ކަމަށް 
 އެންގެވިއެވެ.

 
A/2015/188-226

)މަދިރި މަދުކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން( މެސެޖު ލިބިފައިވާނެ ކަމަށާއި  A/2015/188-226ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ 
ވިދާޅުވީ އެކޮޅުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  މިމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްފައިމިވަނީ މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އި ގުޅިގެން ފޮނުވާފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ހަމައައް ލިބި އެހެން މުއައްސަސާތަކާ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެސެޖުގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތައް ކުރެވޭނީ  މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ފެންނަކަމަށް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިފަދައިން ވަސީލަތްތައް ހަމަވެގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަވެސް މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން 
އްދިވެރީ މަދިރި އުފެދޭގޮތައް ހުރި ތަންތައް އެހާ ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށާއި ބުކުރުން  (fog)ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ފޮގް  ވިދާޅުބިއެވެ. އަފްރާޙް

 ސިއްޚީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން މަރިރީ އުފެދޭ ތަންނަތަން ނައްތާލުމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް ރިޔަސަތުން ވިޅާދުވިއެވެ. ނައްތާލުން ކަމަށެވެ.
ގެން ތިކަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ހެލްތް ސެންޓަރާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅި 

 ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.
 

ވަނަ ފަހަރަށް  1އެބައިން ކަމަށައި ގަބުރުސްތާނު ސާފުކުރުމަށް  -/28,000ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިކަން ކުރުމަށް 
އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނީ ކިހިނެތްތޯ  ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. 2އިޢުލާން ކުރުމުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ 

ވަނަ ފަހަރު ކުރެވުނު  1ންމެވީ އިތުރަށް އިޢުލާން ނުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނި
ރިޔާސަތުން އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެގްރިމެންޓެއް ހަދާ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށެވެ. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ: ންނަކަމަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ.އެނގެވީ އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފެ
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:



  

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

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 1 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:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .7
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .8
 ފާޠިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ .9

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނިންމެވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ. 1ފެންނަ ކަމަށް 
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