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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ން ވަނަ ޢާ  48ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2015ނޮވެމްބަރ  04މު ބައްދަލުވުން ންވަނަ ޢާ 48ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  44ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  45ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .2
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  46ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .3
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  47ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .4
އުސޫލު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމައި  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .5

 ފާސްކުރުން 
 ކައުންސިލްގެ ބްރީފިން ބާއްވާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .6
)ސާޅީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ލޯނުއެހީ  /45,000-ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ނަގާފައިވާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .7

 ރާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަނބު
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .8
 ބައެއް މަގުތަކަށް ފަސްއެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .9

 ފެނަކަ ކުރިނބީ ބްރާންޗުން އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ރިޔާސަތުން .10
( މެސެޖާއި 2015ނޮވެމްބަރ  02) A/2015/405-226ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .11

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން 
 

 ޙާޟިރީ:ބައްދަލުވުމުގެ 
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 އަފްރާޙް މެންބަރ މުޙައްމަދުކައުންސިލް  .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .1
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ .1
 ގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލް  .2

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .3

ރައީސް އަޙްމަދު މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ންވަނަ ޢާ  48ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 

ِحيِم،  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   الحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهبِْسِم اللَّـِه الرَّ
 .4. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 5ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ.މު ބަވަނަ ޢާއް 48

ން. ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަ . 1ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  ގަޑިއިރު. 2 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

ފަރާތްތަކަށް އެވެ. އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިމިރިޔާސަތުން 
އެޖެންޑާއަށް  އެއްވެސް މެންބަރަކު ،ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި

 ބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންއޮތްގޮތަށް އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް 
 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާނީ  އާންމުވަނަ  44ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އާންމުވަނަ  44ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

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

 

ކަމަށްވާތީ ވޯޓުގައި މެންބަރުން 2ށް ހާޟިރުވެފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަ އާންމުވަނަ  44ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ނޯޓް: )
މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ  2ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  .(މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެވެ 2ބައިވެރިވެވޭނީ އެބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި މެމް

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ .1
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލް .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .3

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ .1

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާނީ  އާންމުވަނަ  45ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އާންމުވަނަ  45ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

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

 

 މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް
 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާނީ  އާންމުވަނަ  46ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އާންމުވަނަ  46ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

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

 

ވޯޓުގައި  ށް ހާޟިރުވެފައިވަނީ އެއްމެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާތީބައްދަލުވުމަ އާންމުވަނަ  46ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ނޯޓް: )
މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމުގައި  1ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އެކަންޏެވެ.( މެންބަރަށްބައިވެރިވެވޭނީ އެބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާނީ  އާންމުވަނަ  47ނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރި 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އާންމުވަނަ  47ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.  ށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކަށްވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ
 އްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެ

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 1 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 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 
 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ .1
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2

 

 

ކަމަށްވާތީ ވޯޓުގައި  މެންބަރުން  2ށް ހާޟިރުވެފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަ އާންމުވަނަ  47ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ނޯޓް: )
މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ  2މެންބަރަށް އެކަންޏެވެ.( ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  2ބައިވެރިވެވޭނީ އެބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި 

 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

އި މުޅި ރަށަށް ވާނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިކަމަށެވެ. "ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް" ކޮމެންޓްކުރުމަށްޓަކަރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
ޗަރ އަށްވެސް ވާނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަދި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލް

މިނެޓުގެ  5ގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުތަމަ ފުރުސަތުހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަށް ކިޔައިދިނެވެ. އަދި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން 
 ވަގުތުގެ ފުރުސަތު އެރުވިއެވެ.

އޮތްގޮތަށް އުނިކުކޮށް  3.3 ހުށަހަޅާފައިވާއުނިކުރަން ވިދާޅުވީ ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ކޮމެންޓްގައި ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ 
 ފަހަރު އެއްބަސްވުން އާކުރާ ގޮތަށެވެ." 1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، އަހަރަކު  5ގައި ވަނީ "ބިން ދޫކުރެވޭނީ  3.3 .ބާއްވަން ފެންނަ ކަމަށެވެ

ގެ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކަމަށް އެބަވިދާޅުވާ  4.5ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ހިޔާލުތަކަށް ބަލާއިރު  
 ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތަށް އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. 4.5ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 

ދަނޑު ވާކޮށްލުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތުގައި ދަނޑުވެރިޔާގެ އިހުމާލުން އެއްވެސް ދަނޑަކަށް  4.5  

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް(  -/250ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެނަމަ 

 އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރުފިޔާ

 ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތަށް އިސްލާހު ކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. 4.3އަދި. 

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  500/-)ހަތެއް( ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފްވެއްޖެނަމަ  7މި އުޞޫލުގެ  4.3  

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ހަމަ ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް އެއްބެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ބާއްވަން  3.3ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވިފަދައިން އަދި. 
 ފެންނަކަމަށެވެ.

ބަދަލެއްނުގެނެސް، އެއްވެސް  3.3ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވިފަދައިން 
  ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. އިސްލާހު 4.3އަދި  4.5 ވިދާޅުވި ފަދައިން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް

"ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު" އިސްލާހާއިއެކު  2ހުށަހެޅުނު ަކުއްނިސްލ ެމްނަބރ ުމަޙްއަމުދ ައްފާރްޙ ، ރިޔާސަތުން
 އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް 

  

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

 0 ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި 
 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 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 
 

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .1
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލް .2
 މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލް  .3

 

 

 

ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން  "ދަންޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު"މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ  3 ޓަކައިފާސްކުރުމަށް އުޞޫލު 
 ނިންމެވިއެވެ.

 

 ބާއްވާނެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިދައުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ބްރީފިން ބާއްވަން ފަށާފައި މެދުކެނޑިގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބްރީފިން 
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބްރީފިން  ހޭނެ ކަމަށެވެ.ރިއަށް ގެންދަންޖެކު މެދުނުކެނޑި އެ އުޞޫލަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމުން  އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި

ންބަރުން ބާއްވާ ގޮތުގެ އުޞޫލު މިހާރުވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށާއި މިގޮތަށް މިކައުންސިލުން އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މެ
 ދެކެނީ ކޮބައިތޯ އެއްޗެވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުޞޫލުގައި ބްރީފިން ބްރީފިން ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ 
ކައުންސިލްގެ  ގައި ބްރީފިން ފަށާގަޑި ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށެވެ. 09:15ގައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް މިކައުންސިލުގެ އުޞޫލުގައި  09:00ފަށާގައި 

އަދި ކޮންމެ  ދާނެކަމަށެވެ.ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ބްރީފިން ބާއްވަން ފަށައިފިނަމަ ކައުންސިލް ހިންގުމަށްވެސް ފަސޭހަވެގެން 
 ވިދާޅުވިއެވެ. ފެންނަކަމަށްވެސް ބާއްވަންނުކަމެއް ނެތް ދުވަހެއްގައި މޯނިން ބްރީފިން ދުވަހަކު މޯނިން ބްރީފިން ބާއްވަން ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި 

އެކިފަހަރުމަތިން ކުރަން އުޅެ ހުއްޓިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ފެންނަވީ އުޞޫލެއް  ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ
 ފާސްކޮށް އެގޮތުގެ މަތިން ބްރީފިން ބޭއްވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

އަށް ލަސްކޮށްފިއްޔާ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން އޮންނަ ދުވަސްދުވަހު ބައްދަލުވުން ފެށެންވާއިރަށް  09:15ސަތުން ދެންނެވީ ބްރީފިން ފަށާގަޑި ރިޔާ
ކަމެއް ނެތް ދުވަހެއް ނުދާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް އަބަދުވެސް  ހަމައެގޮތަށްބްރީފިން ނުނިމިދާނެ ކަމަށެވެ. 

ން ބާއްވާނެ އުޞޫލުގެ ޑްރާފްޓެއް" ތައްޔާރުކުރާނަން ކައުންސިލްގެ ބްރީފި"އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ހަފްތާގެ ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. ދެން އަންނަ 
 މުގައި ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.ގެ ފުރުސަތު ދޭނަން ކަކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމު ކަމަށާއި

 

އޮކްޓޯބަރ  15އެއަށްފަހު  ގައި ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. 01ސެޕްޓެމްބަރ  2014
މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ލޯނުފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް  ގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އިއްވެވިއެވެ. 2015

އުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދައްކަން އަދި މިފައިސާ މިދަ ކުރިއަށް ނުދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދަންނަވާފައިވާކަމަށް ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.
 މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން: ފެންނަކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.

އުންސިލްގެ ލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނެގިލޯނެއް ކަމަށާއި، ކަކުއް މިލޯނަކީ ކުރީ ދައުރުގައި ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވިދާޅުވީ 
އެހެންކަމުން ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި މިފައިސާ ދެއްކޭނެ  ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލޯނުފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކި ހުރީކަމަށެވެ.

ކުރި މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ލޯނު ވަނަ ނަންބަރުގައި "ލޯނު ދޫ 7އަދި ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ  މަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ގޮތެއް ހޯދަން ފެންނަކަ

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 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 
 

 

ތެރެއިން  އަނބުރާ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދޫކުރާ އެހީގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ކުރިނބީއަށް ކަނޑައެޅޭ ފައިސާގެ
 ން ވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.އުނިކުރެވޭނެ" ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެގޮތަށް މިހާތަނަށް އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް ހޯދަ

 ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްަމދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކުރީދައުރުގައި މިފައިސާނަގާފައިވަނީ އޭރު ރަށުގެ މާލިއްޔަތުން ދައްކާގޮތަށް
 އެފައިސާ ދައްކަން ފެންނަކަމަށެވެ.އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯބަލައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

އިވޭތޯ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވިފަދައިން މިރަށަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުނިކޮށްފަ
ލުމަށްފަހު ނުލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ބަލާނަން ކަމަށާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން ލޯނު ދެއްކުމަށް ފައިސާ ލިބޭތޯ ބެ 

 މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސާއިން ލޯނު ދައްކާނީ ކަމަށެވެ.

 

ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން ފޮނުވާފައިވާ ސަރކިއުލަރ  ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި 
 ކިޔައިދިނުމަށްފަހު މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތަކު ހުޅުވާލުމުން:

ފެންނަކަމަށާއި، އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން
ބަދަލުގައި  ބޭއްވުމުގެ ޝޯވ ހަމައެކަނި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ނަމަވެސް ފައިސާލިބުމުން -/5000ސްޓޭޖްސޯވ އެއް ބާއްވަން އެދި 

ކައުންސިލް މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ނައިބުރައީސްގެ ބަހައް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށިާއ  އެހެން ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ރޭވިދާނެ ކަމަށެވެ.
ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ  ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

 ޓުބޯޅ/ވޮލީ މެޗެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ.ސްޓޭޖް ޝޯވ ގެ އިތުރުން ގޮތުން ފު

ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، ފައިސާގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީއާއި ޒުވާނުންގެ ދުވަހު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިކަމަށް ފައިސާ ލިބުމުން 
 ގުޅައިގެން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

 

 މަޝްވާރާކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ބައްދަލުކޮށްބޭފުޅުންނާއި ވާނީ އެދުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަމަށް ފޯސްގެ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހެވީ  ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ
އެހެން ނަމަވެސް އެބޭފުޅުން މަގުތަކަށް ފަސްއެޅުމުގެ  އަދި އެބޭފުޅުން މިކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ށްވެސް އެދިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވީމާ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތެރޭގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނެ ކަމަ
 މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން:

ވީފޯސްގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މަގުތަކަށް ފަސްއެޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ހެ 
ފަސްއެޅުމުގައި ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާ ނަންގަވާނެކަމަށް ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ހެވީފޯސްއަށް ހަވާލުކޮށް  އެހީތެރިކަމާއި އެކު

 އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު މަގުތަކަށް ފަސް އެޅުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ހެވީފޯސްގެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިޔުން ދީގެން  ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 
 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކު ފަސްއެޅުމުގައި ލިބޭ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މެންބަރުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާގޮތަށް ހެވީފޯސްއަށް ލިޔުން ދީގެން ހެވީފޯސްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެ 
އެކު މަގުތަކަށް  ގެއްލުންތަކަށް ކައުންސިލުން ޒިންމާ ނަންގަވާނެކަމަށް ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ހެވީފޯސްއަށް ހަވާލުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި

  ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:މެންބަރުން ފަސް އެޅުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ.

  



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3

 

 

 އެކަން އެގޮތަށް ކުރާނީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ  3
 

ތަށް ހަލާކުވެފަ ހުރީމަ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކޮށްލި ބައްދަލުކޮށްލުމެއް މަގުބައްތިރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އެބައްދަލުވުމަކީ 
 މަގު ހެދުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެބައްދަލުވުމުގައި ފެނަކަ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޖީނުގޭ ދެފަރާތު  ކަމަށެވެ.

ގެ އެއްބޭފުޅަކަށް އިންޖީނުގޭ ސަރަހައްދަށް ފަސްއަޅެމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، މަގުބައްތި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލު 
ނަކަ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ފެ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ.

 ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން:
ކަތް ކުރަން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ، އިންޖީނުގޭ މަގު ހެދުމަށް ހެވީފޯސްގެ ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެމަސައް

 ފައި އޮތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އަލުން އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ފެށިފައި މިހާރު ހުއްޓި 
ސަލައެއް ޖެހިގެން ހުއްޓުނީ ކަމަށާއި، ުރްއަގްސަތުކެގ ަމއް ، ކޮންމެސްވަރަކަށް ސާފުކުރެވި އޭރު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އިންޖީނުގޭ އިރުމަތީފަރާތް

 އެތާ އެހުރީ ކޮންބައެއްގެ ރުއްގަހެއްތޯ ބަލާފައި ކަމަށެވެ.ދެވޭނީ މިކަމުގައި ކުރިއަށް
ންސިލުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ރުކެއްވެއްޖިއްޔާ ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ވީމާ ކައު

 އެތަނަށް ގޮސް ބަލާލާފައި އެމަސައްކަތް ކުރަންވީ ކަމަށެވެ.
ށާއި، ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ފެނަކަ ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ވަށާފާރު ރާނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތްވާހަކަ ދަންނަވާފައިވާކަމަ

 މަށެވެ.ފޫޓުތެރެއަށް އެއްޗެހިވެރޭ ރުކެއް ހުންނާތީ ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ކައުންސިލުންގޮސް އެތްނ ބަލާލުން މުޙިއްމު ކަ
 

A/2015/405-226

)ތިލަ ދެކުނު އެވާރޑް  ގައި( މެސެޖ2015ުނޮވެމްބަރ  02) A/2015/405-226ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  ( މި ރަސްމިއްޔާތަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުރިނަމަ އަންގަވައި ދެއްވުމަށެވެ.ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު އަރުވާފައިވާތީ

 ނިންމެވިއެވެ. ނުވުމަށްނަން ފޮ އެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދާގޮތަށްމަދު ޞިޔާޙު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައް
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  48އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 12:50ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ނޮވެމްބަރ  04ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  48ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

1437 މުޙައްރަމް 22  

 2015ނޮވެމްބަރ  04

  

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 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 
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