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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  29ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވީ  2102 މެއި 19ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  29ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަންކްޝަންގެ މަތި އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ގައ ބޭއްވުނު  2102މެއި  01 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
(  މެސެޖާއި ބެހޭގޮތުން 2102މެއި  02) A/2015/231-226ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1

 ން މަޝްވަރާކުރު 
 

 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
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 

ވަނަ އާންމު  22ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 
. ޖަލްސާ 1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
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ނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްދާނަން. މިއަދުގެ ޖަކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން   0ކަ
 )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(ވަގުތު. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން. ގަޑިއިރުގެ 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

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

 ރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަ
 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 ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް 
 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

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

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

ހޮޅި ވަދެ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފާހާނާ ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ ޖަންކްޝަންގެ މަތިނަގާ ބެލިބެލުމުން އެނގުނީ ހޮޅިއަށް ގަސްގަހުގެ މޫ
ރު ބަޖެޓުގައި އެކަން ކަމަށެވެ. އަދި މަތިގަނޑު ހަލާކުވެފައިވާތީ ޖަންކްޝަނގެ މަތިނޭޅިވާކަމަށާއި މިދަޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ދިޔައިބަންދުވެފައިވާ 

ރީ ކަމަށް ކުރެވޭން ނެތީމާ އެކަން ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެޖެންޑާ ކު
ފައި އޮތުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ޞިޔާހް ވިދާޅުވީ ޖަންކްޝަންގެ މަތި ނަގާ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ލުކުރަން ނޫން ކަމަށާއި ރަށުގައި މަދިރި ގިނަކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ބަޔަކާއި ހަވާ 
ހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ކުރެވޭ "މީވަސީމް ވިދާޅުވީ هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު  ފެންނަ ކަމަށްވެސް ސިޔާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ރުފިޔާ އެބައިން ކަމަށާއި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ތިކަން ދޫކޮއްލުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. -/10,000އިމާރާތް" ކޯޑުގައި 
ވޯޓް ދެއްވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް  ވޯޓްދެއްވުމަށެވެ. ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި ފެންނަކަމަށްވާނަމަ ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މިމަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން

 ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

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

 އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން އެކަންތައް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

ތަނަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިފިން ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ކޯޓޭޝަންގައިވާ އަގުތައް  1ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުމަށްޓަކައި 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސަޓަމް   2ގެ  (i5)ންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ފުރަތަމަ އައިފައިވް ކިޔައިދެއްވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައިފައިވް ގެ  ގަތުމަށެވެ.
 2 އަދަދު:ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ 

 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 ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1
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 މިއަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީރަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ރަސްމީ 
 ދަތުރުފުޅެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަންނަ ހަފްތާގައި މާލެދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިކައުންސިލުން ފާހަގަކުރާ މުހިއްމު

ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖު ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވިއެވެ. އަދި އަފަދަ މައްސަލަ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެއްސެވުމުން ސަލަތަކަކީ މައް
އި، ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާހް ފާހަގަކޮއްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކުނީގެ މައްސަލައާއި، ބަނދަރު ނުނިމޭ މައްސަލައާ

ވަސީމް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު ބަނދަރުގައި ލައިޓު ނުޖަހާ ހުރި ކަމާއި، ކޭބަލްތައް ވަޅުލުމާއި، ޕްރީސްކޫލެވެ.
ން ކަމަށްވާތީ މެންބަރު 2ބަނދަރުގެ މައްސަލައާއި ޕްރީސްކޫލެއް ނެތް މައްސަލައެވެ. ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ 

 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. 2:11އެހެން މެންބަރުންގެ ހިޔާލު މިކަމުގައި ހޯދުމަށް މާދަމާ މީޓިން އެއް 
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.  22އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 01:01ވަނަ ދުވަހުގެ  2102މެއި  02ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0111 ޝައުބާން 02  

 2102 ޖޫން 12
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