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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  40ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 އޮގަސްޓް 19ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  40ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަަނ އާންުމ ބައްދަުލވުމުގެ ޔައުިމއްޔާ ފާސްުކރުން  13ހދ.ކުރިނބީ ަކއުންސިލްެގ ދެަވނަ ދަުއުރގެ  .0
 ވަަނ އާންުމ ބައްދަުލވުމުގެ ޔައުިމއްޔާ ފާސްުކރުން  38ހދ.ކުރިނބީ ަކއުންސިލްެގ ދެަވނަ ދަުއުރގެ  .2
 ވަަނ އާންުމ ބައްދަުލވުމުގެ ޔައުިމއްޔާ ފާސްުކރުން  39ހދ.ކުރިނބީ ަކއުންސިލްެގ ދެަވނަ ދަުއުރގެ  .1
 ަކއުންސިްލގެ ނޯޓިސްބޯެޑއް ހެދުމަްށ މަްޝަވރާކުރުން  ރިޔާސަުތން ހުށަަހޅުްއވާ ަމއްސަލަ: .4
ަލއުޑެއް ނުހުންނާީތވެ މުހިންުމ އެަނއުންސްމަންްޓަތއް ުނގޮޭވތީވެ، މިކަމަށް ަހއްލެއް  ރިޔާސަުތން ހުށަަހޅުްއވާ ަމއްސަލަ: .2

 ހޯދުމަށް ަމޝްަވރާކުރުން 
 A/2015/302-226 (22ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ އަތޮުޅ ކައުްނސިލްގެ ނަންަބރ  ރިޔާސަުތން ހުށަަހޅުްއވާ ަމއްސަލަ: .6

 ން ( މެސެޖާއި ުގޅޭޮގތުން ަމޝްަވރާުކރ2102ުޖުލައި 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  41ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
ވަނަ އާންމު  41ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

ނުވާ ހާޟިރު 1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ  ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ. 2މެންބަރުންގެ އަދަދު 

)އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓު. 42 ގަޑިއިރާ  0 ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ ލްސާއަށްޖަ
 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ 
ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދުއެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

ވަސީމް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކޭކު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު 3އެޖެންޑާ ނަންބަރ  އެއީ ށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރިއެވެ.އެޖެންޑާއަ
 އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއިއެކު 
 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  1ފެންނަކަމަށް 

 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 
ލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަ

 10އޭޕްރީލް  2102އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް  ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ ވަނަ އާން 13ދައުރުގެ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 13މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
އަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާ

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  13އްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭ

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  13ދައުރުގެ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 13މުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މިބައްދަލުވު

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައް 

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ 13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  10ދައުރުގެ 
 ވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެ 10މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

އިޢުލާން ރަށުތެރޭގައި އިޢުލާނެއް ހިއްޕާލިޔަސް ގިނަފަހަރަށް ކޮންމެސް ބަޔަކު ނައްޓާލާފައި ހުންނާތީ އާންމުންނަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
 ބޭރަށް ވުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ނޯޓިސް ބޯޑު ކުޑަކަމާއި ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ނޯޓިސްބޯޑު

 ނެރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާތީ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭނަމަ ސްކޫލްގައި ހުރިގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައިވެސް ނޯޓިސްބޯޑެއް  ކައުންސިލްގެ
 ހެދުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

( ވާ ނޯޓިސްބޯޑެއް)ހިޔާކުރެވިފައިޑެއް ވަސީމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ތަންދޭނަމަ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނޯޓިސްބޯ هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު
އަދި މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރާއިރު ކައުންސިލްގެ ބޭރު ފާރުގައި ކުލަ ލުން ވެސް ހިމަނަން ފެންނަ  ހަދަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.
 ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނީ ބަޖެޓުގެ ބައެއް ކޯޑުތަކުން ކޮންޓްރޯލް ހަދައިގެންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިހާރުވެސް މިދަ
ވީމާ އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް  ލަލުމުގެ ކަންތަކާއި އުޅުމަށް ކަމަށެވެ.ފަހު ކުބޮޑަށް ފެންނަނީ ފުރުތަމަ ނޯޓިސްބޯޑު ހަދާ ނިންމުމަށް 

ދެއްވުމަށް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ބަޖެޓް ތަންދޭނަމަ ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް 
 އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 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:

 3 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

 ނިންމެިވެއވެ.އެކަން އެޮގތަށް ުކރުމަްށ ރިާޔސަތުން ، މެންަބރުން ވޯޓު ެދއްާވފަިއާވތީ 1 ފެންނަކަމަށް
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ކުރިން ގޮވަމުން އަންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭގައި ހުންނަ ލައުޑުން  އްމު އެނައުންސްމަންޓްތައް މީގެހިރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކައުންސިލްގެ މު
މިކަމާއިމެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު އްމު އެނައުންސްމަންޓްތައް ނުގޮވޭ ކަމަށެވެ. ހިކަމަށާއި މިހާރު އެ ލައުޑް ހަލާކުވެފައިވާތީ މު 

 ހުޅުވާލުމުން:

ންސިލްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި އަދި ރަށުތެރޭގައި އިޢުލާނެއް ހިއްޕާލިސް ގިނަފަހަރަށް ކައު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ
ބަޖެޓް އަދި  ނޮގޮވޭތީ ދަތި ވާކަމަށެވެ.އްމު އެނައުންސްމަންޓްތައް ހިކިޔާކަމަށާއި ލައުޑެއް ނުހުންނާތީ ކައުންސިލްގެ މުއިޢުލާން ނު ރައްޔިތުން 

 ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ތަންދޭނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ލައުޑެއް 

 ވަސީމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓްގައި ލައުޑެއް ގަންނަން ބަޖެޓް ތަންދޭނަމަ ލައުޑެއް ގަންނަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު
  އެލައުޑް ބޭނުން ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. މަށްފަހުކުރީދައުރުގައި މިކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި ލައުޑް ރަނގަޅުތޯ ބެލު ،ލައުޑެއް ގަތުމުގެ ކުރިން 

ކައުންސިލްގެ ކުރީދައުރުގައި ބޭނުން ކުރި ލައުޑް ބެލުމަށްފަހު ރަނގަޅު ނޫން ނަމަ އެހެން ބައްދަލްވުމަކަށް  ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ
 އެޖެންޑާކޮށްގެން މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

A/2015/302-226

މެސެޖު  A/2015/302-226ލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ ތި އެވޯޑް ނައިޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ
އިނާމު ދެވޭ ދެ ދާއިރާއަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ސްކޫލް ލިބިފައިކަމަށެވެ.  މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ކޮށް މަތީ ވަނަތައްހޯދާ ދަރިވަރުންނަށާއި އެދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި އެދުރުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދައުރުގައި ތައުލީމީ ރޮނގުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަ
ތްތެރިން އަގު ވަޒަންކޮށް ދެވޭ ޝަރަފްވެރި ކަމުގެ އިނާމާއި، ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ހދ.އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަށް ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަ

 މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން:ވަރު ދިނުމުގެ އިނާމެވެ. ފަހާގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހިއް

ދާއިރާތައް ބެލުމަށްފަހު އެދާއިރާއަކާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ނަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ 
 ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަށެވެ.

ވަސީމް ވިދާޅުވީ ތަޢުލީމާއި ގުޅުންހުރި ބައިތަށް ސްކޫލާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި هللا ރ އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަ
 ވަރުދިނުމުގެ ބަޔަށް ނަންހުށަހާނެ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.ހިއް

އެއްމޭޒެއްދަށުގައި ތިބެގެން ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނަންތައް ކަނޑައަޅައި އެފަރާތްތަކާއި ންނެވީ މާދަމާގެ އޮފީސް ގަޑީގައި ރިޔާސަތުން ދެ 
 .ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކަމަށެވެވާހަކަދައްކައިގެން ނަންހުށަހެޅުމުގެ ކަން

 ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށެވެ.

ން ކަނބަލުން ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި މި ކޯހުގެ މަޤްސަދަކީ އަންހެ  ވަސީމް ވިދާޅުވީهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު
ކޯސް ހިންގައިދެނީ ކުޅުދުއްފުށީ އައިމިނަތު މަޖީދާއެވެ. ކޯސް ހިންގައިދޭ ފަރާތުގެ  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

. އެބޭފުޅާގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު އެބޭފުޅާއަކީ އަމިއްލަ ރަށުގަޔާއި ކައިރި ރަށްރަށުގައި މީގެ ކުރިންވެސް މިކޯސް ހިންގައިދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ
ކައުންސިލުންނެވެ. މި ކޯސް ރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނަންނޯޓްކުރާ ބައިވެރިންގެ އަދަދަށް  ކެއުމާއި ހުރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނީ 

ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކޯސް -/2000ބައިވެރިން ހަމަވުމުންނެވެ. ކޯހުގެ ފީއަކީ  01ބަލައި މަދުވެގެން 
)އެކެއް( ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  0އިދޭ ފަރާތާއި ކޯހުގެ ފީ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މި ކޯހަކީ ފެށުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގަ

ނު )އައިސިން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެކެވެ. ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ދުވާލަކު މަދުވެގެން ދޮޅު ގަޑިއިރު ނުވަތަ ދެގަޑިއިރެވެ. ކޯހުގައި ބޭނުންވާނެ ސާމާ 
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kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

، ތި( ހޯދައިދޭނީ ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ. ކޯސް ނިމުމުން ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކޯހުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވައިފަދަ ތަކެ
 ކޭކު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތު މައިދާނަށް ނިކުތުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ދެވޭނެއެވެ.

ރުފިޔާވަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރަންޖެހިދާން ކަމަށާއި އިދާރީ ބަޖެޓުން އެކަން ކުރެވޭނެ  1111ގަނޑަކަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިކަމަށް ގާތް
 ކަމަށް ފެންނާތީ މިކޯސް މިރަށުގައި ހިންގުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން:

ޔާ ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ރަށުގައި ހުރެގެން މިފަދަ ކޯހެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާ
 ކުރި ސާމާނު ދޭތީ މި ފުރުސަތަކީ ވަރަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ކޯސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ކޯސް ނިމުމުން ކޯހުގައި ބޭނުން

 ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.
އް ހޯދާނީ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކޯސް ހިންގާނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުރުތަމަ މަރުކަޒު ބެލުމަށްފަހު އެތަން ކަމު ނުދާނަމަ އިތުރު ގޮތެ
ޔާސަތުން ކަމަށެވެ. އަދި ކޯސް ހިންގާނެ ތަނެއް ލިބުމުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރި 

 ދެންނެވިއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  41އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 04:41ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 އޮގަސްޓް 00ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  41ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0416 ޛުލްޤައިދާ 02  

 2102 އޮގަސްޓް 22
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