
c 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

  ޞަފްޙާ: 4 ގެ 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 

 

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

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ކުއްލި  8 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 4102 އޮގަސްޓް 18: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 04:01 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 00:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވު ނޑާލެވިފަެއއްނުވެއެވެ. :ނުޖަލްސާ މެދުކަ  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ރިވި މެމްަބރުން:ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެ

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބި 1

 ނައިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  ހދ.ކުރިނބި، ބަގީޗާގެ/ ޝިޔާޙް ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބި 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބި 5

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ހު އެެޖންޑާ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަ ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ 8ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންާވ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅު

އިތުރެއް ނުވަތަ އުނި އެޖެންޑާއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން
  ނުވެއެވެ.އިސްލާހެއް ގެނެސްފައެއް 
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
އިންޓަރނެޓް( ގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި  –ކޮއެކްސްނެޓް )ވައިފައި  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -0

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
އިންޓަރނެޓް( ގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި  –ކޮއެކްސްނެޓް )ވައިފައި  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -4

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކުރިން ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވި ކޮއެކްސް ނެޓްގެ 

އަްޕގްރޭޑް ކުރުމަށް  އިންޓަރނެޓް( ގެ ޚިދުމަތް –ކޮއެކްސްނެޓް )ވައިފައި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުްނ  -/50,000
 ހޭދަކުރަން ވާހަކަދެކެވުނު ހަނާދނެއްވާކަމަށެވެ.

ކުރަންވީ އެއްޗެހީގެ ބީ.ކިއު.ކިއު  އިންޓަރނެޓް( ގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް  –ކޮއެކްސްނެޓް )ވައިފައި 
މަވެސް ރިޔާސަތުން ހުރިކަމަށާއި އެބޭުފޅުން ތަކެތި ދިނުމުން އަމިއްލައަށް އެމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކައެބަ އިފޮނުވާފަ

ނޑިތީމު ޅުވިދާ  އަޙްމަދު ޝާހީންވިއެވެ. ނަމަވެސް މިރަށުގައި އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަ މީހަކު ނެތުމުން ކަ
ހޭނެކަމަށްެވސް ރިޔާސަތުން ދޭންޖެ -/3500މުސާރައާއި ދަތުރު ޚަރަދު  އެބޭފުޅާގެކިޔާ ބޭފުޅަކު ގެނެވިދާނެކަމަށާއި 

ކޮއެކްސްޕްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވުމުން ތަކެތި ލިބޭެނ ޚަރަދު ތަކެއްޗަށް ދާ ޖެކްޓްގެ އަދި މި ޕްރޮ ވިދާޅުވިއެވެ.
 ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 ހދ.ކުރިނބި ވައިފައި އިންޓަރެނޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލަކީ:
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 މަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.މިޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރު
ވާނެކަމާިއ މުޙައްމަދު ޞިޔާހް ވިދާޅުވީ ކުރިން ބައްދަލުވުމުގައިވެސް ޚަރަދުކުރަން ވާހަކަ ދެކެވިފައި

ނެޓްގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެދެޭވ ގޮތެއްގައި ނުދެވޭެނ ކަމަށާިއ މިހާރުވެސް ސްމިޚަރަދު ކޮށްގެންނޫނީ ކޮއެކް
ގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރުމުން ކޮއެކްސްނެޓް ޚިދުމަތް ދަށަްއ  3Gރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަންަނ ކަމަށާއި، ވަަތނިއްޔާއިން 

 ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރާތުން އަްނނަ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ މީ ވަސީމް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ޒުވާންނުންގެ ފަهللا އަބްދު

 އަދި އެ ޚަރަދު ކޮއެކްސްނެޓްގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ފެްނނަކަމަށް ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ށެވެ.ކަމަ
ކަމަށާއި ވަތަނިއްޔާ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ވައިފައި އަޕްގްރޭޑް ނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެހެން ހީނުވާ

ކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައީގެ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ  ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށެވެ.ދޫކުރާ 3Gއިން އަންނަ މަހު 
ކޮށް މި މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް ކަށްވީއިރު މި ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްމާލިއްޔަތަށް ފައިސާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަ

 ފެންނަކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
 ހަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ވީއެންމެ އަވަ

ފައިސާއިްނ  އިން ލިބިފައިވާކޮއެކްސްނެޓް ކޮއެކްސްނެޓް އަޕްގްރޭޑްގެ މަސައްކަތަށްރިޔާސަތުން 
ވެލެއްީވ ކޮއެކްސްނެޓް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  2ޚަރަދުކުރަން ފެންނަ ނުފެންަނ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން 

 ވޯޓްދެއްވިގޮތުގެ ތަްފސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ރަން ފެންނަކަމަށެވެ.ފައިސާއިން އެހަރަދު ކު
 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ްމބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެ
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވީ:
  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
 ުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައ 



c 
 

_________________________________________________________________________________ 
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