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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  55ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ދަބުވީ  2016 ޖެނުއަރީ 27މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 55ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 ފެށުން ޖަލްސާ 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 55ވަނަ 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
 .5. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 5ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ.މު ބަވަނަ ޢާއް 55

 މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ  .0ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 ގަޑިއިރު.  1 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .4
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .5

 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން
 )މިބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.(

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

 ރިޔާސަތު  ޖަލްސާގެ
މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އްވަނަ ޢާ 55 ދައުރުގެ  ވަނަ 2 ކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ.ހދ

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އެވެ.
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 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ: ފެންނަކަމަށް 
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .3
 ވަސީމްهللا ދުބްކައުންސިލް މެންބަރ އަ .4

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  50ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .1
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  52ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  53ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .3
 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  54ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .4
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  25ގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް  .5
 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .6
 އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމާ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .7
 ރާތް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .8
 ދެވިނަމަގު ހުޅަނގުކޮޅުން އަތިރިއަށް ފޫދުއްވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .9

 ން އެޖެންޑާ ފާސްކުރު
 9އެއާއި އެކު އެޖެންޑާއަށް މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ރިޔާސަތުން 

ދެވިނަމަގު ހުޅަނގުކޮޅުން އަތިރިއަށް ފޫދުއްވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ވަނަ ނަންބަރު އިތުރު ކުރެވުނެއެވެ. އެއީ "
 :ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ  އެއަށްފަހު ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއިއެކު އެޖެންޑާ  މަޝްވަރާކުރުން" މިއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  4ފެންނަކަމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.  50ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
ވެސް މެންބަރަކު އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއް 

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަ ކަމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.  52ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
ތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަ 

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

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 އަދަދު:ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ 

 4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 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:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2
 ވަސީމްهللا ދުބްކައުންސިލް މެންބަރ އަ .3

 

  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 
 

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާތީ  3ފެންނަ ކަމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.  53ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
ވެސް މެންބަރަކު އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއް 

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

 މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަ ކަމަށް 

ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.  54ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
އެއާއިއެކު  ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން  ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި އެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާޙް ގެނެވުނެއެވެ.
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި  3ފެންނަ ކަމަށް 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.  ކުއްލިވަނަ  25ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުން 
ވެސް މެންބަރަކު އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއް 

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

   5 ބަރުންގެ އަދަދު:ޖުމްލަ މެމް
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2
 ވަސީމްهللا ދުބްކައުންސިލް މެންބަރ އަ .3

 

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

  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:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .1
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .2
 ވަސީމްهللا ދުބްކައުންސިލް މެންބަރ އަ .3

 

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  0 ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި 
  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2
 ފާޠިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  .3

 

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  3 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަކަމަށް 
  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 
 

 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާތީ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަ ކަމަށް 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަނެފައި ވާނެ ކަމަށާއި، އަދި ފަހުން އިތުރު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް  2ދެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް   ރިޔާސަތުން
ނަމަވެސް އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅަށް ދިއުމުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކޯޑުން ޚަރަދު ނުކުރުމަށް  ގަންނަން ރުފިޔާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަމަށާއި، އެހެން

ރުފިޔާ އެބަހުރި  -/32000އަންގަވާފައި އޮތީމަ އިތުރު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ނުގަނެވުނީ ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގައި 
 އުޓަރ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންވާތީ މިކަމާއިމެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ކަމަށާއި، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކޮމްޕި

ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަނެފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދިވެސް  2015ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ 
 ވެރިޔާއަށް މިހާރު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ނުހުންނަ ކަމަށާއި، ވީ އެންމެ އަވަސް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒިންމާދާރު

ވަސީމް ވިދާޅުވީ هللا ކައުންސިލް މެންބަރު އަބްދު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 1މުއްދަތެއްގައި 
އަދި މިހާރު  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އެބަހުރި ކަމަށާއި، 1ބޭނުން ނުކުރެވި ޓަރަށް ކަރަންޓްދޭ ވާގަނޑު މަދުވެގެން ކައުންސިލް އިދާރާގައި މޮނީ

ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ  ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ޖެހޭ މައްސަލަތައް މަރާމާތު ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.
ރު ޔާޙުގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިހާރުން މިހާރަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް މުޙިއްމު ކަމަށެވެ. ކައުންސިލް މެންބަ މުޙައްމަދު ޞި

ކޮމްޕިއުޓަރ  1ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު هللا ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް މެންބަރު އަބްދު
 ސިސްޓަމް ގަންނަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. 1ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 
 މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 1ދެއްވާފައިވާތީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މެންބަރުން ވޯޓް  4ފެންނަ ކަމަށް 

ދަތިވާތީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ އަންނަމުން ދާކަމަށާއި،  ދެންނެވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމުގައި  ރިޔާސަތުން
. ވާލިއެވެގިނަ ތަންތަނުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދަނީ މި ސިސްޓަމްއަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅު

ޟިރީ ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭރުން ހާ 
ކަމަށްވެސް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސިސްޓަމެއް ލިބޭ އަގު ބަލާލަން ޖެހޭ  އަދި ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންވެސް 

ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސިސްޓަމް ލިބެން ހުންނަ ( -/3180އަދި  -/5300)ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ލިންކް ސާވް ގައި ދެއަގެއްގައި  .ވިދާޅުވިއެވެ
 ނެވިއެވެ.އެބޭފުޅުން އަންނާނެކަމަށްވެސް ދެން މާއި ދަތުރުގެ ޚަރަދު ދިނުމުން ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންނަށް ކެއު ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ފިންގަރ  ރުފިޔާއަށް އެ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. -/8000ގާތްގަނޑަކަށް 

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .1
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .3

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  0 ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި 
  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  4 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

  4 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 
 

 

ކައުންސިލް  ކަމަށެވެ.ޕްރިންޓް މެޝިން ހަރުކުރަން ފެންނަ ކަމަށާއި، ސިސްޓަމް ހަރުކުރާއިރު ކޮލެޓީ ސިސްޓަމްއެއް ހަރުކުރުން ބުއްދިވެރި 
ވަސީމް ދެންނެވީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ބަޖެޓު ތަންދޭނަމަ ސިސްޓަމެއް ގަންނަން هللا މެންބަރ އަބްދު
ރީގައި ބައެއް ފަހަރު ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި، ހާޟި ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ވަހަކަށް މައްސަލަތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ ކަމަށާއި، އެފަދަ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމުން މިކަންކަން ހައްލުވެގެން ދާނެތީ އުންމީދު ކުރަނީ ވީހާވެސް އަ 
ރ ޕްރިންޓް ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިއިދާރާއަށް ފިންގަ  އެފަދަ ސިސްޓަމެއް މިއިދާރާގައި ޤާއިމްވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

 ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ 4ފެންނަ ކަމަށް 

އަދި  ކިޔައިދެއްވިއެވެ. (މެސެޖު މެސެޖު )އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ބެހޭ A/2016/12-226ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރަށުން  މިދިޔަ އަހަރުވެސް 

ރާތުގައި އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާ .ިމަކަމކީ ވްޯކ ްޕލްޭނަގިއެވްސ ުކަރްނ ާރވަާފިއ ުހިރ ަކެމްއ ަކަމެށވެ ، ގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ކަމަށާއިބޭރުން ގެނެސް
ގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށްވެސް  10ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ދަތިވަރުންގެ ފޯމުތަކާއި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯތައް މާރޗް 

ތޮޅު މުބާރާތަށް ފަރިތަކުރަން ގައި ބޭއްވިދާނެ ކަމަށާއި އޭރުން އަ 20، 19އެހެންވީމާ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެބްރުއަރީ  ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  މަހެއްހާދުވަސް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ދެންނެވިއެވެ.

މަށް ނަންނޯޓް ކުރަން މިއަދު ހުޅުވާލަން ފެންނަކަމަށާއި،  ކުދިން ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވު 8 ވިދާޅުވީ އަތޮޅު މުބާރާތަކަށް
ވަސީމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު ގައި ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. 13، 12ފެބްރުއަރީ 

ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ވަސީމް ފާހާގަކުރި  ގައި ކަމަށެވެ. 13، 12ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަން ފެންނަނީ ފެބްރުއަރީ 
ބަކީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްވެސް ކޮންމެވެސް ގައި ކަމަށެވެ. ސަބަ 13، 12 އަރީފަދައިން ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަން ފެންނަނީ ފެބްރު

 ވިދާޅުވިއެވެ.ވަރަކަށް ވަގުތު ދޭން ވާނެ ކަމަށް ވާތީކަމަށް ޞިޔާހް 
ގައި ކައުންސިލް  13، 12ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ޖަޖުން ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި، ފެބްރުއަރީ 

ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ސްކޫލާއި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފިއްޔާ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ވަގުތު ނުލިބޭތީ ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ އަންނާނެ 
އި ގާރީ ސަރ ބައްދަލުކޮއްލައި އެމީހުންގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް އެއްކޮށް ބޭއްވޭތޯ މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، މުބާރާތުގަ

 ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.
ގައި ސްކޫލާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް  2016ޖެނުއަރީ  28 ނިންމީ މިކަމާއިމެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
  ނަންނޯޓް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށެވެ.

ކުނު ދެންނެވީ މިކަމަކީ މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިން ރަށުގެ އަށެއްކަ މީހުން ވަޑައިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހިޔާލެއް ކަމަށާއި، މިރަށުގައި ދެ  ރިޔާސަތުން
 ކަމަށާއި، އަވަށުން )މާގަން މަގުން ފެށިގެން އިރުވައިމައްޗާއި ހަމައަށް( އަތިރިއަށް ފޭބޭނެ )މަގު ކުނިކަހާ ބަލަހައްޓާ( އެއްވެސް މަގެއް ނެތް
ން ފެންނަ މިދުވަސްވަރު ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމާއި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންނާއިރު  ދެވިނަމަގު އަތިރިއާއި ހަމައަށް ފޫދުއްވާލަ

ކަމެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކަމަށެވެ. މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު 
ގާ ފަރާތް ކަމުގައި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށް ރުއްގަހުގެ ބަދަލުގީ އެމަގު އަތިރިއާއި ހަމައަށް ފޫދުއްވާލަން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި، އެފަރާތަކީ ބޮޑުއަކިރި ނަ

އުޅެނިކޮށް މިކަމާއި އުޅެފިއްޔާ ރަށުގައި ބޭފުޅުން  ވާތީ އަތިރިއަށް ފޭބޭނެ މަގެއް ހެދުމުން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށާއި، ބަނދަރު ހަދާ
ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ ޞިޔާޙް ދެންނެވިފަދައިން  ކައުންސިލް މެންބަރ ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  4 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 
 

 

އުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުހަދާ ބޭފުޅުން ކަ  ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު އެމަގު ފޫދުއްވާލަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.
 ނަ ކަމަށެވެ.ރަށުގައި އުޅެނިކޮށް  މިކަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށާއި އެސަރަހައްދުގައި ހުރީ ކިހާ ރުއްގަހެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ބަދަލުދީ ނިންމަން ފެން 

ތިރިއަށް ފޫދުއްވާލަން ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމައް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދެވިނަމަގު ހުޅަނގު ފަރާތުން އަ
 ދެއްވި ގޮތަކީ:

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ދެވިނަމަގު ހުޅަނގު ފަރާތުން އަތިރިއަށް ފޫދުއްވާލުމަށް ފާސްވީ 4ފެންނަ ކަމަށް 
 

 ނިންމުން  ބައްދަލްވުން
 ގައެވެ. 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2016ޖެނުއަރީ  27ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  55ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4

  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  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 
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