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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  7 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 )އަންގާރަ( 7102މެއި  72: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:71 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު: ޖަލްސާ މެދު  - ކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:ބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި ޢަލް 1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، 2

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ރިޔާސަތުން ވަނަ އާންމު  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު 

 ފުރުސަތުގައި ެއއްވެސް މެމްބަރަކަށް ހުޅުވާލި  ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަަތ އުނިއިތުރެއް ގެަނއުމަށްހުޅު
ގެންނަން ެފނިވަޑައެއް ނުގެންނެިވއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އެެޖންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް  އިސްލާހެއް

 ގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ހާމަކުރެއްވިއެވެ.ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިލް



c 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

  ޞަފްޙާ: 4 ގެ 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 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 

 

 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  5ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0
ނޑު އެއްވަރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ: -7 ނޑަށް ދާ މަގުގެ ފަސްގަ  ކުނިގޮ
ޑެވެލޮޕްމަންޓް އަދި ފައިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާނުލެވި ަލސްވަމުންދާތީވެ  :ޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަރި -1

 މިއަހަރު ކައުންސިލުން ކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަާރކުރުން
ޓީތަކުްނ އަމަލު ކުރާނެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެ :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -2

 އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާުކރުން
 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ފޯރަމެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -5

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  5ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0

ަވނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިްއޔާ އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  5ކައުންސިލްގެ  ހދ.ކުރިނބި
އުނި އިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއި އެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހް 

 މްބަރުން ވޯޓް ދެއްިވ ގޮތަކީ:ގެނެވުނެވެ. ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާެއކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓެއް ލުމުން މެ

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް

 7 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 1ވަަނ އާްނމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  5ކައުންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

ސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާ
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
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ނޑު އެއްވަރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން -7 ނޑަށް ދާ މަގުގެ ފަސްގަ  ކުނިގޮ
ނޑަށް ދާ  ނޑު އެއްވަރުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން، ކުނިގޮ މަގުގެ ފަސްގަ

މަދު ޝިޔާހް، ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުހައް
ކެވިއެވެ. ވަސީމް ވާހަކަފުޅު ދެއްهللا އަބްދު ގެ މެމްބަރމުޙައްމަދު އަފްރާހް އަދި ކައުންސިލް ކައުންސިލް މެމްބަރ
ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައި ޒުވާން ކުދިންނާއި އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެހީތެރި ކަމާއެކު އެ އެގޮތުން ޝިޔާހް 

މަސައްކަތް ކުރަންފެންނަ ކަމަށާއި އަދި މި ހަފްތާ ބަންދުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. އަފްރާޙް އާއި 
ގޮޑު މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ވަސީމް އިއްތިފާގު ވެލެއްވީ ކުނި

ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގަިއ ސަރުކާރު ތިން މުއައްސަސާ ކަމުގައިވާ މިރަށު ކުރިނބީ ސްކޫލް، ކުރިނީބ 
ކޯޕަރޭޝަން ކުރިނބީ ބްރާންޗް ގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ޯހދުމަށް ސިޓީގެ  ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަދި ފެނަކަ

 ޒަރިއްޔާއިން ދަންނަވަންވެސް އަފްރާހް ހިޔާލު ހުށަހެޅިއެވެ.
( މި 7102މެއި  11އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ިންނމެވީ މިހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަުހ )

 މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
 

އިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އެކުލަވާނުލެވި ލަސްވަމުންދާތީވެ މިއަހަރު ކައުންސިލުން ކުރާނެ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އަދި ފަ -1
 ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްަވރާކުރުން

ޑެވެލޮޕްމަންޓް ައދި ފައިނޭންޝިއަްލ ޕްލޭން އެކުލާނުލެވި ލަސްވަމުންދާީތ ރިޔާސަތުން، 
ްނ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ކާއި ބެހޭގޮތުމިއަހަރު ކައުންސިލުން ކުރާނެ ކަންތައްތަ

އިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާހް އަދި ކައުންސިލްގެ ލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނަމަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާ
 ވަސީމް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.هللا މެމްބަރ އަބްދު

ން ނުނިމިއޮްތ ކަމުގައި އެގޮތުން ވަސީމް ވިދާޅުވީ ޑެވެޮލޕްމަންޓް އަދި ފައިޭނންޝިއަލް ޕްލޭ
ވިޔަސް މިއަހަރު ކުރާނެ ކަންތައްތަށް ޝެޑިއުލް ކުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ޝިޔާހް 

އިގެން ގިނަވަގުތުން ކުރެޭވނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ މި ބަްއދަލުވުމުން މިކަްނ ދާޅުވީ މި ކަމަކީ ފުންކޮށް ވިސްނަވި
އި އެގޮތުްނ އޮފީސް ރަސްމީ ގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ނޫން ގަޑިތަކުގައި ިމކަމާމެދު ވިސްނާ ނުނިމިދާނެ ކަަމށާ

އެބޭފުޅަކަށް ފެންނަ ކަންތައްަތްށ ނޯޓް ކުރުން ބުއްދިވެރި ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މާދަމާ 
 ( ބުދަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ފެށުމަެށވެ.7102މެއި  72)
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް އެއް ުއޞޫލެއްގެ މަތިްނ ހިންގުމަްށ 
ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް )ދި 7/2014މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ނަންބަރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  52ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  15ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ހުނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް ގެ ދަށުްނ އެކުލާލެވިފައިވާ "އަންލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރު

ން އަމަލު ކުރާނޭ އުސޫލު" ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކު
 އްވަން ނިންމެވިއެވެ.މެޓީއަށް މި އުސޫލު ރައްދު ކޮށްދެމަސައްކަތް ކުރާ ކޮ

 
 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ފޯރަމެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -5

ނޑު  ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީއާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ނެގެޖެއްޓުމަށްޓަކައި ގަވަރނެންސް މައިގަ
އެއް އަސާސް ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދައި ރައްިޔތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެކު ކައުންސިލްގެ 
ސިޔާސަތުތަށް އެކަށައަޅާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ފޯރަމެއް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުްނ 

( 7102މެއި  70) A/2014/204-226ލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ ތި
 މެސެޖު، ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވިއެވެ.
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