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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  35ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 ޖުލައި 01ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  35ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  19ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .4
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  14ދެވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .6
ނޑު ގައު އަޅާނެ ތަނެއް ނިންމުން. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .7  ފު
 މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުން. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .8

 
 ރީ:ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟި

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  .1
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .4
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .2

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 )މި ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.(
 

 ރިޔާސަތު ޖަލްސާގެ 
ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  12ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
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 ޖަލްސާ ފެށުން 

ވަނަ އާންމު  12ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   وصحبه ومن والهاحلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله ِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 
ހާޟިރު ނުވާ . 2. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަ. 1މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްޖަ )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  ގަޑިއިރު. 0ކަ

 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 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:
 4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .4

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  4ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  02ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ވަނަ  02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް  ށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
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+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  21ނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަ
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް  ވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު ށް އެދެމެ އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 އަދަދު: ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް 
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1

ގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމު 21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އާންމުވަނަ  22ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އާންމުވަނަ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް  ކު ށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަ އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުގައި



  

 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 
 

 

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .0
 ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  11ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ޔައުމިއްޔާ  ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއިއެކު ކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހް ގެނެވުނެވެ.އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއާއިއެ
 ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .0
 ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވީކައުމުގައި 

 

އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވާލުމަށްޓަކައި އާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 އެލް.ޖީ.އޭ އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ފާސްކުރާނީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.

 



  

 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 މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  14ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  14ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

އުމިއްޔާ ތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހް ގެނެވުނެވެ. ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއިއެކު ޔައުނިއި
 ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި 

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 މެންބަރ ވަސީމް ކައުންސިލްގެ  .0
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .1

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  14ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ނޑު ގައު އެޅޭނެ ތަންވެސް ނިންމާފައި ވާނެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ  2ކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މި  ދެކެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި ފު
ކުރިންވެސް ދެންނެވިފައިވާ  ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާގުވެފައިވަނީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން  ކަމަށެވެ.

ނޑު ގައު އެޅުމަށެވެ.ސަރަހައްދަށް )އިރުވައިމަތީ ކުރީގެ ނެރާއި ހިސާބުން އެންޓަ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  ނާ މަގާއި ހިސާބަށް( ފު
ނޑު ގަލުގެ ގޮތުގައި އުކާލާއިރު މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ  ނޑުގެ ބައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި ފަދަ އެއްޗެހި ތަޅާލާފައިވާނަމަ ތާންގީ ފު ، ދަގަ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އިޢުލާން ކުރާއިރު  އެފަދަ ގައު އެތަނަށް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ދަގަނޑުގެ ބައި ހުންނަ 
ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގައި ބޯޑު ޖަހައި އެސަރަހައްދު ރައްޔިތުންނަށް  މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އެ ވިދާޅުވީތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލަން

 ގޮތް ހަދަން މުޙިއްމު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެނގޭނެ
ނޑުގައު އަޅަން ފެންނަ ނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ.  މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: ރިޔާސަތުން އެންގެވީ އެސަރަހައްދަށް ފު

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0



  

 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 
 

 

 މެންބަރ ވަސީމް ކައުންސިލްގެ  .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .4

ނޑުގައު އެޅުމަށް ހަމަޖެހުނީ ކަމަށް މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  4ފެންނަކަމަށް   ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.އެސަރަހައްދަށް ފު
 
 

 މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން:
ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ދަނޑިޖެހުން ފަދަ އޮއްޓަރު ހުރި ކުޅިވަރުތަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު 

ކައިގެން ރޭވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރެހެން ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައް
ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުހައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ފިތުރު އީދަކީ ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރާ އީދެއް  ށެވެ.ކުޅިވަރުތައް ރާވަން ފެންނަކަމަ

ކަންކަން އުވެމުން ދާތީ މިފަހަރު ނާލުން އީދުކުޅިވަރެއްގެ  ޘަޤާފީކަމަށާއި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކުޅިވަރުތަކެއް ރާވަން ފެންނަކަމަށެވެ. 
ވަސީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެންމެ ފޯރީގައި هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު ހިމަނަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ގޮތުގައި 

 އަދި ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއަކަށް ކުޅިވަރުތައް ބާއްވަން  ކުޅެމުންދަނީ ވޮލީ ކަމަށްވީއިރު އީދު ކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި ވޮލީ ހިމަނަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.
 ފެންނަ ކަމަށްވެސް ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަންހެން  ތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި އާދިއްތަ ދުވަހު ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.ގޮރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ

 ންނެވިއެވެ.ބޭފުޅުންނާއި ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފަ ކުޅިވަރުތައް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ދެ
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  12އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 04:11ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 ޖުލައި 10ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  12ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0416 ރަމަޟާން 02  

 2102 ޖުލައި 12
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