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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  52ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ދަ ބުވީ  2015 ޑިސެމްބަރ 02މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 52ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  48ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  49ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .2
ޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީގެ ކި 2016 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3

 މަޝްވަރާކުރުން 
 KRB/LT/2015/018-FNK/HDH (18ން ކުރިނބީ ބްރާންޗްގެ ނަންބަރ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 ( ސިޓީ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 2015ނޮވެމްބަރ 
 ގައި އޮންނަ ދަނޑުވެރޮކަމާބެހޭ ވޯކްޝޮޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  2015ޑިސެމްބަރ  5 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .5
 ކައުންސިލްކަޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .6

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 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
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .3
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .4

 
 ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .1
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް އަޙްމަދު މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އްވަނަ ޢާ 52ވަނަ 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
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .3

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

ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. . 1ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  ރު.ގަޑިއި 1 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

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

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

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

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާނީ  އާންމުވަނަ  48ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އާންމުވަނަ  48ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ އް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަށް އިސްލާހެޔައުމިއްޔާ އެއްވެސް މެންބަރަކުށެވެ. ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ
 ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  48ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓުދީފައިވާތީ  2ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ ވަ 115ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ލުވުމަށް ހާޟިރުވި ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަ

ވަނަ ދުވަހު  09އޭޕްރީލް  2015ންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރު
 49ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  07ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

އްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިބަ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 49ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

 5 ދަދު:ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަ 
 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 ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 
 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 
 

 

އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން ބޮޑު ސްކޫލަށް ބަދަލުވެގެންދާ ކަމަށާއި، ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް މިދިޔަ އަހަރު  UKGއަދި  LKGދެންނެވީ  ރިޔާސަތުން
ކްލާސް ވަކިކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ އަށް ސަރުކާރުން  2އާންޓީން ނަގައިގެން ކަމަށާއި، ފާޓިޝަން ޖަހައި  3ހިންގީ 

ބުނެފައިވާތީ  އަށް ގުޅައިގެން ބަލާދީބަލާށޭ LGAކައި  އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޒޫނާ ކިޔާ ބޭފުޅަކާ ގުޅުމުން އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެތޯ ބެލުމަށްޓަ 
ގެ އާދަމް ޝަރީފް އާއި ގުޅުމުން މިކަމުގައި މަޝްވަރާތަކެއް ނަމެއްގަ ކުރިޔަށް ދިޔަކަމަށާއި ބަޖެޓެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް  LGAމިކަމުގައި 

އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށާއި   ދަންނަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް
ނޫނީ   350 ނޭކުރަންދޫގައި ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީ ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބެލެނިވެރިން އަތުން ރުފިޔާ ނަގައިގެން )ކުއްޖެއްގެ އަތުން

ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ނަން ނޯޓްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  ނަގައިގެން( 300 ނޫނީ
ފުރުތަމަ  ށްވާހަކަދެއްކުމަ ވަސީމް އެވެ. ނަންނޯޓް ކުރި ފަރާތްތަކަށްهللا ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު

 މިނެޓްގެ ވަގުތު އެރުވިއެވެ. 10ފުރުސަތުގެ ގޮތުގައި 
ށާއި، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި  ނާސަރީ ހިންގަން ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ލިބޭނެހެން ހީނުވާކަމަ

ވަސީމް ވިދާޅުވީ ފެންނަނީ هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު ކުރިއަށްގެންދިއުން ކަމަށެވެ.ފެންނަނީ ބެލެނިވެރިން އަތުން ފީނަގައިގެން ކިޔެވުން 
ރިން ނުރުހުން ބެލެނިވެރިންއަތުން ފީ ނަގައިގެން ކައުންސިލުން ހިންގަން ކަމަށާއި، ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީގެ ކިޔެވުން ނުބާއްވައިފިއްޔާ ބެލެނިވެ

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާޅުކޮށްފާނެކަމަށެވެ. މިކަމާއިމެދު
އަހަރު ދުވަހުގެ ބޭބީ ނާސަރީ އަދި ނާސަރީގެ ކިޔެވުން ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށާއި، އެހެން  1ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިންވެސް  ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ

ރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެންމެ އާންޓީއެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކު
މިނެޓުގެ ވަގުތު އެރުވިއެވެ.  5ކިޔަވައިދިނުން ދަތިވާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އި ނަންނޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހްއެވެ.ދެވަނަ ފުރުޞަތުގަ
ސަރުކާރުން ބޭބީ ނާސަރީ/ނާސަރީ އަށް އެހީފޯރުނުކޮށްދޭކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ
މުން މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ކަމަށާއި އިތުރު ހިންގުމަށް އެލަވަންސެން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މިކަން އެޖެންޑާކޮއްދެއްވަން އެދޭ ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އަފްރާޙްގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.
 ނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބެލެ 
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އެ  ބްރާންޗްގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރިނބީ 
ނަށް އަވަސް އިމާރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ އިމާރާތަކަށް ވީމާ އިމާރާތް ދީފައި ހުންނާނީ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުންކަމަށާއި، މިކަމުގައި ފެނަކަ ބޭފުޅުން 

މިނެޓުގެ  10މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުތަމަ ފުރުސަތުގެ ގޮތުގައި  ވެ.ޖެހޭނެ ކަމަށެޖަވާބެއް ދޭން
ތުންގެ އްޔިވަގުތު އެރުވުނެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ސިޓީއަށް ޖަވާބުދޭން މިހާރުވެސް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި، ރަ

ހޭގޮތުން އިމާރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުއްޓަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދެނީ ފެނަކާ އިން ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މި ސިޓީއާއި ބެ
ރި ކަމެއްވީމާ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

 ހާލަތު އެބައްދަލުވުމުގެ ކުރީގެ އިންޖީނުގޭގެ ހާލަތާއި ފެނަކައަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އެތަނުގެބައްދަލުކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމުން ބުއްދިވެރިކަމަށެވެ. 
 ނުމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދިރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދީ އަދި އެތަން ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދީފިނަމަ ދެން ވާނެގޮތްވެސް 

 މިނެޓުގެ ވަގުތު ރިޔާސަތުން އެރުވިއެވެ. 5މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފުރުސަތުގެ ގޮތުގައި 
 ތައްޔާރުވެގެން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަށްޗަށް އަރަންޖެހޭނެ މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙއްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ 

 ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ޚިޔާލާ ފިކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމަށެވެ.
 ގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ.ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާ  2015ޑިސެމްބަރ  04މިކަމާއި ބެހޭގުތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 
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ހުރުމާއި ކެއުން ބޭފުޅުން އަންނަގޮތަށް ޖަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ  3ދަނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ވަސީމް ވިދާޅުވީ هللا މިހާރު ހަމެޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު

  އެބޭފުޅާގެ ދާއިރާގެ ކަމަކަށްވާތީ މިކަމުގައި އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.މިކަމަކީ
 

ދަނޑު ކުރެހުމާއި ކޯނަރުދަނޑި ހެދުންފަދަ ކަންތައްތަށް ން ހަމަޖެހިފައިނެތް ކަމަށާއި، ކައުންސިލް ކަޕްގެ އޮފިޝަލުންނާއި ޖަޖުރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ  ކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެއްޖެކަމަށާއި، މުބާރާތަށް ފެށެން ވަރަށް ކުޑަ މުބާރާތެއްކަމަށާއި، މުބާރާތްކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކުރާ  މުބާރާތަކީމި
ދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވި  ކުރިއަށްގެންދަން ފެންނަކަމަށެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަށް ބަހާލައިގެން ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި 

 އަފްރާޙްގެ ބަހައް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މުބާރާތަށް ކުރަންހުރި ކަންކަން ނޯޓްކުރުމަށްފަހު ބަލާލަންވީ ކަމަށެވެ.
  ހެދުމާއި،ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުމާިއ، ސްކޯބޯޑު ހެދުމާއި، ދަނޑުކުރަހަން ވެލލިގެންދިއުމާއި، ދަނޑުކުރެހުމާއި، ކޯނަރުދިދަ

ކަމަށެވެ. ޓީމު ތަކުގެ ދިދަ ހެދުމާއި، ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމާއި، ބެނާ ހެދުމާއި ކޮންމެ މެޗަކަށް ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުން ހޯދަން ޖެހޭ 
ން ޝުޖާއު، މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޝަރަފްވެރި މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި އާދަމް ޝަޒީމް، ހުސައިން ނާޡިމް، ހުސައި

 ރެވުމަށެވެ.އަށް ދައުވަތު އެ މުޙައްމަދު ލަތީފް، ފާޠިމަތު އިނާޔާ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފައިނަލް މެޗަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  52އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 11:43ވަނަ ދުވަހުގެ  2015ނޮވެމްބަރ  18ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  52ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 
 
 
 
 

 


