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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  18ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 01:01ދުވަހުގެ  ދަބުވީ  2102 މެއި 13ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  18ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ.
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ކޮއެކްސްނެޓް އިންޓަރނެޓް ވައިފައިގެ ހިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ނުކުރެވި  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0

 ލަސްވަމުންދާ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
މަގުމަތީ ބައްތިތަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން ބެލެހެއްޓެމުން  ޞިޔާޙް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ކައުންސިލް ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  -2

 ނުދާތީ، އެކަން ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން
ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިއަށް މަގުމަގު މައްޗަށް ތިރިވެ، ދުއްވާ ޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލް ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހުށަހަ -0

 ތަކެއްޗަށާއި، މަގު ހިނގާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގުވާގޮތަށް ހުރި ގަސްތައް ކޮށުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި
 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .0
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ރައީސް ނައިބުކައުންސިލްގެ  .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު  .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ވަނަ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 މުޖުތަބާއެވެ.އަޙްމަދު 
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
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ވަނަދައުރުގެ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެހދ. "هوصحبه ومن وال احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل الهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، "

 4. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ކުއްލި ވަނަ  01
ނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް  0ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަ

 . ގެންދާނަން

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
ރަކު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންބަ 

ވޯޓަކަށް އެހުމުން މެންބަރުން  އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ޑާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.އެޖެން
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ސިޔާޙް  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .0

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 0ފެންނަކަމަށް 

 
 

 ރިޔާސަތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރި ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.
އެޖެންޑާ ކޮށްފައި މިވަނީ ކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް ންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ މެ

އޮމިނީއެއް ގެނެވި އެތަކެތި  2އެކި އެކި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާތީއާއި  ކަސްޓަމަރުންގ ޝަކުވާތަށް ގިނަވަމުން ދާތީ އަދި ކައުންސިލުން 
 ހަރުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ނުދާތީ ކަމަށެވެ.

ވެސް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ސިޔާޙް ވިދާޅުވީ ވައިފައިގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި ވަސީލަތްތައް ގެނެވުނު ނަމަ 
ހަކަށް ވަ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ނުކުރެވިވާތީ ހިތާމަކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ވައިފައި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދުވެސް ދުވަހެއް ދު

 ދަށްވަމުން ދާކަމަށް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
އި ޚިދުމަތް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ދެބޭފުޅުންވެސް ދެއްކެވީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވައިފަ

 އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.
ވީމާ އޮމިނީތަށް  ތް އަޕްގްރޭޑް ނުކުރެވިވާތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި ކަމަށެވެ.ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ވައިފައިގެ ޚިދުމަ

ނޑުމެން އަމަލު ކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް ކަންތައް ކޮށްގެންތޯ އެއްސެވިއެވެ.ހަރުކުރުމު  ގައި އަޅުގަ
ވައި ފައި ބަޖެޓުގައި ހުރީ ކިހާވަރެއްތީ  މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން އޮމިނީތަށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށެވެ.

 ރުފިޔާ އެބަހުރި ކަމަށެވެ. 90,475.47ނަޝީދު ވިދާޅުވީ هللا ރިޔާސަތުން އެއްސެވުމުން އަބްދު
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ކުރުމަށް ވައިފައި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނޭތޯ  ކޮއެކްސްނެޓް ވައިފައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް އެހެންކަމުން އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން 
 ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ސިޔާޙް  .4
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .6

އަދި އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން އޮމިނީތައް  ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތަށްމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  0ފެންނަކަމަށް 
 ރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން އެއްސެވިއެވެ.ހަ

 

މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރީ ރަށުގެ މަގުބައްތިތަށް ހާލަތު ދަށަށްދާތީއާއި ބައެއް ތަންތާ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް 
އް މަރާމާތު ކުރުން އަދި މަގުބައްތިތަ އަދި ބައެއް ހޮޅިބުރިތަށް ނުދިއްލޭތާ ހަފްތާއަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަލިކަމެއް ނެތީމާ

 އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން މީހަކާ ހަވާލުކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.
އިލެކްޓްރިކާއި  .ރެއްތޯ ބަލާލަން ބޭނުންކަމަށެވެ ބަޖެޓުގައި ހުރީ ކިހާވަމުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ވީ ކޯޑުގައި ޅުނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަފްރާޙް ވިދާهللا ރުފިޔާ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްވެފައި ހުރިކަމަށް އަބްދު -/3000ބެހޭ ކޯޑުގައިވާ 
މިކަން ކުރެވެން ވާނެކަމަށެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ނޫނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އަށް ވާހަކަ ފައިސާ ނެތަސް ކޮންޓްރޯލް ހެދިގެން ބަޖެޓުގެ ތެރޭން 

ކޮންޓްރޯލް ހެދިގެން ދިހަ ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ހޯދައިގެން މިކަން   ދައްކައިގެން މިކަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި އެހިސާބައް މަސައްކަތް ދާންދެން ވަގުތީގޮތުން މިހާރު ކުރަމުން ދާގޮތަށް ކުރަމުން ދާނީ  ވެ.ވިއެޅުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާ 

 ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މުގައި ވަރަށްގިނައިން ވިއްސާރަ މޫސު މިކަން ކުރަންވީ ކަމަށެވެ. ފަ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓުން ދިހަވަރަކަށްހާސް ރުފިޔާ ނެގޭތޯ ބަލާ

 ބުރިތައް އަނދައިގެން ދާނެކަމަށްވެސް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ހޮޅި
 ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މާދަމާ ފެނަކަ މީޓިންގައި ތިކަންތައްތަށް ހައިލައިޓް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ގަސްގަހުން މަގުހިނގާ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިކަން އެޖެންޑާކޮށްފައިމިވަނީ ބައެއް 
 މީހުންނަށާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް އުނދަގުވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއްގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ.

ފާހަގަކޮއްލާފައިވަނީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 
ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ގޮފިތަށް ފޫޓަށްވުރެ ތިރީގައި  01)ކުރުމަށްޓަކައި ދުވަހަށް ޕިކަޕެއް ނަގައިގެން ދުވަހަކަށް އަގުކިޔައިގެން އެމަސައްކަތް  0

ފުރަތަމަ  ޅާއި ވިދިގެން ދެންނެވީއަފްރާޙްގެ ވާހަކަފު ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނުކުންނާނީ ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކޮށުމަށްޓަކައި(
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facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ފޫޓަށްވުރެ ތިރީގައި ހުންނަ ގޮފިތަށް  01އިޢުލާނެއްކުރާނީ ކަމަށާއި އެ އިޢުލާނުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ދީފައި އެމީހެއްގެ ގޯތީގެ ފޫޓުތެރޭގައި 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ދެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅައްވެސް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.  ކޮށުމަށް އިލްތިމާސެއް ކުރާނީ ކަމަށެވެ.

އެ އިޢުލާނުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެ  ފުރަތަމަ އިޢުލާނެއް ކުރުމަށެވެ.ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވިފަދައިން 
ވަނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާ  2ހުރި ގަސްގަހުގެ ގޮތަށް ނުކޮށައިފިނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި  މުއްދަތުގައި އެގޮތަށް

 ކުރާނެކަމަށެވެ.
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުނިންމާލާނަން. ޝު  ބައްދަލުވުންކުއްލި ވަނަ  01ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 00:22ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 މެއި 00ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ވަނަ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0406 ޝައުބާން 10  

 2102މެއި  22
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