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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ން ވަނަ ޢާ  45ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ބުދަވީ  2015 އޮކްޓޯބަރ 07މު ބައްދަލުވުން ންވަނަ ޢާ 45ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 09:30

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  43ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  44ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 ރާކުރުން ތުން މަޝްވަ ބެހޭގޮ ޗަކަވެފައިވާތީވެ، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާނެ ގޮތަކާއިބައެއް މަގުތައް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3
 ން ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .1
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
 ރައީސް އުންސިލްގެ މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކަންވަނަ ޢާ 45ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 މުޖުތަބާއެވެ.އަޙްމަދު 
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
ِحيِم،  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ކު  الهالحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن وبِْسِم اللَّـِه الرَّ

 .4ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ހާޒިރު 5ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ.މު ބަވަނަ ޢާއް 45
ންދާނަން. ލްސާ ކުރިއަށް ގެ ޖަޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން . 1ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ން. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަމިނެޓު.  50ގަޑިއިރާ  1 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ
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 ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް 
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ .1
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .2
 ވަސީމްهللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .3

 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ .1
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .2
 ވަސީމްهللا މެންބަރ އަބްދު ކައުންސިލް .3

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
ންވާ ފަރާތްތަކަށް ންނަން ބޭނުއް ގެ އެވެ. އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި

ޖެންޑާއަށް އެންބަރަކަށް ސް މެއެއްވެ ،ޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައިފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެން
މުން ށް އެއްސެވުވޯޓަކަ  އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 

 

 ރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާ އާންމުވަނަ  43ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
އްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމި އާންމުވަނަ  43ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ފެނިވަޑައެއް އް ގެންނަންނިއިތުރެޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އު ށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކަށްއުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ
  ތަކީ:ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮ 

 

 

ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ ވަ 115ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަލުވުމަށް އްމިއްޔާގެ ބަ ޔައުކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ

 09އޭޕްރީލް  2015ކަމަށް ބިގެން ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލި
ނަ ސިލްގެ ދެވަ ކައުންކުރިނބީވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ. 07ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 ފައި ނުވާތީ ވަޑައިގެން ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  44ދައުރުގެ 
 ވޭނެއެވެ.ކުރެ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނު 44މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:



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

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

ރި ފައި އެބަހު އް ޗަކަވެއަދިމިނޫންވެސް ބައެއް މަގުތަކުރިނބީ ސްކޫލު ކައިރިއާއި ކުރިނބީ ހެލްތް ސެންޓަރ ކައިރި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
ށް ބޮޑަށް ށްވެސް ވަރަރުންނަކޮއްލެވެނީ އާފަލްހިނގުން އެމަގު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށްދާ ދަރިވަ ކަމަށާއި ބޮޑަށް ފާހަގަ

 ރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ވީމާ، މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކު
ގެ ތުން ހެވީފޯސްމާއި ބެހޭގޮމިކަ .ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ

 ލުމަށް ކަމަށެވެ.އެއް ފޮނުވާ ނީ ސިޓީއި އެބޭފުން އެދެ ހަވާލުވެހުރި މީހާއާއި ވާހަކަ ދައްކާލާފައި ވާނެ ކަމަށާ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެތޯ ހެވީފޯސްއާއި
 ރަންވީ ކަމަށެވެ. ފާހަގަ ކުމަގެއް ވީމާ އެބޭފުޅުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށްފަހު ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބެންވާއިރަށް އެގޮތަށް ޗަކަވެފައި ހުރި ހުރިހާ 

 ށެވެ.ރަންވީ ކަމައްވަރުކުފޯސްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ފަސްއަޅާ އެވަސީމް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މަގުތައްބަލާ ހެވީ هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު
 ލާނެ ކަމަށެވެ.ށްފަ ފޮނުވާ ޔާރުކޮރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހެވީފޯސް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ވަހީދު އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ސިޓީތައް 

 

ށް ގޮއްސައި މާއި ހަމައައި ކުރުރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅައި މިހާރު މިކަނީ ސޮ
" އޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސް ޒިންމާކައުންސިލް މެންބަރުންގެ"ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުން  ކަމަށެވެ.

ފުޅާ އާއި މުމުން އެބޭނިއްޓީ އެބޭފުޅާ ޗު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މިވަގުތު ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައި ރަށުން ބޭރުގައެވެ. ގައި ސޮއި ކުރިއެވެ.
 .ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުން. ޝު ންމާލާނަނިވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން  45އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 10:50ގެ ވަނަ ދުވަހު  2015 އޮކްޓޯބަރ 07ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  45ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 

 

 

 


