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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  33ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 01:11ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 ޖޫން 17ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  33ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ.

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލްވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .2
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންވަނަ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .4
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 31ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .2
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުން. މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ  .6  ދަ

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރު  .0
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  11ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 
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ވަނަ އާންމު  11ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   وعل اله وصحبه ومن والهاحلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل ِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 
. ޖަލްސާ 1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާ  42ކަ
 )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން. މިނެޓް. 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

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

 ށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަ
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  01ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ސްލާހެއް ނުވަތަ ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އި 01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް  އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަރު ޔައުމިއްޔާއަށް
 ތަކީ: ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮ 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 އި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވީކައުމުގަ

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  21ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނު އާންމުވަނަ  21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަރު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނި
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޖުމް
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވީކަމު

 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަލުވުމަށް ސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްފާކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، 

 12އޭޕްރީލް  2102 ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ 10ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ފާސްކުރުމަށް އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާ ކުރާނީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ. 22ދައުރުގެ 
 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަލުވުމަށް ފާކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، 

 12އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
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ކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ  10ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ފާސްކުރުމަށް އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާ ކުރާނީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ. 11ދައުރުގެ 

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  10ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  10ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަރު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނި
ވަނަ  10ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވިއެވެ.ޓަކަށް އެއްސެނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯ

 އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ ދެ މެންބަރުން ކަމަށް ވާތީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދެ މެންބަރުންނަށެވެ.

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  31ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ޑްރާފްޓެ އް ލިބިފައި ކަމަށާއި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ވާނީ ދަ
 1.0ލިޔަންވީ ތަނުގައި  2.0އޭގައިވާ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބު ކުރުމުގައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ތަންތަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން 

ވީމާ އެތަންކޮޅު އިސްލާހް ކަމަށެވެ.  1.10ލިޔަންވީ ތަނުގައި ލިޔެވިވަނީ ވެސް  01.4އަދި  01.1،  01.2،  01.0ލިބެވިފައިވާ ކަމަށާއި 
ވުމުގައި ކޮއްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ކޮމެންޓް ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަންނަ ބައްދަލު 

 މިކަން އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.
 ޖަލްސާ ނިންމުން 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.  11ންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދައިތުރު 
 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
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