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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ން ވަނަ ޢާ  43ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2902 ސެޕްޓެމްބަރ 90މު ބައްދަލުވުން ން ވަނަ ޢާ 34ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 04:49

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  42ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  23ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 ސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކޭކު އަޅަން ދަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4
 އުންސިލް މެންބަރުންނަށް ހަވާލުކުރުން ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަށް ކަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .4
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .3

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލް  .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ންވަނަ ޢާ  34ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
މު ވަނަ ޢާއް 34ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

ނުވާ ހާޟިރު  .3. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ.ބަ
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .0
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .2
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .4

 

ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ . 0މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓު. 32 ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ ލްސާއަށްޖަ

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި
އެޖެންޑާއަށް  އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ،އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައިއެޖެންޑާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

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

 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  4ފެންނަކަމަށް 

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އާންމުވަނަ  32ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އާންމުވަނަ  32ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

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

   2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް . ކައުންސިލްގެ 0  4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .2  4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .4  9 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

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

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  32މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4ފެންނަ ކަމަށް 
 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ކުއްލި ވަނަ  24ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ކުއްލި ވަނަ  24ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

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

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

    2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0  4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ވަސީމް هللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .2  4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ފާޠިމަތު އިނާޔާ މެންބަރ  ކައުންސިލް .4  9 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
    9 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

    3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  ވަނަ ކުއްލި 24މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4ފެންނަ ކަމަށް 

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

 ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި:
ވައި ލިބޭ ފައިސާ ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށާއި ކޯސް ކޭކް މައުރަޒު ބާއް ވަސީމް ވިދާޅުވީهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު

 ހިންގައިދިން ފަރާތަށް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.
ކޮށް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އާއި ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ މައުރަޒުގެ ކަންތައް ވާހާ ކުލަގަދަ

 މަރުކަޒު ބޭނުން ކުރުމަށެވެ.އިޖުތިމާއީ މަށާއި، މައުރަޒު ބޭއްވުމަށް ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ ފާހަގަކުރު 
އަށް  00:49އިން  00:99ހުރިހާ މެންބަރުވެސް އިއްތިފާޤުވެލެއްވީ ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

 

  ށް"ގައިވާތާއި، ޒިންމާތަވާ މަސްޢޫލިއްޔަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު "ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން
ވަނަ ނަންބަރު ތިރީގައިވާ  7ގެ އެންވަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ" މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކުގެ "ކައުންސިލް 

 ގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރެވުނެވެ.
 

 ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން. .7

 
ވަނަ ނަންބަރު ތިރީގައިވާ  0ގެ  ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް" "ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކުގެ އަދި 

 ގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރެވުނެވެ.
 

ދަނޑުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި، ރަށުގައިހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢި މަރުކަޒުތައް އަދި ކުޅިވަރުކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި،  .0
 އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.

 
ޔަތުތަށް ހަވާލު މެންބަރުންލައްވާ ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއް އިސްލާޙް ގެނައުމަށްފަހު 2ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މަތީގައި އެވާ 
މެންބަރުން  ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުންނެވެ.މެދުގައި ނެގުނު މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެތިއްބެވި ކުރުމަށެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ނިމުނީ 
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
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twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

    2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0  4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ވަސީމް هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2  4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4  9 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
    9 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

    3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  34އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 03:02ވަނަ ދުވަހުގެ  2902 ސެޕްޓެމްބަރ 90ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  34ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0340 ޛުލްޤައިދާ 20  

 2902 ސެޕްޓެމްބަރ 09
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


