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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  24ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  4202 ސެޕްޓެމްބަރ 24ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  24ވަނަ ދައުރުގެ  4ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:12

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  20ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .4
 ޢީދު ފާހަގަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  އަޟްހާ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1
 އުންސިލް މެންބަރުންނަށް ހަވާލުކުރުން ކަ އްއްޔަތާއި ޒިންމާތަކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .4
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .1
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .2

 
 ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލް  .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  24ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
މު ވަނަ ޢާއް 24ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

ނުވާ ހާޟިރު  .2އަދަދު  . ހާޒިރުވި މެންބަރުންގ2ެބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ . 0މެންބަރުންގެ އަދަދު 
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .0
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .4
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .1

 

)އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓު. 12 ގަޑިއިރާ  0 ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ ލްސާއަށްޖަ
 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި
އެޖެންޑާއަށް  އެއްވެސް މެންބަރަކަށްއެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

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

 

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

 

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

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް  އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކަށްށް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ 
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

   2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  2 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި 

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ . ކައުންސިލްގެ 0  1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .4  1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .1  2 ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް

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

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  22މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  1ފެންނަ ކަމަށް 
 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އާންމުވަނަ  20ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އާންމުވަނަ  20ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކަށް  އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް
 އްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެ

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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



  

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

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

    2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0  1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .4  1 ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 ފާޠިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1  2 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
    2 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

    3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  22މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  1ފެންނަ ކަމަށް 

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

 ގޮތަކާއިމެދު ބަހުސް ކުރުމަށްމިއަހަރުގެ އީދު ފާހަގަކުރާނެ  ،ގައި އަޟްހާ އީދު ފެށޭނެ ކަމަށާއި 41ސެޕްޓެމްބަރ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
މިނެޓްގެ ވަގުތު އެރުވޭނެ ކަމަށެވެ.  02ގޮތުގައި  ބަހުސް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގެލިކަމަށެވެ. ފުރުސަތު ހުޅުވާ

ށް ބާއްވަން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ  މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގައި މަގުމަތީ ކުޅިވަރުތަކަށްވުރެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަ
ކައުންސިލް މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ހިމަނަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުމަސްލުމާއި އަންހެންވެރިންގެ ދަނޑިޖެހުން 

އްވަން ފެންނަ ވިދާޅުވީ އަޟްހާ ޢީދަކީ ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރާ ޢީދެއްކަމަށާއި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވިފަދައިން ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަށް ބާ
هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު ނެތްގޮތެއް ބަލާލުން މުޙިއްމު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.ކަމަށެވެ. ކުޅިވަރުތައް ރާވާއިރު ޒުވާނުންގެ ވިސްނުން ހުރި 

މުނިފޫހި ފިލުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ނުވަތަ މަދަހަ ނޫނީ ރައިވަރު މުބާރާތެއް ބާއްވަން ފެންނަ އަޟްހާ އީދުގައި ވަސީމް ވިދާޅުވީ 
 ކުޅިވަރުތައް ރާވަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަ ދެއްވުކަމަށްފަހު

މަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަޟްހާ ޢީދު ފާހަގަކުރަން ފެންނަކަމަށާއި ބޮޑަށް ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއު 
ޅިވަރުތައް ރާވަން ފެންނަކަމަށްވެސް މެންބަރުން ވިދާޅުކަމަށް ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ކު

މިނެޓުގެ  2ވަނަ ފުރުސަތެއް ބޭނުންވާނަމަ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  4ދެންނެވިއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް 
ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ބޮޑުމަސް ކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ކައުންސިލްގެ  ވަގުތު ދެވޭނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.

هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު ބޭއްވުމަށް ޒުވާނުންގެ އިތުރުން ހަރުފުރައިގެ މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.
ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގައި ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ކުޅިވަރުތަކެއް ވަސީމް ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްގެ ބަހަށް ތާއީދު 

ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކުޅިވަރުތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ  ބޭއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.
 ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

އަންނަ  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޟިރުނުވާތީ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދެން ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
 ބައްދަލުމަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  24އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 01:22ވަނަ ދުވަހުގެ  4202 ސެޕްޓެމްބަރ 24ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  24ވަނަ ދައުރުގެ  4ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0211 ޛުލްޤައިދާ 01  

 4202 ސެޕްޓެމްބަރ 21
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twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 
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