
c 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

  ޞަފްޙާ: 2 ގެ 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ameeneemagu, Hdh.Kurinbi, Rep of Maldives/  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ

 kurinbicouncil@live.comމެއިލް އެޑްރެސް: -/ އީ  6520036(960)+/ ފެކްސް ނަންބަރ:  6520036(960)+ރ: ނަންބަ ފޯން

 ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 

 

SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ކުއްލި  6 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 4102ޖޫން  10: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 04:01 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 00:24 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު  - : ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަދު މުޖްތަބާ/ ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބިޢަލްފާޟިލް އަޙް 1

 ނައިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  ހދ.ކުރިނބި، ބަގީޗާގެ/ ޝިޔާޙް ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް  މިއަދުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ
ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހުގެންނަން ހުޅުވާލި 

ނިވަޑައެއް ނުގެންެނވިއެވެ. އެހެންކަމުްނ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އިސްލާހެއް ގެންނަން ފެ
 މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
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 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
ޑް އެނަރޖީ އިްނ ދޫކުރާ ލެޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -0

 ހޮޅިބުރިތަށް ބަލައިދިއުމާމެދު ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ދޫކުރާ ލެޑް ހޮޅިބުރިތަށް ބަލައިދިއުމާމެދު  -0

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން:
ރްނމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިްނ ދޫކުރާ ލެޑް ހޮޅިބުރިތަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަ

ބަލައިދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަސްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 
ޝިޔާހް ވިދާޅުވީ އެކަނި އެތަކެތި މާލެއިން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން 

މީހުން ދާނަމަ ދެކޮޅު ޓިކެޓަށާއި، ކޮަޓރި ކުއްޔަށާއި،  4މިހިސާބަށް ގެނައުމަކީ ދަތިކަމަަކށް ވާނެކަމާއި އަދި 
ނޑަކަށް  ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ  2404ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި، ޕިކަޕްކުލި އަދި ދޯނީ ގެ ނާލުގެ ގޮތުގައި މުޅި ޖުމްލަ ގާތްގަ

 މަށެވެ.ކަ
ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މިދަތުރުަގއި ބައިވެރި ވާނެ ފަާރތެއް ަކނޑައެޅުމަށެވެ. އެހެންކަމުން 
ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެމްބަރުްނގެ އިއްތިފާގުން މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއާއި އަދި 

ވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ވަސީމް ދާގޮތަށް ނިންމިއެهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދު
 ހަމަޖައްސާގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ.
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