
 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 
 

 

 a 

  

 

Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ އް ވަނަ ޢާ  54ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ދަބުވީ  2016 ޖެނުއަރީ 20މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 54ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 ފެށުން ޖަލްސާ 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 54ވަނަ ދައުރުގެ  2ންސިލްގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައު

ِحيِم،  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   الحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهبِْسِم اللَّـِه الرَّ
 .3. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 5ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ.މު ބަވަނަ ޢާއް 54

 މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ . 2ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 ގަޑިއިރު.  1 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .3

 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:ކުރިނބީ 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު  .1

 ރިޔާސަތު  ޖަލްސާގެ
މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އްވަނަ ޢާ 54 ދައުރުގެ  ވަނަ 2 ކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ.ހދ

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްއެވެ.

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  50ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީހދ. .1
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  51ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީ  ހދ. .2
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  52ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީ  ހދ. .3
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .3

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

 

 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  53ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީ  ހދ. .4
 ފާސްކުރުން  ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 24ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީ  ހދ. .5
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  25ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީ  ހދ. .6
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  26ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ކުރިނބީ  ހދ. .7
ސާފުކުރުމުގައި މަގުން ނަގާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށްދާ މަގު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .8

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ބޯޅަދަނޑު ހުޅަނގު ފަރާތުގައިވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .9

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
ޑާއަށް މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު އެޖެންރިޔާސަތުން 

 :އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ
 

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

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

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

މުގައި ހދ.ކުރިނބީ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވު
 ވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެ  50ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 
ލިބިފައި ކަމަށެވެ. ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  51ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 

ސް މެންބަރަކު ށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއްވެއެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ
ށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ

 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:
 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  51ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ  3ފެންނަ ކަމަށް 
 ވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސް

 5 މްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޖު
 3 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:
 3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 0 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 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 
 

 

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

 

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

ވަނަ ދުވަހު  09އޭޕްރީލް  2015މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
 52ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  07 ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

މުގައި ހދ.ކުރިނބީ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވު
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 52ނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ދެވަ

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

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

މުގައި ހދ.ކުރިނބީ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވު
 ވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެ  53ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ލިބިފައި ކަމަށެވެ. ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  24ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
ސް މެންބަރަކު ށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއްވެއެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ

ށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ ދައުރުގެ  2މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަ ކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

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

ވަނަ ދުވަހު  09އޭޕްރީލް  2015މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
 25ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  07 ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ

ރިނބީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުކުއްލި ވަނަ 
 ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. ކުއްލިވަނަ  25ނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ދެވަ

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.  26ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
މެންބަރަކު ވެސް އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއް 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 0 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 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 
 

 

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

 

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

 

މެންބަރުން  ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން 
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  26ވަނަ ދައުރުގެ  2މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަ ކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދަނޑަށްދާ މަގު ސާފުކުރުމުގައި ބަދަލުދޭންޖެހޭ ރުއްގަހުގެ ލިސްޓެއް މިހާރުވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ދެންނެވީ ފުޓްބޯޅަ ރިޔާސަތުން 
ށް މިކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އެ މަގު ސާފުކުރީ ވަރަ  ކަމަށެވެ.

ށް ހެވީފޯސްގެ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކަމަށެވެ. އެ މަގު ސާފުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަނުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިން ގެންގޮސް ކުއްލި ގޮތަކަ 
ވާ ރަށުގައި ނެތް ފަރާތެއް ކަމަށްއެވަގުތު އެބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ފަހުން ބަދަލުދޭނެގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން މަގު ސާފުކުރީ ކަމަށެވެ. އަދި 

އާއި ފޯނުން ގުޅާ އެބޭފުޅާއާއިވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައި ވާނެކަމަށް އަފްރާޙް )އެސަރަހައްދުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިއެއް( هللا ދެރަހާ މުޙައްމަދު އަބްދު
 ބަދަލުދޭން ނިންމަން ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ރުއްގަހުގެހެދި އިރު ނަގާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ވީމާ އެ މަގު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ފެންނަކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
 ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އަރާނެކަމަށެވެ. -/13,400ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

 ވެސް އަވަހަކަށް ރުއްގަހުގެ ވެރިންނަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އެފައިސާ ވީހާ 
ވަނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށްދާ މަގު ސާފުކުރުމުގައި ނަގާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދޭން ފެންނަ  2016ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 

 ދެއްވާފައިވާގޮތަކީ:ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. މެންބަރުން ވޯޓް 
 

ވަނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށްދާ މަގު ސާފުކުރުމުގައި ނަގާފައިވާ  2016 މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ  3ފެންނަ ކަމަށް 
 ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދޭން ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

. މިކަމާއި ދެންނެވީ ބޯޅަ ދަނޑުގެ ހުޅަނގުފަރާތް ސާފުކުރަންއެބަޖެހޭ ކަމަށާއި އެތަނުގައިވެސް ފުދޭވަރެއްގެ ރުއްގަސް އެބަހުރި ކަމަށެވެރިޔާސަތުން 
ނޑުގެ ހުޅަނގު ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ބޯޅަ ދަ

ގައި  ލިބިއްޖެނަމަވެސް އެސަރަހައްދުފަރާތް ސާފުކޮށްފައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއަހަރު ފުޓްސަލް ނުވަތަ ބަށިކޯޓެއް އަޅަން
އެތަނާއި ކައިރީގައި ބައެއް ގެވަޅުތައް އެބަ ހުރި ކަމާއި، ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެތަން ސާފުކުރަން  އެޅުމަށްޓަކައި ސާފުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ދު ސާފުކުރުމަށް ފެންނަ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެ ސަރަހައްއުޅެފިއްޔާ ދަތިވާނެ ކަމަށާއި ވީމާ ހެވީފޯސް ބޭފުޅުން ރަށުގައި އުޅެނިކޮށް އެބޭފުޅުންގެ 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 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:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:



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

 

ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ އަދަދު ބެލުމައްފަހު ބަދަލުދިނުމަށްފަހު ހެވީފޯސް  ކަމަށެވެ.
 އްދު ސާފުކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.ހަބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާލާފަ އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެސަރަ 

( އެސަރަހައްދަށް ދާނީ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު 22/01/2016ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އެތަނުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ އަދަދު ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި މާދަމާ )
އެތަން ސާފުކުރާނީ ކަމަށެވެ. ވީމާ މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން އިޢުލާން ކޮށްގެން ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދައި ބަދަލުދީ ހެވީފޯސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި 

 އަމަލުކުރަން ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓްދެއްވުމަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވިގޮތަކީ:
 

 
 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2016ޖެނުއަރީ  20ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  54ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 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:
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