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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  30ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވީ  2102 މެއި 26ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  30ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:01

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިސްލާހުކުރުން  00ކައުންސިލް ހިންގާ ގަވާއިދުގެ   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0
ވަނަ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  00މެއި  2102  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

ވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ހުށައެޅުއްވި މަގުމަތީ ބައްތިތަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ކުއްލި ބައްދަލު 
 ނިޒާމަކުން ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާތީ، އެކަން ހަރުދަނާ ނިޒާމަކުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް 

 މެދު މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. ނިމިފައިވާތީ މިކަމާއި
 ކައުންސިލްގެ މޯނިންގ ބްރީފިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުން. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0
ނުބެލެހެއްޓީތީވެ، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް މީހުން ހިނގާ އުޅޭ ބައެއް މަގުތަށް ސާފުކޮށް  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 މަސްވަރާކުރުން.
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު  .0
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .0

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
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 ޖަލްސާ ފެށުން 
ވަނަ އާންމު  01ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   والهاحلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن ِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

. ޖަލްސާ 0. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަ  0ކަ

 )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(ވަގުތު. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން. ގަޑިއިރުގެ 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު 
އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 ރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަ
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .0

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

 ވަނަ )ހ( ގައި މިވަނީ: 00ގަވާއިދުގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ 
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 

 ދުވަސް:

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ  )ހ( .00
އްވާނީ އަންގާރަ ބާދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ޢާންމުކޮށް ބައް

ދުވަހުއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ 
 ދުވަހުއެވެ.

 
 

 ވަނަ )ހ( އަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާހް: 00ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު 

ބާއްވާ  ބައްދަލުވުން
 ދުވަސް:

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ  )ހ( .00
އްވާނީ ބުދަ ބާތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. ޢާންމުކޮށް ބައްދަލުވުން 

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ  ދުވަހުއެވެ. ބުދަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ
 ދުވަހުއެވެ.
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kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ހެޅުނު މި ކަމާއި މެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް މެންވަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުށަ
 ދެއްވި ގޮތަކީ: އިސްލާހް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެމުން މެންބަރުން ވޯޓް

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .0

ވަނަ މާއްދާހެ )ހ( އިސްލާހްވީކަމުގައި  00ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ޝީޓެއް ހުރިވަރު އެނގޭނެ ގެ ކޯޑުތަކުގައި ފައިސާ ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް މިހާރުވާނީ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓު
ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ސްޓް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިކަމާއިމެސު ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ އެ ލި ލިބިފައި

ވީ އެކަށީގެންވާ ޅު މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާ ކޯޑުން އެކަނި ކަމަށެވެ. 228007ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރޯލް ހެދޭނެ ކަމަށް ފެންނަނީ  ޞިޔާޙް މުހައްމަދު 
ކުރަމުން ގެންދާގޮތައް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން މިހާރު މިކަން ބަޖެޓެއް ނެތްކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބެންދެން އާންމު އުސޫލުން 

ދެއްވިއެވެ. މުޙައްމަދު  ރިޔާސަތުން ދެވަނަ ފުރުސަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު  ގެންދަން ފެންނަކަމަށެވެ.
ކަމަށް  ޞިޔާޙްވިދާޅުވީ މިހާރު މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރިނބީ ބްރާންޗް އިން އެހީވެދޭނެ

އްގައި އެކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަމަށް އަންގާފައިވާ ވާކަމަށާއި ރޯދައިގެ ކުރިން ހުރިހާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ދެން ދާއިމީ ގޮތެ
 އެކަން އެގޮތަށް ނިންމެވިއެވެ. ރިޔާސަތުން  އެހެންކަމުން ލާން ކުރާނީ ކަމަށެވެ.އިއު
 

ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މޯނިން ބްރީފިން ބާއްވާނަމަ ރޭވުްނތެިރގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ނިްނމޭނެ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި މެދު 
 މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ހުރިހާ މެންބަރުން ފާހަޖަކޮއްފައިވަނީ މިކަމަކީ ކުރަން ވަރަށް 
 ރަނަގަޅު ކަމެއްކަމަށާއި ދުވަހުގެ ކުރިއަށް ހުންނަ ކަންތައްަތށް ރާވާލުމަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެއްކަމަެށވެ. ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ހުރިހާ

ގައި  10:11މެންބަރުންަނށްވެސް މޯނިން ބްރީފިން ބާއްވަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ވަހަކު ކައުންސިލްގެ މޯނިން ބްރީފިން ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.ކޮންމެ ދު



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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ވީ އާންމުކޮށް މީހުން ހިނާގ އުޅޭ ބައެއް މަގުަތއް ސާފުކޮށް ނުބެެލހެއްޓޭތީެވ މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކަިއ ރިޔާސަތުން އެންގެ
މިކަން އެޖެންޑާ ކުރީކަމަށވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުލުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު 

މަގުތައް ރަނގަޅަށް ސާފުނުވެ އެބަހުރި ކަމަށާއި އެގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ފާހަގަކޮށްފައި ގޭގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ބައެއް  އަފްރާހް ވިދާޅުވީ
މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވެސް އަފްރާޙް ދެންނެވިފަދައިން  ކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސް ސިޓީއަކުން ދަންނަވަން ރަނަގޅުކަމަށެވެ.

ރިޔާސަތުން އެންގެވީ އެގޮތަށް ހުރި ތަންތަްނ  ފެންނަކަމަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.ލިޔުމަކުން ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަން 
 ފާހަކުރުމަށްޓަކައި މާދަމާ )ބުދަ ދުވަހު( ނިކުންާނނީ ކަމަށެވެ. އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރިނބީ ބްރާންޗް އިން އެދިފައިވާ ފަދައިން 

 ންތަން ފާހަކަ ކުރުންވެސް މާދަމާ އިންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ބައެއް ކޭބަލް ތައް އެކަށީގެންވާަވރަށްވުރެ ތިރީގައިހުރި ތަ

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.  01އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 00:10ވަނަ ދުވަހުގެ  2102މެއި  22ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0402 ޝައުބާން 02  

 2102 ޖޫން 12
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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