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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ އް ވަނަ ޢާ  50ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ދަބުވީ  2015ނޮވެމްބަރ  18މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 50ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

ވަނަ ކައުންސިލް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން  10 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1
 މަޝްވަރާކުރުން 

 ން މަޝްވަރާކުރުން ވަނަ ކައުންސިލް ކަޕަށް، ކައުންސިލުން ކުރާނެ ޚަރަދާއި ބެހޭގޮތު  10 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2
ކައުންސިލުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި ހިމެނުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތީމާ،  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3

 މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .3
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .1
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް އަޙްމަދު މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އްވަނަ ޢާ 50ވަނަ 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 50
ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. . 1ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  .މިނެޓު  30ގަޑިއިރާ  1 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .3

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

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

 ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އޮތްގޮތަށް އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް 
 

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

 

މިކަމުބާރާތާއި ބެހޭ  ބައިވެރިވުމަށް މިހާރުވާނީ ނަންނޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ކަމަށެވެ.ކައުންސިލް ކަޕުގައި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
ޅާވާލާފައި މަޢުލޫމާތު މޯނިން ބްރީފިންގ ގައި ކޮންމެވެސް ވަރަށް ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެކަމަށާއި، މި މުބާރާތުގައި ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހު

ވަނަ ކައުންސިލް ކަޕަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް މިކަންތައް  10ބެއް ނުލިބޭކަމަށާއި، ވީނަމަވެސް އެހާބޮޑު ތަރުހީ
  އެޖެންޑާ ކުރީކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.

ބާރާތަށް ބޯޅަދަނޑު ނޮޅަން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްވުރެ އިންތިޒާމް ރަނގަޅުވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މު
އަދި މި މުބާރާތަށް  ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ދަނޑު ކުރަހަން ވެލި ޖަމާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދެއް ހެދިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. -/16,500ގާތްގަނޑަކަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު 

ރުފިޔާ މުބާރާތަށް  -/5000ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރުން ހޯދުމާއި، ކައުންސިލުން މަދުވެގެން  މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް 
ކޮންމެ ޓީމުކަށް ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެފުރުސަތު ދޭން ފެންނަ ކަމަށްވެސް  ޚަރަދު ކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތަށް ދާނެ ޚަރަދު އެނގޭނީ ޚަރަދު ކުރަން ފެށިމާ ކަމަށާއި، މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވެސް ކުލަގަދަކޮށް   އެވެ.ވިދާޅުވި
 ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުން ވާނެ ކަމަށެވެ.

 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށެވެ. -/10,000ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހުށަހެޅީ މި މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން 

 ވަސީމް ވިދާޅުވީ އެ ދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ސްކޯބޯޑު ހެދުމަކީވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު

ގެން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޯލް ހަދައިގެން އޭ ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމަށާއި ކޮންޓް -/30,000ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޯޑުގައި 
ރުފިޔާ ކަމުގައި  -/10,000ވީމާ، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން މި މުބާރާތަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކީ  ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 ދެއްވި ގޮތަކީ:ނިންމުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓު 

 5 މްބަރުންގެ އަދަދު:ޖުމްލަ މެ
 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:

 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:



 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 
 

 

 
 
 

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުން:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .3

ވަނަ ކައުންސިލް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު  10މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3)ފެންނަ ކަމަށް 
 ރުފިޔާ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.( -/10,000އަދަދަކީ 

 

 މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ރުފިޔާ  ތަފްޞީލް 

 1500.00 ޓީމަށް( 3އެހީ )ރ ގެ -/500މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ދޭ 

 35.00 ކޯނަރު ދިދަ ހެދުމަށް ފޮތިގަތުމަށް 

 245.00 ބެނޭ ހެދުމަށް ފޮތިގަތުމަށް 

 320.00 ރ ގެ ރޭޓުން(-/16ގޯނި،  20ދަނޑު ކުރެހުމަށް ވެލި ހޯދުން )

 720.00 ރ ގެ ރޭޓުން(-/120ޓީޝާޓު،  6ބޯލް ބޯއީސް ޓީޝާޓް ހޯދުމަށް )

 960.00 ރ ގެ ރޭޓުން(-/120ޓީޝާޓު،  8އޮފިޝަލުންގެ ޓީޝާޓް ހޯދުމަށް )

 1800.00 ރ ގެ ރޭޓުން(-/60މެޑަލް،  30) –މެޑަލް )ކަރުގައި އަޅުވާ( 

 930.00 ރ ގެ ރޭޓުން(-/310ތަށި،  3) –ޓްރޮފީ )ކުދި ތަށި( 

 2100.00 ރޭޓުން(ރ ގެ -/20މީހުންގެ، މީހަކަށް  15މެޗަށް  7އޮފިސަލުންގެ ޑްރިންކް )

 490.00 ރ ގެ ރޭޓުން(-/35ޓީޝާޓް،  14އޮފިޝަލުންގެ ޓީޝާޓް އަދި ބޯލްބޯއީސް ޓީޝާޓް ތައްގަނޑުޖެހުމަށް )

 500.00 ހެދުމަށް  ޑުސްކޯރބޯ

 5000.00 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށްދޭ ފައިސާގެ އިނާމު 

 2000.00 މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަށްދޭ ފައިސާގެ އިނާމު 

 500.00 މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު 

 500.00 މުބާރާތުގެ ބެސްޓް ޕްލޭޔަރ އަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު 

 250.00 މުބާރާތުގެ ޓޮޕް ސްކޯރަރ އަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު 

 250.00 މުބާރާތުގެ ބެސްޓް ކީޕަރަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު 

 18100.00 ރުފިޔާ(ޖުމްލަ: )އަށާރަ ހާސް އެއްސަތޭކަ 
 

 0 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  ހިމެނުމަށް އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ޕީއެސްއައިޕީ ގައި
ޅުމަށް(، މިރަށަށް ޕީއެސްއައިޕީ ގައި ހިމަނާފައި ހުރީ ސުކޫލާއި، ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއި، ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުމާއި )ބަށިކޯޓު އެ

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެލްޖީއޭ  ރަށެއް ފެނަށްޖެހުން ހައްލު ކުރުން ކަމަށެވެ. 45ރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިންފް
މާ އެލްޖީއޭ އަށް ގުޅާފައި ގަބުރުސްތާނު ފުރިފައި އޮތް ކަމަށާއި، މާދަމާ މީހަކު ނިޔާވި ކަމުގައި ވިޔަސް ވަޅުލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ދެންނެވީ

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން  ންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަދި އެލްޖީއޭ އަށް ލިޔާށޭ ކަމަށެވެ.އިން ދެ
 ވަސީމް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.هللا ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު

ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިކައުންސިލުން ޕީއެސްއައިޕީގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެކަންތައް )ގަބުރުސްތާނު ކައުންސިލްގެ 
 ވިއެވެ.މިކަމުގައި އެލްޖީއޭ އަށާއި، ފިނޭންސްއަށް މެސެޖު ފޮނުވަން ދެންނެ  ބޮޑުކުރުމާއި، ހިނަވާގެ އެޅުން( ހިމަނާފައި ނުވާތީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

ވަސީމް ވިދާޅުވީ މިކައުންސިލުން ޕީއެސްއައިޕީގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައި ނުވާތީ هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު
 އަށް ދިއުމަށް ދެންނެވިއެވެ.މިދެކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ވީމާ، ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ކުރި .ހިތާމަކުރާ ކަމަށެވެ

 
 ޖަލްސާ ނިންމުން 

ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  50އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 
 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.

 
 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 11:26ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ނޮވެމްބަރ  18ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  50ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 
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