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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  39ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 އޮގަސްޓް 12ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  39ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  13ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  38ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .1
ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައުރަޒުން ލިބުނު ރުފިޔާ ދަނޑުވެރިންނަށް ބެހުމާއިމެދު  2104 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 ގޮތެއް ނިންމުން 
ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި  2102އޮގަސްޓް  10ހދ.ކުރިނބީ ފެހިވިލާގެ މަރްމަޔް ޝިފްނާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .0
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  39ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ައމީނީމަގު، ހދ.ުކރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ވަނަ އާންމު  39ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهاحلمدهلل والصالة ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 
ނުވާ ހާޟިރު 1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ . 2މެންބަރުންގެ އަދަދު 
)އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓު. 42ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްޖަ

 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި
މެންބަރަކަށް އެޖެންޑާއަށް  އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސްފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން 
 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

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

 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  1ފެންނަކަމަށް 
 

ން ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަ

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

އިގެންފައި ނުވާތީ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑަ 13ދައުރުގެ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 13މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޔާގެ ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއް
 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 

ދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހ 13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ައމީނީމަގު، ހދ.ުކރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  13ދައުރުގެ 
 ސްނުކުރެވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ  13މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު  22ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

އިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނި
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 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:
 މުޖުތަބާ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން 

 

ވަނަ އަށް  1ވަނަ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތިން  2މައުޒަރުން ތަރުކާރީން ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ  2104ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
އެ  ނަންބަރ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 4ކުރިނބީ ހޮވިފައިވާތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ރުފިޔާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ރިންގެ އަތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރުފިޔާ ނަގައިގެން ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން މައުރަޒުގައި ބައެއް ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދަނޑުވެ
 ބައެއް ދެންނެވިއެވެ. ވީމާ ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ރުފިޔާ ބަހަން ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ އެއްސެވިއެވެ. މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވި

ގޮސްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބަހަންޖެހޭނީ އޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި،  ވަނަ އަށް 2ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ތަރުކާރީން 
ވަނަ އަށް ގޮސްގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބަހަންޖެހޭނީ އެހެނިހެން ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ މެދުގައި  1އެހެނިހެން ތަކެތިން 

 ރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން:ކަމަށެވެ. މިކަމާއިމެދު ބަހުސްކު

ރަށް ގިނަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަ އަކާއި ހިސާބަށް ދެވިފައިވަނި ވަ
ގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދު ކުރާ ގޮތަކަށް ބައެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކު

 ފައިސާގެ އިނާމު ބަހާލުމުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބައިވެރިވި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ފަދައިން މައުރަޒުގައި 
 ހު ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު ލިބޭ ގޮތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބަހާލުމުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަ



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ައމީނީމަގު، ހދ.ުކރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 އި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމުގައެވެ.ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މައުރަގުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާ

 

ނާގެ ގެވަޅުގެ ފޫޓް ފް ފަތްތަށް ޝި"ބަނދަރުގައި ހޮޅުގަނޑު އަޅަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ކަށިކެޔޮ ހޮޅު ކެނޑި ކެނޑުމުގައި، އޭގެ ބައެއް ގޮފިތަކާ، 
ހދ.ކުރިނބީ ފެހިވިލާގެ މަރްޔަމް ތެރެއަށް އަޅާފައިވާތީ، އެތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް އަންގައިގެން ނަގާ އުކާލެވޭނެ ގޮތެއް ހައްދައިދެވުން އެދި" 

އެއަށްފަހު މިކަމާއިމެދު ބަހުސް  ވެ.ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވިއެމިކައުންސިލަށް ގައި  2102އޮގަސްޓް  10ޝިފްނާ 
 ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ވޭނެ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އުނދަގޫ ވާނެ ގޮތަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެ
 ޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.ހޮޅުއަށި އެޅުމުގައި އިސްކޮށް އު   ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވީމާ

ގެ ބަސްފުޅަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެން ފަރާތެއްގެ ހައްޤަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙު 
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